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تقديــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.حسن البيالوي1

يصــدر هــذا العــدد مــع بدايــة عــام جديــد يطــل علينــا، نأمــل أن يكــون أفضــل مــن 
األعــوام الســابقة، التــي تالحقــت فيهــا األحــداث العصيبــة التــي واجهناهــا وواجههــا 
العالــم مــن حولنــا، وفــي هــذه الظــروف العامليــة واإلقليميــة الصعبــة - التــي نرجــو 
ــد  ــاول أن جن ــا- حن ــى حتقيقه ــعى إل ــي نس ــداف الت ــاحل األه ــي ص ــون ف ــا أن تك دائًم
حلــواًل ومكاًنــا آمنــًا للطفــل العربــي؛ يحقــق منــوه ويكفــل حقوقــه فــي مســتقبل أفضــل.
إننــا  فــي أشــد احلاجــة لتجديــد حياتنــا فــي املســتقبل الــذي تصنعــه الطفولــة ألجيــال 
ــم  ــة والتعلي ــى التربي ــة إل ــي حاج ــا ف ــا؛ ألنه ــة إلين ــي حاج ــال ف ــذه األجي ــئة؛ ه ناش
واخلبــرة ، التــي حتصــل عليهــا فــي مواجهــة املســتقبل مبتغيراتــه املتســارعة بفضــل 

ثــورة املعرفــة  .

ــة ضــرورة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــع ، أدرك املجل ــًا مــن هــذا الواق وانطالق
العمــل علــى تقــدمي منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل فــي العالــم العربــي، حرصنــا علــى 
أن يكــون منوذجــًا شــاماًل يهــدف إلــى إيقــاظ وعــي الطفــل بإنســانيته وذاتــه املبدعــة، 
وإطــالق طاقاتــه اإلنســانية اخلالقــة، وبنــاء قدراتــه، ملســاعدته علــى العيــش الكــرمي؛ 
مبــا يحقــق املواطنــة اإليجابيــة، ومتكينــه مــن مســاعدة بــالده العربيــة فــي االنطــالق 
حنــو تأســيس مجتمــع املعرفــة، وهــو فــي ذات الوقــت منــوذج يســعى إلــى إنفــاذ حقــوق 

الطفــل التــي كفلتهــا لــه االتفاقيــات واملواثيــق العامليــة والعربيــة. 

ــم  ــي التعلي ــة ف ــل ذي اإلعاق ــج الطف ــم، ودم ــم والتعل ــوذج، التعلي ــمل النم ويش
واملجتمــع، وتأهيــل ودمــج أطفــال الشــوارع، وبنــاء قــدرات منظمــات املجتمــع املدنــي 
ــاء  ــل، وبن ــة للطف ــة واملواطن ــات احلماي ــرار سياس ــم، وإق ــال التعلي ــي مج ــة ف العامل

ــموع. ــروء واملس ــي واملق ــالم املرئ ــر أداء اإلع ــه وتطوي ــي لتوجي ــد إعالم مرص

ونظــرًا إلــى أن هــذا النمــوذج اجلديــد ســيمثل إطــارًا موجهــًا لــكل عمــل املجلــس 
ــة  ــن مجل ــدد م ــذا الع ــف ه ــون مل ــا أن يك ــد رأين ــة، فق ــالث القادم ــنوات الث ــي الس ف
ــة؛ فــي محاولــة جــادة لتقــدمي  ــة بشــأن موضــوع التنشــئة االجتماعي ــة والتنمي الطفول
ــر  ــرح األط ــالل ط ــن خ ــك م ــل، وذل ــئة الطف ــا تنش ــول قضاي ــة ح ــة وعملي رؤى علمي

1 - األمني العام للمجلس العريب للطفولة والتنمية.
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ــي  ــة الت ــم البيداجوجي ــى املفاهي ــارة إل ــع اإلش ــة م ــة واأليديولوجي ــا الفكري ــة وجذوره النظري
ــل  ــك حتلي ــات التنشــئة، وكذل ــة لنظري ــة والتعليمي ــة واالقتصادي ــات االجتماعي تتصــل بالتوجه
هــذا النمــوذج اجلديــد اعتمــاًدا علــى مداخــل نظريــة غيــر تقليديــة لدراســة التنشــئة االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى بيــان العالقــة اجلوهريــة بــني التنشــئة والدخــول إلــى مجتمــع املعرفــة باعتبــار 

ــاة.    ــم مــدى احلي ــداع والتعل ــد واإلب ــى املعرفــة هــو مجتمــع التجدي أن املجتمــع املؤســس عل

إن هــذا العــدد الــذي بــني يــدي القــارئ الكــرمي، هــو نتــاج جهــد علمــي مخلــص، صاحــب 
تطويــر عمــل املجلــة، شــكاًل ومضمونــًا اســتجابة للمســتجدات الفكريــة علــى الســاحة العربيــة. 
وفــي هــذا الصــدد، أشــكر األســاتذة األجــالء أعضــاء اللجنــة العلميــة الســابقة للمجلــة؛ األســتاذ 
الدكتــور/ طلعــت منصــور، واألســتاذ الدكتــور/ علــي مدكــور، والدكتــور/ عبــد احلســني شــعبان؛ 
ملــا قدمــوه مــن جهــد ملمــوس خــالل الفتــرة املاضيــة، ويســعدني أن أرحــب بأعضــاء اللجنــة 
العلميــة اجلديــدة األســتاذ الدكتــور/ أحمــد حجــي، واالســتاذ الدكتــور طــارق الريــس، واألســتاذ 
ــة  الدكتــور/ محمــود نســيم، وأشــكرهم علــى كل مــا يبذلونــه مــن جهــد صــادق لوضــع املجل
فــي إطــار االجتاهــات الفكريــة املتجــددة لتطويرهــا، وتقــدمي خدمــة علميــة أكادمييــة متميــزة إلــى 
القــراء والباحثــني فــي وطننــا العربــي. كذلــك البــد مــن إســداء الشــكر إلــى األســتاذة الدكتــورة/ 
ــد رضــا  ــدس/ محم ــس، واألســتاذ املهن ــرة باملجل ــة القدي ــرة التربوي ــاح اخلبي ــد الفت ســهير عب
فــوزي مديــر إدارة البحــوث وتنميــة املعرفــة باملجلــس، وإلــى كل زمالئــي باملجلــس القائمــني 
علــى هــذا العمــل؛ األســتاذة/ إميــان بهــي الديــن، واألســتاذ/ محمــد أمــني، واألســتاذة/ إيثــار 
جمــال، كمــا ال يســعني إال تقــدمي الشــكر والتقديــر إلــى األســاتذة األجــالء؛ األســتاذ الدكتــور/ 
ــع  ــب، وجمي ــال جني ــور/ كم ــتاذ الدكت ــدران، واألس ــبل ب ــور/ ش ــتاذ الدكت ــد ، واألس ــد زاي أحم
األســاتذة األجــالء املســاهمني فــي إثــراء هــذا العمــل بأبحاثهــم ومقاالتهــم العميقــة والرصينــة.   

ونتطلــع إلــى أن تظــل مجلــة الطفولــة والتنميــة - مجلــة علمية متخصصــة محكمــة -  فضاًء 
رحبــًا، يتيــح إثــراء املعرفــة العلميــة العربيــة وتنميــة الوعــي وتعبئــة الــرأي العــام العربــي مبــا 
ميكنــه مــن االهتمــام بقضايــا تنميتــه وتنشــئته واحتــرام حقوقــه، ومبــا يشــجع الباحثــني العــرب 

علــى نشــر دراســاتهم وأبحاثهــم فــي هــذا املنبــر.        
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افتتاحيـة العـــدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. سهير عبد الفتاح 1

فــي مدينــة الريــاض عاصمــة اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن التاســع عشــر إلــى احلادي 
والعشــرين مــن أكتوبــر املاضــي عقــد املؤمتــر الدولــي الرابــع لإلعاقــة والـــتأهيل الــذي شــاركت 
ــس فــي هــذا  ــث حتدثــت عــن جهــود املجل ــة، حي ــة والتنمي ــس العربــي للطفول ــة للمجل ــه ممثل في
املجــال، بدايــة مــن املشــروع  الــذي نفــذه عــام 1992 إلعــداد نســاء متخصصــات يعملــن زائرات 
ــل  ــى مؤمتــر " واجــب املجتمــع جتــاه الطف ــال ذوي اإلعاقــة، حت ــات لتدريــب أمهــات األطف منزلي
ذي اإلعاقــة" الــذي عقــده املجلــس عــام 2010 وســعى فيــه لتوضيــح قــدرات الطفــل ذي اإلعاقــة 

واحتياجاتــه والكشــف عــن طاقاتــه والتعريــف بقضيــة دمجــه فــي املجتمــع.
ــاض  ــر الري ــي مؤمت ــة ف ــورة ملحوظ ــا بص ــج كان مطروح ــوع الدم ــوع، موض ــذا املوض ه
الــذي انعقــد برعايــة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، وعنايــة صاحــب 
ــر  ســلمان  ــز  األمي ــس مرك ــد ورئي ــي العه ــز ول ــد العزي ــن عب ــر ســلمان ب ــي األمي الســمو امللك
ألبحــاث اإلعاقــة، فضــال عــن بقيــة املوضوعــات التــي طرحــت فــي املؤمتــر  مــن خــالل األبحــاث 
والنــدوات وورش العمــل وحــوارات املائــدة املســتديرة التــي تضمنهــا برنامــج املؤمتــر وشــارك 
ــا  ــوا فــي أبحاثهــم قضاي ــة، وتناول ــر مــن عشــرين دول ــوا أكث ــني مثل ــا عشــرات مــن الباحث فيه
اإلعاقــة مــن مختلــف اجلوانــب الطبيــة، والتربويــة، والتعليميــة، واالجتماعيــة، والنفســية، إضافــة 
ــا  ــت عنه ــي أعلن ــم الت ــرام حقوقه ملــا يتصــل بتدريــب ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم وتوظيفهــم واحت

املواثيــق الدوليــة.
هــذه املوضوعــات ومــا قــدم فيهــا مــن أبحــاث ودار حولهــا مــن مناقشــات يســتحق كل 
منهــا وقفــة خاصــة، وهــذا مــا ال أســتطيعه فــي هــذه الكلمــة التــي ســأكتفي فيهــا باإلشــارة إلــى 
أهــم مــا قــدم فــي موضــوع الدمــج الــذي حظــي بعنايــة املشــاركني وقدمــت فيــه ســبعة أبحــاث 
تناولــت موقــف املجتمــع مــن اإلعاقــة، والدمــج غايــة أم وســيلة؟ ومعاييــر الوصــول لتأهيــل ذوي 

اإلعاقــة ودمجهــم، واإلجــراءات املســتخدمة فــي تعليــم ذوي اإلعاقــة.
ومــن اإلجنــازات املهمــة التــي حققهــا هــذا املؤمتــر مشــاركة ذوي اإلعاقــة فيه، ال املشــاركة 
ــارب  ــة والتج ــة العملي ــهادات واألمثل ــدمي الش ــل بتق ــور، ب ــرد احلض ــة مبج ــكلية أو االحتفالي الش
ومحــاورة الباحثــني وتأكيــد ذوي اإلعاقــة قدرتهــم علــى القيــام مبــا يقــوم بــه غيرهــم واملشــاركة 

فــي النشــاط العملــي والفكــري الــذي يقــوم بــه اجلميــع.

1 - رئيس التحرير .
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لكــن هــذا البرنامــج احلافــل اضطــر منظمــي املؤمتــر لعقــد اجللســات واملوائــد فــي توقيــت 
واحــد ممــا أدى إلــى توزيــع املشــاركني علــى هــذه الفعاليــات وحــال بينهــم وبــني املســاهمة فــي 

. بعضها
ــار  ــي اختي ــواء ف ــر س ــه املؤمت ــذي قدم ــر ال ــادة بالكثي ــن اإلش ــي م ــذا ال مينعن ــر أن ه غي
ــاج  ــة يحت ــة دولي ــت قضي ــي أصبح ــة الت ــة اإلعاق ــتغلني بقضي ــوة املش ــم صف ــاركني، وه املش
املهتمــون بهــا للتعــارف والتواصــل وتبــادل الــرأي والتعريــف بالتجــارب واجلهــود املبذولــة هنــا 

ــة. ــه هــو موضــوع هــذه االفتتاحي ــذي حضرت ــذا رأيــت أن يكــون هــذا املؤمتــر ال ــاك. له وهن
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دراسات وبحوث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اجلودة واالعتماد في مؤسسات رياض األطفال فى الواليات
   املتحدة األمريكية

بــــــــــــدران شــــــــبل  د. 

- املشكالت النفسية األكثر شيوعًا لدى عينة من املراهقات السعوديات
    الطالبات بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

عـطــــــــــار إقبــــــــــال  د. 

- رؤية إلستراتيجيات البرنامج اليومي في رياض األطفال ومدى
  استيفائه ملهارات القرن الواحد والعشرين ملواجهة حتديات

  األلفية الثالثة 
د. إخــــــاص عشـــــــريـــــة

- تصور مقترح من منظور خدمة اجلماعة لعالج ظاهرة
   العنف املدرسي في املدارس الفلسطينية

حـجــــــــازي نظميـــــــــة  أ. 
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الجودة واالعتماد في مؤسسات رياض األطفال

فى الواليات المتحدة األمريكية
__________________________________________________

د. شـبل بدران1

مقدمة :
ــم حتــوالت  ــرن احلــادي والعشــرين، شــهد العال ــع الق ــرن العشــرين ومطل ــة الق مــع نهاي
ــوفييتي  ــاد الس ــك االحت ــدًا تفكي ــة، وحتدي ــة دراماتيكي ــية وثقافي ــة وسياس ــة واجتماعي اقتصادي
ــادة الواليــات  ــة النظــام الرأمسالــي بقي ــك التحــوالت فــي هيمن ــت كل تل ــد جتّل عــام )1989(. ولق
املتحــدة األمريكيــة علــى العالــم وعلــى مقدراتــه خاصــة دول العالــم الثالــث، وتواكــب مــع هــذا 
ــتوى  ــى املس ــة عل ــرارات والهيمن ــع الق ــك صن ــى متل ــة الت ــارة العاملي ــة التج ــل دور منظم تفعي

الدولــي مــن خــالل اتفاقياتهــا وقوانينهــا التــي تفرضهــا علــى بلــدان العالــم.
ومنــذ ظهــور اتفاقيــة التجــارة احلــرة- اجلاتــس- عــام 2005 التــي أتاحــت حريــة التجــارة 
ــب وتســليع  ــي سياســة العــرض والطل ــات الســوق ف ــود وإطــالق آلي ــادل التجــاري دون قي والتب
ــوم  ــا زوال مفه ــب عليه ــي ترت ــة، والت ــر املتكافئ ــة غي ــالل املنافس ــن خ ــة م ــاة كاف ــر احلي مظاه
ــا  ــا يســمى العوملــة وجتلياته ــدول فيم ــة لل ــة واحلــدود اإلقليمي ــة والســيادة الوطني ــة الوطني الدول
ــي  ــك ف ــى ذل ــام )2010(، وجتل ــات« ع ــر اخلدم ــة حتري ــور »اتفاقي ــة، وظه ــدة كاف ــى األصع عل
انســحاب وتراجــع دور الدولــة فــي اخلدمــات وعلــى رأســها التعليــم والصحــة واإلســكان، ومــع 
ــذي  ــا أمــام القطــاع اخلــاص ال ــى مصراعيه ــواب عل ــة وانســحابها فتحــت األب تراجــع دور الدول
مــأ الفــراغ الــذي تركتــه الدولــة، وتــرك املواطــن فريســة للربحيــة البغيضــة وآليــات الســوق احلــر 

وسياســة العــرض والطلــب. 
منــذ ذلــك الوقــت وعلــى الصعيــد التربــوي والتعليمــي، ظهــر العديــد مــن املفاهيــم التــي 
تدعــم وتســاند ذلــك التيــار اجلــارف، فظهــرت مفاهيــم التنافســية، واجلــودة واالعتمــاد األكادميــي 
ــاص،  ــاع اخل ــاحل القط ــق مص ــوق ويحق ــات الس ــع آلي ــب م ــا يتواك ــم مب ــم التعلي ــر نظ وتطوي
فتجلــت العوملــة فــي التعليــم ونظمــه فــي العديــد مــن دول العالــم، وأصبحــت النظــم الرأمساليــة 
وحتديــدًا نظــام التعليــم األمريكــي مثــااًل يحتــذي ويقــاس عليــه تقــدم وختلــف النظــم التعليميــة، 
فأصبــح احلديــث جاريــًا حــول إســتراتيجيات جديــدة فــي طــرق التدريــس، مثــل التعلــم التعاونــي 

1 - أستاذ علم اجتماع التربية، العميد السابق لكلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية.
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ــة  ــود الثالث ــي ســادت خــالل العق ــم الت ــم اجلماعــي وغيرهــا مــن املفاهي ــم النشــط والتعل والتعل
ــة  ــدول الوطني ــًا لل ــم هّم ــم التعلي ــر نظ ــاد وتطوي ــودة واالعتم ــة اجل ــت قضي ــة، وأصبح املاضي
ــروض  ــح والق ــالل املن ــن خ ــان م ــدوق الدولي ــك والصن ــك البن ــم ذل ــث، ودع ــم الثال ــي العال ف
ــدوق والبنــك  ــاح لتلــك الــدول التــي تســعى إلــى تطبيــق روشــتة الصن ــات التــي كانــت تت والهب

ــي.  ــوي والتعليم ــالح الترب ــي اإلص ــن ف الدولي
ــاض  ــج ري ــم وبرام ــي نظ ــاد ف ــودة واالعتم ــة اجل ــد قضي ــاول أن نرص ــى حن ــا يل وفيم
األطفــال بالواليــات املتحــدة األمريكيــة منــذ مطلــع التســعينيات، حيــث اهتمــت الواليــات املتحــدة 
ــة  ــة اجتماعي ــك قضي ــار ذل ــال باعتب ــاض األطف ــج ري ــم برام ــودة تعلي ــن ج ــة بتحس األمريكي
ــا  ــة. وهن ــات املتحــدة األمريكي ــي الوالي ــال ف ــام األطف ــة أم ــة االجتماعي ــق العدال وسياســية حتق
نســعى فــي األســاس إلــى النظــر إلــى تلــك القضيــة ال بوصفهــا قضيــة فنيــة تربويــة 
مهنيــة ولكــن بوصفهــا قضيــة اجتماعيــة وسياســية تهــدف - فــي التحليــل األخيــر- إلــى حتقيــق 
العدالــة االجتماعيــة واالهتمــام باألطفــال احملرومــن والفقــراء والســود علــى وجــه التحديــد، وحنن 
ــة  ــا فني ــت قضاي ــاد ليس ــر واالعتم ــة واملعايي ــودة والنوعي ــة اجل ــًا أن قضي ــًا عميق ــن إميان نؤم
ــة  ــق العدال ــى حتقي ــعى إل ــية تس ــة وسياس ــا اجتماعي ــاس- قضاي ــي األس ــا- ف ــة، ولكنه تربوي

االجتماعيــة ودعــم ومســاندة الفقــراء واحملرومــن مــن أطفــال وطننــا العزيــز. 
وســوف نناقــش وحنلــل بالنقــد فيمــا يلــى قضايــا أساســية فــي اجلــودة واالعتمــاد لبرامــج 

ريــاض األطفــال بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وهــي:
إطاللة تاريخية على برامج تعليم رياض األطفال.. 1
أهداف وتطور رياض األطفال. . 2
وظيفة رعاية األطفال في مقابل الوظيفة التعليمية. . 3
برامج تعليم الطفولة املبكرة قضية اجتماعية وسياسية. . 4
نظام االعتماد األكادميى لبرامج رياض األطفال. . 5
خطوات ومراحل عملية االعتماد األكادميى.. 6

أوالً: إطاللة تاريخية على برامج تعليم الطفولة المبكرة
        بالواليات المتحدة األمريكية:

املتحــدة  الواليــات  فــى  والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التغيــرات  أدت  لقــد 
ــر كل أحنــاء العالــم  ــة إلــى تطويــر النظــام التعليمــي. فتعليــم الطفولــة املبكــرة انتشــر عب األمريكي
خاصــة فــي الــدول املتقدمــة، وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأصبــح نقطــة بدايــة جديــدة، 
مــن خــالل النظــام التعليمــي املتنــوع الــذى شــهد جهــودًا متواصلــة علــى املســتوى الرمســي وغيــر 
الرمســي لتحســن مفهــوم وتطبيــق تعليــم الطفولــة املبكــرة، حيــث قــدم »االحتــاد القومــي لتعليــم 
الصغــار« نظامــًا العتمــاد برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة، وهــدف هــذا النظــام هــو املســاعدة علــى 
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ــاء  ــق الوف ــن طري ــل ع ــم أفض ــل تعلي ــن أج ــة م ــات التعليمي ــق والتوقع ــج تتف ــك البرام ــل تل جع
ــر  ــن وتطوي ــى حتس ــا عل ــاد ومعاييره ــة االعتم ــل عملي ــن أن تعم ــا ميك ــة. كم ــر العام باملعايي

برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة علــى نطاق واســع. 
ويتنــاول هــذا الطــرح قضيــة االعتمــاد كنمــوذج ميكــن تطبيقــه وتنفيــذه فــي برامــج 
ــة،  ــة املبكــرة فــي الواليــات املتحــدة األمريكي ــم الطفول ــم تعلي ــرة، مــن خــالل تقيي ــة املبك الطفول
ــات  ــن الصعوب ــدد م ــا ع ــر لن ــه يظه ــر أن ــرى- غ ــدان األخ ــي البل ــه ف ــة تطبيق ــد متابع ــة عن خاص
علــى الرغــم مــن تاريخــه املمتــد وتطبيقــه الناجــح. فعلــى ســبيل املثــال:  كل واليــة لديهــا رؤيتهــا 
ــج  ــدد برام ــن ع ــد م ــب أن نتأك ــن الصع ــح م ــه يصب ــذا فإن ــرة؛ ل ــة املبك ــم الطفول ــة لتعلي اخلاص
الطفولــة املبكــرة املصــرح لهــا وعلــى أى أســاس مت التصريــح لهــا. هــذا باإلضافــة إلــى أنــه ليســت 
هنــاك معلومــات قويــة متاحــة تقــوم علــى تصنيــف املدرســن فــي هــذا املجــال حســب 
ــة  ــم الطفول ــف تعلي ــى تعري ــك، حت ــى ذل ــا إل ــب وم ــرة  والرات ــل  واخلب ــر  واملؤه ــوع  والعنص الن
املبكــرة ميكــن أن يصبــح صعبــًا: مبعنــى: اســتخدام مــن؟ أيــن ســيقدم؟ مــن الــذي قــام بتصميمــه، 
تأسيســه، إدارتــه؟ وهــذه هــي مجــرد أســئلة قليلــة تطــرح علــى الســاحة عندمــا نريــد أن نعــرف 

تعليــم الطفولــة املبكــرة. 
فعلــى الرغــم مــن أن تعليــم الطفولــة املبكــرة يقــوم علــى تشــغيل مجموعــة مختلفــة مــن 
البرامــج فــي ظــل تكهنــات مختلفــة، وذلــك مــع تنويــع اللوائــح والسياســات واملواقــع واإلمكانــات 
واألطفــال وأيضــًا طاقــم املوظفــن، فإننــا هنــا نتبنــى تعريــف »االحتــاد القومــي لتعليــم الصغــار 
ــج  ــزء أو برنام ــه »أي ج ــرة بوصف ــة املبك ــم الطفول ــدم تعلي ــذي ق ــوى، وال ــع ترب )1997(« كمرج
جماعــي لليــوم الكامــل داخــل مركــز أو مدرســة أو املنــزل والــذي ميكــن أن يخــدم األطفــال منــذ 

ــة«.  ــات اخلاص ــال ذوو احلاج ــك األطف ــي ذل ــن ف ــة مب ــن الثامن ــى س ــالد حت املي
ويتضمــن هــذا التعريــف عــدة برامــج فــي مراكــز الطفــل، ســواء الهادفــة للربــح أوغيرهادفــة 
ــة،  ــل الروض ــا قب ــة م ــي مرحل ــال ف ــة لأطف ــة والعام ــج اخلاص ــك البرام ــن كذل ــح، ويتضم للرب
كمــا يلــي برامــج البدايــة الرئيســية برنامــج العنايــة بأســرة الطفــل، وبرنامــج الروضــة، وبرامــج 

ــم األساســي.)1(  ــة التعلي ــد ســن املدرســة فــي مرحل ــل وبع ــة قب ــوف االبتدائي الصف
ــاذج  ــن مجموعــة مــن النم ــن يتضم ــرة ليــس برنامجــًا أصــم ولك ــة مبك ــم طفول وكل تعلي
والتنظيمــات. وعلــى الرغــم مــن تفســيراتها املختلفــة، فــإن تعليــم الطفولــة املبكــرة أصبــح نقطــة 
ــت  ــات اجتذب ــذ الثمانيني ــة. فمن ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ــوي ف ــث الترب ــي البح ــة ف محوري
التغيــرات والنمــو الكبيــر فــي القاعــدة املعرفيــة لنمــو الطفــل فــي برامــج شــعبية تعليــم الطفولــة 
املبكــرة، وكذلــك زيــادة التســجيل فــي تلــك البرامــج لــدى املعلمــن والعامــة، وحســب معلومــات 
مكتــب اإلحصــاء عــام )1991( فــإن نســبة األطفــال البالــغ عمرهــم أربــع ســنوات واملســجلن لــدى 
برامــج الطفولــة املبكــرة قــد ارتفعــت مــن )28%( فــي عــام 1970 إلــى )53%( فــي )1990(، 

ومــن املتوقــع أن تصــل تلــك النســبة إلــى )60%( فــي التســعينيات وإلــى 90% فــي عــام 2010.
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وفــي احلقيقــة أن »كسكســر، هوفــرت وفيليــب وفاركوهــار« )1990( ذكــروا أنــه فــي بداية عام 
ــة  ــى املراكــز مــع إمكاني ــد عل ــة يعتم ــم ورعاي ــاك حوالــي )80.000( برنامــج تعلي )1990( كان هن
خدمــة 5 ماليــن طفــل. وكانــت تلــك البرامــج تعمــل علــى تقــدمي اخلدمــات فــي الواليــات 
ــات  ــي الوالي ــرة ف ــة املبك ــم الطفول ــى دراســة دور تعلي ــا نهــدف إل ــة. وحنــن هن املتحــدة األمريكي

املتحــدة األمريكيــة، وكيــف أصبــح تعليــم الطفولــة املبكــرة قضيــة مهمــة. 
والســؤال هنــا: هــل ميكــن تطبيــق منــوذج NAEYC لالعتمــاد األكادميــى فــى أى دولــة أخــرى 
مــن دول العالــم الثالــث، أم يقتصــر دورهــا علــى االعتمــاد األكادميــى فــى الــدول املتقدمــة فقــط؟ 
ــكا،  ــى أمري ــرة ف ــة املبك ــم الطفول ــة لتعلي ــة التاريخي ــام باخللفي ــا االهتم ــب من ــر يتطل ــذا األم ه
والنظريــات التربويــة والفلســفية املفســرة واملدعمــة لهــا، كمــا نهتــم بتعريــف القضايــا األخــرى 
املتصلــة بهــا. مــن هنــا فــإن اهتمامنــا يــدور حــول قضيــة اجلــودة وكيفيــة حتديدهــا، 
ســواء كانــت لأطفــال األمريكيــن فــرص متســاوية للوصــول إلــى برامــج اجلــودة العاليــة أم ليــس 
لديهــم. وإذا كان مــا لديهــم غيــر كاٍف للوصــول إلــى اجلــودة، فمــا الســبل واآلليــات التــى تســاعد 
ــك  ــن، وتل ــال احملروم ــى األطف ــبة إل ــرة بالنس ــة املبك ــم الطفول ــودة تعلي ــى ج ــول إل ــى الوص عل

قضيتنــا اجلوهريــة.
كمــا ســيتم اســتخدام مصطلحــى »فــي خطــر« و»احملرومــن« بشــكل كبيــر؛ وذلك لإلشــارة 
إلــى األطفــال الصغــار الذيــن يندرجــون حتــت مؤشــرات » فــي خطــر« مثــل الفقــر والــذي ســنقوم 
ــة  ــر جــودة برنامــج الطفول ــا ســنناقش كيــف تتأث ــة إلــى أنن ــا بعــد، هــذا باإلضاف مبناقشــته فيم
ــات،  ــل الوالي ــاد احملــددة مــن قب ــر اجلــودة واالعتم ــة مبعايي ــة واحمللي ــود الفيدرالي ــرة باجله املبك

ومــن قبــل اجلمعيــة القوميــة لتعليــم الصغار. 
إن تعليــم الطفولــة املبكــرة يرتبــط بشــكل قــوي بالتغيــرات فــي املجتمــع متامــًا مثــل جهــاز 
»البارومتــر«؛ ألن برامــج الطفولــة املبكــرة تســتجيب للتغيــرات فــي الواقــع االجتماعــي والسياســي 
ــة  ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــكل التغي ــة تش ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ــادي. فف واالقتص
ــدة  ــاء األســري مــن العائــالت املمت ــر فــي البن ــرة.  والتغي ــة املبك ــم الطفول ــة لتعلي املالمــح احلالي
ــل  ــرًا فــي مجــال ممارســات احتضــان الطف ــد أحــدث تغي ــرة؛ ق ــواة الصغي إلــى العائــالت ذات الن
ــي  ــة الت ــة الرعاي ــه، وهــو مــا يجعــل التســاؤل الرئيســي يطــرح نفســه أال وهــو: مــا نوعي ورعايت
يتلقاهــا الصغــار، وممــن؟ فزيــادة االحتياجــات االقتصاديــة تــؤدي إلــى ارتفــاع ســريع فــي عــدد 
الســيدات العامــالت: وهنــاك الكثيــر مــن العامــالت بســبب أســرهن أصبحــن يحتجــن إلــى دخلــن 
ملواصلــة احليــاة، وهــن كثيــرات أيضــًا، وجــدن أنفســهن العائــل الوحيــد ألســرهن كنتيجــة للطــالق 
أو تعطــل أزواجهــن. هــذا باإلضافــة إلــى أن حركــة الســيدات قــد دفعــت ســيدات أخــرى للبحــث 

عــن عمــل خــارج املنــزل، وعــن تنميــة مجالهــن الوظيفــي. 
ووفقــًا ملــا ذكــره »هوفــرت دوســت وهانــك وكاوفمــان وفيليــب« عــام )1994(، فــإن 
ــد زادت  ــال أقــل مــن ســت ســنوات، ق نســبة األمهــات العامــالت املتزوجــات الالئــي لديهــن أطف
مــن )30%( إلــى )60%( مــا بــن عــام )1970( إلــى عــام )1991(. ومــع هــذه الزيــادة تظهــر حاجــة 
متزايــدة إلــى رعايــة طفــل املســتقبل مــن والديــه مــن حيــث توفيــر أماكــن آمنــة لهــؤالء األطفــال 
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ســنوات  ســت  مــن  األصغــر  األطفــال  نســبة  إن  اآلبــاء،  يعمــل  بينمــا  بهــا  إقامــة  مــن 
ــى )%19(  ــام )1970( حت ــي ع ــن )10%( ف ــت م ــد ارتفع ــن ق ــد الوالدي ــع أح ــون م ــن يعيش والذي
ــق  ــن يطل ــال الذي ــدد األطف ــع ع ــالت ،ارتف ــات العام ــبة األمه ــاع نس ــع ارتف ــام )1987(. وم ــي ع ف
عليهــم مصطلــح »فــي خطــر أو محرومــون«. والذيــن ميكنهــم االســتفادة مــن برامــج تعليــم الطفولــة 
ــي  ــال ف ــبة األطف ــدد ونس ــبات أن ع ــام للمحاس ــب الع ــع املكت ــام )1990( توق ــي ع ــرة، وف املبك
خطــر ســيزدادان بشــكل ثابــت منــذ الثمانينيــات إلــى عــام )2020(، والفقــر والهويــة العنصريــة، 
والعرقيــة، والفشــل فــي التعليــم والبطالــة واآلبــاء واملراهقــن، واحليــاة فــي منــازل كبيــرة، والقريــة 
ــي  ــرون ف ــن يعتب ــم والذي ــن التعلي ــن م ــالب احملروم ــة بالط ــية املرتبط ــرات الرئيس ــي املؤش ه

خطــر. 
وتوضــح اإلحصائيــات القوميــة أن حوالــي 4 ماليــن مولــود جديــد يولــدون كل عــام؛ حيــث 
يولــد طفــل مــن بــن كل مثانيــة أطفــال املراهقــة وطفــل واحــد مــن بــن كل أربعــة أطفــال يولــدون 
ألم حاصلــة علــى شــهادة أقــل مــن دبلــوم املــدارس العليــا )High School(، وتقريبــًا طفــل واحــد مــن 
بــن كل أربعــة أطفــال يولــدون ألم تعيــش فــي فقــر. وقــد أوضحــت الدراســات التربويــة أن األطفــال 
املولوديــن ألمهــات مراهقــات، واألطفــال الذيــن يولــدون ألمهــات حاصــالت علــى شــهادة أقــل مــن 
دبلــوم املــدارس العليــا )High School(. وكذلــك األطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــزل كبيــر ميثلــون 

ــرة.)2(  ــة املبك ــج التربوي ــي البرام ــل ف ــجيل أق ــب تس نس
وباإلضافــة إلــى ارتفــاع نســبة األســر ذات العائــل الواحــد )أب أو أم(، فإن الزيادة األساســية 
فــي عــدد األطفــال الذيــن يعيشــون فــي فقــر مــع والديــن غيــر متعلمــن قــد كونــت شــريحة جديــدة 
مــن األطفــال األمريكيــن فيمــا يطلــق عليهــم األطفــال احملرومــون، ونتيجــة لذلــك هنــاك عوامــل 
ــى  ــد عل ــب املتزاي ــال، والطل ــكل األطف ــرة ل ــة املبك ــم الطفول ــة تعلي ــى قيم ــادة التعــرف عل ــل زي مث
العمالــة املدربــة التــى حتتــاج إلــى قــوى عاملــة متعلمــة؛ ممــا أدى إلــى زيــادة احلاجــة إلــى جــودة 

أعلــى مــن الرعايــة واخلدمــات التعليميــة املبكــرة غيــر األبويــة.
وفــي احلقيقــة، فــإن تســجيل برامــج األطفــال املبكــرة فــي ســن ثــالث أو أربــع ســنوات قــد 
ــنوات  ــس الس ــي نف ــا ف ــام )1985(، بينم ــي ع ــى )39%( ف ــام )1970( إل ــي ع ــن )21%( ف زادت م
مت تســجيل )87%( فــي ســن خمــس ســنوات فــي برامــج التعليــم املبكــر، وإجمــااًل لذلــك وكنتيجــة 
آلالف التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي العقــود األخيــرة حــدث أيضــًا تطــور فــي أشــكال 
الرعايــة للطفــل وانتقــل مــن منــوذج األســرة األساســية إلــى النمــوذج الصناعــي األساســي، أمــا 
اآلن فــإن التعليــم املبكــر لأطفــال الصغــار لــم يعــد فقــط قضيــة أســرية، بــل أصبــح اآلن قضيــة 
ــرأي العــام األمريكــي  ــي تشــغل ال ــة الت ــة القومي ــل جــزءًا هامــًا مــن األهــداف التعليمي هامــة متث

بوصفهــا قضيــة اجتماعيــة وسياســية بالدرجــة األولى. 

ثانيًا: أهداف وتطور تعليم الطفولة المبكرة: 
ــو  ــي النم ــار ف ــدم الصغ ــهيل تق ــو تس ــرة ه ــة املبك ــم الطفول ــي لتعلي ــدف الرئيس إن اله
ــه أبعــاد عديــدة:  ــة املبكــرة ل ــم الطفول االجتماعــي والعاطفــي واإلدراكــي واحلركــي. وغــرض تعلي
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مســاعدة األطفــال علــى كســب االســتقالل، وتعليمهــم املشــاركة والتكيــف مــع اآلخريــن، 
وتعليمهــم أدوارًا غيــر موجــودة لتنميــة الســيطرة علــى النفــس عندهــم، واحتــرام الــذات، واحتــرام 

ــة مهاراتهــم  ــم، تنمي ــا بالعال ــدء فــي فهــم أجســادهم وعالقته اآلخريــن، وحتمــل املســئولية، والب
احلركيــة الكبيــرة والصغيــرة، والبــدء فــي التفكيــر بطريقــة ناقــدة.)3( وقــد تبــن أن غالبيــة مقدمــي 
الرعايــة فــي كل مــن )2.089( مركــز و)583( موقــع رعايــة طفولــة يقــوم علــى أســاس املنــزل محــل 
الدراســة، قــد ذكــروا أن أهدافهــم هــي توفيــر بيئــة آمنــة لأطفــال وتشــجيع منــو األطفــال وإعدادهــم 
ــر رعايــة طفولــة بحيــث يســتطيع اآلبــاء  للمدرســة وتعليمهــم تقديــر ثقافتهــم وحضارتهــم وتوفي
ــة  ــة مثالي ــًا مهم ــل هــذه األهــداف مع ــي، ومتث ــم دين ــم تعويضــي وتعلي ــر تعلي ــوا، وتوفي أن يعمل
لبرامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة، ويصبــح الســؤال اآلن هــو: إلــى أي مــدى تنجــح معظــم برامــج 
ــج؟  ــذه البرام ــى ه ــل إل ــذي يص ــن ال ــداف، وم ــذه األه ــق ه ــي حتقي ــرة ف ــة املبك ــم الطفول تعلي
ــة املبكــرة يســتخدم أساســًا لإلشــارة إلــى  ــم الطفول ــح تعلي ــرة، كان مصطل لســنوات كثي
ــًا أو  ــر متهيدي ــا بــن )4-5( ســنوات، وكان يعتب ــار وخاصــة م ــال الصغ ــة لأطف البرامــج التعليمي
إعداديــًا لبرنامــج التعليــم، يســبق املدرســة احلقيقيــة والرمسيــة التــي كانــت تبــدأ بالصــف األول، 
وقــد نظــر إلــى تعليــم الطفولــة املبكــرة علــى أنــه برنامــج اختيــاري، يؤكــد علــى النمــو االجتماعــي 
والعاطفــي للصغــار، وذلــك بفصلــه عــن التعليــم فــي املدرســة االبتدائيــة الرمسيــة التــى كان يدخل 

فيهــا األطفــال إلــى مهــارات تعلــم فعليــة. 
ــرة  ــت متوف ــة كان ــن املدرس ــل س ــال قب ــة لأطف ــج مكثف ــن أن برام ــم م ــى الرغ ــى عل وحت
خــالل احلــرب العامليــة الثانيــة عندمــا َتركــت كثيــر مــن الســيدات منازلهــن للعمــل فــي املصانــع، 
 Head( فقــد بــدأت الفتــرة احلديثــة لتعليــم الطفولــة املبكــرة فــي الواليــات املتحــدة بتنفيــذ برامــج
Start( فــي عــام )1965(. ومنــذ ذلــك الوقــت تغيــر معنــى تعليــم الطفولــة املبكــرة لكــي يشــير إلــى 
نطــاق أوســع مــن برامــج وبيئــات األطفــال التــي تتــراوح بــن برامــج لأطفــال الصغــار وبرامــج 
ــف  ــا نص ــل وإم ــوم الكام ــام الي ــا بنظ ــل إم ــي تعم ــة، والت ــل املدرس ــا قب ــن م ــى س ــال ف األطف

يــوم وتــدار بشــكل خــاص أو عــام ولهــا اجتاهــات فلســفية مختلفــة. 
ويجــادل كل مــن ), Whiren, Soderman, Kortalink 1993 ( بــأن هــذا املصطلــح اجلديد األوســع 
قــد تأثــر بعاملــن رئيســين: األول: كان هــو الدليــل مــن البحــث التعليمــي النظــري والعملــي بــأن 
تغييــرات هامــة فــي منــو األطفــال تظهــر فــي ســن )7( أو )8( ســنوات مــن العمــر. العامــل 
ــرة فــي عــدد األطفــال الذيــن أدرجــوا فــي تعليــم الطفولــة املبكــرة  الثانــي: كان هــو الزيــادة الكبي
ــة  ــم الطفول ــن تعلي ــط ب ــز فق ــد التميي ــم يع ــًا ل ــة. وحالي ــة اقتصادي ــرات اجتماعي ــبب تغيي بس
املبكــرة والتعليــم الرمســي )أي املدرســة االبتدائيــة(، ولكــن أيضــًا داخــل نطــاق تعليــم الطفولــة 
املبكــرة نفســه. ولــم يعــد تعليــم الطفولــة املبكــرة يعتبــر مجــرد مجــال اختيــاري، ولكــن بعــض 

برامجــه وبخاصــة احلضانــة أصبحــت إلزاميــة فــي كثيــر مــن نظــم املــدارس العامــة.)4( 
ــة  ــن العام ــكل م ــة ل ــة مربك ــون مهم ــن أن يك ــر ميك ــم املبك ــام التعلي ــف نظ ــا أن تعري كم
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ــا أي برنامــج  ــى أنه ــل املدرســة عل ــا قب ــة أو م ــاك مــن يعــرف احلضان واملعلمــن أنفســهم. فهن
تعليمــي قبــل الصــف األول، بينمــا يعرفــه آخــرون علــى أنــه أي برنامــج تعليمــي قبــل احلضانــة. 
ويذكــر »موريســون Marrison, G.” أيضــًا أن احلضانــة تشــير إلــى برنامــج تعليمــي يخــدم الصغــار 
ــى  ــة إل ــل احلضان ــا قب ــر، ويشــير م ــام وخمــس ســنوات مــن العم ــا بــن عامــن ونصــف الع م
برنامــج لأطفــال فــى ســن أربــع ســنوات قبــل احلضانــة، وفــي نفــس الوقــت يؤكــد “موريســون 
ــال فــى ســن أربــع ســنوات،  Marrison, G.” بأنــه عندمــا تســتخدم مدرســة عامــة برنامجــًا لأطف

ــج.)5(  ــذه البرام ــل ه ــى مث ــق عل ــة يطب ــح احلضان ــإن مصطل ف
ــح يصعــب حتديــده  ــم املبكــر هــو مصطل وعلــى الرغــم مــن احلقيقــة التــي تقــول إن التعلي
ــي: أي  ــه يعن ــى أن ــرة عل ــة املبك ــم الطفول ــى تعلي ــيرون إل ــاس يش ــم الن ــإن معظ ــه، ف أو تعريف
ــة  ــم الطفول ــى ســن املدرســة. ومــن الواضــح أن تعلي ــوا إل ــل أن يصل ــال قب برنامــج يخــدم األطف
املبكــرة يجمــع مــا بــن خدمــات مراكــز رعايــة الطفولــة وخدمــات ما قبــل املدرســة، بينمــا مصطلح 
ــتخدمه  ــنوات تس ــس س ــن خم ــن س ــال م ــص لأطف ــج مخص ــى برنام ــادة إل ــير ع ــة يش حضان
مــدارس عامــة أو خاصــة. وبشــكل عــام، يتفــق النــاس علــى أن برامــج الطفولــة املبكــرة 

مصممــة لتعزيــز النمــو اإلدراكــي واالجتماعــي والعاطفــي واجلســماني لأطفــال. 
ويعكــس تعقيــد وتنــوع تعليــم الطفولــة املبكــرة تنــوع املجتمــع األمريكــي، ويعطــي اآلبــاء 
نطاقــًا واســعًا مــن االختيــارات والترتيبــات غيــر الرمسيــة ألبنائهــم، وعلــى أي حــال فــإن بعــض 
علمــاء التربيــة مثــل “Zaslow, Hayes” يجــادل بــأن هــذا النطــاق الواســع يخلــق انقســامًا داخــل هــذا 
املجــال الــذي يعــوق أي محاولــة لتنســيق وختطيــط وتنفيــذ نظــام شــامل لتعليــم الطفولــة 
املبكــرة. وفــي الواقــع، فــإن هــذا االنقســام يخلــق نظامــًا ذا مســتوين، يفصــل األطفــال الفقــراء 

عــن أقرانهــم مــن طبقــة الدخــل املتوســط واملرتفــع)6(
  

ثالثًا: وظيفة رعاية األطفال في مقابل الوظيفة التعليمية: 
ــن  ــن الس ــة م ــس املجموع ــب نف ــر ختاط ــم املبك ــج التعلي ــن أن كل برام ــم م ــى الرغ عل
لأطفــال، فــإن لهــا فلســفات ومهــام ومــوارد ماليــة مختلفــة كثيــرة، وقبــل عــام )1965( وهــو العــام 
الــذي بــدأ فيــه برنامــج )Head Start(، لــم تتَعــد فكــرة تعليــم الطفولــة املبكــرة فــي الواليــات املتحــدة 
خدمــة جليســة أطفــال، والتــي عملــت فيهــا ُمدرســة كبديــل لــأم وتقــوم بــكل العمــل الــذي كانــت 
ــاعدتهم  ــطة ملس ــة املتوس ــن الطبق ــال م ــات لأطف ــذه اخلدم ــت ه ــد قدم ــة. وق ــتؤديه أم طبيعي س
 ،)Head Start( علــى النمــو مــن الناحيــة اإلدراكية واالجتماعيــة والعاطفية. وحتــى مجيء برنامــج الـــ

ــة املبكــرة.  ــم الطفول ــذ برامــج تعلي ــل فــي تالمي ــوع قلي كان هنــاك تن
ــر   ــن عناص ــر م ــة كعنص ــة الطفول ــى رعاي ــرًا إل ــث نظ ــير “Hayes, Zaslow”؛ حي ــا يش وكم
ــون  ــم يعمل ــن كان آباؤه ــال الذي ــة لأطف ــة ووقائي ــة رعائي ــة، وخدم ــة االجتماعي ــام الرفاهي نظ
ــدءًا بحضانــات  ــت، وب ــة خــارج البي ــون باملدرســة أو يحتاجــون هــم أنفســهم إلــى رعاي أو يلتحق
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ــراء،  ــن الفق ــال املهاجري ــر لأطف ــع عش ــرن التاس ــن الق ــر م ــع األخي ــالل الرب ــت خ ــة أقيم خيري
ــم  ــج تعلي ــت برام ــك، قدم ــن ذل ــض م ــى النقي ــراء. وعل ــال الفق ــج األطف ــذه البرام ــل ه ــت مث خدم
الطفولــة املبكــرة خدمــات شــاملة لأطفــال الصغــار مع تأكيــد على النمــو اإلدراكــي وتنميــة القدرات 
االجتماعيــة. وكانــت احلضانــات غالبــًا تبــدأ بإحلــاح وحث من اآلبــاء املهتمــن بتوفير إثــراء أكادميي 
ــاد  ــى أســاس اعتق ــل عل ــى الطف واجتماعــي ألطفالهــم. وقامــت هــذه املؤسســات التــي تتركــز عل
ــد  ــة بع ــي املدرس ــل ف ــة وأداء أفض ــب إدراكي ــى مكاس ــؤدي إل ــوف ي ــر س ــم املبك ــأن التعلي ب
ذلــك. وكذلــك بــدأت برامــج أخــرى موجهــة حنــو الطفــل أو خاصــة )Head Start( بواســطة احلكومــة 
ــن  ــال م ــة لأطف ــن املدرس ــل س ــة قب ــرات مماثل ــر خب ــتينيات لتوفي ــر الس ــي أواخ ــة ف الفيدرالي
ذوي الدخــل املنخفــض.)7(، ومبعنــى آخــر فــإن تعليــم الطفولــة املبكــرة لــه تقليــد مختلــط يتطــور 
مــن أكثــر مــن نقطــة بدايــة فلســفية وتركيبيــة واحــدة، ويعتمــد علــى قضايــا اقتصاديــة واجتماعية. 
ــة  ــا الرفاهي ــرة قضاي ــة املبك ــم الطفول ــال تعلي ــاق مج ــل نط ــس داخ ــع، تعك ــي الواق وف
ــم  ــة مــن برامــج تعلي ــم ورعايــة االختالفــات التصويريــة فــي األنــواع املختلف ــة والتعلي االجتماعي
ــكل  ــط ب ــم“ يرتب ــة“ و“التعلي ــن “الرعاي ــز ب ــإن التميي ــال، ف ــبيل املث ــى س ــرة. وعل ــة املبك الطفول
ــال  ــم األطف ــار وتعلي ــال الصغ ــة األطف ــم رعاي ــث تت ــل: حي ــة للطف ــة االجتماعي ــر واخللفي مــن العم
األكبــر ســنًا، والبرامــج املخصصــة لأطفــال مــن األســر املتوســطة موجهــة حنــو النمــو األكادميــي 
واالجتماعــي، بينمــا البرامــج املخصصــة لأطفــال مــن األســر الفقيــرة لهــا اجتــاه رعايــة 

ووقائــي أكثــر. 

رابعًا: برامج تعليم الطفولة المبكرة قضية اجتماعية وسياسية: 
لقــد أثبتــت الدراســات والبحــوث التربويــة أن األطفــال الذيــن كانــت لديهــم خبــرات تعليميــة 
غيــر كافيــة فــي البيــت أو املدرســة أو املجتمــع يتعرضــون ملخاطــرة اإلجنــاز األكادميــي املنخفــض 
والرســوب أو حتــى تــرك املدرســة. وفــي الوقــت ذاتــه، أكــدت البحــوث والدراســات التــي أجريــت أن 
األطفــال الفقــراء يظهــرون مكاســب إيجابيــة مــن االلتحــاق بتعليــم طفولــة مبكــرة مرتفــع، وبالتالــي 
رأى علمــاء النفــس أن الطفولــة املبكــرة هــي فتــرة مهمــة مــن النمــو لأطفــال، وهــي مهمــة 

جــدًا بحيــث يجــب علــى املجتمــع أن يقيــم البيئــة الســليمة لدعــم أقصــى منــو لأطفــال. وقــد أدت 
وجهــة النظــر املتغيــرة هــذه عــن الطفولــة املبكــرة إلــى حتــول فــي تعليــم الطفولــة املبكــرة والــذي 
ــه مؤسســة  ــى أن ــة وإمنــا عل ــة مؤقت ــا ذو طبيع ــه شــيء م ــى أن ــه عل ــد احلكومــة تنظــر إلي ــم تع ل
ــر  ــن األس ــال م ــة األطف ــار وخاص ــال الصغ ــاة األطف ــي حي ــًا ف ــب دورًا هام ــن أن تلع ــة ميك دائم
ــات املتحــدة  ــي الوالي ــرة ف ــة املبك ــم الطفول ــح تعلي ــد أصب ــك، فق منخفضــة الدخــل. ونتيجــة لذل
قضيــة اجتماعيــة سياســية ملحــة، ومعهــا يأتــي االهتمام بجــودة مثل هــذه البرامــج. ويعلــن الهدف 
ــال  ــون كل أطف ــوف يك ــام 2000 س ــع ع ــه م ــدة أن ــات املتح ــي الوالي ــي ف ــم القوم األول للتعلي

املدرســة مســتعدين للتعلم)8(  
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ولتحقيــق هــذا الهــدف القومــي الطمــوح، فــإن كل األطفــال املؤهلــن يصلــون بشــكل مســاٍو 
ــداف  ــفة واأله ــن الفلس ــر ع ــض النظ ــرة بغ ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــي كل برام ــم ف ــى التعلي إل
ــال هــو عامــل  ــم األطف ــام الفعــال لأبويــن بتعلي ــك، فــإن االهتم ــى ذل ــة إل ــم. وباإلضاف والتصمي
ــدأون  ــال يب ــق الهــدف القومــي.  وإذا كان الهــدف القومــي هــو جعــل األطف ــوي فــي حتقي آخــر حي
ــال  ــق باألطف ــا يتعل ــم، فــإن ســؤااًل هامــًا يطــرح نفســه فيم املدرســة مســتعدين وجاهزيــن للتعل
ــرة؟ إن  ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــى برام ــاٍو إل ــق مس ــم طري ــون أو لديه ــل يصل ــو: ه ــراء وه الفق
ــا  ــج بينم ــك البرام ــى تل ــوا إل ــن أن يصل ــراء ميك ــذ الفق ــض التالمي ــم، وال. إن بع ــة هــي: نع اإلجاب
ال يســتطيع آخــرون ذلــك، ومــن ناحيــة أخــرى وطبقــًا ملــا يقولــه Hofferth 1999 فــإن التالميــذ 
الفقــراء ليــس لديهــم نفــس معــدل االســتيعاب فــي تعليــم الطفولــة املبكــرة مثــل األطفــال اآلخريــن. 
ــل  ــة الدخ ــر منخفض ــن األس ــال م ــن األطف ــط م ــي )23%( فق ــإن حوال ــال، ف ــبيل املث ــى س وعل
ــع )%54(  ــة م ــام )1991( باملقارن ــي ع ــز ف ــاس مرك ــى أس ــوم عل ــج يق ــي برنام ــتيعابهم ف مت اس
مــن األطفــال مــن أســر مرتفعــة الدخــل. ويركــز تقريــر املكتــب العــام للمحاســبات )1990( علــى 
ــة حــول اإلدراج الكلــي ألطفــال األســر منخفضــة الدخــل واألقليــة فــي برامــج تعليــم  نتائــج مماثل

ــل.  ــة الدخ ــر مرتفع ــن األس ــم م ــع أقرانه ــة م ــرة باملقارن ــة املبك الطفول
ويشــير التقريــر إلــى أن حوالــي )65%( مــن األطفــال الفقــراء لــم يحضــروا أي برنامــج تعليــم 
ــر  ــير تقري ــث يش ــرة: حي ــي املخاط ــال ف ــدد األطف ــد ع ــام )1989(. ويتزاي ــي ع ــرة ف ــة مبك طفول
املكتــب العــام للمحاســبات لعــام )1993( إلــى أنــه بــن عــام )1980( و)1990( زاد عــدد األطفــال 
ــة مــع  ــون باملقارن ــى )1.4( ملي ــل املدرســة بنســبة )28%( مــن )1.1( إل ــا قب ــراء فــى ســن م الفق

زيــادة تبلــغ )16%( فقــط بــن كل األطفــال فــى ســن مــا قبــل املدرســة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، يذكــر باحثــون آخــرون أن األطفــال الفقــراء كمجموعــة ليــس لديهــم 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــر م ــز. وأكث ــاس املرك ــى أس ــوم عل ــي تق ــج الت ــي البرام ــل ف ــتيعاب أق ــدالت اس مع
خصائــص طاقــم العمــل وتركيبــة الفصــل فــي املراكــز منخفضــة الدخــل واملراكــز مرتفعــة الدخــل، 

عــام.  بشــكل  متماثلــة 
وقــد وجــد  )Hofferth, 1994( أنــه لــم تكــن هنالــك اختالفــات هامــة فــي الدخــل ســواء عندما 
ــل/  ــبة الطف ــن نس ــكل م ــة ل ــة أو املهني ــر احلكومي ــي باملعايي ــج تعن ــي برام ــال ف ــتوعب األطف يس
ــن  ــال م ــن األطف ــي )55%( م ــإن حوال ــه  ف ــا يقول ــًا مل ــة. وطبق ــم املجموع ــل أو حج ــم العم طاق
ســن ثــالث إلــى خمــس ســنوات مــن األســر منخفضــة الدخــل، يتــم اســتيعابهم فــي برامــج الطفولة 
املبكــرة. وفــي النهايــة، تؤكــد الدراســات أيضــًا أن احتياجــات األطفــال الصغــار مــن األســر الفقيــرة 
ــرة  ــة املبك ــي برامــج الطفول ــة، وأن املشــاركة ف ــة واحمللي ــى املســتويات القومي ــة أيضــًا عل مهم

عاليــة اجلــودة لهــا آثــار إيجابيــة طويلــة األجــل علــى األطفــال الفقــراء.
ــار  ــال الصغ ــى األطف ــبة إل ــرة بالنس ــة املبك ــج الطفول ــة برام ــراف بأهمي ــد أدى االعت ولق
ــنت  ــث س ــة؛ حي ــة الفيدرالي ــل احلكوم ــى تدخ ــاص إل ــكل خ ــراء بش ــال الفق ــام واألطف ــكل ع بش



24
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

كثيــرًا مــن البرامــج والسياســات الفيدراليــة. وبرنامــج )Head Start( هــو وســيلة فيدراليــة أساســية 
إلعــداد األطفــال الصغــار مــن األســر الفقيــرة ملســاعدتهم علــى أن يصبحــوا “جاهزيــن للتعلــم“. 
وقــد وضــع برنامــج )Head Start( بواســطة قانــون الفرصــة االقتصاديــة لعــام )1965( كبرنامــج 
نصــف وقــت. والهــدف الرئيســي لــه هــو توفيــر خدمــات شــاملة مبــا فــي ذلــك الصحــة والتغذيــة 
وخدمــات اجتماعيــة أخــرى لأطفــال الفقــراء، ونتيجــة للنجــاح والســمعة الكبيــرة لهــذا البرنامــج 
فقــد بــدأت أيضــًا برامــج فيدراليــة أخــرى ملوازنــة تأثيــرات العيــش فــي بيــوت فقيــرة علــى حيــاة 
األطفــال الصغــار، وميثــل قانــون دعــم األســرة وبرنامــج رعايــة الطفولــة و)Smart Start( توســيعًا 
ل )Head Start( أهــم اجلهــود واهتمــام احلكومــة الفيدراليــة بتوفيــر التعليــم واخلدمــات االجتماعيــة 

األخــرى لأطفــال الفقــراء وأســرهم، وفــي خلــق برامــج ذات جــودة عاليــة لهــؤالء األطفــال.)9(  
وعندمــا توحــدت هــذه اجلهــود الفيدراليــة مــع اجلهــود احملليــة إلعــداد األطفــال الفقــراء، أدت 
إلــى بعــض النتائــج املشــابهة. وتؤكــد الدراســات والبحــوث أن املشــاركة فــي برامــج تعليــم طفولــة 
ــر دراســة  ــراء. وتظه ــال الفق ــى األطف ــة األجــل عل ــة طويل ــار إيجابي ــا آث ــة اجلــودة له ــرة عالي مبك
أجريــت لبرنامــج احلضانــة Perry فــي “ميتشــجان“ أن األطفــال الذيــن يعيشــون فــي فقــر، 
ــة  ــات تعليمي ــم درج ــت له ــًا كان ــن )27( عام ــى س ــودة حت ــي اجل ــًا عال ــروا برنامج ــن حض والذي
ــم يحضــروا  ــن ل ــال مماثل ــد أطف ــة ونصــف معــدالت اإلجــرام عن ــة ومعــدالت تشــغيل عالي عالي

برامــج تعليــم طفولــة مبكــرة.
وعلــى أي  حــال، فــإن كثيــرًا مــن خبــراء التعليــم واملوظفــن احلكوميــن يعتقــدون أن الهدف 
القومــي الســتعداد اجلميــع للتعلــم هــو طريــق طويــل، وســوف يحتــاج إلــى جهــود أخــرى لتحقيــق 
ذلــك الهــدف لأطفــال مــن األســر منخفضــة الدخــل. وقــد ذهــب بعــض خبــراء التعليــم إلــى أبعــد 

مــن ذلــك فــي املطالبــة بتعليــم طفولــة مبكــرة شــامل.
ويستشــهد خبــراء التعليــم بنجــاح برنامــج )Head Start( كمثــال علــى ذلك، ولكنهم يشــيرون 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أنــه أكبــر برنامج قومــي لتعليــم الطفولــة املبكــرة، حيــث خــدم )450.000( 
طفــل مــن أســر منخفضــة الدخــل فــي عــام )1988(، فإنــه ال يــزال يخــدم واحــدًا فقــط مــن بــن 

ــن. ــال مؤهل ــتة أطف كل س
ويقــدر , Hofferth 1994 أن برنامــج )Head Start( يخــدم حوالــي )40%( مــن األطفــال املؤهلن 
 )Head Start( ــج ــي برنام ــن ف ــال املدرج ــإن األطف ــك ف ــن ذل ــر م ــنوات، وأكث ــن )4( س ــن س م
ــج  ــع برام ــة م ــات باملقارن ــن اخلدم ــل م ــاق كام ــر نط ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــز غي ــرون مراك يحض

ــة.  ــطة أو العالي ــر املتوس ــن األس ــال م ــا أطف ــودة يحضره ــة اجل ــرى عالي أخ
ــتويات  ــى املس ــود عل ــاح اجله ــدى جن ــن م ــر ع ــض النظ ــه بغ ــن أن ــض الباحث ــع بع ويقتن
الفيدراليــة والواليتيــة واحملليــة ملســاعدة األطفــال علــى الوصــول إلــى االســتعداد للمدرســة مهمــا 
كانــت طبقتهــم أو جنســهم أو عرقهــم، فــإن النتائــج ال تــزال محــل جــدل ونقــاش. وبينمــا أن األطفال 
ــات  ــبب اإلعان ــودة بس ــة اجل ــرة عالي ــة مبك ــم طفول ــج تعلي ــى برام ــوا إل ــن أن يصل ــراء ميك الفق
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ــم  ــع أطفاله ــة رف ــي محاول ــاًل ف ــًا ثقي ــل عبئ ــوف تتحم ــال س ــؤالء األطف ــر ه ــإن أس ــة، ف احلكومي
بأفضــل طريقــة.

ويوصــي )Zaslow, Hayes )1990 أن تزيــد احلكومــة الفيدراليــة باملشــاركة مــع الواليــات مــن 
 )Head Start( املســاعدات واإلعانــات لدعــم اســتخدام برامــج رعايــة الطفولــة، وأن توســع برنامــج
والبرامــج التعويضيــة األخــرى لأطفــال الصغــار املؤهلــن مــن ناحيــة الدخــل. وبعــد أي مطالبــات 
لزيــادة الوصــول إلــى برامــج تعليــم طفولــة مبكــرة عاليــة اجلــودة، فــإن الســؤال املنطقــي هــو: مــا 

ــودة؟  ــة اجل ــرة عالي ــة مبك ــم طفول ــد تعلي ــف أو حتدي ــة تعري كيفي
ويذكــر “االحتــاد القومــي لتعليــم الصغــار” أن برنامــج تعليــم طفولــة مبكــرة عالــي 
اجلــودة يوفــر بيئــة آمنــة وجيــدة أو صعبــة، تشــجع علــى النمــو اجلســماني والعاطفــي 
واإلدراكــي لأطفــال الصغــار. إن احملــدد الرئيســي جلــودة البرنامــج هــو املــدى الــذي تطبــق فيــه 
ــم  ــة إلــى أي برامــج تعلي املعرفــة بنمــو الطفــل فــي ممارســة البرنامــج، وتشــير املؤشــرات التالي

ــودة)10(:  ــي اجل ــر عال ــن أن يعتب ــرة ميك ــة املبك الطفول
• البرنامــج يقــوم علــى أســاس فهــم لنمــو الطفــل، ويجــب أن يعــرف مدرســو الطفولــة املبكــرة 	

عمليــة ومراحــل منــو الطفــل وكيفيــة اســتخدام املنهــج املناســب والتعليــم املالئــم لتوفيــر 
املــواد واألنشــطة التــي تناســب اهتمــام األطفــال التــي ختدمهــم أكثــر. 

• البرنامــج لــه مقدمــون معــدون جيــدًا، أولئــك املدرســون الذيــن يجلبــون معرفــة ومهــارات 	
ــال.  ــة اجلــودة لأطف ــدمي برامــج عالي ــدًا؛ لتق ــم، معــدون جي ــى عمله إل

• البرنامــج لــه اهتمــام أبــوي نشــط، ويعتقــد الباحثــون أن اهتمــام اآلبــاء هــو عامــل مهــم 	
ــذا  ــم ألبنائهــم، ل فــي جنــاح أي برنامــج تعليمــي؛ ألن اآلبــاء هــم أول وأهــم مصــدر للتعلي

يجــب أن يشــعروا بأنهــم يحظــون باالحتــرام والترحيــب باملشــاركة فــي البرنامــج. 
• ــب أن 	 ــج يج ــادي لبرنام ــع امل ــإن املوق ــي ف ــة، وبالتال ــة وصحي ــة آمن ــه بيئ ــج ل البرنام

يكــون آمنــًا ويحــوي تنوعــًا مــن األلعــاب واملــواد لأطفــال. 
• البرنامــج لــه معــدل معقــول مــن طاقــم عمــل/ طفــل وحجــم مجموعــة، ولــه أدوات ومســاحة 	

 . مناسبة
ومــن الواضــح أن كل هــذه العوامــل مهمــة، ولكــن األدب التربــوي حــول برامج تعليــم الطفولة 
املبكــرة يؤكــد علــى جــودة مدرســي برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة كعامــل مهــم ومثــال 
يحــدد جــودة أي برنامــج، وبالتالــي فــإن مؤهــالت فريــق العمــل وتدريبــه وخبرتــه وميولــه وقدرتــه 
هــي عوامــل رئيســية فــي تقييــم جنــاح أي برنامــج. ويجــب أن يكــون لــدى طاقــم العمــل واملدرســن 
ــات  ــه واالختالف ــوا خلفيت ــار، وأن يقيم ــال الصغ ــي التعامــل مــع األطف ــارة ف ــة ومه ــة مالئم معرف

الفرديــة لــكل طفــل داخــل ســياق أســرة وثقافــة الطفــل. 
وعلــى أي حــال، فــإن التقاريــر التعليميــة فــي مجــال تعليــم الطفولــة املبكــرة تشــير إلــى أن 
ــى  ــودة، وعل ــة اجل ــج عالي ــم برام ــرة ال تدع ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــات لبرام ــم الوالي ــض  نظ بع
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ســبيل املثــال، فــإن حوالــي نصــف الواليــات ال تطلــب شــهادات تدريــس بالنســبة إلــى مدرســي 
مــا قبــل احلضانــة، باإلضافــة إلــى أن هنــاك غالبــًا اختالفــات بــن مســتويات الواليــة واملعاييــر 

ــهادة. ــح ش ــة ملن املهني
ــل  ــل/ الطف ــم العم ــة لطاق ــب نســبًا مالئم ــات ال يتطل ــإن بعــض الوالي ــك، ف ــر مــن ذل وأكث
أو حجــم املجموعــات. وعلــى ســبيل املثــال يؤكــد ) Hofferth, 1994( أن NAEYC أوصــت بأنــه يجــب 
ــاًل مــن ســن ثــالث إلــى خمــس ســنوات فــي مجموعــة واحــدة،  ــر مــن )20( طف ــة أكث عــدم رعاي
وأن نســبة األطفــال إلــى طاقــم العمــل يجــب أالَّ تتعــدى )10-1( وعلــى النقيــض مــن ذلــك 
ــن )35-12(  ــة م ــم ملجموع ــر حج ــراوح أكب ــر، ويت ــد كبي ــى ح ــف إل ــات ختتل ــر الوالي ــإن معايي ف
ــالث  ــن ث ــن س ــال م ــى )25: 1( لأطف ــن )7: 1( إل ــل م ــم العم ــى طاق ــال إل ــبة أطف ــى نس وأقص

إلــى خمــس ســنوات مــن العمــر.)11(
وقــد أظهــرت البحــوث والدراســات العناصــر املطلوبة لضمــان جــودة برنامج طفولــة مبكرة، 
ــر ملؤهــالت العاملــن ونســب طاقــم العمــل  ــة املعايي ويجــب أن تضــع منظمــات الواليــات املهني
و حجــم املجموعــة ومتطلبــات الصحــة واألمــان واهتمــام أو مشــاركة اآلبــاء وبرنامجــًا وتعليمــًا 
مالئمــًا لدعــم برامــج تعليــم طفولــة مبكــرة عاليــة اجلــودة  تعــد األطفــال للمدرســة الرمسيــة، وفــي 
ــار  ــًا الختي ــاء غالب ــذي أعطــاه اآلب ــا؛ ألن الســبب ال ــي قامــوا به ــات املســح الت دراســاتهم وعملي
برنامــج طفولــة مبكــرة ألطفالهــم كان هــو اجلــودة. وفــي رد علــى ذلــك، فــإن كثيــرًا مــن املؤسســات 
والهيئــات املهنيــة تركــز علــى كيفيــة حتقيــق هــذا الهــدف الهــام مــع إعطــاء اهتمــام أكثــر للمظاهــر 
ــاث أن  ــن األبح ــد م ــر العدي ــد أظه ــرة. وق ــة املبك ــج الطفول ــة لبرام ــة اجلوهري ــة والتفاعلي التركيبي
األطفــال املســجلن فــي برامــج طفولــة مبكــرة عاليــة اجلــودة يحققــون نتائــج أعلــى فــي االختبــارات 
ــات  ــر ومجتمع ــة أس ــن رفاهي ــر م ــًا أكب ــم أيض ــرهم ومجتمعاته ــة أس ــم، وأن رفاهي ــول منوه ح

األطفــال املســجلن فــي برامــج منخفضــة اجلــودة. 
إن األطفــال مــن األســر منخفضــة الدخــل يســتفيدون مــن البرامــج عاليــة اجلــودة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق باإلجنــاز فــي التعليــم والتشــغيل فــي املســتقبل. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن 
األطفــال الذيــن يحضــرون  هــذه البرامــج لهــم عــادة معــدالت تذكــر منخفضــة ومعــدالت منخفضــة 

ــا.  ــة العلي ــي املدرس ــوب ف ــن الرس م
ــتوياتهم  ــت مس ــا كان ــال مهم ــو األطف ــي من ــة ف ــل مهم ــة الطف ــودة رعاي ــإن ج ــذا ف وهك
االجتماعيــة واالقتصاديــة، وســواء مــا إذا كان املــرء ينظــر إلــى النمو اإلدراكــي أم النمــو االجتماعي 
ــل( أن  ــن قب ــرنا م ــا أش ــر )كم ــم أن نتذك ــن امله ــن م ــة، ولك ــج مهم ــذه النتائ ــادي، فه االقتص
ــة اجلــودة منخفضــة  ــرة عالي ــة مبك ــم طفول ــراء فــي مراكــز تعلي ــال الفق معــدالت اســتيعاب األطف
ــل  ــي مقاب ــل: )33%( ف ــة الدخ ــر عالي ــن أس ــال م ــتيعاب األطف ــدالت اس ــن مع ــر ع ــد كبي ــى ح إل
)67%(  طبقــًا ملســح املكتــب العــام للمحاســبات فــي عــام )1990( . ويشــير  Kisker,1990 إلــى أن 
ضعــف املراكــز منخفضــة الدخــل والعاليــة الدخــل تقــدم اختبــارات للنمــو مبــا فــي ذلــك اختبــار 
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النمــو اإلدراكــي )63%( فــي مقابــل )35%(، واختبــار النمــو االجتماعــي )64%( فــي مقابــل )%33(، 
واختبــار نفســي )94%( فــي مقابــل )%12(.)21( 

خامسًا: نظام االعتماد األكاديمى في تعليم الطفولة المبكرة: 
يخــدم تعليــم الطفولــة املبكــرة فــي الواليــات املتحــدة أكثــر مــن خمســة ماليــن طفــل، وهــو 
يعمــل داخــل نطــاق ســوق مختلطــة مــن البرامــج اخلاصــة والعامــة والربحية وغيــر الربحيــة، وطبقًا 
لعــدد مــن الدراســات فــإن هنــاك أزمــة فــي وجــود كثيــر مــن برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة فــي 
ــوق  ــي تع ــية الت ــاكل الرئيس ــن املش ــرًا م ــاك كثي ــإن هن ــوص، ف ــه اخلص ــى وج ــة. وعل ــذه األم ه
الوصــول املســاوي وتقلــل مــن جــودة تعليــم الطفولــة، وفــي مراجعتهــا للقضايــا حــول 
سياســات وبرامــج رعايــة الطفولــة, اكتشــفت جلنــة سياســة رعايــة الطفــل فــي عــام )1989( أن)31(: 

ــاء . 1 ــة للوف ــر مالئم ــدة غي ــات املتح ــي الوالي ــودة ف ــة املوج ــة الطفول ــات رعاي خدم
باحتياجــات األطفــال واآلبــاء واملجتمــع، وبالنســبة إىل بعــض األطفــال فــإن خدمــات 
ــاء  ــا تفشــل فــي الوف ــرة فإنه ــى إذا كانــت متوف ــرة، أو حت ــر متوف ــال غي ــة األطف رعاي

ــر األساســية للجــودة.  باملعايي
الشــيء املهــم أكثــر هــو العــدد الكبيــر مــن األطفــال الذيــن يتــم رعايتهــم حاليــًا فــي . 2

بيئــات ال حتمــي صحتهــم وأمانهــم وال تقــدم حافــزًا مالئمــًا للنمــو. إن الرعايــة فقيــرة 
اجلــودة أكثــر مــن أي نــوع آخــر مــن البرامــج أو الترتيبــات تهــدد منــو األطفــال وخاصــة 

الذيــن مــن أســر فقيــرة أو أقليــات. 
وبالنســبة إلــى األســر منخفضــة الدخــل فــإن االختيــارات محــدودة ونتائــج الرعايــة . 3

ــي  ــب أن تعط ــة يج ــات العام ــإن السياس ــي ف ــدًا. وبالتال ــية ج ــة قاس ــر املالئم غي
ــة االقتصاديــة.  أولويــة ألولئــك الفقــراء مــن الناحي

ــم  ــات لتعلي ــص الوالي ــر ترخي ــي معايي ــم ف ــر مه ــي عنص ــف ه ــي املوق ــة ف إن املبالغ
الطفولــة املبكــرة بــن اخلمســن واليــة، واحلقيقــة تقــول إن معاييــر الترخيــص هــذه هــي معاييــر 
أقــل. وفــي رد علــى ذلــك، أخــذت NAEYC املبــادرة بــأن: ال تتــراوح معاييــر ومســتويات ثابتــة مــن 
ــأن  ــا األول ب ــن هدفه ــدءًا م ــة( ب ــة )األكادميي ــا القومي ــرة ألكادمييته ــة املبك ــج الطفول ــالل برام خ
ــة  ــم طفول ــج تعلي ــى برام ــوا إل ــب أن يصل ــة يج ــن الثامن ــى س ــالد حت ــن املي ــن س ــال م كل األطف
مبكــرة عاليــة اجلــودة )NAEYC, 1994(. وقــد ركــزت NAEYC علــى مجالــن مهمــن لتشــجيع برامــج 

ــا)41(:  ــرهم، هم ــار وأس ــال الصغ ــكل األطف ــودة ل ــة اجل ــرة عالي ــة مبك طفول
ــار . 1 ــال الصغ ــع األطف ــل وم ــن أج ــون م ــن يعمل ــراد الذي ــي لأف ــور املهن ــهيل التط تس

ــة. ــالد وحتــى ســن الثامن مــن ســن املي
حتسن الفهم والدعم العام لبرامج الطفولة املبكرة عالية اجلودة.. 2

وتشــترك هيئــات اعتمــاد عديــدة مثــل “هيئــة االعتمــاد القومــي لبرنامــج الطفولــة املبكــرة” 
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و”املجلــس القومــي ملتخصصــي الطفولــة املبكــرة” و”مجلــس اعتمــاد خدمــات األســر واألطفــال” 
و”االحتــاد القومــي لرعايــة األطفــال” مــن ســن املدرســة فــي تنفيــذ ووضــع معاييــر اعتمــاد برامــج 

تعليــم الطفولــة املبكــرة؛ لدعــم برامــج عاليــة اجلــودة أكثــر.
وعلــى أي حــال، فــإن NAEYC هــي أكبــر هيئــة فــي األمــة ملعلمــي الطفولــة املبكــرة. ومــن 
خــالل برامــج الطفولــة املبكــرة ألكادمييتهــا القوميــة فإنهــا تنفــذ نظــام اعتمــاٍد يقــدم إرشــادًا مهنيــًا 

لتحســن جــودة برامــج التعليــم املبكــر. 
وتعتقــد NAEYC أن اجلــودة العاليــة لــكل األطفــال والتعويــض املســاوي لــكل طاقــم العمــل 
والوصــول إلــى كل األســر، هــي عناصــر جوهريــة لتقــدمي خدمــات طفولــة مبكــرة فــي هــذا البلــد. 
إن جهــود NAEYC لتطويــر نظــام اعتمــاد قومــي اختيــاري لتعليــم الطفولــة املبكــرة مــرت بسلســلة 
ــت  ــرة اقترح ــدأت كفك ــد ب ــة. وق ــا الراهن ــى حالته ــل إل ــل أن تص ــرات قب ــوالت والتغي ــن التح م
أثنــاء املؤمتــر الســنوي لـــ NAEYC فــي عــام )1980( فــي اســتجابة لالهتمامــات اخلطيــرة 
ــر لبرامــج الطفولــة املبكــرة فــي الواليــات املتحــدة، وغيــاب هيئــة  واجلــادة حــول املســتوى الفقي
منظمــة تســاعد عــى حتســن جــودة هــذه البرامــج. وقــد رأى االقتــراح األول أن شــهادة املــدرس أو 
اعتمــاده علــى مســتوى اجلامعــة ســوف ينتــج عنــه طاقــم عمــل مــدرب جيــدًا ومؤهــل جيــدًا لبرامــج 

ــم املبكر.  التعلي
وعلــى أي حــال، فقــد قــررت NAEYC أن تنفيــذ نظــام اعتمــاد ملراكــز رعايــة الطفولــة 
ــرة  ــون مباش ــخاص يعمل ــم أش ــراد NAEYC ه ــة أن أف ــر خاص ــدًا أكث ــون مفي ــوف يك ــها س نفس
 NAEYC ــة ــًا مهم ــة أيض ــذه الطريق ــس ه ــا تعك ــة. ورمب ــة الطفول ــز رعاي ــي مراك ــال ف ــع األطف م
ــز  ــة كان التركي ــي البداي ــة. ف ــة الطفول ــز رعاي ــي مراك ــن ف ــال املقيدي ــل األطف ــن أج ــل م ــي العم ف
ــز  ــالع املراك ــة اضط ــول كيفي ــام ح ــار االهتم ــن ث ــن، ولك ــذات والتحس ــة ال ــة دراس ــى عملي عل
ــد  ــة تعطــي حوافــز أو تشــجيع برامــج جــودة. ونتيجــة لذلــك، فق بهــذا التحســن دون وجــود هيئ
ــة املبكــرة،  ــم الطفول ــى اجلــودة فــي تعلي ــر واحلكــم عل ــام بــدور واضــع املعايي قــررت NAEYC القي
ــن  ــة احملــدودة واملوظف ــدة مــن املــوارد املالي ــات عدي ــك واجهــت NAEYC حتدي ــا بذل ــي قيامه وف
احملدوديــن وحتليــل ووضــع املعاييــر لبنيــات وأنــواع مختلفــة مــن برامــج الطفولــة املبكــرة، وبعــد 

ــة.)51(  ــذ املشــروع فــي النهاي ــع ســنوات مت تنفي ــر مــن أرب أكث
وقــد أعــادت الـــ NAEYC تســمية القســم املســئول عــن االعتمــاد مميــزة إيــاه عــن مشــروع 
اعتمــاد املراكــز فــي األكادمييــة القوميــة لبرامــج الطفولــة املبكــرة، وفــي إبريــل مــن عــام )1986( 
ــة  ــن اآلن مواجه ــك ميك ــة لذل ــرة، ونتيج ــة املبك ــم الطفول ــًا لتعلي ــدت NAEYC أول 19 برنامج اعتم

مســألة ماهيــة رعايــة الطفــل اجليــدة بطريقــة ذات معنــى.
إن االعتمــاد هــو عمليــة اختياريــة مصممــة خصيصــًا لتعليــم الطفولــة املبكــرة، وهــي تنفــذ 
مــن خــالل نظــام عمليــات مســح ومعاييــر مهنيــة وبحــث وفحــص شــامل لــكل مظهــر مــن برنامــج 

ــالث خطــوات)61( هــي:  ــة مــن ث ــؤدى مــن خــالل عملي ــر. وهــي ِت ــم املبك التعلي
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ب- زيارة حتقق.           ج- قرار تكليف.  أ- دراسة مكثفة للذات.   
وفلســفة عمليــة االعتمــاد هــذه هــي التعــرف علــى البرامــج عاليــة اجلــودة لأطفــال 
ــي  ــذات املهن ــجيع إدراك ال ــم، وتش ــارات ألطفاله ــل االختي ــى عم ــاء عل ــاعدة اآلب ــار، ومس الصغ
ــق  ــة ككل هــي حتقي ــإن العملي ــى آخــر، ف ــرة. ومبعن ــة املبك ــي برامــج الطفول ــل ف ــم العم بــن طاق
مســتوى مرتفــع مــن املهنيــة. وقــد خططــت NAEYC هــذا النظام لتحســن جــودة الرعايــة والتعليم في 
برامــج الطفولــة املبكــرة ، علــى أمــل أن ذلــك االعتمــاد ســوف يزيــد اإلدراك لــدى كل مــن العامــة 
ــجع  ــوف يش ــدًا، وس ــًا جي ــكل برنامج ــث ال يش ــرة حي ــة املبك ــم الطفول ــي تعلي ــل ف ــق العم وفري
أيضــًا املنافســة بــن برامــج التعليــم املبكــر علــى اجلــودة والســمعة اجليــدة. وأعلنــت األكادمييــة 
ــم وحتســن ممارســتهم،  ــى تقيي ــن عل ــه يســاعد املدرســن واملديري ــي أن ــام ف ــذا النظ ــرض ه غ

ــه يســاعد األطفــال. ــدة، واألهــم مــن ذلــك كل ويســاعد اآلبــاء علــى عمــل أو اختــاذ قــرارات جي
وفــي اعتــراف باحلاجــة إلــى حتديــد جــودة برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة، فــإن متطلبــات 
ــدم تعليمــات صريحــة  ــات، وتق ــا الوالي ــي تضعه ــك الت ــل تل ــا- مث ــر الدني CYEAN  تتعــدى املعايي
ــاء/  ــة التفاعــالت بــن اآلب ــوى ملنهــج، البيئ ــل، ومحت مــن أجــل التفاعــل بــن طاقــم العمــل/ الطف
ــة  ــر رعاي ــة حنــو توفي ــر موجه ــم. هــذه املعايي ــو والتقيي ــة للنم ــل، واألنشــطة املالئم ــم العم وطاق
ــي  ــاد لك ــم االعتم ــد صم ــون. لق ــا القان ــي يفرضه ــة الت ــدمي القائم ــرد تق ــن مج ــر م ــدة أكث جي
يــؤدي إلــى جــودة محســنة فــي برامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة؛ ألن الربنامــج ذا اجلــودة العاليــة يفــي 
باحتياجــات، ويشــجع النمــو اجلســماني واالجتماعــي والعاطفــي واإلدراكــي عنــد األطفــال الصغــار. 
ــي  ــى تلق ــر عل ــدرة أكب ــودة ق ــة اجل ــرة عالي ــة مبك ــج طفول ــي برام ــون ف ــال املدرج ــر األطف ويظه
ــي  ــال ف ــن األطف ــر م ــة أكث ــة متقدم ــارات اجتماعي ــم مه ــر، ولديه ــابية أكب ــارات حس ــة ومه اللغ
البرامــج منخفضــة اجلــودة. هــؤالء األطفــال لديهــم عــادة أيضــًا تصــور إيجابــي للــذات ومواقــف 
إيجابيــة حنــو رعايــة الطفولــة وحنــو مدرســيهم، وهــو عامــل ســوف يجعلهــم أكثــر جناحــًا فيمــا 
بعــد فــي املــدارس الرمسيــة، وأكثــر كفــاءة مــن الناحيــة االجتماعيــة والعاطفيــة. كذلــك 
ــة  ــة والصحي ــم التعليمي ــى النظ ــول إل ــن الوص ــًا م ــرة أيض ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــن برام حتس
ــم  ــج تعلي ــي برام ــدم ف ــي تق ــات الت ــبب اخلدم ــع؛ بس ــي املجتم ــن ف ــة للمقيم ــة االجتماعي واخلدم

الطفولــة املبكــرة. 
ــار  ــودة للصغ ــي اجل ــج عال ــدمي برنام ــًا بتق ــدة التزام ــج NAEYC املعتم ــرت برام ــد أظه وق
ــر  وأســرهم، ومــن املســجل أيضــًا أن املراكــز املعتمــدة التــي تفــي مبجموعــة أعلــى مــن املعايي
 .)1995 ,NAEYC( مثــل تلــك التــي وضعتهــا األكادمييــة لهــا جــودة أعلــى مــن املراكــز غيــر املعتمــدة
إن االعتمــاد يــؤدي إلــى احتــرام متزايــد للــذات والتــزام وإبــداع بــن طاقــم العمــل، ويضمــن لآلبــاء 
ــج  ــداف البرام ــد أه ــى حتدي ــاعد عل ــم، ويس ــة ألبنائه ــتويات عالي ــج ذات مس ــى برام ــول عل احلص

بصــورة أفضــل، وعلــى رفــع رواتــب فريــق العمــل بالبرنامــج املعتمــد. 
واكتشــفت الدراســة القوميــة للعاملــن برعايــة الطفولــة )1989( أن املراكــز املعتمــدة كانــت 
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تدفــع رواتــب أفضــل، وكان مــن احملتمــل أن تقــدم زيــادات فــي املرتــب لطاقــم العمــل أكثــر مــن 
ــى مــن  ــاك أيضــًا مســتويات أعل ــر املعتمــدة. وســجلت هــذه الدراســة أنــه كانــت هن املراكــز غي

ــل. ــم العم ــن وطاق ــن املديري ــات  ب ــي العالق ــا ف الرض
وتعكــس البرامــج املعتمــدة لـــ  NAEYC تنــوع تعليــم الطفولــة املبكــرة بتركيباتــه املختلفــة 
ــه واملتكلفــة بــه. إن كل أنــواع برامــج الطفولــة املبكــرة  ــرة ومهامــه، والهيئــات املشــرفة علي الكثي
التــي ختــدم األطفــال مــن ســن امليــالد وحتــى ســن الثامنــة مؤهلــة للحصــول علــى االعتمــاد مبا في 
ذلــك مراكــز رعايــة الطفولــة واحلضانــات ورعايــة الطفولــة املرتبطــة بالكنائــس أو املعابــد اليهودية 
ــة.  ــد املدرس ــا بع ــل وم ــا قب ــج م ــال وبرام ــاب األعم ــش وأصح ــا اجلي ــل به ــي يتكف ــج الت والبرام
ورمبــا تطبــق البرامــج ســواء أكانــت تعمــل علــى أســاس الوقــت الكامــل أم نصــف وقــت، أم ســواء 
مــا إذا كانــت برامــج خاصــة أو مســتقلة مــن أجــل الربــح أو سالســل قوميــة أو برامــج غيــر ربحيــة 
مثــل )Head Start( واملراكــز األخــرى التــي متولهــا احلكومــة. فالربامــج التــي تطلــب االعتمــاد يجــب 
أن حتصــل علــى ترخيــص الواليــة، أو الوكالــة احملليــة، وأن ختــدم مــا ال يقــل عــن عشــرة أطفــال 
ــام  ــت لع ــد عمل ــون ق ــة، وأن تك ــن الثامن ــى س ــالد وحت ــن املي ــن م ــة الس ــاق مجموع ــل نط داخ
واحــد علــى األقــل قبــل أن حتصــل علــى قــرار االعتمــاد. وهنــاك بعــض البرامــج مؤهلــة لالعتمــاد 
علــى الرغــم مــن أنهــا معفــاة مــن التصريــح، وتشــمل هــذه اإلعفــاءات املؤسســات التــي تقــع فــي 
منشــأة عســكرية فيدراليــة )وفــي بعــض الواليــات( برامــج نصــف اليــوم، مثــل برنامــج نصــف يوم 
فــي كنيســة. وعلــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه البرامــج معفــاة مــن التصريــح، فإنهــا مطالبــة بإظهــار 
ــان،  ــة واألم ــر الصح ــك معايي ــي ذل ــا ف ــة مب ــطة الوالي ــح بواس ــات التصري ــى متطلب ــان ألدن إذع

والتأكــد مــن أن طاقــم العمــل ليــس لــه ســجل جنائــي. 
وتضــع األكادمييــة املعاييــر التــي ميكــن أن تســتخدم لقيــاس جــودة برنامــج طفولــة مبكــرة 
يبحــث عــن االعتمــاد، وتتعــدى هــذه املعاييــر املالمــح التركيبيــة أو البنائيــة مثــل حجــم املجموعــة 
ــة  ــر األكادميي ــد معايي ــادة. وتؤك ــات ع ــا الوالي ــي تتطلبه ــان الت ــة واألم ــر الصح ــبة ومعايي والنس

أكثــر علــى جــودة التفاعــالت بــن طاقــم العمــل واألطفــال وطاقــم العمــل واآلبــاء.)71(
وتتكــون معاييــر األكادمييــة مــن عشــرة مكونــات: التفاعــالت بــن طاقــم العمــل واألطفــال، 
ــم  ــل، اإلدارة، طاق ــم العم ــور طاق ــالت وتط ــاء، مؤه ــل واآلب ــم العم ــن طاق ــالت ب ــج، التفاع املنه
ــة املاديــة، الصحــة واألمــان، خدمــة الطعــام والتغذيــة والتقييــم. ومــن خــالل هــذه  العمــل، البيئ
املعاييــر، ميكــن لبرنامــج الطفولــة املبكــرة دعــم العالقــات اجليــدة بــن األطفــال والبالغــن بتحديــد 
ــاء،  ــل واآلب ــم العم ــات بــن طاق ــن، ودعــم العالق ــى البالغ ــال إل حجــم املجموعــة ونســبة األطف
وضمــان أن العاملــن أو املدرســن لديهــم مؤهــالت تعكــس اإلعــداد املتخصــص واملعرفــة التــي 
ــر التعويــض  ــال الصغــار وأســرهم وتوفي ــة ومؤثــرة مــع األطف ــة فعال ــاج إليهــا للعمــل بطريق يحت
املناســب )مرتبــات وفوائــد( جلــذب العاملــن واالحتفــاظ بفريــق عمــل مؤهــل، وإقامــة بيئــة تعــزز 
قــدرة األطفــال علــى التعلــم فــي بيئــة آمنــة ومشــجعة مــع تقــدمي ظــروف جيــدة للعمــل للبالغــن. 
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إن الوفــاء بــكل هــذه املعاييــر ســوف يســاعد برنامــج تعليــم طفولــة مبكــرة علــى خلــق 
مــكان يشــعر فيــه الصغــار بالراحــة والســعادة والترحيــب وهــم يشــتركون فــي أنشــطة 
البرنامــج، وســوف يكــون طاقــم العمــل بالبرنامــج كفئــًا إلــى حــد كبيــر ولديــه املعرفــة املتخصصة 
واخلبــرة املناســبة، وســوف يشــعر اآلبــاء بالترحيــب وأنــه ميكنهــم املشــاركة بشــكل نشــط فــي 

البرنامــج التعليمــي ألطفالهم. 

* آليات عملية االعتماد األكاديمي
تبــدأ عمليــة االعتمــاد األكادميــي عــادة عندمــا يقــرر برنامج معــن لتعليــم الطفولــة املبكرة 
ــل  ــة أن ترس ــن األكادميي ــج م ــب إدارة البرنام ــت تطل ــذا الوق ــي ه ــاد، وف ــب لالعتم ــدم بطل التق
املــواد املناســبة، والرســوم التــي تفرضهــا األكادمييــة لعمليــة االعتمــاد وتدفــع علــى مرتــن فــي 
ــواد دراســة  ــة م ــا األكادميي ــة لترســل عنده ــة العملي ــد بداي ــب عن ــع رســم طل ــة: أواًل: يدف العملي
الــذات، املــرة الثانيــة: هــي رســم التحقــق الــذي يدفــع عندمــا يقــرر برنامــج االســتمرار 
فــي االعتمــاد. وبعــد تلقــي نتائــج دراســته للــذات، تقــوم الرســوم علــى أســاس العــدد اإلجمالــي 

لأطفــال املقيديــن وحجــم البرنامــج. 

سادسًا: خطوات ومراحل عملية االعتماد األكاديمي:
 Self Study الخطوة األولى: الدراسة الذاتية

حيــث ُيْجــري برنامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة دراســة للــذات يحــدد فيهــا اآلبــاء والعاملون 
عمــل  ويتــم  ال،  أم  األكادمييــة  املعاييــر  مــع  يتفــق  البرنامــج  كان  إذا  مــا  البرنامــج  فــي 
ــة.  ــر األكادميي ــه للمعايي ــة يرســل البرنامــج إذعان ــي النهاي ــا، وف ــاج إليه ــي يحت التحســينات الت
ــذه  ــل. وه ــي تكتم ــهرًا لك ــن )9-12( ش ــا ب ــادة م ــذ ع ــها وتأخ ــير بنفس ــذات تس ــة ال إن دراس
ــل  ــق العم ــتطالعات لفري ــل، واس ــي الفص ــات ف ــمل مالحظ ــاملة تش ــة ش ــي دراس ــوة ه اخلط
ــاء  ــذات فرصــة ملديــري البرنامــج وفريــق العمــل واآلب ــدم دراســة ال ــر إدارة، وتق ــاء وتقري واآلب
ــر  ــي باملعايي ــة املبكــرة يف ــد مــا إذا كان برنامــج الطفول ــة لتحدي ــل األكادميي ــوا مبمث لكــي يتصل
املعتــرف بهــا علــى املســتوى القومــي للجــودة العاليــة أم ال، ويوضــح ذلــك شــكل )1(. ويعمــل 
ــج  ــون البرام ــن يوجه ــة أو الذي ــن( لأكادميي ــن )مراجع ــل محقق ــن قب ــوا م ــن كان ــون الذي املرب
ــم  ــم أو مناطقه ــي مجتمعاته ــرة ف ــة املبك ــج الطفول ــل برام ــق عم ــارين لفري ــدة كمستش املعتم
ــل التطوعــي  ــذا العم ــذات. ه ــام بدراســة ال ــة القي ــاد وكيفي ــة االعتم ــم عملي ــة لتســهيل فه احمللي
منفصــل بالكامــل عــن نظــام االعتمــاد، ويظهــر شــكل )1( إجــراء القيــام بدراســة الــذات مــن أجــل 

ــاد األكادميــي.  ــى االعتم احلصــول عل
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الخطوة الثانية: التحقق
حيــث يرتــب فريــق العمــل باألكادمييــة زيــارة موقــع إلــى برنامــج تعليــم الطفولــة 
املبكــرة الــذي يبحــث عــن االعتمــاد Site Visit Team. بعــد ذلــك تعــن األكادمييــة محققــن 
لتنفيــذ إجــراءات التحقــق والتأكــد مــن أن تلــك اإلجــراءات قــد نفــذت بطريقــة حديثــة، 
وهــؤالء احملققــون هــم متطوعــون، وهــم عــادة مديــرو البرامــج املعتمــدة. ويجــب أن يكونــوا مــن 
احلاصلــن علــى درجــة الليســانس أو مــا يســاويها فــي تعليــم الطفولــة املبكــرة، ويجــب 
ــوا  ــتطيعوا أن يصبح ــل أن يس ــه قب ــون في ــذي يعمل ــرة ال ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــاد برنام اعتم
محققــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن األكادمييــة تطلــب مــن هــؤالء احملققــن أن يفــوا مبؤهــالت 
معينــة وأن يتــم تدريبهــم ويعــاد تدريبهــم كل ثــالث ســنوات. وليــس مــن حــق هــؤالء احملققــن 
اختــاذ قــرار اعتمــاد، وإمنــا مهمتهــم فقــط هــي القيــام بزيــارات ميدانيــة إلــى البرنامــج والتأكــد أو 

 .NAEYC ــر الـــ التحقــق مــن إذعانــه ملعايي
ــج  ــذات لبرنام ــم ال ــذات وتقيي ــة ال ــد دراس ــع( يؤك ــق )املراج ــإن احملق ــع، ف ــي الواق وف
ــب أن يقضــي احملقــق يومــًا  ــة التحقــق تتطل ــة املبكــرة. وبشــكل عــام، فــإن عملي ــم الطفول تعلي
كامــاًل فــي الزيــارة امليدانيــة. وعلــى أي حــال، فــإن حجــم البرنامــج يتحكــم فــي عــدد 
ــج  ــإن البرنام ــال، ف ــبيل املث ــى س ــة. وعل ــارة امليداني ــا الزي ــي حتتاجه ــام الت ــن واألي احملقق
الــذي يخــدم أكثــر مــن 600 طفــل رمبــا يتطلــب أكثــر مــن محقــق )مراجــع( واحــد وأكثــر مــن يــوم 

واحــد للزيــارة امليدانيــة. 

الخطوة الثالثة: قرار االعتماد 
ــي  ــن ف ــن املتخصص ــق م ــن فري ــف م ــة تتأل ــطة جلن ــاد بواس ــرار االعتم ــاذ ق ــم اخت يت
الطفولــة املبكــرة ، لديهــم فهــم حقيقــي بتعليــم الطفولــة املبكــرة عالــي اجلــودة ومعرفــة وخبــرة 
واســعة داخــل نطــاق نظــام االعتمــاد. وهــم عــادة مديــرون ومستشــارون وباحثــون فــي مجــال 
تعليــم الطفولــة املبكــرة، يتطوعــون بوقتهــم علــى الرغــم مــن أن األكادمييــة تدفــع لهــم تكاليــف 
ــة.  ــد اللجن ــث تنعق ــي( حي ــنطن دي س ــي واش ــة )ف ــر األكادميي ــى مق ــون إل ــا يأت ــفر عندم الس
ــج  ــة نتائ ــة ملراجع ــر األكادميي ــي مق ــخاص ف ــة أش ــن ثالث ــة م ــة املكون ــة األكادميي ــي جلن وتلتق
ــل  ــب أن تص ــق. ويج ــج للمحق ــف البرنام ــرة، ووص ــة مبك ــم طفول ــج تعلي ــذات لبرنام ــة ال دراس
ــن  ــة ع ــات املجمع ــاس املعلوم ــى أس ــوم عل ــاد يق ــي لالعتم ــرار جماع ــى ق ــة إل ــة األكادميي جلن
البرنامــج، واملــدى الــذي يتفــق فيــه البرنامــج مــع كل عنصــر مــن عناصــر معاييــر األكادمييــة. 
ــه  ــوف متنح ــر، فس ــذه املعايي ــًا له ــًا جوهري ــرة إذعان ــة املبك ــم الطفول ــج تعلي ــر برنام وإذا أظه
اللجنــة االعتمــاد، وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك فســوف حتجــم اللجنــة عــن منحــه االعتمــاد حتــى 
يقــوم بعمــل التحســينات الضروريــة والتحقــق مــن هــذه التحســينات. ويعتمــد قــرار االعتمــاد علــى 
احلكــم املهنــي املتخصــص ألعضــاء اللجنــة أكثــر مــن اعتمــاده علــى نظــام معــن، وهــذا يســمح 
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ألعضــاء اللجنــة بــأن يأخــذوا فــي االعتبــار املظاهــر الفريــدة للبرنامــج، والســياق الــذي يعمــل 
فيــه واألثــر الكلــي للدرجــات املختلفــة مــن اإلذعــان بــداًل مــن التمســك بنظــام النقطــة الواحــدة 

 .NAEYC الصــارم، ويظهــر لنــا شــكل )2( عمليــة االعتمــاد الكامــل لـــ
ــابهة  ــز متش ــون كل املراك ــب أن تك ــاد ال تتطل ــواد االعتم ــراءات وم ــإن إج ــًا، ف وعموم
ــذا  ــماح به ــهيالتها، والس ــج وتس ــي البرام ــع ف ــوع الواس ــار التن ــي االعتب ــا ف ــة إذا أخذن وخاص
التنــوع ؛ لــذا وضعــت األكادمييــة معاييرهــا لكــي تكــون موضوعيــة ذاتيــة. وحتــاول هــذه املعاييــر 
ــي  ــة ف ــى املرون ــة إل ــع احلاج ــاد م ــام االعتم ــز نظ ــل ومتي ــى تكام ــاظ عل ــة للحف ــة احلاج موازن
ــة  ــدأت األكادميي ــد ب ــال، فق ــى أي ح ــج. وعل ــن البرام ــع م ــاق الواس ــذا النط ــع ه ــرارات م الق
فــي حتويــل سياســتها خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة إلــى عمليــة أكثــر صرامــة للحفــاظ علــى 
ــدل  ــام، كان مع ــذا النظ ــى له ــبع األول ــنوات الس ــالل الس ــاد. وخ ــام االعتم ــة نظ ــل ومسع تكام

ــه يصــل اآلن إلــى )%25(.  البرامــج التــي لــم متنــح اعتمــادًا حوالــي )13%(، ولكن
ــدة فــي برامــج  ــج عــن األعــداد املتزاي ــادة فــي معــدالت اإلحجــام رمبــا تنت إن هــذه الزي
تعليــم الطفولــة املبكــرة التــي تطلــب االعتمــاد، ومــع اكتســاب عمليــة االعتمــاد مسعــة وشــعبية 
ــق  ــطة فري ــة بواس ــة أو عملي ــباب مهني ــواء ألس ــاد س ــات اعتم ــر بطلب ــج أكث ــت برام ــد تقدم فق
ــة  ــركات اخلاص ــات والش ــن الهيئ ــدد م ــام ع ــودة. وق ــام للج ــب الع ــاء باملطل ــل، أو للوف العم
بجعــل هــذا االعتمــاد إلزاميــًا. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن وزارة الدفــاع تطلــب أن حتصــل نســبة 
معينــة مــن مراكــز رعايــة الطفولــة فــي القواعــد العســكرية  علــى االعتمــاد. كمــا أن شــركات معينة 
ــاد  ــى اعتم ــا عل ــل مراكزه ــو أن حتص ــا ه ــت هدفه ــل Children’s World، وAT & T، وAmoco ، جعل مث
ــوم  ــع رس ــى دف ــاعدة ع ــة للمس ــوارد معين ــت AT & T م ــد خصص ــن، فق ــخ مع ــي تاري NAEYC ف
االعتمــاد ألي برنامــج يخــدم أحــد موظفيهــا علــى األقــل، وأيضــًا مــوارد للمســاعدة فــي حتســن 

ــة املبكــرة.  ــم الطفول جــودة برنامــج تعلي
ــن  ــة م ــر منتظم ــود دوائ ــن وج ــد م ــي الب ــنوات، وبالتال ــالث س ــدة ث ــاٍر مل ــاد س واالعتم
إعــادة االعتمــاد، وتأمــل األكادمييــة فــي أن حتافــظ كل البرامــج املعتمــدة علــى جودتهــا وتســتمر 
ــج  ــن برام ــن )80.000( م ــن ب ــإن )13.093( م ــر ف ــت احلاض ــي الوق ــي. وف ــن املهن ــي التحس ف
ــا  ــي طريقه ــا ف ــل NAEYC ، وإم ــن قب ــدة م ــا معتم ــدة إم ــات املتح ــي الوالي ــرة ف ــة املبك الطفول
ــذات، و)4.455( برنامــج  ــرى اآلن دراســات ال ــاد. وهــذا يشــمل )8.638( برنامــج ُيْج ــى االعتم إل

 . معتمــد
إن النجــاح امللمــوس لنظــام االعتمــاد فــي الواليــات املتحــدة- والــذي يظهــر مــن خــالل 
العــدد املتزايــد مــن البرامــج املعتمــدة والبرامــج التــي تتطلــب االعتمــاد، ومــن خــالل االهتمــام 
ــى  ــق عل ــل املوث ــالل الدلي ــن خ ــرًا م ــرة، وأخي ــة مبك ــم طفول ــج تعلي ــح  لبرنام ــاد واملن باالعتم
اآلثــار اإليجابيــة لالعتمــاد- يــؤدي بالفعــل إلــى فكــرة تنفيــذ مثــل هــذا النظــام فــي بلــد آخــر.)81( 
ــا  ــم أطفالن ــي تعلي ــودة ف ــق ج ــتطيع أن حنق ــل نس ــو: ه ــا ه ــح اآلن علين ــؤال املل والس
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فــي مؤسســات ريــاض األطفــال بهــذه الصــورة؟! ســؤال مهــم وجوهــري ومطلــوب اإلجابــة عنــه. 
إن نســبة األطفــال الذيــن تســتوعبهم ريــاض األطفــال ال يتجــاوز 14% مــن جملــة عــدد األطفــال 
بــن ســن )4-6( ســنوات، وكان املســتهدف فــي عــام )2015(  أن تصــل نســبة االســتيعاب إلــى 
ــدث.  ــم يح ــك ل ــن ذل ــنوات، ولك ــن )4-6( س ــي س ــال ف ــدد األطف ــة ع ــن جمل ــي 60% م حوال
مــن هنــا فــإن اجلهــود التــي يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي 
هــي التوســع الســريع فــي عــدد مؤسســات ريــاض األطفــال لزيــادة نســبة االســتيعاب، 
وبالتــوازي مــع ذلــك التوســع فــي مؤسســات إعــداد وتكويــن معلمــات ريــاض األطفــال 
ــث حنــو  ــذا فضــاًل عــن الســعي احلثي ــال، ه ــاض األطف ــات مســتقلة لري ــة أو بكلي ــات التربي بكلي
ــاد األكادميــي  ــة االعتم ــوم بعملي ــة مســتقلة تق ــة وطني ــم وإيجــاد آلي ــذا التعلي ــة ه جــودة ونوعي
ــطة  ــج واألنش ــات أو املناه ــة أو املعلم ــة كبني ــتوى املؤسس ــى مس ــواء عل ــات س ــذه املؤسس له
ــال  ــام أواًل باألطف ــار االهتم ــي االعتب ــن ف ــر، واضع ــاء واألس ــات باآلب ــذه املؤسس ــة ه وعالق
ــل  ــة ألي مشــروع يعم ــة الوطني ــك األولوي ــن يعيشــون فــي خطــر، تل ــراء واحملرومــن والذي الفق
علــى تطويــر نظــام التعليــم املصــري، وعلــى وجــه اخلصــوص التعليــم فــى مؤسســات ريــاض 
ــارى  ــذل قص ــن أن نب ــا م ــب أال مينعن ــى يج ــاد األكادمي ــودة واالعتم ــغال باجل ــال، فاالنش األطف
جهودنــا الوطنيــة فــى التوســع فــى مؤسســات ريــاض األطفــال لتصــل نســبة اســتيعابهم علــى 

األقــل إلــى 65% مــن جملــة عــدد األطفــال فــى ســن 4 ـ 6 ســنوات. 
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شكل )1(  إجراءات الدراسة الذاتية
NAEYC اعتماد 

خريطـــة تدفق الدراسة الذاتيـــة

	   	مواادد االنظامم   

	تقديیم فكرةة ااالعتمادد إإلى فريیق االعمل ووااآلباء   

	مسح مفتوحح لفريیق االعمل  

	جمع االمعلوماتت  

	مالحظاتت االفصل  	مسح مفتوحح لآلباء   

	تحديید نقاطط االقوةة وواالضعف   

	تشكيیل خطة تحسيین   

	معايیيیر يیمكن مالحظتهھا     	معايیيیر إإدداارريیة   

 تدرريیب فريیق االعمل/ تفسيیر االمعايیيیر 
 توضيیـح االسيیاسـاتت ووااإلجـرااءااتت 

	توفـــــيیر االتوثيیـــــــق  

 

	ملخص ااستطالعع فريیق االعمل  
 

ااآلباء ااستطالعع ملخص جدااوولل 	  
 

	ملخص مالحظاتت االفصل   

لــف برنامج كامــووص 	  

	.NAEYC االمصدرر: االراابطة االقوميیة لتعليیم ااألططفالل االصغارر  

NAEYC املصدر : الرابطة القومية لتعليم األطفال الصغار
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 شكل )2(
نظـــرة شاملة على عملية االعتمـــاد 
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المشكالت النفسية األكثر شيوعًا لدى عينة من المراهقات
الطالبات السعوديات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

د/ إقبال أحمد عبد الغفور عطار25

مقدمة عامة
لقــد تنوعــت مشــكات الشــباب واختلفــت باختــاف طبيعــة العصــر الــذي نعيشــه، وذلــك 
ــى  ــت إل ــي دخل ــددة الت ــات املتع ــع الشاش ــوا م ــر ، وتفاعل ــا العص ــوا لتكنولوجي ــد أن تعرض بع

أعمــاق املنــازل واملــدارس، والتــي مــن أهمهــا وأخطرهــا اإلنترنــت.
والواقــع أن مــن أهــم وأخطــر مشــكات الشــباب شــيوعًا فــي األلفيــة الثالثــة، املشــاكل 
ــورة  ــريعة، ولث ــة الس ــة احلديث ــورات االجتماعي ــر للتط ــل مباش ــرد فع ــرت ك ــي ظه ــية الت النفس
االتصــاالت التــي جعلتهــم كمــا لــو كانــوا يعيشــون فــي غرفــة واحــده إلكترونيــًا ويتفاعلــون مــع 
ــر ، والســكايب، واإلتشــات ،  ــم البعــض مــن خــال الفيســبوك ، والواتــس آب ،  والتويت بعضه

ــة. ــة احلديث ــي ستيشــن...وغيرها مــن وســائل االتصــال اإلكتروني ــد والبل والبري

الهدف من الدراسة
تســعي هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن املشــكات النفســية واالجتماعيــة التــي تواجههــا 
الطالبــات الســعوديات بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وذلــك مــن وجهــة نظرهــن اخلاصــة، 
وتبعــًا إلدراكهــن الذاتــي، ومحاولــة التعــرف علــى أهــم عشــر مشــكات تعانــن منهــا،  وذلــك 
ــة  ــا ومحاول ــف منه ــا والتخفي ــم فيه ــبة للتحك ــتراجتيات املناس ــج واإلس ــق البرام ــدًا لتطبي متهي
التوصــل حللــول لهــا؛ مبــا يعمل علــى حتقيــق التوافــق النفســي واالجتماعــي للطالبات الســعوديات 
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، ومبــا يســاعدهن علــى زيــادة قدراتهــن علــى أداء أعمالهــن 

ــق املواطنة.  وحتقي
تتحدد مشكلة هذه الدراسة في اإلجابة عن سؤال عام هو:

• مــا أهــم املشــكات التــي تعانــي منهــا الطالبــات الســعوديات بجامعــة امللــك عبــد العزيــز 	
بجــده ، ومــا أكثرهــا شــيوعًا بينهــن ؟

وتتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية :

25 أستاذ علم النفس املشارك، كلية االقتصاد املنزلي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.
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ــة . 1 ــة الكلي ــدى العين ــيوعًا ل ــر ش ــى األكث ــر األول ــكات العش ــي املش ــاف ف ــد اخت ــل يوج ه
ــي  ــعوديات ف ــات الس ــن الطالب ــنًا م ــر س ــر / واألكب ــة األصغ ــراد العين ــدى أف ــة، ول للدراس

ــدة ؟     ــز بج ــك عبدالعزي ــة املل جامع
هــل يوجــد اختــاف فــي املشــكات الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة . 2

ــة  ــي جامع ــات الســعوديات ف ــر ســنًا مــن الطالب ــة الدراســة األصغر/األكب ــراد عين ــدى أف ل
امللــك عبــد العزيــز بجــدة؟

هــل يوجــد اختــاف فــي املشــكات الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة . 3
لــدى أفــراد عينــة الدراســة فــي املســتويات الدراســية األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن 

الطالبــات الســعوديات فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة؟
هــل يوجــد اختــاف فــي املشــكات الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة . 4

لــدى أفــراد عينــة الدراســة تبعــًا للمســتوى الثقافــي التعليمــي لوالــدي  الطالبــات الســعوديات 
فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة؟ 

هــل يوجــد اختــاف فــي املشــكات الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة . 5
لــدى أفــراد عينــة الدراســة، تبعــًا ملنطقــة الســكن التــي تعيــش فيهــا  الطالبــات الســعوديات 

فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة؟
هــل يوجــد اختــاف فــي املشــكات الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة . 6

لــدى أفــراد عينــة الدراســة، تبعــًا لنــوع الكليــة التــي التحقــت بهــا  الطالبــات الســعوديات فــي 
جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة؟

فروض الدراسة 
 ختتلــف املشــكات العشــر األولــى التــي تعانــي منهــا الطالبــات الســعوديات بجامعــة امللــك . 1

عبــد العزيــز بجــدة باختــاف أعمارهــن الزمنيــة فــي الفئــات العمريــة األصغــر /األكبــر ســنًا. 
ال توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات الطالبــات الســعوديات بجامعــة . 2

امللــك عبــد العزيــز األصغــر /األكبــر ســنًا علــى االســتبيان، وعنــد مســتوي داللــة 05 .
 التوجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات الطالبــات الســعوديات بجامعــة . 3

امللــك عبــد العزيــز فــي املســتوى الدراســي األول والثانــي والثالــث والرابــع، وعنــد مســتوى 
داللــة 05 .

 ال توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات الطالبــات الســعوديات بجامعــة . 4
امللــك عبــد العزيــز تبعــًا للمســتوى  الثقافــي / التعليمــي للوالديــن، وعنــد مســتوى داللــة 05 .

ال توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات الطالبــات الســعوديات بجامعــة . 5
امللــك عبــد العزيــز تبعــًا ملنطقــة الســكن التــي يعشــن بهــا، وعنــد مســتوى داللــة 05 .

ال توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات الطالبــات الســعوديات بجامعــة . 6
امللــك عبــد العزيــز تبعــًا لنــوع الكليــة التــي التحقــن بهــا، وعنــد مســتوى داللــة 05 .
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منهج الدراسة وإجراءاتها 
ــة، حيــث إنهــا تعتمــد  ــة التحليلي ــة امليداني ــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفي تعتب
علــى تطبيــق أداة للتعــرف علــى مشــكات عينــة عشــوائية مــن الطالبــات الاتــي تتــراوح أعمارهــن 
ــل  ــز بجــدة، وســيتم حتلي ــد العزي ــك عب ــة املل ــات بجامع ــًا مــن عــدة كلي ــن 17-24  عام ــا ب م
البيانــات باســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة مبــا فيها مقاييــس املتوســطات، ومقاييس 
ــًا  ــات تبع ــكات الطالب ــن مش ــة ب ــتتم املقارن ــي -test  - وس ــار التائ ــتت، وكا 2، واالختب التش
ــة العمرية/ومــكان الســكن/ واملســتوى الثقافــي والتعليمــي للوالديــن  للمســتوى  التعليمــي/ الفئ

One Way ANOVA .ــن األحــادي ــل التباي باســتخدام حتلي

عينة الدراسة 
تتكــون عينــة الدراســة مــن الطالبــات الســعوديات فــي الفئــة العمريــة مــن 17-24 عامــًا 
فــي املســتويات االجتماعيــة واالقتصاديــة املختلفــة مــن مناطــق شــرق وغــرب وشــمال وجنــوب 
مدينــة جــدة، ومت ســحب العينــة بطريقــة عشــوائية مــن الطالبــات امللتحقــات بكليــات احلقــوق/ 
واالقتصــاد املنزلــي/ واآلداب/ واالقتصــاد واإلدارة /والعلــوم بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، 

ووصــل حجــم العينــة النهائيــة إلــى 150 مفــردة .

الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة
جدول رقم )١(

توزيع العينة حسب متغير السن

النسبةالعددالعمرالزمني

6%9لم يحددن الفئة العمرية

33%50من 19-17

60.7%91من 20 ملا فوق

100%150املجموع
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جدول رقم )2(
توزيع العينة حسب الكلية

النسبةالتكراراإلجابة

2.0%3احلقوق

62.9%95االقتصاد املنزلى

8. %13اآلداب

15.9%24اقتصاد وإدارة

10.6%16العلوم

100.0 %150املجموع
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جدول رقم )2(
توزيع العينة حسب املستوى الدراسي

النسبةالتكراراإلجابة

3.3%5لم يجب

20.0 %30األول

14.7%22الثانى

37.3 %56الثالث

24.0 %36الرابع

0.7 %1خترج

100.0 %150املجموع
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جدول رقم )4(
توزيع العينة حسب املستوى الثقافي للوالدين

النسبةالتكراراإلجابة

   2.70 %4لم يجب

  71.30 %107جامعى

  24.70 %37متوسط

   1.30 %2أقل

   100.0 %150املجموع
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جدول رقم )٥(
توزيع العينة حسب السكن فى جدة

النسبةالتكراراإلجابة

6.00%9لم يجب

36.70%55شمال

32.70%49جنوب

18.00%27شرق

6.70%10غرب

100. %150املجموع
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أدوات الدراسة 
ــة  ــية واالجتماعي ــاكل النفس ــم املش ــتبيان أه ــوان »اس ــي بعن ــة وه ــداد أداة الدراس مت إع
للطالبــات«، وذلــك بعــد االطــاع علــى العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت مشــكات املراهقــن 
والشــباب، وبعد الرجــوع للتــراث الســيكولوجي فــي هذا املجــال. واســتخدمت األداة فــي 
الدراســة بعــد حســاب معامــل ثباتهــا والتأكــد مــن صدقهــا. وتكون االســتبيان مــن 60 عبــارة 
ــد/ ــر متأك ــق / أوغي ــي: مواف ــارات وه ــة اختي ــتخدام ثاث ــا باس ــن كل منه ــات ع جتيب الطالب

ــاس،  ــذا املقي ــي ه ــان ف ــا عبارت ــل كًا منه ــكلة، متث ــذه األداة 30 مش ــي ه ــارض، وتغط أومع
وهــذه املشــكات هــي العــدوان، االغتــراب، اخلــوف، االنطــواء علــى الــذات، االكتئــاب، الســرقة، 
العنــاد وعــدم الطاعــة، القلــق، اضطرابــات النــوم، االضطرابــات اجلنســية، الامبــاالة، التدخــن، 
اإلدمــان،، عــدم حتمــل املســئولية، عــدم احتــرام الكبــار، االنفجــارات االنفعاليــة، عــدم االنتمــاء، 
العنــف، الشــعور بالنقــص، اخلجــل، امليــل للجنــس اآلخــر، الســرقة، شــرب الشيشــة،،  التــردد، 
صعوبــة تركيــز االنتبــاه، اإلعجــاب بصــورة اجلســم فــي املــرآة، الرغبــة فــي لفــت أنظــار اجلنــس 

اآلخــر، االســتغراق فــي أحــام اليقظــة، عــدم القــدرة علــى املثابــرة، وإدمــان اإلنترنــت. 

حساب معامل ثبات االستبيان
Test-Retest طريقة إعادة التطبيق

مت اســتخدام هــذا النــوع مــن الثبــات نظــرًا إلــى متشــيه مــع طبيعــة االســتبيان، ولعــدم 
مناســبة األنــواع األخــرى مــن حســاب معامــل الثبــات فــي هــذا املجال.حيــث مت تطيبق االســتبيان 
علــى عشــرين مراهقــة مــن طالبــات جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، ثــم أعيــد تطبيقــه عليهــن 
بعــد أســبوعن مــن التطبيــق األول، ومت حســاب معامــل االرتبــاط فيمــا بــن نتائــج التطبيــق األول 
ــن أن األداة  ــع يب ــاط مرتف ــل ارتب ــو معام ــاويًا 0.90 وه ــاط مس ــل االرتب ــاء معام ــي فج والثان

ثابتــة؛ وبــذا ميكــن التأكــد مــن إمكانيــة اســتخدامها كأداة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات. 

التأكد من صدق االستبيان
1- الصدق الظاهري

ويطلــق عليــه الصــدق الســطحي، والــذي يوضــح أن مضمــون املقيــاس مناســب لقيــاس 
ــن  ــة للمراهق ــه. والواقــع أن اســتبيان أهــم املشــاكل النفســية واالجتماعي مــا وضــع مــن أجل
يعتبــر علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق: حيــث إن بنــوده قــد وضعــت بعــد الرجــوع للدراســات 

الســابقة وملقاييــس مشــكات الشــباب.
2- صدق المحتوى 

ــه ملــا  ــى حــدة ومــدى قيــاس كل وحــدة في ويقصــد بــه معرفــة املقيــاس وبنــوده كل عل
يقيســه االســتبيان ككل؛ حيــث إن صــدق احملتــوى يعتمــد علــى مــدى جــودة متثيــل االســتبيان /
االختبــار للجوانــب التــي يقيســها. ولقــد مت التحقــق مــن ذلــك، بعــرض االســتبيان علــى مجموعــة 
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مــن احملكمــن تكونــت مــن عشــرة أســاتذة مــن أســاتذة علــم النفــس ممــن ال تقــل درجــة أي منهم 
العلميــة عــن درجــة أســتاذ. وأجمعــوا علــى جــودة متثيــل املقيــاس بأبعــاده املختلفــة للجوانــب 

التــي يقيســها.

حدود الدراسة 
تتحدد هذه الدراسة باحملددات التالية : 

1 - الحدود البشرية:
تتحــدد هــذه الدراســة بعينــة مــن املراهقــات الســعوديات الطالبــات بجامعــة امللــك عبــد 
العزيــز بجــدة، والاتــي يتــراوح مســتوي أعمارهــن الزمنيــة مــا بــن 17-24 عامــًا، وامللتحقــات 

مبختلــف كليــات اجلامعــة ويســُكنَّ مبختلــف أحنــاء مدينــة جــدة .
2-احلدود املكانية : 

تتحدد هذه الدراسة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة .
3-الحدود الزمنية : 

تتحــدد هــذه الدراســة بفتــرة تطبيــق االســتبيان وحتليــل البيانــات وتصنيفهــا وكتابــة النتائــج 
والتوصيــات، وتقــدر هــذه املــدة بعــام دراســي كامــل. 

طريقة تصحيح االستبيان :
ميكــن تصحيــح االســتبيان املســتخدم فــي هــذه الدراســة بعــدة طــرق هــي: إعطــاء موافــق 
ــق2  ــاء مواف ــرض1، أو إعط ــردد 2، ومعت ــق 3، ومت ــاء مواف ــرض 3، أو إعط ــردد 2، ومعت 1، ومت
ــح، ومت  ــلوب للتصحي ــه كل أس ــفر عن ــا يس ــل م ــي التحلي ــي ف ــرض 0، ويراع ــردد 1 ومعت ومت
تصحيــح االســتمارة باســتخدام الدرجــة 0 للمعتــرض، والدرجــة 1 للمتــردد، والدرجــة 2 للموافق. 

)Fred Kerlinger 2012 (
 

أهم خصائص مرحلة المراهقة
إن مــدى مــا توجهــه األمــة ملراهقيهــا و شــبابها مــن رعايــة واهتمــام يعبــر عــادة عــن 
مــدى تقدمهــا ونهضتهــا،  ليــس فــي احلاضــر فحســب وإمنــا فــي املســتقبل أيضــًا، فعلــي قــدر 
مــا يكــون للمراهقــن الشــباب مــن قــوة وكفــاءة وخلــق وديــن وعلــم، يكــون قــدر األمــة مــن تقــدم 

Chubb، N.H.m، Fertman، C.I.، &Ross، J. L2012  .وازدهــار ورخــاء
ومــن املعــروف أن كل جيــل مــن املراهقــن والشــباب ُيواجــه مبتغيــرات وحتديــات مختلفــة 
فــي احلاضــر واملســتقبل، و يســعى جاهــدًا حنــو التغلــب عليهــا. ومــا حــدث فــي الربــع األخيــر من 
القــرن املاضــي، وفــي بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين يشــير إلــى أن اجليــل احلالي مــن املراهقن 
الشــباب يواجــه مبتغيــرات كثيــرة ومعقــدة فــي األلفيــة الثالثــة مــن هــذا القــرن الــذي أطلــق عليــه 
عصــر اإللكترونيــات والتكنولوجيــا الرقميــة، هــذا العصــر امللــيء بالتحديــات واملفاجــآت الرقميــة 
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املتطــورة التــي غيــرت معالــم الكــون الــذي نعيــش فيــه، حتــى إنــه قــد أصبــح قريــة واحــدة ال 
ــور  ــو اليــوم يســتطيعون العب فواصــل بينهــا، وال ضوابــط لتخطــي حدودهــا، بــل أصبــح مراهق
والنفــاذ إلــى أي دولــة مــن دون اســتخدام جــوازات ووثائــق مــرور رمسيــة، بــل إنهــم اقتحمــوا 
ــة مــن دول  ــة تصــل بينهــم وبــن أي دول احلــدود بفعــل ملســة واحــدة جلهــاز الكمبيوتــر ووصل

Moore، R )2009( .العالــم املفتــوح أمامهــم
وبذلــك فــإن حتديــد ورســم صــورة واضحــة ومتبلــورة لواقــع املشــكات النفســية لعينــة 
مــن املراهقــات الشــابات الطالبــات فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة؛ سيســاهم مبشــيئة اهلل 
تعالــى فــي ختطيــط مــا يجــب القيــام بــه فــي املســتقبل لوقايتهــم مــن هــذه املشــكات، ولدفــع 
ــذي نعيشــه، والســعي حنــو  ــل ال ــب التكنولوجــي الهائ ــة وملســايرة الرك ــور والتنمي ــة التط عجل
التنميــة املســتدامة للمجتمــع بأســره؛ وذلــك ألن املجتمــع احلريــص علــى مصلحــة أبنائــه حاضرًا 
ومســتقبًا هــو الــذي يســعى إلــى حتديــد مامــح املتغيــرات املختلفــة التــي تواجــه مراهقيــه مــن 
شــباب املســتقبل، واإلســراع بالتدخــل املبكــر للتصــدي ملشــاكلهن، والعمــل علــى مواجهــة مــا 

ميكــن أن يتعرضــن لــه فــي املســتقبل.
مــن هــذا املنطلــق وبهــذا الفهــم حنــدد املقصــود مبفهــوم مراهقــة، وأهــم مواصفــات هــذه 

املرحلــة العمريــة.
 

التعريف اإلجرائي لمفهوم مراهقة 
الواقــع أن )املراهقــة( تعتبرمصطلحــًا وصفيــًا للفتــرة مــن العمــر التــي يكــون فيهــا الفــرد 
ــرب مــن النضــج  ــد اقت ــاة محــدودة، ويكــون ق ــه فــي احلي ــًا، وتكــون خبرات ــر ناضــج انفعالي غي
ــي  ــل الاتين ــي مشــتقة مــن الفع ــة )Adolescence( فه ــة مراهق ــا كلم ــي..إخل. أم ــي والبدن العقل
)Adolescere(، وتعنــي االقتــراب مــن النضــج، وهــي الفتــرة التــي تقــع مــا بــن مرحلــة الطفولــة 
املتأخــرة وبدايــة مرحلــة الرشــد، وعلــي ذلــك فاملراهــق ال يعــد طفــًا وال يكــون راشــدًا، وإمنا يقع 

فــي مجــال القــوى واملؤثــرات والتوقعــات املتداخلــة مــا بــن مرحلتــي الطفولــة والرشــد.
Boyd-Frabklin، N.، & Frankllin، A.J )2008( 

أهم خصائص مرحلة المراهقة 
تتصــف مرحلــة املراهقــة منــذ بدايتهــا بالعديــد مــن اخلصائــص املهمــة التــي متيزهــا عــن 
ســنوات الطفولــة وعــن املراحــل التــي تليهــا، وهــي تعتبــر بذلــك مرحلــة فريــدة مــن مراحــل عمــر 
اإلنســان احلافلــة بالتغيــرات اجلســمية والفســيولوجية واالجتماعيــة و االنفعاليــة التــي قــد تتــرك 
آثــارًا كبيــرة علــى شــخصية الفــرد ونفســيته إذا لــم يحســن فيهــا رعايتــه وتوجيهــه ومســاعدته 
 .Bakken، L.، &Romig، C )2004( علــى التكيــف معهــا والتوافــق فيهــا مــع النفــس واملجتمــع
ومــن أهــم مواصفــات هــذه املرحلــة مــا نطلــق عليــه باملكانــة غيــر احملــددة للمراهــق والــدور غير 
الواضــح واحمليــر والغامــض بالنســبة إليــه وللمحيطــن بــه مــن أفــراد فــي بيئتــه؛ ممــا يكــون لــه 
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مــردود ســيئ علــى اجلميــع، ويــؤدي إلــى وصــف هــذه الفتــرة مبواصفــات تعبــر عمــا يشــعر بــه 
املراهــق واحمليطــون بــه مــن أفــراد جتــاه هــذه املرحلــة، ومــن أهــم هــذه املواصفــات مــا يلــي:

أواًل: املراهقة مرحلة االنتقال.
ثانيًا: املراهقة فترة من التردد وعدم الثبات.

ثالثا: املراهقة عمر مخيف.
Attneave، C )1999( رابعًا: املراهقة فترة من احلياة تتصف بعدم الشعور بالسعادة

أهم مشكالت فترة المراهقة 
وتظهــر عــادة خــال فتــرة املراهقــة كنتيجــة للتغيرات اجلســمية الفســيولوجية التــي يتعرض 
لهــا املراهــق فــي هــذه املرحلــة، والتــي أكــد جاردنــر علــى أن مــا ال يقــل عــن 90% مــن مشــكات 
املراهقــن يكــون لهــا عاقــة قوية ومباشــرة باخلصائص اجلســمية والنفســية واالجتماعيــة والعقلية 
لنمــو املراهقــن فــي هــذه املرحلــة، والتــي يتعرضــون لهــا عــادة فــي رحلتهــم مــن الطفولــة إلــى 

 Archibald، A.B.، Graber، J.A )2007( .الرشــد
ــر  ــاف األط ــة باخت ــرة املراهق ــكات فت ــف مش ــي تصني ــس ف ــاء النف ــف علم ــد اختل وق
املرجعيــة التــي نســبوا وردوا إليهــا تصنيفاتهــم جلميــع مشــكات املرحلــة؛ حيــث قســمها بعضهــم 
إلــى مشــكات جســمية صحيــة، ومشــكات عقلية نفســية، ومشــكات اجتماعيــة خلقيــة، والبعض 
ــع مشــكات  ــًا نســب إليهــا جمي ــة للمراهــق وجعلهــا إطــارًا مرجعي ــم بالظــروف البيئي اآلخــر اهت
ــة التــي قســمها بذلــك إلــى مشــكات أســرية ومشــكات مدرســية ودراســية، ومشــكات  املرحل
اجتماعيــة مهنيــة، وهكــذا تعــددت التقســيمات، واختلفــت التصنيفــات بتعــدد األطــر املســتخدمة 

Arnett، J )2009(.واختافهــا
وعلــي كل ومهمــا كانــت أنــواع املشــكات التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي هــذه الفتــرة، فإنهــا 
تتطلــب التدخــل الفــوري الســريع لعاجهــا والتغلــب عليهــا، علمــًا أن األســاليب املتبعــة فــي عــاج 
ــة ملــن  ــة واالجتماعي ــف باختــاف الظــروف الشــخصية والبيئي املشــكات والتخلــص منهــا ختتل
يعانــي منهــا، وحتــى إذا مــا تشــابهت مظاهــر املشــكلة وأعراضهــا عنــد كثيــر مــن املراهقــن، فإن 
ذلــك ال يعنــي أن تكــون أســبابها واحــدة عنــد اجلميــع، بــل قــد ختتلــف األســباب مــن فــرد إلــى آخــر 

باختــاف تكوينــه النفســي ووضعــه االجتماعــي وظروفــه الشــخصية.
لــذا، ومــن هــذا املنطلــق، يجــب حتديــد أهــم املشــكات النفســية واالجتماعيــة التــي تواجــه 
املراهقــن؛ حتــى ميكــن التدخــل املبكــر واقتــراح البرامــج والتكنيــكات املناســبة للتصــدي للقضايا، 
وعــاج املشــكات التــي مت رصدهــا مــن واقــع الدراســات الســابقة بعــد أن صنفــت إلــى األبعــاد 

التالية: 
أواًل: من حيث المجال السلوكي 

قضايــا العنــف والعــدوان والســرقة والرعونــة فــي قيــادة الســيارات والرغبــة فــي لفــت 
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ــاالة  )Claes، M.E )2008.وشــرب الشيشــة والتدخــن والشــجار والضــرب  األنظــار والامب
والســب. 

ثانيًا: من حيث المجال الوجداني والعاطفي
مشــاكل القلــق واالكتئــاب واليــأس وعــدم التحكــم فــي املشــاعر، والشــعور باخلجــل الزائد 
ــورة  ــس واألحــام املزعجــة والث ــة، والشــعور باحلــزن والكوابي ــاة مــن مشــكات عاطفي واملعان

والغضــب، والشــعور بالقصــور واالنغمــاس فــي أحــام اليقظــة.

ثالثًا: من حيث المجال االجتماعي واألخالقي
اإلدمــان واالغتصــاب واإلهمــال فــي املظهــر، وعــدم حتمــل املســئولية، والتمــرد وعــدم 
الطاعــة وعــدم الشــعور باالنتمــاء وعــدم القدرة على اختــاذ القــرار وعــدم احتــرام الكبارواالغتراب.

رابعًا : من حيث المجال الدراسي والتعليمي 
الصعوبــة فــي التركيــز والنســيان والســرحان، وعــدم القــدرة علــى اجللــوس لاســتذكار 
ــرة  ــى املثاب ــدرة عل ــدم الق ــر، وع ــى التذك ــدرة عل ــدم الق ــام، وع ــى النظ ــروج عل ــوب واخل والرس

.Arnett.، j &Balle-Jensen، L )2006( والهــروب مــن االمتحانــات

عرض ومناقشة نتائج الدراسة 
            

أوالً: عرض نتائج الفرض األول للدراسة الذي ينص على أنه : 
يختلــف ترتيــب املشــكات العشــر األوائــل باختــاف إدراك الطالبــات الســعوديات لــكل 

مشــكلة، وبدرجــة شــعورهن بأهميتهــا.
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)جدول رقم 1(
املشكات العشر األولى األكثر أهمية من وجهة نظر العينة الكلية للدراسة،

مرتبة من أكثرها إلى أقلها أهمية

% التكرار املشكلة م

89.33 134 يستمتع الكثير من الشباب مبشاهدة األفام 
واملسلسات األجنبية.

األولى

81.33 122 يتباهى بعض الشباب أمام زمياتهن 
الطالبات بقدرتهم على قيادة السيارة 

بسرعة.

الثانية

78.67 118 اليهتم الكثير من الشباب بتغذيتهم. الثالثة

74.67 112 يفقد معظم الشباب القدرة على التحكم 
االنفعالى عند الغضب.

الرابعة

69.33 104 يحاول الكثير من الشباب لفت أنظار أفراد 
من اجلنس اآلخر.

اخلامسة

68.67 103 يعتقد الكثير من الشباب بأن شرب الشيشة 
مع األصدقاء متعة كبيرة.

السادسة

68.00 102 يشعر الكثير من الشباب بالقلق من 
املستقبل.

السابعة

67.33 101 يحقق الكثير من الشباب أحامهم 
وطموحاتهم في اخليال.

الثامنة 

67.33 101 يقوم الكثير من الشباب بشرب الشيشة في 
املقاهي العامة.

التاسعة

67.33 101 يظهر الكثير من الشباب سلوكيات تدل على 
عدم حتمل املسئولية.

العاشرة
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جدول رقم )٢(
املشكات العشر األولى األكثر أهمية من وجهة نظر األصغر سنًا في عينة للدراسة، 

مرتبة من أكثرها أهمية إلى أقلها تبعًا للسن من 19-17

النسبة التكرار املشكلة م

28.67 43 يســتمتع الكثيــر مــن الشــباب مبشــاهدة األفــام 
ــات األجنبية. واملسلس

األولى

26.00 39 يفقــد معظــم الشــباب القــدرة علــى التحكــم 
االنفعالــي عنــد الغضــب.

الثانية

26.00 39 أصدقائهــم  أمــام  الشــباب  بعــض  يتباهــى 
الســيارة بســرعة. قيــادة  بقدرتهــم علــى 

الثالثة

26.00 39 ال يهتم الكثير من الشباب بتغذيتهم الرابعة

24.00 36
ــا يحــاول  ــن الشــباب عندم ــر م يســعد الكثي
علــى  التعليــق  اآلخــر  اجلنــس  مــن  أفــراد 

. تهــم فا تصر

اخلامسة

22.67 34 مــن  بالقلــق  الشــباب  مــن  الكثيــر  يشــعر 
. ملســتقبل ا

السادسة

22.67 34 يعتقــد الكثيــر مــن الشــباب بأن شــرب الشيشــة 
مــع األصدقــاء متعــة كبيرة.

السابعة

22.00 33
ــة  ــدأ رد اإلهان ــباب مب ــن الش ــر م ــع الكثي يتب

باملثــل.
الثامنة 

22.00 33 تتركــز مخــاوف الكثيــر مــن الشــباب علــى 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة  اجلوانــب 

التاسعة

22.00 33
ــدل  ــلوكيات ت ــباب س ــن الش ــر م ــر الكثي يظه

علــى عــدم حتملهــم املســئولية.
العاشرة
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املشكات العشر األولى األكثر أهمية من وجهة نظر األصغر سنًا في عينة للدراسة، مرتبة من 
أكثرها أهمية إلى أقلها أهمية  تبعًا للسن من 19-17
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جدول رقم )3(
املشكات العشر األولى األكثر أهمية من وجهة نظر األكبر سنًا في عينة الدراسة،

مرتبة من أكثرها أهمية إلى أقلها تبعًا للسن من 20 ملا فوق

النسبة التكرار املشكلة م

54.67 82 يســتمتع الكثيــر مــن الشــباب مبشــاهدة األفــام 
األجنبيــة. واملسلســات 

األولى

50.00 75 ــم  ــم بقدرته ــام أصدقائه يتباهــى بعــض الشــباب أم
ــادة الســيارة بســرعة. ــى قي عل

الثانية

48.00 72 ال يهتم الكثير من الشباب بتغذيتهم. الثالثة

44.67 67 يفقــد معظــم الشــباب القــدرة علــى التحكــم االنفعالــى 
عنــد الغضــب.

الرابعة

44.67 67 عــن  ويخرجــون  الشــباب  مــن  البعــض  يثــور 
الغضــب. عنــد  املألوفــة  الســلوكيات 

اخلامسة

44.67 67 يحــاول بعــض مــن الشــباب لفــت أنظــار أفــراد مــن 
اجلنــس اآلخــر.

السادسة

42.67 64 ــي  ــة ف ــوم الكثيــر مــن الشــباب بشــرب الشيش يق
املقاهــى العامــة.

السابعة

42.00 63 يظهــر الكثيــر مــن الشــباب ســلوكيات تــدل علــى عدم 
ــئولية. حتملهم املس

الثامنة 

42.00 63 يعتقــد الكثيــر مــن الشــباب بــأن شــرب الشيشــة مــع 
األصدقــاء متعــة كبيــرة.

التاسعة

42.00 63 ــم  ــم وطموحاته ــباب أحامه ــن الش ــر م ــق الكثي يحق
ــال. ــي اخلي ف

العاشرة
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مناقشة نتائج الفرض األول
• أظهــرت نتائــج الفــرض األول للدراســة )جــدول رقــم 1( االتفــاق بنســبة 89% للعينــة الكليــة 	

للدراســة علــى أن أكثــر املشــكات أهميــة وشــيوعًا بــن املراهقــن، هــي مشــكلة االســتمتاع 
مبشــاهدة األفــام واملسلســات األجنبيــة التــي احتلــت املركــز األول ، واتفقــت علــى ذلــك 
عينــات األصعــر ســنًا )مــن 17-19 ســنة( واألكبــر ســنًا مــن )20 ســنة فمــا فــوق(، ويؤكــد 
ــات  ــات الســعوديات يشــغلن أوق ــأن املراهق ــك ب ــن تفســير ذل ــة .وميك ــك صــدق اإلجاب ذل
ــي تعــرض مــا يشــبع  ــة الت ــوس أمــام التلفزيــون ومشــاهدة البرامــج األجنبي فراغهــن باجلل
دوافعهــن ومــا يتمشــي مــع ميولهــن، ومــا يخرجهــن مــن حيــاة االنغــاق داخــل املســاكن 
إلــى العالــم املنفتــح الــذي متــارس فيــه احلريــات غيــر املقيــدة، ليندمجــن معهــا وليتوحــدن 
مــع مــا يــدور مــن أحــداث وســلوكيات . ولكنهــن يشــعرن بــأن هــذه املشــكلة خطيــرة بــل 
وتعــد مشــكلة املشــكات؛ نظــرًا إلــى مــا يعانينــه مــن صراعــات نفســية واحباطــات بعــد 
انتهــاء الفيلــم أواملسلســل ومواجهــة الواقــع البيئــي الــذي يعشــنه ويتناقــض مــع ما شــاهدنه 

ويشــاهدنه.

• أمــا املشــكلة الثانيــة فــي الترتيــب واألهميــة بنســبة 81% ، فهــي مشــكلة التباهــي بقيــادة 	
الســيارات التــي أخــذت نفــس الترتيــب للعينــة األكبــر ســنًا )مــن 20 ســنة فمــا فــوق(، بينمــا 
أخــذت الترتيــب الثالــث العينــة األصغــر فــي الســن )مــن 17- 19 ســنة(. وقد يرجع شــعورهن 
هــذا إلــى عــدم متكنهــن مــن ممارســة قيــادة الســيارات فــي الداخــل؛ ممــا جعــل هذا الســلوك 

موضــع مباهــاة أمــام بعضهــن البعــض والــذي ميارســنه خــارج البــاد.

• املشــكلة الثالثــة فــي األهميــة والترتيــب بنســبة 79% ، هي مشــكلة عــدم االهتمــام بالتغذية 	
ــت نفــس املركــز فــي  ــي احتل ــة للدراســة الت ــة الكلي ــث فــي العين ــت املركــز الثال ــي احتل الت
العينــة األكبــر ســنًا ، بينمــا احتلــت املركــز الرابــع فــي العينــة األصغــر فــي الســن )مــن 17-
19 ســنة(. والواقــع أن هــذه املشــكلة تعــد مــن أخطــر املشــكات؛ ذلــك ألن التغذيــة مهمــة 
جــدًا للنمــو العقلــي واجلســمي للمراهــق، والغريــب أنهــن يدركــن هــذا القصــور فــي التغذيــة 
.وقــد يرجــع ذلــك إلــى اعتمادهــن علــى الوجبــات الســريعة واجلاهــزة التــي لهــا العديــد مــن 

املخاطــر واملضــار الصحيــة .

• املشــكلة الرابعــة فــي األهميــة والترتيب بنســبة 75% والتــي اتفقــت عليها عينــات املراهقات 	
ــد  ــي عن ــم االنفعال ــى التحك ــدرة عل ــدان الق ــكلة فق ــي مش ــن، ه ــي الس ــر ف ــر واألصغ األكب
الغضــب؛ حيــث اتفقــت علــى هــذا الترتيــب عينــات األكبــر واألصغــر فــي الســن. وهــذا يوضح 
شــعور املراهقــات مبشــاكلهن وبرغبتهــن فــي التخلــص مــن ذلــك . والواقــع أن هــذه املشــكلة 
ــي تنتهــي بالنضــج االنفعالــي  ــة الت ــى أنهــا مــن املشــكات املؤقت ــرة نظــرًا إل ليســت خطي

للمراهقــات، والتــي تشــتعل وتــزداد بكثــرة الضغــوط واإلحباطــات البيئيــة واالجتماعيــة .
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• املشــكلة التــي احتلــت املركــز اخلامــس فــي األهميــة والترتيــب بنســبة 69% ، هــي مشــكلة 	
لفــت أنظــار أفــراد مــن اجلنــس اآلخــر ، التــي احتلــت املركــز الســادس لعينــة الكبــار . والواقع 
أن هــذه املشــكلة متثــل إحــدى خصائــص فتــرة املراهقــة؛ حيث تتباهــي املراهقــات مبظهرهن 
وشــكلهن وحتاولــن املبالغــة فــي املظهــر وامللبــس، حتــي تلفــن أنظاراجلنــس اآلخــر. وهــذه 

املشــكلة تتناقــص وختتفــي بانتهــاء هــذه املرحلة.

• املشــكلة التــي احتلــت املركــز الســادس بنســبة 69% ، هــي مشــكلة االســتمتاع بشــرب 	
ــر ســنًا )19-17  ــة األصغ ــراد العين ــب أف ــى الترتي ــق عل ــد اتف ــات. وق الشيشــة مــع الصديق
ســنة( فــي الوقــت الــذي أعطاهــا أفــراد العينــة األكبــر فــي الســن الترتيــب الســابع . ومهمــا 
كان الترتيــب، فــإن ذلــك يــدق ناقــوس اخلطــر بالنســبة إلــى الطالبــات الســعوديات فــي هــذه 
املرحلــة العمريــة؛ نظــرًا إلــى خطــورة الدخــان بالنســبة إليهــن وانطاقــًا مــن عــدم متشــي 

هــذه الســلوكيات مــع التقاليــد اإلســامية والعربيــة األصيلــة .

• املشــكلة التــي احتلــت الترتيــب الســابع بنســبة 68% ، كانــت مشــكلة الشــعور بالقلــق 	
مــن املســتقبل والتــي أظهرتهــا العينــة الكليــة للدراســة التــي تتفــق مــع حالــة احليــرة والتخبط 

والقلــق التــي تتصــف بهــا هــذه املرحلــة العمريــة .

• املشــكلة التــي احتلــت املركــز الثامــن بنســبة 67% ألفــراد العينــة الكليــة ، هــي مشــكلة 	
حتقيــق األحــام والطموحــات فــي اخليــال ، التــي احتلــت املركــز العاشــر فــي العينــة األكبــر 
فــي الســن؛ نظــرًا إلــى أنهــن قــد انتهــن مــن فتــرة املراهقــة ودخلــن مرحلــة الشــباب؛ ممــا 

جعــل تفكيرهــن أكثــر منطقيــة ممــا كان عليــه .

• املشــكلة التــي احتلــت املركــز التاســع بنســبة 67% ، هــي مشــكلة شــرب الشيشــة فــي 	
املقاهــي العامــة خــارج البــاد، التــي أخــذت نفــس الترتيــب مــن العينــة األكبــر فــي الســن، 
ــات الســعوديات ورغبتهــن فــي شــرب الشيشــة أمــام اآلخريــن  ــل املراهق ــى مي وأكــدت عل

خــارج بلدهــن . وهــذا بالطبــع ســلوك غريــب غيــر متوقــع منهــن .

• املشــكلة التــي احتلــت املركــز العاشــر بنســبة 67% ، هــي مشــكلة الســلوكيات التــي تــدل 	
علــى حتمــل املســئولية، والتــي أخــذت نفــس الترتيــب فــي العينــة األصغــر فــي الســن.والواقع 

أن ذلــك يؤكــد رغبــة الطالبــات الســعوديات فــي حتمــل املســئولية واملواطنــة باملشــاركة .
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املشكات العشر األولى األكثر أهمية من وجهة نظر األكبر سنًا في عينة الدراسة،
مرتبة من أكثرها أهمية إلى أقلها أهمية تبعًا للسن من 20 ملا فوق
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ثانيًا: عرض نتائج الفرض الثانى الذي ينص على أنه :
ــعوديات  ــات الس ــات املراهق ــطات درج ــن متوس ــا ب ــة م ــة دال ــروق إحصائي ــد ف توج
ــر ســنًا فــى  املجــاالت النفســية  ــد العزيــز األصغــر ســنًا / األكب ــك عب ــات بجامعــة املل الطالب

ــة 0.05. ــتوى دالل ــد مس ــنًا وعن ــر س ــاحل األكب ــتبيان لص لاس
جدول رقم )1(

اختبارات حلساب الفروق بن املجاالت النفسية باختاف السن

االحنراف املتوسطالعددالسناملجال
املعياري

الداللةقيمة ت

3.0760.03*5018.026.06من 17-19املجال السلوكى

فمــا   20 مــن 
فــوق

9121.107.00

ــال الوجدانى  املج
طفى لعا ا

4.2100.02*5014.664.90من 19-17

فمــا   20 مــن 
فــوق

9018.515.30

2.9880.04*504.102.88من 17-19املجال الدراسي

فمــا   20 مــن 
فــوق

916.902.01

اخللقــى  املجــال 
واالجتماعــى

3.0690.04*5020.059.33من 19-17

فمــا   20 مــن 
فــوق

9126.128.75

4.0210.02*5056.8320.23من 17-19إجمالى احملاور

فمــا   20 مــن 
فــوق

9072.6318.54

* القيمة دالة عند مستوى 0,05
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ــة  ــة دال ــي فــي اجلــدول رقــم )1( وجــود فــروق إحصائي ــرض الثان ــج الف أظهــرت نتائ
مــا بــن أفــراد عينــة الدراســة األصغــر / األكبــر ســنًا مــن حيــث املجــال النفســي والوجدانــي 
العاطفــي لصــاحل األكبــر ســنًا، فــي حــن كانــت الفــروق لصــاحل األصغــر ســنًا فــي املجالــن 
الدراســي واخللقــي واالجتماعــي، وذلــك يتمشــي مــع خصائــص ومواصفــات فتــرة املراهقــة.

ثالثًا : عرض نتائج الفرض الثالث الذي ينص على أنه :
ــعوديات  ــات الس ــات املراهق ــطات درج ــن متوس ــا ب ــة م ــة دال ــروق إحصائي ــد ف التوج
ــة  ــة والثالث ــى الثاني ــية األول ــتويات الدراس ــي املس ــز ف ــد العزي ــك عب ــة املل ــات بجامع الطالب

ــة 0.05. ــتوى دالل ــد مس ــتبيان، وعن ــية لاس ــاالت النفس ــى املج ــة عل والرابع

جدول رقم )٢(
اختبار yawenO حلساب الفروق بن املجاالت النفسية

واختاف املستوى الدراسي

الصف املجال
الدراسي

االحنراف املتوسطالعدد
املعياري

الداللةقيمة ف

3014.277.14األولاملجال السلوكى

*3.2110.02
2215.959.99الثانى

5615.145.01الثالث

3618.504.88الرابع

املجال الوجدانى 
العاطفى

3011.875.17األول

*5.7190.01
2212.005.11الثانى

5611.575.68الثالث

3514.394.08الرابع
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303.872.75األولاملجال الدراسي

*2.1420.04
223.362.97الثانى

564.212.11الثالث

365.331.95الرابع

املجال اخللقى 
واالجتماعى

3024.6010.01األول

*3.0100.02
2223.1810.22الثانى

5622.469.86الثالث

3627.067.69الرابع

3054.6118.63األولإجمالى احملاور

*3.0140.02
2254.4922.99الثانى

5653.3817.61الثالث

3565.2814.18الرابع

أظهــرت نتائــج الفــرض الثالــث فــي اجلــدول رقــم )2 ( وجــود فــروق إحصائيــة دالــة مــا 
ــة  ــي املجــاالت الســلوكية والعاطفي ــع ف ــث والراب ــي والثال ــات املســتوى األول والثان ــن طالب ب
ــة العمريــة مــن  ــات املســتوي الثانــي فــي الفئ ــة لصــاحل طالب ــة واالجتماعي والدراســية واخللقي
ــة  ــرات العاطفي ــرة اشــتداد ثــورة املراهقــة وقمــة التغي )17- 18 ســنة(؛ وذلــك لكونهــن فــي فت
والوجدانيــة التــي لهــا تأثيــر خطيــر علــى ســلوكياتهن فيمــا عــدا املجــال العاطفــي الوجدانــي؛ 
حيــث كانــت الفــروق لصــاحل املســتوي الثالــث مــن )19-20 ســنة ( ؛ ألنــه فــي مثــل هــذا العمــر 

يتــم النضــج العاطفــي والوجدانــي للمراهقــات.

* القيمة دالة عند مستوى 0,05
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رابعًا : عرض نتائج الفرض الرابع الذي ينص على أنه :
ــعوديات  ــات الس ــات املراهق ــطات درج ــن متوس ــا ب ــة م ــة دال ــروق إحصائي ــد ف توج
ــى املجــاالت  ــز تبعــًا للمســتوى الثقافــى / التعليمــي عل ــد العزي ــك عب ــات بجامعــة املل الطالب

ــة 0.05. ــتوى دالل ــد مس ــي وعن ــتوي اجلامع ــاحل املس ــتبيان لص ــية لاس النفس
جدول رقم )3(

اختبار One-way حلساب الفروق بن املجاالت النفسية واختاف املستوى الثقافى لألسرة

االحنراف املتوسطالعدداملستوى الثقافياملجال
املعياري

الداللةقيمة ف

10719.416.73جامعىاملجال السلوكى

*1.6520.02 3715.357.44متوسط

211.0013.31أقل من متوسط

املجال الوجدانى 
العاطفى

10614.474.55جامعى

*1.3660.04 3711.636.79متوسط

210.000.00أقل من متوسط

1076.462.83جامعىاملجال الدراسي

*1.980.02 374.144.55متوسط

25.167.25أقل من متوسط

املجال اخللقى 
واالجتماعى

10727.695.68جامعى

* 1.4310.03 3723.218.35متوسط

218.748.54أقل من متوسط

10668.313.32جامعىإجمالى احملاور

*1.3260.05 3754.3320.33متوسط

244.922.58أقل من متوسط

أظهــرت نتائــج الفــرض الرابــع فــي اجلــدول رقــم )3 ( وجــود فــروق إحصائيــة دالــة فــي 
املجــاالت الســلوكية والوجدانيــة والدراســية واخللقيــة واالجتماعيــة لصــاحل املســتوي األقــل 
مــن املتوســط ، وميكــن تفســير ذلــك بــأن املراهقــات املنتميــات إلــى هــذا املســتوي متــارس 
ــتكينات،  ــزالت مس ــن منع ــا يجعله ــديدة؛ مم ــرية الش ــة واألس ــوط االجتماعي ــن الضغ عليه

يحاولــن الدراســة لتحســن أوضاعهــن االجتماعيــة .

* القيمة دالة عند مستوى 0,05
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خامسًا : عرض نتائج الفرض الخامس الذي ينص على أنه :
التوجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات املراهقــات الســعوديات الطالبــات 
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز تبعــًا ملنطقــة الســكن التــى يعيشــن فيهــا علــى املجــاالت النفســية 

لاســتبيان وعنــد مســتوى داللــة 0.05.
جدول رقم )5(

اختبار One-way حلساب الفروق بن املجاالت النفسية واختاف منطقة السكن في جدة

املجال
منطقة 
السكن

املتوسطالعدد
االحنراف 
املعياري

الداللةقيمة ف

املجال السلوكى

5517.124.36شمال

*1.4830.04 4914.488.56جنوب
2713.259.03شرق
1019.204.24غرب

املجال الوجدانى 
العاطفى

5515.203.24شمال

*1.3860.05 4911.187.85جنوب
2713.056.36شرق
914.994.37غرب

املجال الدراسي

556.842.11شمال

*1.3750.05 494.894.25جنوب
273.693.74شرق
105.802.08غرب

املجال اخللقى 
واالجتماعى

5527.659.32شمال

*1.5640.04 4920.5312.36جنوب
2722.2914.50شرق
1025.3310.55غرب

إجمالى احملاور

5566.8120.86شمال

*1.6450.03 4951.0820.94جنوب
2752.2818.7شرق
965.3217.38غرب

 أظهــرت نتائــج الفــرض اخلامــس فــي اجلــدول رقــم )4 ( وجــود فــروق إحصائيــة دالة لصــاحل من 
يســكن مــن الطالبــات فــي مناطــق الشــمال والغــرب ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع املســتوي 

االجتماعــي واالقتصــادي للمقيمــات منهــن فــي هــذه املناطــق الســكنية .

* القيمة دالة عند مستوى 0,05
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سادسًا : عرض نتائج الفرض السادس الذي ينص على أنه :
ال توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات املراهقــات الســعوديات الطالبــات 
ــد  ــتبيان، وعن ــية لاس ــاالت النفس ــي املج ــة ف ــوع الكلي ــًا لن ــز, تبع ــد العزي ــك عب ــة املل بجامع

ــة ٥.،.. مســتوي دالل

جدول رقم )5(
اختبار One - Way حلساب الفروق بن املجاالت النفسية

واختاف الكلية التى يلتحقن بها

املتوسطالعددالكليةاملجال
االحنراف 
املعياري

الداللةقيمة ف

املجال 
السلوكى

318.002.00احلقوق

*1.7610.1

9516.097.01االقتصاد املنزلى

1315.085.07اآلداب

2416.089.26اقتصاد وإدارة

1515.077.63العلوم

15015.947.22اإلجمالى

املجال 
الوجدانى 

العاطفى

315.336.43احلقوق

*1.6310.1

9412.485.33االقتصاد املنزلى

139.695.22اآلداب

2412.255.15اقتصاد وإدارة

1514.535.73العلوم

14912.475.40اإلجمالى

* القيمة دالة عند مستوى 0,05



65
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

املجال 
الدراسي

37.333.06احلقوق

*1.4250.3

954.882.96االقتصاد املنزلى

135.083.43اآلداب

245.922.86اقتصاد وإدارة

155.472.88العلوم

1505.172.98اإلجمالى

املجال 
اخللقى 

واالجتماعى

325.337.02احلقوق

1.2510.9

9525.319.87االقتصاد املنزلى

1324.467.45اآلداب

2423.5810.66اقتصاد وإدارة

1524.408.11العلوم

15024.879.52اإلجمالى

اجمالى 
احملاور

366.005.29احلقوق

1.2110.9

9458.7719.90االقتصاد املنزلى

1354.3113.16اآلداب

2457.8319.74اقتصاد وإدارة

1559.4720.12العلوم

14958.4519.11اإلجمالى

ــة  ــة دال أظهــرت نتائــج الفــرض الســادس فــي اجلــدول رقــم )5( وجــود فــروق إحصائي
ــروق  ــال األول أن الف ــي املج ــر ف ــث ظه ــص؛ حي ــال والتخص ــاف املج ــا باخت ــف اجتاهه يختل
كانــت لصــاحل طالبــات االقتصــاد واإلدارة، فــي حــن كانــت لصــاحل طالبــات كليــة احلقــوق فــي 
ــة اآلداب فــي املجــال  ــات كلي املجــال الوجدانــي العاطفــي، بينمــا كانــت الفــروق لصــاحل طالب
ــة  ــات كلي ــروق لصــاحل طالب ــت الف ــد كان ــي واالجتماعــي فق ــي املجــال اخللق ــا ف الدراســي. أم
ــن  ــى التكوي ــان إل ــد ترجع ــات ق ــك االختاف ــروق وتل ــع أن هــذه الف ــي . والواق االقتصــاد املنزل
العلمــي املعرفــي وإلــى طبيعــة املعلومــات التــي تتلقاهــا وتتفاعــل معهــا الطالبــات فــي كل مــن 



66
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

التخصصــات واملجــاالت الســابقة ،  كمــا قــد يفســر الكثيــر منهــا عوامــل متباينــة مــن التربيــة 
ــن  ــك م ــر ذل ــة،  وغي ــة وكلي ــي كل منطق ــة ف ــروف البيئي ــي والظ ــع االجتماع ــرية والتطبي األس
عوامــل وظــروف تســاهم فــي التكويــن النفســي للمراهقــن والشــباب فــي املجتمــع الســعودي .
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رؤية إلستراتيجيات البرنامج اليومي في رياض األطفال
ومدى استيفائه لمهارات القرن الواحد والعشرين

لمواجهة تحديات األلفية الثالثة
__________________________________________________

د. إخالص حسن السيد عشرية 1

ملخص 
تقــدم الثقافــة العربيــة أمنوذجــا تعليميــا متفــردًا فــي محاولــة ملواجهــة حتديــات األلفيــة 
ــة؛ إذ إن  ــر واملواكب ــي التطوي ــة ف ــة التطبيقي ــوث العلمي ــج البح ــن نتائ ــتفادة م ــة، واالس الثالث
ــا، )عــادل، عــوض  ــا بينه ــّددة تتداخــل فيم ــادًا متع ــان أبع ــن يتضّمن ــم املتميزي ــة والتعلي التربي
1989( اقتصاديــة وبشــرية وبيئيــة وتكنولوجيــة، مــن شــأن التركيــز علــى معاجلتهــا إحــراز تقــّدم 
ملمــوس، )طــه،2006( فــي إصــاح التعليــم. والتعليــم النوعــي الــذي يتســم باجلــودة هــو القــادر 
ــي،2001(  ــاالت، )املنج ــف املج ــة مبختل ــتجدات املرتبط ــّورات واملس ــع التط ــل م ــى التواص عل
والتعاطــي مــع التحّديــات التــي تفرزهــا، وهــو الهــدف الــذي تســعى إليــه الدولــة فــي جعــل التعليم 
ــي تواجــه  ــرات الت ــي ظــل التغي ــرة، وف ــاءة كبي ــدرة وتواصــًا مــع هــذه التطــّورات وبكف ــر ق أكث
الطفولــة فــي الوقــت احلالــي، كان البــد مــن االســتفادة مــن مرحلــة ريــاض األطفــال فــي تعزيــز 
القيــم التــي تتمشــى وتقــوي الســلوكيات اإليجابيــة لــدى أطفالنــا بتخطيــط فنــى ســليم للبرنامــج 
اليومــي للطفــل داخــل ريــاض األطفــال، وميكنهــم مــن االســتفادة منها فــي حياتهــم اليوميــة. ومن 
هنــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى رؤيــة إلســتراتيجيات البرنامــج اليومــي في ريــاض األطفــال ومدى 
اســتيفائه ملهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة. وتناقــش هــذه 
الدراســة جتــاذب األفــكار التربويــة فــي أخطــر مراحــل الفــرد العمريــة مابــن ريــاض أطفــال تتبــع 
نهجــا تقليديــا فــي التعلــم وريــاض أطفــال نهلــت مــن مناهــج أجنبيــة، مابــن اإلثــراء واالســتاب 
لشــخصية الطفــل، عبــر حتديات األلفيــة الثالثة واالســتعانة ببـــرامج لريــاض األطفال مستـــوردة، 
الُتعـــرف لـــها أهـــداف واضحــة لتحديــد الهويــة القوميــة، وال صلــة لهــا باملــوروث اإلســامي. 
وريــاض أطفــال تتنــازع مابــن النظــام التقليــدى واحلديــث فــي التعليــم .وتشــير معظــم الدراســات 
فــي الــدول العربيــة إلــى أن اإلشــراف التربــوي يتــم بواســطة أســاتذة غيــر متخصصــن فــي هــذه 
ــداًء مــن البرنامــج  ــة ريــاض األطفــال يســودها نظــام مدرســي ابت ــة العمريــة، وأن مرحل املرحل
اليومــي إلــى نهايــة تقــومي الطفــل فــي الروضــة، وقــد نالــت هــذه املرحلــة فــي اآلونــة األخيــرة 

1 - أستاذ مساعد ورئيس قسم علم النفس التربوي - كلية التربية - جامعة اخلرطوم .
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ــي  ــور العلم ــة والتط ــق العومل ــد تراف ــي ق ــر الت ــن املخاط ــال م ــة األطف ــدًا حلماي ــا متزاي اهتمام
والتكنولوجــي، حيــث تواجــه األطفــال وعمليــة تربيتهــم مصاعــب شــتى ومخاطــر عــدة؛ بســبب ما 
يفرضــه هــذا الواقــع مــن حتديــات ثقافيــة واجتماعيــة، تســتدعي أن تتضافــر اجلهــود ملواجهتهــا.

قامــت الباحثــة باســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي لإلجابــة عــن الســؤال الرئيســي: ما 
مرتكــزات الرؤيــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــي فــي ريــاض األطفــال ومــدى اســتيفائه ملهارات 
ــة  ــهم طريق ــدى تس ــى أي م ــة ؟ وإل ــة الثالث ــات األلفي ــة حتدي ــرين ملواجه ــد والعش ــرن الواح الق
تدريــب املعلمــات فــي مرحلــة مــا قبل املدرســة فــي ففهــم الرؤيــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومي 
ــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات  ــال، ومــدى اســتيفائه ملهــارات الق فــي ريــاض األطف
ــراء فــي التربيــة  األلفيــة الثالثــة ؟ وقــد اســتخدمت الباحثــة اســتبانة جلمــع املعلومــات مــن خب
وآراء مشــرفن باحملليــات املختلفــة ومعلمــات ريــاض األطفــال، وباســتخدام التحليــل اإلحصائــي 
توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن هنالــك اســتجابة مــن املعلمــات واخلبــراء، وأن هنالــك قصــورًا 
ــذل  ــدرًا يب ــدًا مق ــة، وأن هنالــك جه ــة العمري ــة احتياجــات ومراعــاة خلصائــص املرحل فــي تلبي
فــي إعــداد البرنامــج وتدريــب املعلمــات إال أنــه يفتقــر إلــى التطبيــق الفعلــي للمنهــج اإلســامى 
فــي تربيــة طفــل الروضــة وفــق مراعــاة خصائصــه النمائيــة . كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
األســلوب املتبــع فــي تعليــم الطفــل وفــق البرنامــج اليومــي يعــوق منــو قدراتــه اإلبداعيــة ، مــن 
خــال الفهــم العــام خلصائــص املرحلــة ، ويبتعــد عــن فهــم التــراث اإلســامى فــي توجيــه قــدرات 
الطفــل حنــو اإلبــداع واالكتشــاف، وإتقــان التعلــم . وخرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات منهــا 
أهميــة إشــراك علمــاء النفــس فــي التخطيــط للبرنامــج اليومــي واالهتمــام بتدريب معلمــات رياض 
األطفــال علــى فهــم التفســير اإلســامى للســلوك، وإشــراك األســاتذة األكادمييــن املتخصصــن 
فــي التخطيــط واإلشــراف علــى تدريــب معلمــات مرحلــة ريــاض األطفــال أثنــاء اخلدمــة ، وأهميــة 
املقــررات التــى تهتــم بإســهامات العلمــاء املســلمن فــي إعــداد طالبــات مرحلــة مــا قبل املدرســة 

بكليــات التربيــة. 

مقدمة 
إن إحــدى اإلشــكاليات التــي تواجــه قضايــا الطفولــة فــي العالــم العربــي هــي كيفيــة تطوير 
إســتراتيجيات فــي إطــار رؤيــة تكامليــة حلقــوق الطفــل تفضــي إلــى جهــود ناجحــة فــي تغييــر 
ــل  ــوق الطف ــاء بحق ــة مســتدامة للوف ــى تنمي ــال فــي خطــر؛ وتســاعد عل ــردي لألطف الوضــع املت
العربــي فــي جميــع مياديــن احليــاة. وعلــى الرغــم ممــا مت بذلــه عربيــا مــن جهــود متعاظمــة فــي 
مجــال الطفولــة، فــإن معظــم هــذه اجلهــود مــازال مرتكــًزا علــى االحتياجــات املاديــة الضروريــة 
أكثــر مــن النظــر إلــى االقتــراب احلقوقــي الــازم لضمــان تنميــة مســتدامة. وقــد بينــت الدراســات 
والتقاريــر الدوليــة فشــل منهــج االحتياجــات األساســية فــي حتقيــق أثــر ملمــوس للتخفيــف مــن 
ــكل  ــدة ل ــوة األمم املتح ــى دع ــا أدى إل ــع، مم ــي املجتم ــة ف ــات الهش ــاة الفئ ــر ومعان ــدة الفق ح
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منظماتهــا بالتوجــه حنــو منهــج يقــوم علــى إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي كل برامــج التنميــة. )مجلة 
الطفولــة 21(؛ فــكل نظــام تعليمــي يحمــل فــي طياتــه فلســفة معينــة منبثقــة مــن تصور معــن، وال 
ميكــن فصــل أي نظــام تعليمــي عــن الفلســفة املصاحبــة لــه، ومــن ثــم ال يجــوز أن تتخذ فلســفة أو 
سياســة تعليميــة وتربويــة مبنيــة علــى تصــور مغايــر للتصــور اإلســامي، وهــو مــا يحــدث اآلن 
حــن األخــذ بالنظــم غيــر اإلســامّية؛ ألنهــا فــي النهايــة تصــادم التصــور اإلســامي وتناقضــه، 
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن لإلســام تصــورًا عامــا شــامًا تنبثق منــه فلســفة تعليميــة وتربويــة قائمة 
بذاتهــا ومتميــزة عــن غيرهــا. لــذا فــإن الرؤيــة للتعليــم يجــب أن تقــوم علــى أســاس هــذا التصــور 
اخلــاص املتميــز، أمــا الوســائل فــا ضيــر مــن االســتفادة منهــا فــي التجــارب البشــرية الناجحــة 

مــا دامــت ال تصــادم هــذا التصــور وال تناقضــه.. 
ــم  ــة التعلي ــرز أهمي ــر يتســم باملنافســة احلــادة، وهــذا يب ــش فــي زمــن ســريع التغي نعي
ــرات  ــة وتتوافــق مــع املتغي وإعــادة تشــكيل مناهجــه حتــى تنســجم مــع االحتياجــات املجتمعي
التقنيــة واإلعاميــة . لقــد أصبــح تطويــر منظومــة التعليــم ومناهجــه مطلبــا ملحــا ليتــاءم مــع 
متغيــرات العصــر الثقافيــة. كمــا أن التكيــف مــع متطلبــات األلفيــة الثالثــة يعنــي تعزيــز متويــل 
املشــاريع التعليميــة خللــق فــرص حيــاة أفضــل، هنــاك ضــرورة لوجــود تعليــم »نوعــي« مختلــف 
يتولــى زمــام قيــادة املجتمــع ويوســع دائــرة حريــة اإلبــداع والتجريــب، وهــذا التعليــم »الكيفــي« 
هــو أحــد احملــاور التــي ختلــق فــردًا قــادرًا علــى تطبيــق إســتراتيجية إنتاجيــة تكفــل حتقيــق أهداف 
تنمويــة مســتدامة. إن التعليــم النوعــي هــو الرافــد الفكــري األول ألي إســتراتيجية للتنميــة الوطنيــة 
واحلافــز لرفــع كفــاءة أداء املجتمــع بــكل قطاعاتــه. إن التحديــات املاثلــة أمــام مجتمعاتنــا العربية 
تفــرض احلاجــة إلــى تكويــن قــدرات بشــرية مؤهلــة وقادرة علــى التكيــف والتعامــل مــع كل جديد، 
فنحــن نعيــش فــي عالــم يتميــز بدميومــة التغيــر، ممــا يفــرض مراعــاة دءوبــة الحتياجــات املــوارد 
البشــرية كأســاس جوهــري لتطويــر التعليــم وجعلــه متوافقــا مــع طموحــات األجيــال القادمــة، إن 
ــن النــشء مــن االندمــاج فــي مجتمعاتهــم التــي يعيشــون  املطلــوب هــو حتديــد مهــارات نوعيــة مُتكِّ
فيهــا علــى املســتوين الوطنــي واإلقليمــي ، بيــد أنــه ال ميكــن إتاحــة املهــارات مــن دون توفيــر 
بيئــة حتفــز اإلبــداع وتنمــي قــدرات اإلنســان اخلاقــة وإمكاناتــه اإلبداعيــة. إن فشــلنا فــي إعــادة 
النظــر فــي فلســفة التعليــم وأهدافــه لتنميــة ملــكات التفكيــر النقــدي واإلبداعــي يعرض مؤسســاتنا 
ــر حنــو  ــة، وإحــداث التغيي ــا املجتمعي ــا الرئيســي وهويته ــد هدفه ــة، ألن تفق ــة، ال محال التعليمي

األجــود واألقــوم.
وقــد أجمــع علمــاء النفــس واالجتمــاع والتربيــة علــى أن األســرة لم تعــد املؤسســة الوحيدة 
التــي تلعــب الــدور األساســي فــي تنشــئة الطفــل؛ حيــث تلعــب جهــات ومؤسســات أخــرى دورًا 
كبيــرًا فــي تنشــئة الطفــل مــن أهمهــا املدرســة، إال أن املدرســة فــي الوقــت احلاضــر تســبقها فترة 
حتضيريــة أو مــا يعــرف فــي علــم التربيــة بطفــل مــا قبــل املدرســة ، إذ أصبحــت مرحلــة مــا قبــل 
املدرســة تلعــب دورًا أساســيا فــي تأســيس الطفــل قبــل دخولــه إلــى عالــم املدرســة )فوزيــة دياب 
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، 2001 ، ص 117(. مــن جانــب آخــر، تعانــي النظــم التعليميــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة عامــة 
والســودانية خاصــة مــن قلــة فــي الكــوادر املدربــة علــي ختطيــط وتنفيــذ العمليــة التعليميــة فــي 
مرحلــة مــا قبــل املدرســة )فتحيــة، 2010(. إذ يســودها فــي الغالــب ختطيــط مدرســي يتجاهــل 

خصائــص املرحلــة النمائيــة. ومــن ثــم يتعــن علينــا اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة :
مــا الرؤيــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــى فــي ريــاض األطفــال ومــدى اســتيفائه ملهــارات القرن 

الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثة ؟ 
ــال  ــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــي فــي ريــاض األطف ــى أي مــدى كان اســتيفاء الرؤي إل  - 1
ومــدى اســتيفائه ملهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة، مــن 

وجهــة نظــر املعلمــات باختــاف احملليــات ؟
ــال  ــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــي فــي ريــاض األطف ــى أي مــدى كان اســتيفاء الرؤي إل  - 2

ومــدى اســتيفائه ملهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة، مــن 
وجهــة نظــر مديــرات ريــاض األطفــال؟ 

مــا مــدى كان اســتيفاء الرؤيــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــي فــي ريــاض األطفــال ومــدى   - 3
اســتيفائه ملهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة، مــن وجهــة 

نظــر خبــراء تربيــة

أهداف الدراسة 
ــارات  ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف ــج اليوم ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس الرؤي  .1
ــة نظــر املعلمــات  ــة ، مــن وجه ــة الثالث ــات األلفي ــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتدي الق

ــات. ــاف احمللي باخت
ــارات  ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف ــج اليوم ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس الرؤي  .2
القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة، مــن وجهــة نظــر مديــرات رياض 

ــال . األطف
ــارات  ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف ــج اليوم ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس الرؤي  .3
ــراء  ــر خب ــة نظ ــن وجه ــة ، م ــة الثالث ــات األلفي ــة حتدي ــرين ملواجه ــد والعش ــرن الواح الق

ــة. تربي

أهمية الدراسة 
ــة الباكــرة واحــدًا مــن أهــم  ــة الطفول ــذ مرحل ــه من ــل ورعايت ــة الطف ــام بتربي ــل االهتم ميث  .1
ــة  ــا أن رعاي ــوره ، كم ــدى تط ــع وم ــدم أي مجتم ــا تق ــاس به ــن أن يق ــي ميك ــر الت املعايي
ــة  ــا حتمي ــي تفرضه ــة الت ــات احلضاري ــة التحدي ــداد ملواجه ــا إع ــم هم ــال وتربيته األطف

ــد.  ــط اجلي ــك إال بالتخطي ــى ذل ــي، واليتأت ــر االجتماع ــور والتغي التط
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ففــي هــذه املرحلــة، يكــون الطفــل شــديد القابليــة للتأثــر بالعوامــل املختلفــة احمليطــة بــه في   .2
األســرة واملجتمــع بصــورة تتــرك بصماتهــا الواضحــة عليــه طــوال حياتــه، وخاصــة مــن 
ــي تشــكيل  ــة تعن ــادة الباســل، 1987(، فالطفول ــة والنفســية ) مي ــة اجلســمية والعقلي الناحي
ــع  ــل م ــط للعم ــداد والتخطي ــزة لاع ــة متمي ــب صياغ ــك يتطل ــة؛ وذل ــخصية املتكامل الش

ــال. األطف
وتعتبــر هــذه املرحلــة فتــرة تكوينيــة حامســة فــي حيــاة اإلنســان ، ألنهــا فتــرة يتــم فيهــا   .3
وضــع البــذور األولــى للشــخصية التــي تتبلــور وتظهــر مامحهــا فــي مســتقبل حيــاة الطفــل 
ن فيهــا الطفــل فكــرة ســليمة عــن نفســه ومفهومــا متكامــًا عــن ذاتــه اجلســمية  ، حيــث يكــوِّ
ــدمي خطــة دراســية تســاعد  ــام بتق ــع، فاالهتم ــاة واملجتم ــة فــي احلي والنفســية واالجتماعي

الطفــل علــي الوصــول إلــى مفاهيــم جديــدة تســهم فــي بنــاء هويتــه.
يجــب أن يعمــل البرنامــج اليومــي علــى تكامــل املعلومــات واملعــارف واخلبــرات االنفعاليــة   .4
والوجدانيــة ، ألن االقتصــار علــى الشــكليات واجلانــب النظــري فقــط يــؤدي إلــى االزدواجيــة 
مــا بــن القــول والعمــل، وإلــى فشــل املؤسســات التربويــة التــي تبــدأ بالتعليــم قبل املدرســة 
فــي حتقيــق أهدافهــا الفعليــة فــي إعــداد اإلنســان القــادر علــى حتقيــق ذاتــه وخدمــة مجتمعــه 

والنهــوض بــه. 
التخطيــط إلكســاب مفاهيــم تنمــي القيــم األخاقيــة والروحيــة واإلنســانية لــدى األطفــال منــذ   .5
املرحلــة الباكــرة فــي حياتهــم، ميكنهــم مــن النهــوض مبجتمعهــم مــن الناحيــة التكنولوجيــة 
والعمليــة جنبــا إلــى جنــب مــع تنميــة اجلوانــب الروحيــة واألخاقيــة؛ حيــث تــؤدي قــوة القيــم 
ــدة  ــا أشــبه باألعم ــع واســتقراره ؛ألنه ــات املجتم ــى ثب ــا إل ــة وثباته ــة واألخاقي االجتماعي
القويــة التــي تدعــم املجتمــع ويســتند إليهــا بنيانــه، وهــي مبثابــة األعمــدة الواقيــة للطفــل 

وللمجتمــع الــذي ميكــن أن يحمــي مــن أي غوايــة أو احنــراف.
وإذا كان الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة الباكــرة يتمتــع بالقــدرة الفائقــة علــى التعلــم واملرونــة   .6
والقابليــة للتغيــر والتأثــر باحمليطــن بــه خاصــة مــن األشــخاص ذوي األهميــة فــي حياتــه ، 
فــإن ذلــك يؤشــر إلــى أهميــة اكتســاب الطفــل للقيــم املائمــة التــي يــرى املجتمــع ضــرورة 
غرســها فــي نفســه خــال هــذه املرحلــة العمريــة )علــي الدســوقي ، ميــادة الباســل 1995(، 
ــه ظــروف  ــا أحاطت ــان ومســتمران مهم ــره باقي ــي صغ ــل ويكتســبه ف ــه الطف ــا يتعلم ألن م

عصيبــة أو تغيــر اجتماعــي أو اقتصــادي .
التخطيــط الدقيــق واملبتكــر للبرامــج املوجهــة ألطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل املدرســة ضرورة   .7
قوميــة ملحــة فــي العصــر احلاضــر الــذي تفجــرت فيــه ســبل املعرفــة وتدفقــت لتغمــر عالــم 
األطفــال وتثــري بيئتهــم، والتــي متكنهــم مــن احليــاة فــي مجتمــع امليــول، وتســاعدهم علــى 
ــم  ــم مــن خــال التمســك بقي ــى أصالته ــاظ عل ــا مــع احلف ــي يعيشــون فيه ــة الت ــم البيئ فه
ــة )ســعدية بهــادر،  ــد مجتمعهــم فــي مواجهــة الغــزو الثقافــي وريــاح العوملــة العاتي وتقالي

 .)1994
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 منهج الدراسة 
اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي- التحليلــي لتســليط الضــوء علــى الرؤية اإلســتراتيجية 
ــرين  ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف ــج اليوم للبرنام

ملواجهــة حتديــات األلفيــة الثالثــة خــال العــام الدراســي 2013-2012.
مجتمع الدراسة

متثلــت عينــة الدراســة فــي معلمــات ومديــرات ريــاض أطفــال وخبــراء تربيــة مــن احملليــات 
الثــاث بالســودان.

أدوات الدراسة
قامــت الباحثــة بتحليــل مخرجــات البرنامــج واملتمثلــة فــي آراء املعلمــات واملديــرات وخبراء 

تربيــة مــن خــال تفريــغ اســتبانة خاصــة أعــدت لهــذا الغــرض.

المعالجة اإلحصائية 
ــة  ــا مــن أدوات الدراســة، اســتخدمت الباحث ــي ســيتم احلصــول عليه ــات الت ــل البيان لتحلي
األســاليب اإلحصائيــة التاليــة؛ اإلحصــاء الوصفــي الــذي يتضمــن املتوســط احلســابي، االحنراف 
ــات األدوات،  ــق مــن ثب ــا للتحق ــاخ ألف ــة كرونب ــة(, معادل ــرارات، والنســب املئوي ــاري، التك املعي

اختبــار التبايــن البســيط، اختبــار )ت( . باإلضافــة إلــى ماحظــة الباحثــة.
بعــد جمــع الباحثــة لاســتبانة مــن املفحوصــن، مت تفريــغ البيانــات فــي جــدول وحتليلهــا 
 ،)SPSS( إحصائيــا حيــث اســتخدم فــي ذلــك برنامــج احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
ومــن خــال هــذا البرنامــج اســتخدمت مجموعــة مــن القوانــن واملعــادالت اإلحصائيــة، وهــي 
ــراون  ــبيرمان ب ــة س ــة ومعادل ــات ألداة الدراس ــل الثب ــاب معام ــون حلس ــاط بيرس ــل ارتب معام

إليجــاد الصــدق.
جدول رقم ) 1( يوضح الثبات والصدق لاستبانة

الصدقالثبات
0.780.86

يتضــح مــن اجلــدول أعــاه أن درجــة الصــدق والثبــات وفقــا ملعامــل ارتبــاط بيرســون مرتفعــة، 
ــتبانة  ــم االس ــت بتحكي ــة قام ــا أن الباحث ــتخدام, كم ــة لاس ــتبانة صاحل ــى أن االس ــا يعن مم

بواســطة خبــراء تربيــة وعلــم نفــس، والتزمــت الباحثــة بالتعديــات التــى مت اقتراحهــا.
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يوضح اجلدول رقم )2( أدناه متثيل العينة من احملليات املختلفة.

النسبة %التكراراتاملراكز

33.3 %20بحري 

33.3 %20اخلرطوم 

33.3 %20أمدرمان 

99.9 %60املجموع

اجلدول رقم )3( يوضح أفراد العينة حسب املؤهل.

التكراراتاملراكز

40جامعي

20فوق اجلامعي

60املجموع

اجلدول رقم )4( يوضح أفراد العينة حسب سنوات اخلبرة.

التكراراتاملراكز

25أقل من عام دراسي

120-5  سنوات
610-10  سنوات
115-15  سنة

60املجموع

ــرة أقــل مــن عــام )40(  ــة الذيــن لديهــم ســنوات خب مــن اجلــدول أعــاه, يتضــح أن أفــراد العين
مــن  1-5 ســنوات كانــوا بنســبة )40%(، بينمــا الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة مــن 6-10 ســنوات 
كانــوا بنســبة )10%(، أمــا الذيــن كانــت ســنوات خبرتهــم مــن  11-15 بنســبة )10%(. فيتضــح 
أن هنالــك تدنيــا فــي عــدد ســنوات اخلبــرة ، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن مهنــة ريــاض 
ــدم اســتقرار  ــال يتعرضــن لع ــاض األطف ــات ري ــا أن معلم ــات، كم ــة للمعلم ــر جاذب ــال غي األطف

ريــاض األطفــال اخلاصــة . 
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مصطلحات الدراسة 
مرتكزات البرنامج اليومي

ونقصــد بــه فــي هــذه الدراســة املرتكــزات التــى توجــه عمــل املعلمــة؛ إذ إن اليــوم الدراســي 
مقســم حســب خارطــة معينــة للعمــل مــع األطفــال, وملزمــة ملعلمــة الروضــة مــن خــال تقســيم 
اليــوم الدراســي وفــق برنامــج معــن يتــم التدريــب عليــه مــن قبــل احملليــات املختلفــة بالــوزارة .

مرحلة رياض األطفال
تعتبــر مرحلــة ريــاض األطفــال الفتــرة التكوينيــة احلامســة مــن حيــاة اإلنســان، حيــث يتــم 
فيهــا وضــع البــذور األولــى للشــخصية والتــي تتبلــور وتظهــر مامحهــا في مســتقبل حيــاة الطفل، 
وإن مــا يحــدث فــي هــذه الفتــرة مــن تصــور يصعــب تقوميــه أو تعديلــه فــي مســتقبل حيــاة الفــرد. 
لذلــك ســاهم كثيــر مــن التربويــن فــي العصــر احلديــث مثــل فروبــل، جــون ديــوي، جــان جــاك 
روســو، ماريــا منتســوري، بياجيــه, فــي وضــع إســتراتيجيات ونظريــات لتربيــة وتعليــم الطفــل 

فــي هــذه املرحلــة. 

مرحلة ما قبل المدرسة بالسودان 
ــة فــي الســودان الــذي  ــى ضــوء نتائــج املســح العــام لقطــاع التربي ــذ عــام 1986، وعل من
أجرتــه وزارة التربيــة والتعليــم، وتنفيــذًا لتوجيهــات وقــرارات نــدوة االهتمــام بتربيــة الطفــل فــي 
الوطــن العربــي املنعقــدة فــي اخلرطــوم فــي 1976/12/17، حتت إشــراف املنظمــة العربيــة للتربية 
ــت مســئولية اإلشــراف  ــل )1979(، آل ــي للطف ــام الدول ــرارات املؤمتــر الع ــوم، وق ــة والعل والثقاف
علــى التعليــم قبــل املدرســي إلــى وزارة التربيــة والتعليــم، بوصفــه مرحلــة تربويــة تعليميــة. وقــد 
أنشــأت وزارة التربيــة والتعليــم إدارة للتعليــم قبــل املدرســة فــي رئاســة الــوزارة املركزيــة مــن 
دون وظائــف للعاملــن )فــي عــام 1985( وأعــدت اإلدارة هيــكاًً وظيفيــًا علــى مســتوى الرئاســة 
ــل  ــم قب ــوزراء يجعــل التعلي ــس ال ــرار )1799( مــن مجل ــات، وفــي عــام 1990 صــدر الق والوالي
املدرســي مرحلــة أساســية وجــزءًا مــن الســلم التعليمــي، ونصــت اإلســتراتيجية القومية الشــاملة 
علــى ذلــك عــام 1992 ، وأثبــت فــي قانــون ختطيــط التعليــم العــام، الفصــل الرابــع، املــادة 15 

لســنة 2001 والــذي أجــازه املجلــس الوطنــي. 
ــال العلمــي لألطفــال  وقــام الكاتــب النرويجــي »جوســتن جــارود« أحــد أشــهر كتــاب اخلي
ــم  ــون نســخة؛ لذلــك نــرى أن العال ــة توزيعهــا 12 ملي ــة بلغــت جمل بتأليــف عشــرة كتــب علمي
يشــهد ثــورة علميــة تكنولوجيــة لهــا انعكاســاتها علــى التربيــة وأســاليبها, وذلــك ملا لهــذه الثقافة 
ــم والتكنولوجيــا واملعلومــات  مــن أثــر فــي تكويــن مهــارات التفكيــر العلمــي، وغــرس حــب العل
فــي نفــوس األطفــال وســلوكهم، وذلــك عــن طريــق تقــدمي املعلومــات العلميــة حــول املشــكات 
والقضايــا واحلقائــق العلميــة والظواهــر البيئيــة بشــكل مبســط، مــع تقــدمي التفســيرات البســيطة 
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ــة  ــط ومواكب ــل مــن فهــم العالــم احملي ــة التــي متكــن الطف ــاة املختلف ــاول عناصــر احلي ــي تتن الت
التطــور احلضــاري، واحلــرص علــى حتقيــق األمــن والســامة الفرديــة والبيئيــة.

إن تدريــب األطفــال برنامــج يومــى يقــوم علــى مبــادئ البحــث العلمــي باســتخدام التــدرج 
ــاء  ــة البن ــل عملي ــذي يجع ــر ال ــح، األم ــع التبســيط والتوضي ــا ســلفا، م ــة املخطــط له واملرحلي
املســتقبلي– بــل وجنــي مثــار هــذه التهيئــة – أعمــق فــي حصــول األهــداف املطلوبــة، فقــد بــات 
مــن الواضــح أن دور التعليــم لــم يعــد يقتصــر علــى نقــل املعلومــات واملعــارف إلــى األطفــال، 
ــث  ــي بحي ــر اإلبداع ــى التفكي ــم عل ــم وتعويده ــوم بتدريبه ــروري أن تق ــن الض ــح م ــا أصب وإمن
يســعى كل طفــل منهــم باســتمرار لتطويــر مــا يعرفــه، ويتطلــع إلــى ســبل االرتقــاء إلــى مســتويات 
أكثــر تقدمــا وكفــاءة فــي األداء فــي أي مجــال يعمــل فيــه، وعلــى املدرســة أن تقــوم باكتشــاف 
ــجيعها،  ــم وتش ــة قدراته ــى تنمي ــادرة عل ــم ق ــة به ــج خاص ــع برام ــن، ووض ــن والنابغ املبدع
ــك تزويدهــم باجتاهــات البحــث  وإيجــاد املناخــات املناســبة لتطويرهــا؛ وممــا يســاهم فــي ذل
عــن اجلديــد، وترســيخ حــب كســب املعرفــة وتنميتهــا، وتطويــر قدراتهــم اإلبداعيــة، علــى أن يتــم 
هــذا فــي مختلــف مراحــل التعليــم خاصــة مرحلــة مــا قبــل املدرســة ، ليصبــح التفكيــر اإلبداعــي 
مســة مميــزة لألطفــال، ولقــد قيــل إن ضخامــة اخلســارة فــي الثــروة اإلنســانية تتمثــل فــي أطفــال 
نابغــن ال يجــدون تشــجيعا علــى إظهــار نــوع مــن البحــث يكشــف عــن هويتهــم، أو ال ميكنهــم 
آباؤهــم ومعلموهــم مــن مواصلــة هــذا البحــث؛ فيضيعــون فــي الطريــق أو يتوقفــون عــن البحــث. 
ــد اإلنســان، وإن  ــة عن ــر اإلبداعــي هــو أرقــى الوظائــف العقلي ــى أن التفكي ــاك إجماعــا عل إن هن

اإلنتــاج اإلبداعــي هــو قمــة اإلجنــاز اإلنســاني.
د منــذ مرحلــة مبكــرة مــن التعليــم علــى احلصول علــى املعلومة بنفســه،  إن الطفــل الــذي تَعــوَّ
ــة  ــاهدة واملاحظ ــوب، أو املش ــاب، أو احلاس ــل الكت ــددة، مث ــث املتع ــادر البح ــتخدام مص باس
والوصــف، جتعــل هــذه املعلومــة أكثــر رســوخا فــي ذهنــه مــن ناحيــة؛ ألنــه يــرى أنــه حصــل 
عليهــا بوســائل غيــر اعتياديــة، ثــم تربــي فيــه حــب االطــاع وثقافــة التوســع الذاتــي، فــا يكتفــي 
ــة تضطرمــان  ــه فقــط، وإمنــا يحــاول البحــث عــن املزيــد، ألنــه فــي ســن ومرحل مبــا يلقــى إلي
بالتســاؤالت التــي ال يجــد للكثيــر منهــا إجابــات حتــى عنــد الكبــار، فيحــاول البحــث عــن إجاباتها 
بنفســه، وبتملكــه ألدوات البحــث أو مجــرد اطاعــه علــى بعــض منهــا، يجعــل الســبيل معبــدًا لــه 

لبلــوغ مرامــه.
نتيجــة للدراســات النفســية ، والبحــوث التربويــة ، واالهتمامــات الكبيــرة فــي ريــاض 
األطفــال فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــي ســبيل املثــال التــي تطــورت فيهــا أهــداف ريــاض 
ــن  ــل ضم ــا ســلوكية ميارســها الطف ــون أهداف ــى أن تك ــت إل ــا واجته ــال وتنوعــت مجاالته األطف
برامــج مدروســة لتحقيــق جوانبهــا املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة بصــورة مترابطــة ومتكاملــة. 
ولتحقيــق أهدافهــا الســلوكية بصــورة فعالــة، فقــد ظهــرت منــاذج مــن املناهــج املتطــورة التــي 
أخضعــت للدراســات العلميــة مــن قبــل جامعــات وكليــات متخصصــة فــي ســيكولوجية تربيــة 
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وتعليــم الطفولــة املبكــرة ألجــل إبــراز دورهــا فــي تعليــم الطفــل.
وقــد قــام )مايــر Meiyer( بدراســة مقارنــة ألهــم النمــاذج فــي مناهــج ريــاض األطفــال فــي 
ــض  ــى بع ــواء عل ــلط األض ــج ويس ــذه املناه ــل ه ــاول أن يحل ــة وح ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــى  االختافــات النظريــة الرئيســية بــن هــذه املناهــج ومــدى اجتاهاتهــا التربويــة وتأكيدهــا عل
أمنــاط متنوعــة فــي العمليــة التعليميــة فــي ريــاض األطفال من حيــث النمــو االنفعالــي واالجتماعي 
والدافعيــة واإلدراكيــة والتميــز احلســي والتحصيــل الدراســي والعمــل األكادميــي، ثــم النظريــات 
املختلفــة حنــو النمــو والتعلــم ودور املعلمــة فــي كل منهــج وطريقــة تعليمهــا وتدريســها وموادهــا 

املنهجيــة وخبراتهــا التعليميــة.
وحــاول مايــر عــرض وحتليــل أهــم أربعــة منــاذج ملناهــج ريــاض األطفــال التــي اشــتهرت 
تطبيقاتهــا فــي النمــوذج الــذي يهتــم بتطــور الطفــل، ويســتخدم هــذا النمــوذج فــي معظــم ريــاض 
ــا  ــة، كم ــات املتحــدة األمريكي ــي الوالي ــة الوســطى ف ــال الطبق ــم أطف ــة وتعلي ــي تربي ــال ف األطف
ــة اســتخدم هــذا النمــوذج )Head start( ضمــن برامجــه ألجــل إمنــاء  أن مشــروع البدايــة املنطلق

ــا واقتصاديــا. ــا واجتماعي ــة األطفــال احملرومــن ثقافي حصيل
ويتطلــب هــذا املنهــج تهيئــة غرفــة واســعة مبســاحات معينــة لنشــاطات مختلفــة لألطفــال 
ــة  ــى البيئ ــة إل ــارات ميداني ــم زي ــف، ث ــارج الص ــة خ ــة ال صفي ــاب متنوع ــف، وألع ــل الص داخ
 Learning by ــم عــن طريــق العمــل ــم وفــق هــذا املنهــج يت ــة احمليطــة بالروضــة. والتعلي احمللي
Doing بتوجيــه ومراقبــة املعلمــة لألطفــال وهــم يســتعملون املــواد واألجهــزة التعليميــة بطريقــة 

تــزداد تعقيــدًا وتعليمــا وتهذيبــا وخيــااَل، كمــا أن املنهــج يعطــي حريــة كافيــة لألطفــال فــي اختيار 
النشــاطات التــي مييلــون إليهــا ويســمح لهــم بحريــة االنتقــال بــن النشــاطات ومجاالتهــا. وممــا 
ياحــظ أن هــذا املنهــج يهتــم باللعــب االجتماعــي والدراماتيكــي ضمــن برامجــه اليوميــة بصــورة 
فعالــة، وُيولــي أهميــة خاصــة للعاقــات فــي مجــاالت التطــور االجتماعــي بصــورة فعالــة، ومينــح 
أهميــة خاصــة ملجــاالت التطــور االجتماعــي واالنفعالــي واإلدراكــي؛ حيــث إن قــدرة الطفــل علــى 

التعلــم تعتمــد علــى ســامة وضعــه االنفعالــي.
فاملعلمــات واألطفــال يتواصلــون علــى حنــو طبيعــي فــي ســياق العمــل واللعــب فــي البرامــج 
اليوميــة؛ وذلــك لســد حاجــات األطفــال التطوريــة وتعاملهــم ولعبهــم مــع األطفــال اآلخريــن مبــا 
يــؤدي إلــى توســيع خبراتهــم خــارج البيــت. ولعــل أهــم األهــداف التــي يؤكــد عليهــا هــذا النمــوذج 
مــن املنهــج هــي مــا يلــي: تعليــم الطفــل كيفيــة التفاعــل والتعــاون مــع األطفــال اآلخريــن، وتطوير 
ــر  ــه ، وتطوي ــوب في ــول واملرغ ــلوك املقب ــع الس ــق م ــا يتف ــل مب ــي للطف ــم الداخل ــائل التحك وس
ــة  ــن البيئ ــد ع ــل املزي ــم الطف ــس، و تعلي ــة بالنف ــذات والثق ــرام ال ــل باحت ــدى الطف ــاس ل اإلحس

الواســعة احمليطــة بــه.
وينطــق منــوذج اإلدراك اللفظــي مــن املنهــج علــى مــا هــو مطبــق فــي روضــة؛ حيــث يوفــر 
لألطفــال نشــاطات وأماكــن شــبيهة مبــا هــو موجــود فــي النمــوذج األول- تطــور الطفــل، إال أن هذا 
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املنهــج قــد يتميــز عنــه مبــا يلــي:
ــاه  - ــورًا يتبن ــا مح ــة جتعله ــاطات معين ــط نش ــي ختطي ــرًا ف ــااًل وكبي ــة دورًا فع ــذ املعلم تأخ

ــال. األطف
تكثــر املعلمــة مــن التحــدث والــكام مــع األطفــال طــول اليــوم الدراســي، وتطــرح األســئلة  -

باســتمرار وجتيــب عنهــا باملشــاركة مــع األطفــال. ويؤكــد هــذا املنهــج علــى أهــداف عقليــة 
إدراكيــة تقــوم أساســا علــى نظريــة )بياجيــه( فــي تطــور النمــو العقلــي. كمــا أنــه يؤكــد علــى 

أهــداف اجتماعيــة وانفعاليــة بغيــة حتقيــق أغــراض التطــور اإلدراكــي للطفــل.
ــال وســيلة مهمــة للتطــور اإلدراكــي للطفل.وهكــذا فــإن هــذا  ــر التفاعــل مــع األطف ويعتب
النمــوذج مــن املنهــج قــد يعطــي دوًرا كبيــرًا وفعــااًل للمعلمــة، فهــي تقــوم بتعليــم الطفــل بصــورة 
مباشــرة، وجتعــل مــن االستكشــاف أمــرًا حتميــا للتعليــم، كمــا أن البيئــة تنظــم وترتــب بصــورة 
ــة  ــة الرئيســية التنمي ــة املعلم ــل مــن وظيف ــا وميســورًا، وجتع ــرًا ممكن ــم أم ــة التعلي ــل عملي جتع
اللغويــة للطفــل وتوفيــر إســتراتيجياتها عــن طريــق إلغــاء األســئلة والتعليمــات عليهــا باســتمرار 
ضمــن برامــج يوميــة محــددة فــي الروضــة ، ويقــوم املنهــج فــي البدايــة بتبســيط البيئــة احمليطــة 
بالطفــل، بغيــة تســهيل تطــور قدراتــه الســابقة مثــل تصنيــف حجمــن مــن املكعبــات فقــط، ثــم 

يتــدرج بإثــراء البيئــة التعليميــة بإضافــة مكعبــات أكثــر  وبأكثــر مــن حجمــن.
وقــد يفســح هــذا املنهــج مجــااًل لألطفــال في اختيــار النشــاطات، إال أن هــذا االختيــار خاضع 

لقيــود وحــدود تفرضهــا املعلمــة. ويؤكــد هــذا املنهج على ضــرورة حتقيــق األهــداف اآلتية:
ــة  - ــر املعرف ــر، تطوي ــل للكس ــاج القاب ــل : الزج ــل مث ــدى الطف ــة ل ــة املادي ــر املعرف تطوي

االجتماعيــة لــدى الطفــل مثــل : الطبيــب يقــوم بوظائــف معينــة، تطويــر املعرفــة املنطقيــة في 
التصنيــف لــدى الطفــل مثــل : االثنــان أكثــر مــن الواحــد، وتطويــر قــدرة الطفــل فــي التمثيــل 

بالرمــز.
ــدام  - ــة )م ــى طريق ــج عل ــذا املنه ــوم ه ــي: ويق ــى اإلدراك احلس ــي عل ــج املبن ــوذج املنه من

منتســوري( فــي تربيــة طفــل الروضــة حيــث يتــم ترتيــب صــف الروضــة بطريقــة منتظمــة 
وغيــر مكتظــة، وتوثــر  املــواد واألجهــزة فــي املهــارات احلســية ونشــاطات احليــاة التعليميــة 
عنــد االســتعدادات للقــراءة والكتابــة واحلســاب، وتكــون املعلمــة مســئولة عن تعليــم مجموعة 

مــن األطفــال فــي مختلــف األعمــار بــن )4ـ5( ســنوات فــي الصــف الواحــد.
كمــا أن املنهــج يؤكــد علــى اخلبــرات املاديــة غيــر اللفظيــة بغيــة تطويــر قــدرة الطفــل علــى 
التمييــز احلســي والقــدرات احلركيــة، وللطفــل حريــة فــي اختيــار نشــاطه وحريــة فــي االنتقــال مــن 
نشــاط إلــى نشــاط آخــر حســب رغبتــه وســرعته فــي التعلــم، ولكــن املــواد واألنشــطة التعليميــة 
مرتبــة ومتسلســلة بعنايــة فائقــة وبصــورة مترابطــة ومتكاملــة، وعندمــا يكتســب الطفــل خبــرة 
ماديــة ملموســة تقــوم املعلمــة باإلشــارة اللفظيــة لهــا مثــل )مسيــك, رقيــق... إخل(، ثــم تاحــظ 
مــدى التقــدم الــذي يحققــه الطفــل مــن فهــم ومتكــن للمــواد التعليميــة اجلديــدة. كمــا أن اختيــار 
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الطفــل لنشــاطه ميثــل جانبــا أساســيا فــي هــذا النمــوذج؛ ألن الكثيــر مــن النشــاطات يقــوم بهــا 
ــا  ــا مهم ــون أيضــا جانب ــة يك ــي مجموعــة مختلف ــب املــوازي ف ــراد، إال أن اللع ــى انف ــل عل الطف
ضمــن هــذا املنهــج، ولكــن اللعــب االجتماعــي والدراماتيكــي غيــر مســموح بــه فــي املنهــج، كمــا 
ــة الفرديــة بغيــة حتقيــق األهــداف  ــة اإلدراكي ــى النشــاطات احلي أن هــذا املنهــج أصــًا يؤكــد عل

التعليميــة اآلتيــة:
 تكويــن القــدرة لــدى الطفــل علــى املقابلــة والتمييــز بدرجــات معينــة فــي األلــوان واألصــوات 
واألنســجة واألوزان، تكويــن القــدرة علــى ترتيــب املــواد حســب تزايــد احلجــم والشــكل والنغمــة، 
القــدرة علــى متييــز نظــام مــن االرتفــاع املتزايــد عــن نظــام القصــر املتزايــد، العنايــة بالنباتــات 
واحليوانــات. القــدرة علــى العنايــة بالنفــس مثــل )الغســل، التنظيــف وارتــداء املابــس, االهتمــام 
ــل  ــن أج ــة م ــارات احلركي ــر امله ــة، تطوي ــا الصحيح ــن مفاهيمه ــام وتكوي ــدد واألرق ــد والع بالع

تكويــن االســتعداد للكتابــة.
 تعلــم أصــوات احلــروف واالســتعداد للقــراءة. تطويــر االنتبــاه لــدى الطفــل. وفــي احلقيقــة، 
فــإن رأي )مــدام منتســوري( فــي الــذكاء هــو أنــه القــدرة علــى الترتيــب والتصنيــف، وفــي اعتقادها 
أن الــذكاء ينشــط بتفاعــل الطفــل مــع بيئتــه، وهــذا يجعلهــا متعاطفــة مــع آراء )بياجيــه( التــي تؤكد 
علــى أن التمثيــل واملواءمــة فــي تفاعــل مســتمر مــع البيئــة. وأن تأكيــد )مــدام منتســوري( علــى 
التعلــم عــن طريــق العمــل والدافعيــة الضروريــة يلتقــي مــع فكــرة منــوذج تطــور الطفــل الــذي مــر 

ذكــره فــي الســابق.
النمــوذج اللفظــي للتعبيــر يقــوم علــى املنهــج الــذي وضعــه )Beriter & Engelman 1961( ألجــل 
تطبيقــه فــي ريــاض األطفــال، وقــد نظمــا املنهــج تنظيمــا أكادمييــا ألجــل اســتخدامه مــع األطفــال 
احملرومــن ثقافيــا واجتماعيــا واقتصاديــا؛ مســتهدفن تزويدهــم باملعلومــات واملهــارات التــي قــد 
يحتاجونهــا فــي املرحلــة القادمــة وذلــك ليتســاووا مــع األطفــال اآلخريــن فــي التحصيــل الدراســي.

ويلعــب التعليــم املباشــر فــي مجــاالت اللغــة واحلســاب وقــراءة القصــص واملســرحيات دورَا 
رئيســيا فــي البرنامــج اليومــي للروضــة وفــق هــذا املنهــج. وقــد وضعــت مــواد البرنامــج علــى 
حنــو متسلســل تبعــا لصعوبــة املفاهيــم وتعقيدهــا. وبجانــب هــذه النمــاذج فــي برامــج ريــاض 
األطفــال ، قامــت جامعــات وكليــات تربويــة مبشــروعات تربويــة متنوعــة لتطويــر مناهــج ريــاض 

األطفــال وهــي كثيــرة منهــا:
 منــوذج )تكســون( للتربيــة املبكــرة الــذي أعــدَّ بإشــراف كليــة التربيــة مبدينــة تكســون بوالية 
ــة.  ــه جامعــة كنســاس األمريكي ــل الســلوك الــذي أشــرفت علي ــة. منــوذج حتلي أريزونــا األمريكي
منــوذج االســتجابة الــذي أشــرف عليــه أحــد أســاتذة معهــد الغــرب األقصــى للبحــوث والتنميــة 
فــي بيركلــي ~كاليفورنيــا. النمــوذج ذو الطابــع املعرفــي الــذي أشــرفت عليــه مؤسســة البحــوث 
التربويــة )بابســانتي( بواليــة متشــجان. برنامــج أجنــل- بيكــر فــي االســتخدام املنظــم للمبــادئ 

الســلوكية الــذي أشــرف عليــه أســاتذة مــن جامعــة أوريجــون.
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نماذج وإستراتيجيات التعلم النشط 
مفهــوم الوحــدات الدراســية: تعــد خطــة تدريــس الوحــدات الدراســية متوســطة املــدى زمنيــا 
، وتعــرف بأنهــا عبــارة عــن تنظيــم األنشــطة واخلبــرات التعليميــة وجوانب أمنــاط التعلــم املختلفة 
حــول هــدف معــن أو بيــان، وإيضــاح مفاهيــم علميــة محــددة ومرتبطــة ببعضهــا فــي نشــاط 

علمــي. نظريــا كان أو علميــا. 
اخلطــوات العامــة للتخطيــط للوحــدة الدراســية: أن تكــون املعلمــة ملمــة إملامــا تامــا بأهداف 
تدريــس الوحــدة الدراســية ، أن تكــون املعلمــة محيطــة بجميــع جوانــب املوضــوع الــذي يدرســه 
ــال  ــا إليص ــب منه ــار املناس ــس، وأن ختت ــق التدري ــددة لطرائ ــة مج ــون املعلم ــا، أن تك أطفاله
موضوعــات الوحــدة وحتقيــق أهدافهــا، أن تكــون املعلمــة علــى درايــة تامــة باألنشــطة الازمــة 
التــي ميكــن أن تقــدم قبــل الشــروع فــي التدريــس أو أثنــاءه، أن تكــون املعلمــة عاملــة مبــا حتتاجــه 
ــس  ــدم تدري ــي خت ــة الت ــة والتربوي ــع العلمي ــة املراج ــدد املعلم ــة، أن حت ــائل التعليمي ــن الوس م

موضوعــات الوحــدة الدراســية. 
وقــد أقــره جمــع مــن املختصــن التربويــن املســلمن، واعتبــروه أساســا لتقريــر عــن واقــع 
وتطويــر الّتعليــم فــي العالــم اإلســامي، وهــو مقدمــة توصيــات املؤمتــر العاملــي األول للتعليــم 
ــه حتــت  ــذي جــاء في ــة عــام 1397 هـــ- 1977 م، وال ــة املكرم ــي مك ــد ف ــذي عق اإلســامي ال

ــم والتصــورات واألهــداف«:  ــوان »املفاهي عن
» إن هــدف الّتعليــم اإلســامي هــو تنشــئة اإلنســان الصــاحل« الــذي يعبــد اهلل حــق عبادتــه، 

ويعمــر األرض وفــق شــريعته ويســخرها خلدمــة العقيــدة وفــق منهجــه.
ــعائر  ــى أداء الش ــر عل ــامل، ال يقتص ــع ش ــوم واس ــام مفه ــي اإلس ــادة ف ــوم العب »ومفه
التعبديــة فحســب، بــل يشــمل نشــاط اإلنســان كلــه مــن اعتقــاد وفكــر وشــعور وتصــور وعمــل 
مــا دام اإلنســان يتوجــه بهــذا النشــاط إلــى اهلل ويلتــزم فيــه شــرعه، ويســير علــى منهجــه، حتقيقــا 
لقولــه ســبحانه: )ومــا َخَلْقــُت اجِلــنَّ واإلْنــَس ِإاّل لَيْعُبــدون( ]الذاريــات: 56[ وقولــه ســبحانه: )ُقــْل 
ِإنَّ َصاتــي وُنُســكي ومْحيــاَي ومَماتــي هلل رّب العامَلــن ال َشــريَك َلــُه...(. ]األنعــام: 162-163[. 
» وعلــى ذلــك فــإن عمــارة األرض وتســخير مــا أودع اهلل فيهــا مــن ثــروات وطاقــات وابتغــاء مــا 
بثــه اهلل علــى ظهرهــا مــن أرزاق، ومــا يلــزم لذلــك مــن التعــرف علــى ســن اهلل فــي الكــون، والعلــم 
بخــواص املــادة، وطــرق االســتفادة منهــا فــي خدمــة العقيــدة ونشــر حقائــق اإلســام، وحتقيــق 
اخليــر والفــاح للنــاس، كل ذلــك يعــّد عبــادة يتقــرب بهــا العلمــاء والباحثــون إلــى اهلل، وطاعــة 
يثــاب عليهــا الناظــرون فــي الكــون واملكتشــفون للقوانــن التــي تربــط بــن أجزائه، واملســتنبطون 

لوســائل تســخيرها خليــر النــاس ومنفعتهــم.
ــدف  ــادة، وكان ه ــامي للعب ــوم اإلس ــي املفه ــورة ف ــذه الص ــى ه ــر عل وإذا كان األم
ــامل  ــى الش ــى املعن ــد هلل عل ــان العاب ــك اإلنس ــئة ذل ــو تنش ــام ه ــر اإلس ــي نظ ــم ف الّتعلي
للعبــادة، فيجــب أن يحقــق الّتعليــم أمريــن: أحدهمــا: يعــرف اإلنســان بربــه ليعبــده اعتقــادًا 
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ــه  ــا لشــريعته والتزامــا مبنهجــه، والثانــي: تعريف ــه وأداء لشــعائر عبادتــه، وتطبيق بوحدانيت
بســن اهلل فــي الكــون ليعبــده بعمــارة األرض واملشــي فــي مناكبهــا وتســخير مــا خلــق اهلل 
ــَأُكْم  ــَو َأْنَش ــي: )ه ــه تعال ــااًل لقول ــي األرض، امتث ــه ف ــن لدين ــدة، والتمك ــة العقي ــا حلماي فيه

ــود: 61[.  ــا(. ]ه ــَتْعَمَرُكْم فيه ــَن اأَلْرِض واْس ِم
»وهكــذا تلتقــي علــوم الّشــريعة مــع الطــب والهندســة والرياضيــات والّتربيــة وعلــم النفــس 
ــوم إســامّية مــا دامــت داخــل اإلطــار اإلســامي ومتفقــة  واالجتمــاع ....إخل فــي أنهــا كلهــا عل
مــع تصــوره ومفهومــه، ملتزمــة بأحكامــه، وكلهــا مطلــوب بقــدر للمســلم العــادي، ومطلــوب علــى 
مســتوى التخصــص لفقهــاء األمــة ومجتهديهــا وعلمائهــا. وال حــدود وال قيــود علــى العلــم فــي 
التصــور اإلســامي، ســواء النظــري منــه أو التجريبــي والتطبيــق، إال قيــدًا واحــدًا يتصــل بالغايات 
واملقاصــد مــن ناحيــة، وبالنتائــج الواقعيــة مــن ناحيــة أخــرى. فالعلــم في اإلســام عبــادة يتقرب 
بهــا اإلنســان إلــى اهلل، وأداة إصــاح فــي األرض، فــا ينبغــي أن يســتخدم فــي إفســاد العقيــدة 
ــادم  ــا يص ــكل م ــم ف ــن ث ــدوان. وم ــاد وع ــرر وفس ــون أداة ض ــوز أن يك ــا ال يج ــاق، كم واألخ

العقيــدة اإلســامّية أو ال يخــدم أهدافهــا ومقتضياتهــا، فهــو مرفــوض فــي املنهــج اإلســامي.
ــة مــن تصــور معــن، وال  ــة منبثق »وإن كل نظــام تعليمــي يحمــل فــي طياتــه فلســفة معين
ميكــن فصــل أي نظــام تعليمــي عــن الفلســفة املصاحبــة لــه، ومــن ثــم ال يجــوز أن تتخــذ فلســفة 
أو سياســة تعليميــة وتربويــة مبنيــة علــى تصــور مغايــر للتصــور اإلســامي، وهــو ما يحــدث اآلن 
حــن األخــذ بالنظــم غيــر اإلســامّية؛ ألنهــا فــي النهايــة تصــادم التصــور اإلســامي وتناقضــه، 
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن لإلســام تصــورًا عامــا شــامًا تنبثق منــه فلســفة تعليميــة وتربويــة قائمة 
بذاتهــا ومتميــزة عــن غيرهــا. »لــذا فــإن نظــام الّتعليــم اإلســامي يجــب أن يقــوم على أســاس هذا 
التصــور اخلــاص املتميــز، أمــا الوســائل فــا ضيــر مــن االســتفادة منهــا فــي التجــارب البشــرية 

الناجحــة مــا دامــت ال تصــادم هــذا التصــور وال تناقضــه. 
»ومصادر املعرفة في التصور اإلسامي نوعان:

أولهمــا: الوحــي فــي اجلوانــب التــي يعلــم اهلل ســبحانه وتعالــي أن اإلنســان ال يهتــدي فيهــا 
إلــى احلــّق مــن تلقــاء نفســه، والتــي ال تســتقيم فيهــا احليــاة علــى وجههــا الســليم إال مبفــردات 

ثابتــة مــن عنــد اهلل احمليــط بــكل شــيء علمــا.
ثانيهمــا: العقــل البشــري وأدواتــه فــي تفاعلــه مــع الكــون املــادي نظــرًا وتأمــًا، جتربــًة وتطبيقــا 
ــه، بشــرط واحــد هــو  ــل وجتارب ــاد هــذا العق ــم الجته ــم احلكي ــا اهلل العلي ــي تركه فــي األمــور الت
االلتــزام التــام فيهــا باألصــول العامــة الــواردة فــي شــريعة اهلل املنّزلــة، بحيــث ال حتــل حرامــا وال 

م حــااًل، وال تــؤدي إلــى الّشــر والضــرر والفســاد فــي األرض«. حتــرِّ

التربية الذاتية في اإلسالم ومبادئها
حــرص اإلســام علــي تربيــة كل فــرد حســب قدراتــه، وتكليفــه مســئوليات وأنشــطة التعلــم 
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والتعليــم التــي تســعها نفســه، وإذا كان اهلل يؤكــد علــى عــدم تكليــف النفــس إال وســعها، في خمس 
ــل  ــادات األخــرى كوســائل لتحصي ــام والعب ــات كرميــة، بخصــوص فرائــض الصــاة والصي آي
أعــز نتيجــة هــي رضــاؤه ولنيــل أغلــى إجــازة هــي االســتحقاق فــي اجلنــة، وقــال )الســعيدي، 
6: 2009(: إن آيــات القــرآن الكــرمي حتــث علــي إعمــال العقــل وتشــغيله، ألن العقــل ليــس ماهيــة 
قائمــة بذاتهــا، وإمنــا هــو عمليــات عقليــة صرحــت بهــا اآليــات فــي مواضــع كثيــرة، بلغــت تســعا 
وأربعــن آيــة بالصيغــة الفعليــة، وإنــه بــدون عقــل اليوجــد مجــال للتلقــي، فالعقــل يقــوم مبلــكات 
خمــس يســتحيل تصــور العقــل بــدون إحداهــا، وهــي: اإلرادة – اإلدراك- االســتنتاج- احلافظــة- 
والذاكــرة، ولذلــك ينقســم العقــل إلــى عقــل بالفطــرة، ويكــون تصــورات جتريــد املدركات احلســية، 
وعقــل مكتســب يتحصــل باخلبــرة االنســانية، معلــاًً )الســعيدي، 6 : 2009( ذلــك بقولــه: ومــن 
مظاهــر أزمــة العقــل تعطيــل اإلنســان عمــل العقــل؛ خوفــا علــي عمــل الوحــي، وحشــو الذهــن 

بحفــظ املتــون، وحفــظ العلــم لامتحــان بــدل فهمــه للحيــاة. 

المباديء التي تحمل مفهوم التربية الذاتية:
املســئولية الذاتيــة للمتعلــم علــى تعلمــه وحتصيلــه، فهــو مســئول عــن ســلوكه، أو عــن تقدمه  .1

ــال  ــا أو ســلبا، ق ــا إيجاب ــي يتوصــل اليه ــج الت ــة عــن النتائ ــي النهاي وتأخــره، ومســئول ف
تعالــي: »}اْقــَرْأ َكَتاَبــَك َكَفــى ِبَنْفِســَك اليــْوَم َعَلْيــَك َحِســيًبا{ »ســورة اإلســراء« )14( وقــال: 
ــاِس  ْفِســَك َوَأْرَســْلَناَك ِللنَّ َئٍة َفِمــن نَّ ــا َأَصاَبــَك ِمــْن َحَســَنٍة َفِمــَن اهلّلِ َوَمــا َأَصاَبــَك ِمــن َســيِّ }مَّ
ُقــوْا َيْومــا الَّ  َرُســواًل َوَكَفــى ِبــاهلّلِ َشــِهيًدا{ »ســورة النســاء« )79(، وفــي ســورة البقــرة: }َواتَّ
ْفــٍس َشــْيئا َواَل ُيْقَبــُل ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل َتنَفُعَهــا َشــَفاَعٌة َواَل ُهــْم ُينَصــُروَن{  جَتــِزي َنْفــٌس َعــن نَّ

»ســورة البقــرة« )123(.
احملاســبة الذاتيــة لكتابــة التعلــم والتحصيــل، و قــد شــرع اهلل محاســبة املخلوقــات كأفــراد،  .1

كمــا منحهــم القــدرة علــى االختيــار، وفــرص الدفــاع عــن النفــس يــوم البعــث واحلســاب؛ قال 
ــا َعِمَلــْت َوُهــْم اَل  ــى ُكلُّ َنْفــٍس مَّ ْفِســَها َوُتَوفَّ ــاِدُل َعــن نَّ تعالــي فــي: }َيــْوَم َتْأِتــي ُكلُّ َنْفــٍس جُتَ
ْحَضــًرا  ــا َعِمَلــْت ِمــْن َخْيــٍر مُّ ــُد ُكلُّ َنْفــٍس مَّ ُيْظَلُمــوَن{ »ســورة النحــل« )111(، وقــال: }َيــْوَم جَتِ
ُرُكــُم اهلّلُ َنْفَســُه َواهلّلُ َرُؤوُف  َوَمــا َعِمَلــْت ِمــن ُســَوٍء َتــَودُّ َلــْو َأنَّ َبْيَنَهــا َوَبْيَنــُه َأَمــًدا َبِعيــًدا َوُيَحذِّ

ِباْلِعَبــاِد{ »ســورة آل عمــران« )30(.
وفــي القــرآن العديــد مــن اآليــات التــي تدعــو إلــى التفكــر والتأمــل، وكأنهــا تدعــو إلــى أن 
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي  ــا ِفــي السَّ َر َلُكــم مَّ يخاطــب املتعلــم بقدراتــه الذاتيــة، مــن تفكــر وتبصــر }َوَســخَّ

ــُروَن{ »ســورة اجلاثيــة« )13(. ــْوٍم َيَتَفكَّ َق ــاٍت لَّ ــَك آَلَي ــُه ِإنَّ ِفــي َذِل ْن ــا مِّ ْرِض َجِميًع اأْلَ
يؤكــد علــم النفــس املعرفــي علــى أن مــا يفكــر فيــه اإلنســان ويشــعر وينفعــل بــه ويدركــه 
علــى املســتوى الشــعوري، هــو الــذي يشــكل تصوراتــه للحيــاة ويصــوغ عقائــده وقيمــه ويوجــه 

تصرفاتــه اخلارجيــة الســوية منهــا والشــاذة.
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ويؤكــد الغزالــى علــى أن التفاعــل بــن الناحيــة املعرفيــة النفســية وبــن الســلوك العملــي أمر 
حتمــي، فمــا إن يقــوم الفــرد بســلوك أخاقــي معــن – ولــو كان ذلــك تكلفــا – حتــى يظهــر ذلــك 
فــي تفكيــره ومشــاعره، ومــا إن يغيــر مــن أفــكاره وأحاسيســه، حتــى يتغيــر ســلوكه اخلارجــي، 

ويظهــر ذلــك علــى جوارحــه.
ــي  ــم الذات ــى التعل ــا إل ــة، داعي ــروق الفردي ــرم الف ــامي احت ــج اإلس ــة أن النه ــري الباحث ت
عــن طريــق التفكــر والتدبــر للوصــول إلــى أســرار الكــون، حاثــا علــي مخاطبــة املعلــم لقــدرات 

ــددة. ــة واملتع ــن املختلف ــات املتعلم وإمكان

االتجاهات التربوية في مرحلة ما قبل المدرسة
بــدأ االهتمــام عامليــا بالطفولــة، وبتحديــد حقــوق األطفــال التــي تكفل لهــم احلمايــة والرعاية، 
والنمــو املتكامــل. وتطــور هــذا االهتمــام املتزايــد بالطفــل عامــة، وقضيــة الطفولــة خاصــة، حــن 
ــه  ــم »25« من ــت املــادة رق ــوق اإلنســان، وتضمن أصــدرت األمم املتحــدة اإلعــان العاملــي حلق
النــص صراحــة علــى حمايــة الطفولــة. كمــا تبلــورت جهــود املؤسســات العامليــة والدولية بشــأن 
االهتمــام بالطفولــة، حينمــا أصــدرت األمم املتحــدة، إعــان حقــوق الطفــل 1959 ، التــي تضمنــت  
مبــادئ احتــوت علــى عــدد مــن احلقــوق الرئيســية فــي التعليــم والتربيــة وحــق احلمايــة مــن كل 
أنــواع االســتغال والتمييــز وأســفرت هــذه اجلهــود عــن إعــداد وثيقــة ســنة 1988 ، ومتــت موافقــة 
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة عليهــا ســنة 1989 ووقــع عليهــا الســودان، و أكــد التزامــه بــكل 

مــا جــاء بهــذه الوثيقــة.

أواًل: تربية الطفل في الفكر اإلسالمي
إن العنايــة املنهجيــة بالطفولــة وتربيتهــا، ظهــرت أصولهــا فــي التــراث العربــي اإلســامي، 
منــذ ظهــور اإلســام ومبادئــه وتشــريعاته، باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي تعإلىــم اإلســام وفــي 
مقاصــده األساســية ، وانطاقــا منهــا ظهــر فــي شــتى عصــور التاريــخ العربــي اإلســامي، مــن 
ٌعنــي باحلديــث عــن الطفولــة حديثــا منهجيــا منظمــا، وكتــب فــي ذلــك فاســفة وفقهــاء وأدبــاء 
ومؤرخــون، ومــن أهــم اجلوانــب األساســية التــي تضمنتهــا تربيــة الطفولــة، مبــادئ ترتبــط بنظرة 

التربيــة اإلســامية إلــى الطفولــة املبكــرة وطبيعتهــا.
ــم  ــل ل ــي كفلهــا اإلســام للطف ــوق الت ــل: ويتجســد ذلــك فــي أن احلق ــة حــق لــكل طف التربي  .1
تتــرك جانبــا إال وتناولتــه، فقــد حــوى كتــاب اهلل دســتورًا كامــًا للعنايــة بالطفــل حتــى قبــل 
أن يولــد، وأكــد حقوقــه فــي احليــاة، وأوجــب علــى الوالديــن رعايتــه، ومنحــه احلــب والعطــف 
والرعايــة، كمــا حثنــا علــى حســن املعاملــة، وكان عليــه الســام يقــول ناصحــا اآلبــاء: »من 
كان لــه صبــي فليســتصبأ لــه«، ففــرق بــن الطفولــة وعالــم الكبــار وأعطــى لهــا حقهــا، كذلك 
جنــده يقــول: »التــراب ربيــع الصبيــان«، مبينــا حــق الطفــل فــي اللعــب واالســتمتاع بالتــراب 

والرمــل، ونهــى الرســول عليــه الســام عــن التمييــز بــن األبنــاء وبــن طفــل وآخــر.
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كمــا أكــد اإلســام علــى أن طبيعــة الطفــل مفتوحــة، وقابلــة للتشــكيل، وقــد خلق اهلل اإلنســان 
بطبيعــة فطريــة مرنــة، وقابلــة للتشــكيل فــي كل اجتــاه، وفــي هــذا يقــول تعالــي }َوَنْفــٍس َوَمــا 
َهاِتُكــْم اَل َتْعَلُموَن  ــن ُبُطــوِن ُأمَّ اَها* َفَأْلَهَمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا{، وقــال: »}َواهلّلُ َأْخَرَجُكــم مِّ َســوَّ
ُكــْم َتْشــُكُروَن{؛ وهــو مــا يؤكــد أن تشــكيل  ــْمَع َواأَلْبَصــاَر َواأَلْفِئــَدَة َلَعلَّ َشــْيًئا َوَجَعــَل َلُكــُم اْلسَّ
الطفــل يعتمــد علــى البيئــة احمليطــة واخلبــرات املتوافــرة مســتعينا بإمكانــات احلــواس التــي 

زوده اهلل بهــا لاتصــال بهــذه البيئــة وتعرفهــا، والتشــكل عــن طريــق التفاعــل.
وطبيعــة الطفــل عنــد الكثيــر مــن املربــن اإلســامين، كاألرض اخلاليــة مــا ألقــي فيهــا مــن 

شــيء إال و قبلتــه.
للطفــل ذاتيــة يجــب احترامهــا: هــذا مــا تناولــه كثيــر مــن علمــاء املســلمن الذيــن تصــدوا   .2
للتربيــة اإلســامية، كالغزالــى وابــن مســكويه، وابــن عبــدون، وســواهم، كمــا أكــد الثعالبــي 
أهميــة مراعــاة قــدرة كل طفــل علــى التعلــم وهــذا مــا أكــد عليــه أيضــا الغزالــي، فلــكل متعلــم 

قــدر معــن مــن الفهــم، وعلــى املعلــم أن يعــرف هــذا القــدر ويســير مبقتضــاه.
تفريــد التربيــة ملقابلــة الفــروق: كمــا ســعت التربيــة اإلســامية إلــى تنميــة القــدرات الفرديــة   .3
ــه  ــل إلي ــوى كل إنســان مــا ميي ــي رأي اإلمــام الشــاطبي أن تق ــى أقصــى حــد ممكــن، فف إل
بالفطــرة، وأن توجههــا علــى مــا فطــر عليــه فــي أوليتــه، وأن تفريــد التربيــة وتوجيههــا إلــى 
كل طفــل، أمــران واجبــان دومــا، غيــر أنــه لــدى األطفــال الصغــار أوجــب، ويتضــح مــن ذلك 
أن كثيــرًا مــن علمــاء املســلمن قــد اهتمــوا بالفــروق الفرديــة بــن األطفــال، ومــدى قــدرة كل 

طفــل علــى التعلــم.
االتســاق بــن التربيــة واملرحلــة الســنية: وقــد نــادى ابــن خلــدون مبراعــاة التــدرج فــي تعليم   .4
الصبيــان، ومراعــاة قدراتهــم، فتعليــم الناشــئن يجــب أن يكــون قائمــا علــى أســاس إجمالي 
املعلومــات فــي البدايــة وفــي املرحلــة الثانيــة يكــون التعليــم فيهــا تفضيــًا، وبالتدريــج مــع 

مراعــاة درجــة منوهــم العقلــي وقــدرة اســتعدادهم لقبــول مــا يلقــى عليهــم.
شــمولية التربيــة جلميــع جوانــب منــو الطفــل: إن مــن مســات التربيــة اإلســامية، أنهــا   .5
ــة  ــة والتربي ــة العملي ــة، والتربي ــة االجتماعي ــدية، والتربي ــة اجلس ــملت التربي ــة، ش متكامل
املعرفيــة والتربيــة الوجدانيــة العاطفيــة والتربيــة األخاقيــة، كما حتــرص التربيــة االجتماعية 
علــى إكســاب الطفــل منــذ الصغــر، القــدرة علــى التكيــف وضبــط الســلوك، والتفرقــة بــن 
ــي،  ــي واملترب ــن املرب ــة ب ــامي بالعاق ــي اإلس ــم األدب العرب ــا اهت ــح، كم ــن والقبي احلس
وضــرورة تبصيــر الطفــل بحقوقــه وواجباتــه، واحتــرم ذاتيتــه، ومــا يجــب أن يقــوم بــه حنــو 
اآلخريــن باعتبــاره عضــوًا فــي املجتمــع؛ مجتمــع الشــورى والتضحيــة واإليثــار. كمــا لــم 
تغفــل تربيــة الطفــل فــي الفكــر اإلســامي، اجلانــب الوجدانــي، ودعــت إلــى إشــباع حاجــات 
الطفــل إلــى األمــن والتقبــل والتقديــر االجتماعــي واحترامــه ومعاملتــه كفــرد لــه كيانــه حتــى 
يشــب متوافقــا مــع نفســه واآلخريــن. وتعتبــر القيــم اإلســامية هــي احملــدد واألداة إلشــباع 
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حاجــات الطفــل لتعلــم املعاييــر الســلوكية.
كمــا خــص اإلســام لتربيــة الطفــل أخاقيــا مكانــة متميــزة، وجعلهــا جوهــر التربيــة بوجــه 
عــام، وحــرص علــى أن يشــب الطفــل إنســانا خيــرًا، يســعى إلــى اخليــر عــن حــب، ويكــف عــن 
ــر الــذي يقــوم بــدور الضبــط والتوجيــه  ارتــكاب الشــر عــن كــره لــه، مــن خــال تربيــة الضمي
فيســلك الســلوك الســليم الــذي يحقــق لــه األمــن والســعادة، ولذلــك رأي ابــن مســكويه ضــرورة 
تربيــة الصبيــان علــى أدب الشــريعة؛ ألن الشــريعة هــي التــي ٌتقــوم األحــداث، وتعودهــم األفعــال 
املرضيــة، وُتعــد نفوســهم لقبــول احلكمــة، وطلــب الفضائــل، وبلــوغ الســعادة اإلنســانية، )بــدر 

ــي 1999(. 2002؛ العان
ــة اإلســامية  ــي التربي ــة، ومــن األســاليب األساســية ف ــم باملمارســة العملي ــة تت إن التربي
التربيــة باملمارســة العمليــة، وهــذا التطبيــق والبيــان العلمــي جندهمــا فــي القــرآن الكــرمي حيــث 

هنالــك اهتمــام وتوجــه بتربيــة الطفــل فــي اإلســام، منهــم علــي ســبيل املثــال:
ابــن ســحنون )256 – 202 هـــ( )869 م(: لــه فضــل الصــدارة فــي تأليــف كتــاب خــاص عن 
تعليــم الصبيــان، أمســاه آداب املتعلمــن، تضمــن منهجــه فــي تعليــم الصغــار احلســاب، وإعــراب 
القــرآن والهجــاء والقــراءة واحلديــث واخلــط احلســن واإلمــاء، وقــد دعــا إلــى التــدرج فــي التعليــم. 
ــال  ــم أمث ــم الذاتــي مــن خــال اهتمامــه بشــخصية املعل ــم بالتعل كمــا أن مــن العلمــاء مــن اهت

القابــس القيروانــي.
ــالة  ــه: الرس ــم مؤلفات ــن أه ــي )403 – 324 هـــ( )1012 – 935 م(: م ــس القيروان القاب
»املفصلــة ألحــوال املتعلمــن، وأحــكام املعلمــن واملتعلمــن«. أوضــح القابــس القيروانــي فــي 
هــذه الرســالة، صــورة عــن تنظيــم الوقــت لألطفــال الدارســن بالكتاتيــب فــي عصــره ومــا يــدرس 
ــرآن والدعــاء  ــل الق ــا الطف ــظ فيه ــة، ويحف ــة إجباري ــى مرحل ــن: األول ــى مرحلت لهــم، وقســمه إل
ويتعلــم فيهــا بعــض مبــادئ اللغــة والشــعر. والثانيــة مرحلــة اختياريــة يتعلم فيهــا الصبــي القرآن 
والتفســير، والفقــه والنحــو. وطالــب القابــس القيروانــي بإلزاميــة التعليــم للناشــئة ونــادى بتعليــم 
ــوغ. وقــد أوصــى القابــس بالرفــق  ــد البل ــى الســواء مــع عــدم اختاطهمــا عن األنثــى والذكــر عل
فــي معاملــة األطفــال الصغــار والبشاشــة فــي وجههــم وانتقــاء معلميهــم أللفاظهــم. ومــن علمــاء 

املســلمن مــن اهتــم باللعــب فــي مرحلــة الطفولــة أمثــال ابــن مســكويه والغزالــي.
ابــن مســكويه )421 – 330 هـــ( )1030 – 941 م(: نبــه ابــن مســكويه إلــى أهميــة ســنوات 
الطفــل املبكــرة واملتأخــرة مــن حيــاة اإلنســان التــى ترســى فيهــا قواعــد الســلوك وتتكــون فيهــا 
العــادات، ليحيــا اإلنســان حيــاة إســامية ســليمة، وبذلــك مــزج بــن الديــن والفضيلــة والعلــم. 
وقــد ظهــر اهتمامــه كثيــرًا بالتربيــة اخللقيــة، واعتبــر أن حيــاء الطفــل الســبيل للســير فــي طريــق 
الكمــال والعقــل، وأن فــي هــذا دليــًا علــى أن هــذه النفــس مســتعدة للتأديــب صاحلــة للعنايــة، 
ويجــب أال تهمــل أو تتــرك. ورأي ابــن مســكويه أننــا ننتقــل بالتأديــب واملواعــظ إلــى الفضائــل 

وهــذا دور التربيــة، إذًا تنقــل النفــس إلــى اخليــر بالتأديــب الصــاحل.
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وحــرص ابــن مســكويه علــى احلفــاظ علــى كرامــة املتربــي، ونصــح بــأن تكــون مامتــه على 
اخلطــأ ســرًا، وعــدم اإلكثــار منهــا؛ حتــى ال تهــون عليــه املامــة وأن الثــواب واملديــح لهمــا أثرهما 
الكبيــر فــي التعلــم. ونصــح ابــن مســكويه بحســن اختيــار الرفــاق ومصاحبــة الفضــاء، فيكــون 
االحتــذاء بالفعــل الصــاحل؛ ممــا يغــري النفــس بالفضائــل. لذلــك اعتبــر اللعــب وســيلة ليســتريح 
ــاء  ــونة واالعتن ــة واخلش ــة والرياض ــاط واحلرك ــى النش ــجع عل ــدرس وش ــاء ال ــن عن ــي م الصب

بالبــدن والصحــة.
وقــد تأثــر ابــن مســكويه بالفلســفة والديــن، ويتضــح ذلــك فيمــا ذكــره مــن أن الغــرض مــن 
ــة، والطريــق املوصــل إليهــا يكــون مبعرفــة النفــس، وأن  األخــاق هــو اكتســاب األفعــال اجلميل
الفضائــل التــي يتعودهــا األطفــال، وينشــئون عليهــا تقودهــم إلــى مرتبــة الفاســفة العاليــة وأن 

احلــق واخليــر واجلمــال، هــي الغايــات التــي يتطلــع اليهــا اإلنســان.

اإلمام أبو حامد الغزالي )505 – 450 هـ( )1111 – 1059 م(:
يعتبــر كتابــه )ميــزان العمــل( مرجعــا مهمــا فــي التربيــة، أمــا رســالته )أيهــا الولــد( فهــي 
آراء تربويــة مباشــرة خصصــت لتوجيــه بعــض النصائــح التربويــة والنفســية. وقــد كانــت عقيــدة 
الغزالــي ثابتــة فيمــا ميكــن أن تؤديــه التربيــة اخللقيــة مــن تعديــل فــي طبــاع الصبــي الصغيــر، 
وتهذيــب أخاقــه. وأن الطفــل يحتــاج إلــى مــرّبً عالــم بطبيعــة النفــس البشــرية. ومــن األســاليب 
التــي ينصــح بهــا فــي تربيــة الصغــار خلقيــا، إبعادهــم عــن قرنــاء الســوء، وتعويدهــم التقشــف 
فــي املــأكل وامللبــس، ثــم شــغل أوقــات فراغهــم وتعويدهــم القــراءة وخصوصــا قــراءة القــرآن.
ــم  ــم، وأن يؤخــذ املتعل ــات املعل ــم بواجب ــا اهت ــة، كم ــي التربي ــدوة ف ــر الق ــى بتأثي ــم الغزإل واهت
ــو والشــفقة،  ــر واحلن ــه بالصب ــم، وأن يتســم فــي معاملت ــب فــي العل بالرفــق والتشــجيع والترغي
وأن يبــذل لهــم محبتــه؛ وأكــد الغزالــي علــي أهميــة الطفــل والعنايــة مبيولــه واهتماماتــه وأعمالــه 
الذاتيــة واالســتفادة مــن نشــاطه التلقائــي وفاعليتــه: »إن تنقلــه إلــى مــا يــدل نقلــه علــى وجــود 

ذهنــه، يزيــد انبســاطه وإلــى مــا يــدل علــى قصــوره يقلــل نشــاطه« )الغزالــي، 86(.
ومــن أبــرز مــا أشــار إليــه الغزالــي فــي تربيــة الصغيــر، اهتمامــه باللعــب والنشــاط وإدراك 
أهميتــه فــي هــذه املرحلــة الســنية، وربــط بــن الترويــح واللعــب وبــن صحــة الطفــل وســامته 
اجلســمية والنفســية والعقليــة: “إذا انصــرف الصبــي فليــؤذن لــه أن يلعــب لعبــا جميــًا يســتريح 
إليــه مــن تعــب الكتــب، فــإن منــع الصبــي مــن اللعــب و إرهاقــه بالعلــم مييتــان قلبــه ويعطــان 
ذكاءه«، )بــدري، حــرم 2001(. كمــا أكــد الغزالــي علــى الفطــرة ودور البيئــة فــي تربيــة الطفــل، 
فيذكــر أن الطفــل يولــد معتــداًل صحيــح الفطــرة وأن البيئــة هــي التــي تغيــر مــن طبيعتــه، وعلــى 
املربــي أن يلتــزم االعتــدال فــي تربيتــه. كذلــك أشــار إلــى االختافــات بــن األطفــال )مبــدأ الفروق 
الفرديــة فــي أمزجتهــم ودرجــة حساســيتهم، واعتبــر املعلــم كالطبيــب، لــو عــاجل جميــع املرضــى 
بعــاج واحــد لقتــل أكثرهــم وأمــات قلبهــم كمــا يقــول: النــاس متفاوتــون فــي العقــل وقدرتهــم 
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العقليــة تتنامــى مــع مراحــل النمــو، ويؤكــد التفــاوت فــي الناحيــة املعرفيــة، تبعــا للتفــاوت فــي 
التميــز واإلدراك والفهــم، وبالتالــي التحصيــل والنــاس متفاوتــون فــي ســرعة اإلدراك وكذلــك في 
املمارســة، والطفــل ال يــزال ينمــو ويــزداد منــوًا بالتدريــج حتــى يصــل ســن التميــز. ) بــدر 2002؛ 

عبــود، 3 :1982(.
وفــي الفكــر اإلســامي مــن ٌعنــي مبراحــل الطفولــة، واهتمامــات واســتعدادات األطفــال أمثال 
إخــوان الصفــا، وابــن ســينا وابــن تيميــة، وتــدور هــذه اإلســهامات -كّلهــا أو معظمهــا- حــول 
إحــداث »التجديــد« فــي ميــدان الّتربيــة فــي املجتمعــات اإلســامّية، وتوجيــه العمليــة التربويــة 
فــي هــذه املجتمعــات لتكــون مؤديــة لدورهــا فــي املجتمــع، قــادرة علــى إحيــاء القيــم اإلســامّية 
فيــه، بعيــدة عــن تأثيــر القيــم املتعارضــة مــع اإلســام، ليكــون اإلســام -دينــا ومنهــج حياة-هو 
العامــل األساســي فــي بنــاء هــذه املجتمعــات وحركتهــا، وليتحقــق فــي هــذه املجتمعــات انتماؤها 

لإلســام، وتنتهــي حالــة اغترابهــا عــن دينهــا وحضارتهــا وقيمهــا.
وميكــن اعتبــار هــذه اإلســهامات احلديثــة واملعاصــرة فــي هــذا اإلطــار نوعــا مــن اإلبــداع 
واإلضافــة، أو هــي فــي املصطلــح اإلســامي نــوع مــن »االجتهــاد«، وقــد نــّص علــى عاقــة عملّية 
»التجديــد« بـ»االجتهــاد«، الشــيخ اخلــواض الشــيخ العقــاد بقولــه: »ال تكــون هنالــك دعــوة إلــى 
التجديــد دون معاجلــة لطرائــق االجتهــاد املختلفــة أو دون طــرق ألبــواب االجتهــاد املتعــددة، بينما 

أنــه قــد يكــون هنالــك اجتهــاد عــام أو خــاصّ، دون دعــوى بالتجديــد أو دعــوة  إليــه«. 
علــى أن كثيــرًا مــن مجــاالت التجديــد فــي الفكــر التربوي اإلســامي ليســت اجتهــادًا باملعنى 
الفقهــي للكلمــة، إمّنــا هــي اجتهــاد باملعنــى العــام للكلمــة، أي أنــه ال يشــترط فيمــن يســهم فيه أن 
تتحقــق فيــه شــروط املجتهــد فــي الفقــه اإلســامي، إمنــا عليــه أن يلتــزم بشــروط البحــث العلمي. 
ونّبــه علــى ذلــك محمــد عــّز الّديــن توفيــق عنــد بيانــه ملضمــون التجديــد فــي ميــدان ذي صلــة 

وثيقــة بالفكــر التربــوي اإلســامي، هــو التأصيــل اإلســامي للدراســات النفســّية. 
ــوي  ــر الترب ــّكل الفك ــة تش ــي بداي ــامين ف ــن اإلس ــن التربوي ــاج املفّكري ــي نت ــر ف ــد كث وق
اإلســامي، التأكيــد علــى فرضّيــات أساســّية، قــد تعتبــر مبثابــة املرتكــزات األساســّية لنظريــة 
أو نظرّيــات إســامّية تربوّيــة، لذلــك تعتبــر عمومّيــات أو مســّلمات جلهــد فكــري مســتقبلي، أكثــر 
ــات مقتبــس مــن التصــور  ختّصصــا وماءمــًة لبنــاء التطبيقــات عليــه. وكثيــر مــن هــذه الفرضّي

اإلســامي العــام عــن الوجــود والكــون واحليــاة واملجتمــع، وال يتصــل بالّتربيــة وحدهــا.
ــة املجتمــع اإلســامي، تكامــل  وميكــن أن نذكــر مــن هــذه األســس العامــة: مفهــوم رباني
خلــق اإلنســان وجوانــب شــخصيته، تناســق اخللــق فــي آيــات الكــون، تكامــل األنظمة اإلســامّية 
ومبــادئ الّشــريعة، كمــال الّديــن اإلســامي وختمــه لرســاالت األنبيــاء، شــمول مفهــوم اإلميــان 
وعمــق تأثيــره فــي النفــس واملجتمــع، مفهوم العبــادة الّشــامل، جتديــد أمــر الّدين بتجــدد متغيرات 
احليــاة، شــمول الّرســالة وصاحيتهــا املســتمرة بتغيــرات الزمــان واملــكان، تغيــر مــا فــي الواقــع 
بتغييــر مــا فــي األنفــس.... ومــن الفرضيــات التــي بنــي عليهــا الفكــر اإلســامي التربــوي مــا هــو 
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متعّلــق بالنظــرة إلــى الواقــع واملجتمــع فــي هــذه احلقبــة األخيــرة مــن تاريــخ األمــة، مثــل ضــرورة 
بنــاء نهضــة أمــة اإلســام علــى أســاس قــوي مــن دينهــا، وأن تعيــد صياغــة ثقافتهــا مبــا يوافــق 
ــا، ومعظــم مفكــري اإلســام ال  ــى االنطــاق مــن حضارته ــدرة عل ــا الق ــا، ومينحه أســس بنائه
يــرون أن الثقافــة الغربيــة تصلــح أساســا للنهضــة قبــل أن تتمكــن املجتمعــات اإلســامّية مــن 

نقدهــا وتعديلهــا حســب ثقافتهــا اإلســامّية األصيلــة.
ــود مــن الزمــن قــدم الفكــر اإلســامي التربــوي إســهامات واســعة، رمبــا إلــى  وخــال عق
درجــة يصعــب معهــا اإلحاطــة مبعاملــه وأساســياته الرئيســية، ويزيــد مــن هــذه الصعوبــة أن هذا 
الفكــر بعــد أن أقــرت مســلماته أو معظمهــا، لــم تكــن اإلســهامات التــي بنيــت عليهــا متجهــة فــي 

اجتــاه واحــد، علــى كثــرة مــا فيهــا مــن اجتهــاد وإبــداع.
وميكــن أن ناحــظ فــي إســهامات الفكــر اإلســامي التربــوي الواســعة أربعــة محــاور ترّكزت 

حولهــا املعاجلــات، وميكــن أن نضــع لهــذه احملــاور العناويــن اآلتية:
ــامي  ــخ اإلس ــد. التاري ــذي نري ــع ال ــان واملجتم ــنة. اإلنس ــاب والس ــن الكت ــوص م النص

ــر. ــع املعاص ــراث. الواق والت
ــدت  ــة: قص ــنة النبوي ــرمي والس ــرآن الك ــوص الق ــول نص ــز ح ــذي ترك ــور األول: ال احمل
الدراســات فيــه التعامــل املباشــر مــع هــذه النصــوص، فــي ســبيل معرفــة مــا تؤّكــد عليــه مــن 
قيــم، ومــا تقدمــه مــن معلومــات وتصــورات عــن اإلنســان والكــون واحليــاة، ومــا حتتويــه مــن 

ــق. مناهــج للبحــث والتطبي
احملــور الثانــي: حــول اإلنســان واملجتمــع اإلســامي املنشــود: وقصــدت الدراســات فيــه 
بنــاء تصــورات عــن اإلنســان وتكوينــه، ثــم عــن ســلوكه الفــردي واالجتماعــي، والســن التــي 
ــاوالت  ــي مح ــات ف ــذه االهتمام ــاب ه ــن أصح ــرون م ــث الكثي ــات، وبح ــة املجتمع ــم حرك حتك

ــل اإلنســان املتكامــل فــي اإلســام. تلخيــص وحتديــد القيــم العليــا التــي متّث
احملــور الثالــث: حــول التاريــخ والتــراث: قصــدت الدراســات فيــه اســتخاص واقــع الّتربيــة 
فــي مجتمعــات املســلمن الســابقة وســير الســلف الصــاحل، وميكــن أن منيــز فــي هــذه الدراســات 
بــن مــن اهتــم باســتخاص الفكــر النظــري ومــن اهتــم مبعرفــة الواقــع العملــي، أو بــن مــن اهتــم 
مبــا فهمــه األشــخاص املربــون ومــن اهتــم مبــا كان يجــري فــي واقــع تربيتهــم. وكذلــك ميكــن أن 
منيــز بــن الدراســات التــي هدفــت عبــر دراســة هــذا الواقــع، إلــى معرفــة أثــر النصــوص واملبادئ 
العامــة فــي بنــاء تلــك املجتمعــات ومــا ســاد فيهــا مــن فكــر وواقــع، وبــن الدراســات التــي هدفت 
إلــى حتليــل عناصــر ذلــك التاريــخ، ومعرفــة عناصــر وعاقــات أنظمتــه الّتعليميــة، فــي محاولــة 

جلعلــه مصــدرًا لواقعنــا احلالــي، وجتربــة مــا ميكــن أن يقتبــس منهــا.
احملــور الرابــع : تركــز حــول الواقــع املعاصــر، مبــا فيــه مــن عناصــر موافقــة أو مخالفــة 
لإلســام، فقصــدت الدراســات تقــومي هــذا الواقــع وماحظــة دور الثقافــة اإلســامّية أو الغربيــة 
ــة  ــاليب املمكن ــاف األس ــه، واستكش ــوا مع ــامين أن يتعامل ــن لإلس ــف ميك ــة كي ــه، ومعرف في
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لتغييــره وتقريبــه مــن اإلســام.
 وركــزت هــذه الدراســات علــى الواقــع الّتعليمــي والقيمــي فــي مســتويات مختلفــة، فمنهــا مــا 
كان فــي نطــاق محّلــي، ومنهــا مــا كان علــى نطــاق العالــم اإلســامي أو املســلمن فــي العالــم، 

ومنهــا مــا كان عــن الواقــع العاملــي كّلــه.
وقــد أظهــرت املراحــل التاليــة لبــدء نشــوء الفكــر اإلســامي التربــوي، أن مهمــة بنــاء إطــار 
ــال  ــي مج ــق ف ــة والتطبي ــن النظري ــط ب ــا أن ترب ــي ميكنه ــتراتيجيات الت ــوي اإلس ــامي يحت إس
الّتعليــم، ليســت بالســهولة التــي ميكــن معهــا توقــع وقــت محــدد نصــل فيــه إلــى نهايــة مرحلــة 
التأســيس النظــري، وذلــك ألن اإلشــكاالت التــي كانــت حتتــاج ملعاجلــة كانــت إشــكاالت أساســية 
ــر مــن  ــدو، ينبغــي معهــا دائمــا الرجــوع وإعــادة النظــر، ممــا أدى إلــى توجــه عــدد كبي كمــا يب
ــه  ــز في ــذي ينبغــي أن ميي ــج« ال ــة« أو »املنه ــى بحــث مســألة »املنهجي ــن اإلســامين إل املفكري
ــات  ــر هــذه االهتمام ــن أن نعتب ــه مــن بحــث وممارســة، وميك ــى علي ــا يبن ــر اإلســامي وم الفك

محــورًا خامســا مــن احملــاور التــي تركــزت حولهــا الدراســات اإلســامّية التربويــة.
لقــد بــرزت إشــكاالت متعلقــة مبناهــج تعاملنــا مــع مصــادر بنــاء الفكــر اإلســامي، وترتيــب 
وتفاعــل هــذه املصــادر، وكيفيــة تعاملنــا معهــا للوصــول إلــى اإلطــار الــذي ميكــن أن يقــوم عليــه 
الّنظــام الّتعليمــي فــي الواقــع، بحيــث يبقــى هــذا اإلطــار متصــًا مــع مرجعياتــه اإلســامّية فــي 
بنائــه وتطبيقــه وتقوميــه، وميكــن أن ناحــظ ذلــك فــي معاجلــات هــذا الفكــر الهادفــة إلــى بنــاء 
مفاهيــم أساســية مثل:»املعرفــة« و»العلــم« و »الفكــر« وكيــف ومتــى نعتبــر محتــوى كل مفهــوم 

منهــا »إســاميا«، ومفاهيــم أخــرى مثــل »الّتربيــة اإلســامّية« و»الّنظــام القيمــي اإلســامي«،
ويزيــد مــن صعوبــة هــذه املعاجلــات أنهــا تقــوم علــى كثيــر مــن االفتراضــات النظريــة التــي 

لــم جتــّرب فــي الواقــع، بســبب تدخــل الثقافــات غيــر اإلســامّية فــي صناعــة هــذا الواقــع.
ومــع وجــود بعــض األنظمــة الّتعليميــة التــي أسســت علــى عناصــر إســامّية فــي فلســفتها، 
فــي بعــض الــدول اإلســامّية، أو املؤسســات اإلســامّية، أو األحــزاب اإلســامّية، فإن االســتفادة 
مــن هــذه التجــارب لتطويــر الفكــر النظــري ليســت دائمــا أمــرًا ممكنــا. ألن تقــومي هــذه التجــارب 
يتدخــل فيــه أحيانــا أنهــا تعكــس تأثيــر مجتمعاتهــا عليهــا، وأحيانــا أخــرى مواجهــة مجتمعاتهــا 
لهــا، باعتبارهــا جتــارب تغييــر تواجــه مقاومــة التجديــد، وأحيانــا أخــرى قصــور جوانــب عمليــة 
فيهــا، ال يتحمــل مســئوليتها الفكــر النظــري الــذي قامــت عليــه. وبذلــك ميكننــا القــول إن الفكــر 
اإلســامي التربــوي يواجــه نقصــا فــي رصيــد التجربــة العمليــة فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه 

حتديــا فــي رصيــد البنــاء النظــري.
وممــا يوضــح ذلــك، مثــًا، أن املفكريــن اإلســامين يعاجلــون النظــرة إلــى واقــع بعيــد عــن 
اإلســام، فــي  الوقــت ذاتــه الــذي يعاجلــون فيــه التصــور عــن عامليــة اإلســام وتأثيــره الشــامل 

علــى واقــع العالــم كلــه.
ومــع ظهــور هــذه اإلشــكاالت أمــام الفكــر اإلســامي التربــوي فــإن مــن الواضــح أن املفكرين 
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اإلســامين يعملــون بجــد ملعاجلتهــا، وإن كثيــرًا مــن املعاجلــات التــي قدمــت عبــرت عــن اجتهــاد 
ــدو أن االختــاف فــي املســائل التــي متــت  متــن، ودفعــت هــذا الفكــر للنمــو والتطــور، لكــن يب
معاجلتهــا، تبعــه اختــاف فــي مناهــج البحــث التــي اعتمــدت، ممــا يدعــو لاعتقــاد بــأن ترتيــب 
مســلمات هــذا الفكــر، ومنهجيتــه، وفرضياتــه ونظرتــه إلــى الواقــع، مــا زالــت عمليــة لــم تنتــه 

بعــد.
وقبــل أن خنتــم هــذا العــرض لاجتــاه الفكــري التربــوي اإلســامي، وحتــى ال يقتصــر البحــث 
ــن  ــن التربوي ــن املختص ــع م ــره جم ــا أق ــا مل ــننقل منوذج ــخصية، س ــكام ش ــرد أح ــى مج عل
املســلمن، واعتبــروه أساســا لتقريــر عــن واقــع وتطويــر الّتعليــم فــي العالــم اإلســامي، وهــو 
مقدمــة توصيــات املؤمتــر العاملــي األول للتعليــم اإلســامي الــذي عقــد فــي مكــة املكرمــة عــام 

1397 هـــ- 1977 م، والــذي جــاء فيــه حتــت عنــوان »املفاهيــم والتصــورات واألهــداف«: 
»إن هــدف الّتعليــم اإلســامي هــو تنشــئة اإلنســان الصــاحل« الــذي يعبــد اهلل حــق عبادتــه، 

ويعمــر األرض وفــق شــريعته ويســخرها خلدمــة العقيــدة وفــق منهجــه.
ــعائر  ــى أداء الش ــر عل ــامل، ال يقتص ــع ش ــوم واس ــام مفه ــي اإلس ــادة ف ــوم العب »ومفه
التعبديــة فحســب، بــل يشــمل نشــاط اإلنســان كلــه مــن اعتقــاد وفكــر وشــعور وتصــور وعمــل 
مــا دام اإلنســان يتوجــه بهــذا النشــاط إلــى اهلل ويلتــزم فيــه شــرعه، ويســير علــى منهجــه، حتقيقــا 
لقولــه ســبحانه: )ومــا َخَلْقــُت اجِلــنَّ واإلْنــَس ِإاّل لَيْعُبــدون( ]الذاريــات: 56[ وقولــه ســبحانه: )ُقــْل 
ِإنَّ َصاتــي وُنُســكي ومْحيــاَي ومَماتــي هلل رّب العامَلــن ال َشــريَك َلــُه...(. ]األنعــام: 163-162[.

الدراسات السابقة 
وقــد أجــري العديــد مــن األبحــاث والدراســات التــي اهتمــت بربــط الطفــل مبجتمعــه ومنهــا: 
دراســة كرميــان محمــد بديــر )1991( بعنــوان : أثــر األنشــطة التربويــة لطفــل مــا قبــل املدرســة 
فــي تنميــة االنتمــاء الوطنــي ؛ وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أهميــة األنشــطة القصصيــة ، 
والفنيــة ، والبيئيــة فــي تعميــق االنتمــاء الوطنــي لــدى األطفــال ، كمــا كشــفت دراســة »ليزابيبــز 
 1997( Pachano Lizabebth( باكهانــو«، تنميــة اجتاهــات املواطنــة لــدى األطفــال ، عــن ضــرورة
غــرس املبــادئ األولــى للمواطنــة لــدى األطفــال الصغــار ؛ وأوصــت دراســة )لطيفــة الكنــدري : 
2007( بتزويــد األســرة مبهــارات غــرس املواطنــة املســئولة املبدعــة املفكــرة وتنشــيط دورها في 
تدريــب الناشــئة علــى االلتــزام بقواعــد النظــام ، واحتــرام القوانــن ، وحتمــل املســئولية، ودعــوة 
الوســائط التربويــة )املــدارس – أجهــزة اإلعــام - املســاجد...( إلــى اســتثمار التــراث اإلســامي 

فــي توعيــة وتوجيــه الســلوك حنــو الــوالء للوطــن والعطــاء لإلنســانية.
وتعــد فتــرة الطفولــة املبكــرة أهــم الفتــرات مــن حيــث تشــكيل الشــخصية وحتديــد معالــم 
الســلوك االجتماعــي، ويظهــر دورهــا الكبيــر هنــا فــي التنشــئة السياســية حيــث تفتقــر برامجنــا 
التربويــة لهــؤالء األطفــال إلــى إكســابهم املفاهيــم السياســية مــن حيــث الرمــوز الوطنيــة ؛ وفــى 
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الوقــت نفســه جنــد دراســة »دافيــد وروبــرت هليــس« فــي الواليــات األمريكيــة املتحــدة توضــح 
ــوز  ــَاً برم ــط عاطفي ــث يرتب ــة حي ــن الثالث ــي س ــدأ ف ــي يب ــل األمريك ــي للطف ــم السياس أن التعلي
بلــده ، وصــور هيكلهــا السياســي مثــل )العلــم القومــي ، احلدائــق ، املــزارات الســياحية ، رجــل 
الشــرطة واجلنــود ،...( حيــث يكتســب الطفــل التواجــد القومــي املطلــوب غرســه كأن يقــول: »هــذا 
ــم بلــدي« ، وفــى هــذا الصــدد توصلــت دراســة »شــوار كزاولــى« إلــى أن )90%( مــن أطفــال  عل
مرحلــة مــا قبــل املدرســة اســتطاعوا حتديــد علــم دولتهــم عندمــا عرضــت عليهــم الباحثــة صــورة 
تتكــون مــن )9( أعــام مــن بينهــا علــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، وتشــير بهيجــة الديلمــى 
)2007( إلــى كيفيــة غــرس االنتمــاء فــي نفســية الطفــل منــذ نعومــة أظافــره فتقــول: إن الطفــل 
يعيــش فــي دوائــر مــن البيئــات االجتماعيــة تبــدأ بذاتــه ، ولذلــك يجــب علــى األســرة أن تنمــي 
ــز بوجــوده فــي هــذه األســرة ممــا  ــه كــي يشــب وهــو فخــور ومعت ــر لذات ــه الشــعور والتقدي في
ــه يشــعر باالنتمــاء إليهــا، ثــم تبــدأ األســرة بتوســيع دائــرة املعــارف لــدى الطفــل ولكــن  يجعل
ليــس بالوعــظ واإلرشــاد والشــعارات وإمنــا بالســلوك والتصرفــات ، مــن خــال حتميلــه مبجموعة 
مــن املســئوليات والواجبــات وأيضــا احلقــوق كــي تنمــى فيــه القــدرة علــى إيجــاد تــوازن ملنظومــة 
القيــم بداخلــه ، وحتــى يعــرف أن عليــه واجبــات ولــه حقوقــا، ويســتمر دور األســرة فــي تعزيــز 
اإلحســاس باملواطنــة داخــل الطفــل ، وذلــك بحثــه علــى احملافظــة علــى نظافــة أي مــكان يذهــب 
اليــه ، مثــل احلديقــة أو املجمــع التجــاري حتــى يشــعر بــأن هــذا املــكان يخصــه وبالتالــي يشــعر 
باالنتمــاء إليــه ، كمــا أن احتــكاك الطفــل بزمائــه فــي املدرســة يجعلــه يشــعر بذاتــه مــن خــال 
اآلخريــن ، وشــعوره بأنــه جــزء مــن مجمــوع يخلــق توازنــا نفســيا داخلــه ممــا يجعلــه ينتمــي إلــى 
مجتمــع املدرســة ، الــذي يجــب أن يشــرح للطفــل ببســاطة معنــى االنتمــاء إلــى الرمــوز الوطنيــة 
املتمثلــة فــي العلــم واخلريطــة والســام الوطنــي ؛ فعندمــا يطلــب مــن الطفــل أن يحتــرم العلــم، 
يجــب أن يفهــم بطريقــة مبســطة مــا معنــى العلــم ، أو الوقــوف عنــد عــزف الســام الوطنــي وأن 
يفهــم ملــاذا يقــف ؟ وقــام )عبــد احلميــد، 2002( بدراســة هدفــت إلــى تقييــم بعــض مؤسســات 
ريــاض األطفــال فــي ضــوء احتياجــات منــو طفــل مــا قبــل املدرســة فــي محافظــة بورســعيد. 
ــة  ــاٍن قدمي ــاض ذات مب ــدارس الري ــن م ــا: 21%م ــور منه ــة أم ــى جمل ــج إل ــارت النتائ ــث أش حي
مــن حيــث اجلــودة. وأن 28% منهــا يشــكل خطــرًا علــى حيــاة األطفــال مــن جهــة قــرب مصــادر 
الكهربــاء مــن األطفــال، وأن 40% مــن الروضــات ليســت بهــا مســاحة كافيــة للعــب. وأن 72% مــن 

الروضــات ال توجــد بهــا مكتبــة.
وفــي دراســة قــام بهــا )الســرور والنابلســي وأبــو طالــب، 1996( عــن واقــع ريــاض األطفــال 
فــي مدينــة عمــان تبــن مــن نتائجهــا أن هنــاك قاعــدة متينــة ومرضيــة جــدًا فــي مجــال مؤهــات 
وخبــرات املعلمــات، وأن هنــاك تدريبــا مناســبا شــمل الغالبيــة العظمى مــن املعلمــات، وأن أعداد 
املعلمــات كافيــة ومناســبة جــدًا ألعــداد األطفــال، إال أن أداء املعلمــات كان دون املتوقــع. كمــا 
وجــد أن نســبة اخلطــط والبرامــج األســبوعية كانــت متدنيــة حيــث ظهــر ذلــك بنســبة 34.3% مــن 
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مجمــوع ريــاض األطفــال، علمــا بأنهــا غيــر مســتخدمة فعليــا، وذلــك بنــاء علــى نتائــج املاحظــة 
الصفيــة، وتبــن أن نســبة 35.9% مــن ريــاض األطفــال فقــط حتتــوي علــى مرافــق صحية مناســبة 
لألطفــال، وجــاءت جتهيــزات الســاحات مــن األلعــاب اخلارجيــة مقبولــة مــن حيــث العــدد، إال أنهــا 
كانــت تفتقــر إلــى شــروط الســامة والنظافــة املطلوبــة وهــي بنســبة 35% مــن ريــاض األطفــال، 
وبينــت النتائــج أن التقييــم فــي ريــاض األطفــال يعتمــد علــى بطاقــات تقييــم األطفــال املتوفــرة 

فيمــا نســبته 50% مــن عينــة الدراســة. 
وفــي دراســة النابلســي )1980( تبــن أن ريــاض األطفــال فــي األردن البالــغ عددهــا 190 
ــب  ــة، وال تعطــي اجلوان ــارات املعرفي ــم امله ــى تعلي ــى عل ــز بالدرجــة األول روضــة خاصــة ترك
االجتماعيــة فــي منــو الطفــل اهتمامــا يذكــر. وقــد ركــزت الكثيــر مــن الدراســات علــى أهميــة إحلاق 
الطفــل بــدور ريــاض األطفــال ملــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة تنعكــس علــى منــاء األطفــال اجتماعيــا 
وانفعاليــا ومعرفيــا، وقــد أكــد هــذا كل مــن احلمامــي، )1981( والشــيباني، )1992( والصمــادي، 
)1993(، وباملقابــل فــإن هنــاك عــدة دراســات ركــزت على تدنــي أداء ريــاض لألطفــال، والعاملن 
فيهــا واحلاجــة املاســة للتدريــب اجليــد، وعــدم ماءمــة أداء ريــاض األطفــال حلاجــات األطفــال 

كمــا ورد فــي دراســة كل مــن حســان، )1986( وشــداد، )1989(. 
وقــام كل مــن )Claus and Quimper1991( بدراســة عــن تقييــم برنامــج مــا قبل املدرســة 
الــذي مت مــن خــال مشــاهدة نصــف يــوم دراســي لصفــوف الروضــة، باســتخدام قائمــة أنشــطة 
وأدوات املاحظــة ومشــاركة الوالديــن، وظهــر مــن املاحظــة مــا يلــي: كانــت األنشــطة مرتبطــة 
باألهــداف اليوميــة فــي كل الصفــوف، وبــدا اســتخدام املعلمــن اللغــة أســلوب تعزيــز مــع تنــوع 
فــي التوزيــع والتكــرار، هــذا وقــد لوحــظ وجــود أســاليب متنوعــة ومختلفــة لتســجيل اللعــب احلــر، 
ومت اســتخدام األنشــطة وتنفيــذ البرنامــج كمــا هــو مخطــط لذلــك. وكان هنــاك ســجل الشــتراك 
األهــل ومشــاركتهم فــي كل الصفــوف، كمــا كانــت هنــاك ملصقــات لألهــداف مــن أجــل متييزهــا. 
مــن خــال العــرض الســابق، تتضــح احلاجــة إلــى منهجيــة علميــة لبحــث نوعيــة البرامــج 
ــة  ــم املنهجي ــة لتقيي ــة مقترح ــذه الورق ــا ، وه ــم مخرجاته ــال وتقيي ــاض األطف ــى ري ــة إل املقدم
العلميــة املتبعــة كمحاولــة إلصــاح املنهــج بالســودان، واشــتمل التقييــم علــي اإلجابــة عــن عــدد 

مــن األســئلة:
وبالرجــوع إلــى املنهــج، وجــد أن البرنامــج اليومــي يعمــل علــى تنفيــذ خطــة املنهــج القومــى 
للتعليــم قبــل املدرســي، واملتمثــل فــي خمــس وحــدات للمســتوى األول وســت وحــدات للمســتوى 
الثانــى، وبتحليــل مرتكــزات البرنامــج اتضــح أن كل وحــدة دراســية تــدرس مــن خــال خبــرات 
تعليميــة يشــملها البرنامــج اليومــي تفصــل بينهــا الوجبــات الغذائيــة واللعــب اخلارجــي، ويتشــابه 
البرنامــج اليومــي مــع املدرســي ، تشــابها كبيــرًا حتــى فــي طريقــة التحضيــر واإلعــداد اليومــي، 
ــال ، )منصــور  ــاض األطف ــل ري ــت عم ــى تابع ــن الدراســات الت ــة م وأكــدت هــذه الدراســة جمل

ــرية ، 2009(. 2004، أزرق، 2006، عش
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اجلدول رقم )5(
أدناه يوضح عدد املوضوعات في مستوي متوسط املقترحة وعدد الوحدات الفرعية 

الوحدة الرئيسيةالرقم
عدد الوحدات 

الفرعية
4روضتى1

4جسمى2

4مواصاتى3

4املهن واحلرف 4

6األعياد5

ــي-  ــي وحرفت ــي، جســمي، مهنت ــة: الســماء، صات ــدات اآلتي ــه الوح ــدي ب ــتوى متهي مس
ــي. ــوق - وطن الس

يوضح اجلدول)6(
عدد املوضوعات املقترحة ملستوى متهيدي 

عدد الوحدات الفرعيةالوحدة الرئيسيةالرقم
عدد 

املوضوعات

420األرض1

420السماء2

420صاتى3

420باديتى4

420وطنى5

612األعياد6

 System يوصــي ســيد خيــراهلل، )60: 1999( باحلاجــة إلــى اســتخدام منهــج تكامــل النظــم
Integration ؛ ممــا يفــرض احلاجــة املتزايــدة إلــى معلومــات لهــا صفــة التميــز والتنــوع والســرعة. 

التركيز على إثراء اخلبرات عن طريق قدرات الطفل الذاتية وإمكاناته.  - 1  
ــي  ــل ف ــة الطف ــة ذاتي ــال Communication Skills  لتنمي ــارات االتص ــى مه ــز عل التركي  - 2  

التواصــل.
أن يخــرج كل موضــوع درس فــي شــكل مشــروع ينفــذه الطفــل؛ مثــًا فــي وحــدة صاتــي 

ينفــذ األطفــال مشــروعات ســجادة صــاة.
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نتائج الدراسة

لإلجابــة عــن الســؤال الرئيســي: مــا مرتكــزات الرؤيــة اإلســتراتيجية للبرنامــج اليومــي فــي 
ريــاض األطفــال ومــدى اســتيفائه ملهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ملواجهــة حتديــات األلفيــة 

الثالثــة؟ 
اجلدول رقم )7(

تتضح مرتكزات الرؤية اإلستراتيجية للبرنامج اليومي في رياض األطفال ومدى استيفائه ملهارات 
القرن الواحد والعشرين ملواجهة حتديات األلفية الثالثة

النسبة املئوية الهدف

%50 ربط املعلومة بطريقة عملية
%80 غرس روح املشاركة وزيادة التفاعل بن 

األطفال

%70 تنمية قدرات األطفال واكتشاف مواهبهم

%60 تنمية مهارات الطفل احلسية

%90 حتقيق األهداف السلوكية املعرفية
%40 اإلحساس باملتعة

%50 ترسيخ املعلومة وضمان فهم الطفل للمادة 
املدروسة

%70 تعويد الطفل علي قوة اإلرادة

%40 تنمية روح البحث العلمي

%60 مشاركة أولياء األمور

ــق األهــداف الســلوكية  ــة بتحقي ــة املتعلق يتضــح مــن اجلــدول أعــاه، أن األهــداف التربوي
املعرفيــة مــن وجهــة نظــر خبــراء التربيــة كانــت مرتفعــة )90%( بينمــا تنميــة البحث العلمــى وربط 
املعلومــة بطريقــة علميــة واإلحســاس باملتعــة الزالــت مــع طــرق التدريــس التقليديــة والبعيــدة عن 
فهــم الفكــر اإلســامى فــي معاملــة الطفــل حتتــل نســبة أقــل، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع كثيــر مــن 
الدراســات التــى قامــت بتقــومي للمنهــج داخــل الســودان والعالــم العربــى؛ ممــا دفــع باجتــاه التفكير 
فــى منهــج مطــور )الصويــغ 1997( وبرامــج تعليميــة )عشــرية 2009( حتقــق شــيئا مــن احتياجات 

وخصائــص املرحلــة العمريــة وتلبــى التوجــه اإلســامى فــي تربيــة الطفــل . 



96
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

ــج  ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس ــتيفاء الرؤي ــدى اس ــى أي م ــي: إل ــؤال الثان ــن الس ــة ع ولإلجاب
ــة  ــرين ملواجه ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف اليوم

ــات ؟ ــاف احمللي ــات باخت ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الثالث ــات األلفي حتدي
اجلدول رقم )8(

النسب املئوية ألي مدى استيفاء الرؤية اإلستراتيجية للبرنامج اليومي
في رياض األطفال ومدى استيفائه ملهارات القرن الواحد والعشرين

ملواجهة حتديات األلفية الثالثة من وجهة نظر املعلمات باختاف احملليات

حققتالفقــرةرقم الفقرة

ينمــي البرنامــج اليومــي داخــل الروضــة لــدى األطفــال 1
مفاهيــم علميــة متنوعــة.

%30

تنمــي 2 أنشــطة  اليومــي  البرنامــج  داخــل  متــارس 
األطفــال.  لــدى  احلركيــة  املهــارات 

%40

متــارس فــي البرنامــج اليومــي أنشــطة لتنميــة جانــب 3
ــة(. الــذوق واجلمــال لــدى األطفال)أنشــطة فني

%17

4
تنميــة  علــى  األطفــال  اليومــي  البرنامــج  يســاعد 
ــم  ــال اختاطه ــن خ ــة م ــة العاطفي ــات الداخلي العاق

بأعمــار مختلفــة .
%20

يعمــل البرنامــج اليومــي على إشــباع احلاجات النفســية 5
عنــد الطفل)احلنــان، الــود، التقديــر، االحترام(. 

%9

ــد 6 ــة عن ــة اللغ ــى تنمي ــي عل ــج اليوم ــاعد البرنام يس
األطفــال )قصــص، لعــب إيهاميــة(.

%9

يتيــح البرنامــج اليومــي الفرصــة لتنميــة قــدرة األطفــال 7
علــى االســتقالية واختــاذ القــرار.

%8

متــارس فــي البرنامــج اليومــي أنشــطة لتنميــة املهارات 8
. املوسيقية 

%8

ــة 9 ــل الروض ــتخدم داخ ــي املس ــج اليوم ــي البرنام ينم
ــل بنفســه. ــة الطف ثق

%6

يدعــم البرنامــج اليومــي مفاهيــم اإلرث اإلســامي لــدي 10
األطفال.

%4

يوضــح البرنامــج اليومــي الســلوك القيــادي للطفــل فــي 11
كيفيــة التعامــل واحلفــاظ علــى البيئة.

%10
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يســتطيع الطفــل التنقــل بــن مجموعــات النشــاط 12
بحريــة تامــة. 

%31

ينمــي البرنامــج اليومــي ممارســة قــدرة األطفــال علــى 13
حــل املشــكات.

%10

الدينيــة 14 والقيــم  األطفــال  عنــد  األنشــطة  ينمــي 
اإليثــار(. التســامح،  األمانــة،  واألخاقية.)الصــدق، 

%17

ــتخدمة 15 ــطة املس ــال األنش ــن خ ــال م ــرف األطف يتع
ــوداني.  ــراث الس ــى الت عل

18

يتضــح مــن اجلــدول أعــاه أن األهــداف التربويــة التــى ارتكــز عليهــا البرنامــج اليومــي مــن 
وجهــة نظــر املعلمــات، كانــت منخفضــة فــي معظــم األبعــاد؛ ممــا يشــير إلــى أن هنــاك حاجــة 
ــية  ــزات األساس ــداف واملرتك ــومي األه ــذ وتق ــط وتنفي ــة ختطي ــج وكيفي ــن البرنام ــط ب ــى الرب إل
ــك  ــل، وعــزت معظــم املعلمــات ذل ــة الطف ــر اإلســامى لتربي ــق للفك ــم العمي ــد الفه وخاصــة عن
إلــى ضيــق املســاحات وازدحــام األطفــال وعــدم مراعــاة البرنامــج اليومــي خلصائــص املرحلــة 
العمريــة والفــروق الفرديــة بــن األطفــال، كمــا أن هنالــك ضغوطــا مــن أوليــاء األمــور بتجــاوز 
خصائــص الطفــل العمريــة، وجتــد هــذه الضغــوط أرضيــة خصبــة في ظــل الصراعــات التنافســية 

بــن ريــاض األطفــال. 
ــج  ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس ــتيفاء الرؤي ــدى اس ــى أي م ــث: إل ــؤال الثال ــن الس ــة ع ولإلجاب
ــة  ــرين ملواجه ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــتيفائه مله ــدى اس ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف اليوم

ــال؟  ــاض األطف ــرات ري ــر مدي ــة نظ ــن وجه ــة  م ــة الثالث ــات األلفي حتدي

النسب التكراراتالصعوباتم
املئوية

21.88 %14عدم وجود وسائل محسوسة ببعض الدروس1
20.31 %13عدم وضوح رؤية متابعة أولياء األمور ألطفالهم2
18.75 %12عدم تدريب املعلمة على التعلم الذاتى للطفل 3
10.94 %7مفهوم رياض األطفال كمدارس4
9.38 %6كثرة عدد األطفال داخل الصف5
عدم تقبل الطفل للمادة الدراسية بسبب االنشغال 6

باللعب
6% 9.38

7.81 %5عدم وجود مكان خاص للعب األطفال7
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6.25 %4وجود أطفال يحتاجون إلى معاملة من نوع خاص8
6.25 %4سلطة أولياء األمور في الرياض اخلاصة 9
6.25 %4صغر سن األطفال10
4.69 %3عدم استقرار املعلمات11
4.69 %3عدم وجود ألعاب12

مــن اجلــدول أعــاه، يتبــن عــدم وجــود وســائل خاصــة ببعــض الــدروس، وذلــك بنســبة 
)21.88%(، أي أن غالبيــة املعلمــات ال يواجهــن صعوبــات فــي العمــل مــع األطفــال، وهــذا غيــر 
صحيــح، وينــم عــن معرفــة ضعيفــة فــي املجــال بدليــل أن مــا نســبته )9.38%( اعتبــرن أن عــدم 
تقبــل الطفــل للمــادة الدراســية بســبب االنشــغال باللعــب إحــدى الصعوبــات التــي تواجــه املعلمة 
فــي عملهــا، مــع العلــم أن وظيفــة املعلمــة هــي إيصــال البرنامــج إلــى الطفــل فــي هــذه املرحلــة 
العمريــة؛ ولهــذا يشــدد أهــل االختصــاص علــى ضــرورة تقــدمي املعرفــة للطفــل عــن طريــق اللعب 
واألنشــطة اجلماعيــة والفرديــة احلــرة واملوجهــة بــداًل مــن الدخــول إلــى الصفــوف كمــا يحــدث 
فــي املراحــل الدراســية األخــرى. فاللعــب وســيلة رئيســية فــي هــذه العمليــة ألن الطفــل فــي هــذه 
املرحلــة العمريــة يرفــض الدخــول إلــى الفصــل، نتيجــة ملــا يقــدم لــه مــن مــواد جافــة ال تعمــل 
علــى جذبــه وتشــويقه، كمــا أنهــا التتناســب مــع عمــره، ومــن هنــا جــاءت الصعوبــة املتمثلــة في 
كثــرة غيــاب الطفــل وتأخــره عــن أقرانــه علمــا أن مشــروع الائحــة التنظيميــة لريــاض األطفــال 
فــي املــادة )92( حتــدد عــدد النشــاطات األســبوعية لــكل فئــة عمريــة موزعــة علــى النشــاطات 
املوجهــة والتعليميــة واللعــب املوجــه واللعــب احلــر كمــا فــي اخلطــة الدراســية مــع مراعــاة مــا 

يأتــي:
يوزع اجلدول الزمني وفق اآلتي : .1

أ-	 الفئة الصغرى ) 4 – 3 ( سنوات مدة النشاط 15 دقيقة . 	 	
الفئة الوسطى )5 – 4 ( سنوات مدة النشاط 20 دقيقة . ب-	 	 	
الفئة الكبرى )6 – 5  ( سنوات مدة النشاط 25 دقيقة . ج-	 	 	

2 –   أنشطة اللعب :
أ – نشاط اللعب املوجه واحلر للفئة الصغرى مدته) 60 دقيقة ( .
ب – نشاط اللعب املوجه واحلر للفئة الوسطى مدته)60 دقيقة ( .
ج – نشاط اللعب املوجه واحلر للفئة الكبرى مدته ) 50 دقيقة ( .

ــدى  ــال وم ــاض األطف ــي ري ــي ف ــج اليوم ــتراتيجية للبرنام ــة اإلس ــتيفاء الرؤي ــدى اس ــا م 5 - م
ــن  ــة، م ــة الثالث ــات األلفي ــة حتدي ــرين ملواجه ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــتيفائه مله اس

ــة ؟ ــراء تربي ــر خب ــة نظ وجه
ــدم  • ــبة )6.25%( وع ــال بنس ــن األطف ــر س ــا صغ ــرن إليه ــي أش ــات الت ــن الصعوب م
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وجــود منهــج دراســي بنســبة )3.13%(؛ هــذه الصعوبــات بنســبها تــدل علــى أن بعض 
املعلمــات يجهلــن مــع مــن يتعاملــن، ألن صغــر ســن األطفــال بداهــة ال يعــد صعوبة، 
فريــاض األطفــال وجــدت لهــذه املرحلــة العمريــة )صغــار الســن(، وأن هــذه املرحلــة 

العمريــة تقــدم لهــا برامــج تربويــة، وليــس منهجــا دراســيا.

إن بعــض الصعوبــات يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار، والعمــل علــى تافيهــا والتغلــب  •
عليهــا، فكثــرة عــدد األطفــال داخــل الصــف أو احلجــرة) 9.38%( وزيــادة عــدد 
احلصــص لطفــل الروضــة )3.13 %( وطــول فتــرة الــدوام الرمســي )1.56%( وتفــاوت 
ــي  ــات الت ــن أن هــذه هــي الصعوب ــدي- )3.13%( تب ــار األطفال-روضــة+ متهي أعم

تواجــه املعلمــات.

التوصيات

االهتمــام باملــوروث اإلســامى فــي تربيــة الطفــل، وإســهامات علمــاء اإلســام فــي تعليــم  -
الطفــل.

ترســيخ مبــادئ الفكــر اإلســامى الــذي يعمــل علــى حتقيــق االنســجام والوئــام فــى املجتمــع  -
مــن خــال األســرة واملؤسســة التعليميــة واإلعاميــة واخلطــاب السياســى واخلطــاب الدينى، 

ومؤسســات املجتمــع املدنى.
تأكيــد دور األســرة وضــرورة قيامهــا بهــذا الــدور فــي غــرس القيــم اإليجابيــة، وفــى مقدمتها  -

قيمــة االنتمــاء باعتبــار األســرة أهــم وأولــى املؤسســات فــي عملية التنشــئة.
تأكيــد دور مؤسســات ريــاض األطفــال فــي غــرس املبــادئ اإلســامية للتعامــل مــع الطفــل  -

مــن خــال املناهــج واحملتويــات واألنشــطة واملمارســات الصفيــة والاصفيــة.
تأكيــد دور املؤسســة اإلعاميــة فــي تعميــق حقــوق الطفــل فــي التعليــم مــن خــال وســائل  -

اإلعــام املختلفــة.
تبني الوزارات التربوية والتعليمية البرامج العلمية احلديثة.  -
تكثيف البحوث العلمية علي هذه املرحلة املهمة من حياة اإلنسان. -
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تصور مقترح من منظور خدمة الجماعة

لعالج ظاهرة العنف المدرسي في المدارس الفلسطينية
_____________________________________________________

إعداد: - أ.نظمية حجازي1 

ملخص الدراسة:  
ــر مــن غيرهــم  ــف فــي املجتمــع الفلســطيني تــؤرق التربويــن أكث أصبحــت ظاهــرة العن
نتيجــة إدراكهــم خلطــورة هــذه الظاهــرة وانتشــارها في مؤسســات التنشــئة االجتماعية، فســيطرة 
الصــراع السياســي الفلســطيني اإلســرائيلي أدى إلــى تكريــس مفاهيــم العنــف وممارســاته، فضاًل 
عــن انتشــار الصراعــات السياســية داخــل الطيــف الفلســطيني الواحــد ممــا ســاعد علــى ســيادة 
ــاء  ــى بن ــل عل ــة تعم ــا أن املدرس ــطيني. ومب ــع الفلس ــي املجتم ــة ف ــة العدواني ــذه الثقاف ــل ه مث
شــخصية الطالــب مــن خــالل مــا تقدمــه مــن مــواد تعليميــة وبرامــج وأنشــطة، فهــي أيضــا تعمــل 
علــى تعديــل الســلوك الســلبي إلــى إيجابــي حتــى يكــون الطالــب عنصــرًا فاعــاًل فــي مجتمعــه 
الحقــا. لذلــك هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة ســلوك العنــف املدرســي لــدى 
ــه،  ــة إلي ــباب املؤدي ــف واألس ــذا العن ــكال ه ــى أش ــرف عل ــك التع ــطينين وكذل ــال الفلس األطف
ومــن ثــم تطرقــت الدراســة إلــى معرفــة دور كل مــن األســرة واملدرســة ووزارة التربيــة والتعليــم 
ــف املدرســي؛ باعتبارهــا مســئولية مشــتركة بــن  ــي احلــد مــن انتشــار ظاهــرة العن ــي ف العال
أفــراد ومؤسســات املجتمــع احمللــي، واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي لتحقيــق هــذه 
األهــداف، ومــن خــالل مــا مت عرضــه توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات كان أهمهــا 
: ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة التعــاون وإقامــة العالقــات التكامليــة بــن كل مــن دور األســرة 
واملدرســة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي احلــد مــن ظاهــرة العنــف املدرســي، والعمــل على 
تدعيــم القيــم الدينيــة واألخالقيــة للطلبــة، ومتابعــة مــدى انعــكاس ذلــك علــى ســلوكهم، ونشــر 
ثقافــة الالعنــف فــي البيئــة االجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا الطالــب، إضافــة إلــى متابعــة الطــالب 
والتعــرف علــى مشــكالتهم املختلفــة ومســاعدتهم علــى حلهــا بطــرق صحيحــة؛ حتــى يكــون ذلك 
ســدًا منيعــا يحــول دون اســتخدامهم للعنــف حلــل هــذه املشــكالت، والعمــل علــى مســاعدة الطلبة 
ــا عــن سياســة  ــاد كلي ــة، واالبتع ــر األنشــطة الالمنهجي ــم مــن خــالل توفي ــغ طاقاته ــى تفري عل
العقــاب بالنســبة إلــى الطــالب، وبنــاء علــى العديــد مــن التحليــالت الــواردة فــي الدراســة، مت بنــاء 

تصــور مقتــرح مــن منظــور خدمــة اجلماعــة لعــالج ظاهــرة العنــف املدرســي.

عضو هيئة تدريس – جامعة القدس املفتوحة، ماجستير خدمة اجتماعية، ماجستير إرشاد نفسي وتربوي.. 1
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مقدمة الدراسة:

تعتبــر املدرســة املؤسســة االجتماعيــة الثانيــة التــي تعمــل علــى بنــاء شــخصية الطفــل 
وصقلهــا، وتأتــي أهميتهــا بعــد أهميــة األســرة فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، ممــا يــدل علــى 
ــم الــذي تقــوم بــه املدرســة فــي إعــداد جيــل املســتقبل، إذ إن أول منطلقــات تفكيــر  الــدور العظي
الطفــل تبــدأ فــي املدرســة وتبــرز فيهــا خصائــص شــخصياتهم ومعتقداتهــم بنــاء علــى مــا يحــدث 
مــن تفاعــل بينهــم وبــن البيئــة املدرســية بــكل مــا فيهــا مــن وســائل تعليميــة وتربويــة قائمــة على 
أســس علميــة ونفســية ومعرفيــة، ولكــن مــع ســرعة التغييــر الــذي حــدث فــي املجتمــع الفلســطيني 
ــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل احلــرب  ــى األطف ــي تؤثــر عل وتالزمــه مــع العديــد مــن األحــداث الت
والعنــف السياســي وكذلــك اخنراطهــم فــي النضــال الوطنــي، فقــد عــاش هــؤالء األطفــال أنواعــا 
مختلفــة مــن العنــف، مــن القتــل والتدميــر وضــرب الوالديــن أو أحــد أفــراد األســرة ، ممــا ينعكــس 
ســلبا علــى ســلوك األطفــال؛ فأصبحــت املدرســة تعانــي مــن كثيــر مــن املشــكالت التــي فرضتهــا 
ظــروف التغييــر الــذي حــدث فــي املجتمــع، ومــن أبــرز هــذه املشــكالت انتشــار ظاهــرة العنــف 
املدرســي التــي تعــد مــن أهــم املشــكالت الســلوكية التــي أخــذت فــي التصاعــد يومــا بعــد يــوم .

وبذلــك يعــد العنــف ظاهــرة ســلوكية مالحظــة ومعروفــة فــي ســلوك اإلنســان، تتعــدد 
معانيــه وتتفــاوت حدتــه وتتداخــل العوامــل التــي متهــد لــه وتغذيــه, ومــن أكثــر أشــكال العنــف 
التــي انتشــرت فــي املجتمــع الفلســطيني انتشــار العنــف املدرســي، الــذي تتنــوع أشــكاله وصوره 
ــي أالَّ  ــك ينبغ ــود؛ لذل ــر مقص ــود أو غي ــكل مقص ــواء كان بش ــال س ــض األطف ــن بع ــدر ع ويص
يتوقــف البحــث العلمــي فــي هــذا املجــال عنــد رصــد الظاهــرة ووصفهــا، بــل عليــه أن يتعــدى 
ذلــك إلــى األســباب والعوامــل التــي تقــف وراء هــذا الســلوك العنيــف، وأن تتوصــل إلــى أســس 
للتدخــل ملكافحــة هــذه الظاهــرة، التــي أصبحــت مــن الظواهــر االجتماعيــة املركبــة التي انتشــرت 
فــي املجتمــع الفلســطيني، مقارنــة باملشــكالت الســلوكية األخــرى، وبذلــك زادت معــدالت العنــف 
ــى عامــل واحــد وليســت  ــة معقــدة ال تعتمــد عل املدرســي التــي ُعــدت جــزءًا مــن ظاهــرة عاملي
وليــدة عنصــر واحــد بــل هــي وليــدة مجموعــة مــن العوامــل واألســباب منهــا مــا هــو اجتماعــي 
ــئة  ــة التنش ــى طبيع ــدارس، وإل ــي امل ــي ف ــام التعليم ــى النظ ــود إل ــي، تع ــادي وسياس واقتص

االجتماعيــة التــي ينحــدر منهــا كل مــن الطــالب واملعلمــن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها :

تتجســد مشــكلة الدراســة فــي انتشــار وتنامــي ظاهــرة العنــف املدرســي فــي املجتمــع 
الفلســطيني، وكذلــك تعــدد أســاليبه وتطــور أدواتــه، ومبــا أن املجتمــع الفلســطيني يعتبــر مجتمعا 
فتيــا، فــإن هــذه املشــكلة تهــدد صحــة األطفــال، وتؤثــر علــى املدرســة التــي يقــع علــى عاتقهــا 
بنــاء النــشء والنهــوض باملجتمــع، ومــن هنــا ميكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن 

الســؤال الرئيســي اآلتــي: مــا طبيعــة ســلوك العنــف لــدى األطفــال الفلســطينين؟ 
غير أن هذا السؤال الرئيسي تنبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
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ما مظاهر العنف السائدة لدى الطلبة في املدارس؟ .1
ما األسباب الكامنة وراء العنف املدرسي؟ .2
مــا دور كل مــن األســرة و املدرســة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي احلــد مــن  .3

العنــف املدرســي؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحيتن النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:

أ- األهمية النظرية:
تبــرز أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الظاهــرة التــي تتناولهــا، وقــد عاجلــت تنــاول العنــف  .1

املدرســي مــن عــدة أبعــاد مختلفــة.
تفيد التربوين واملعلمن في معرفة أسباب ظهور العنف في املدارس. .2
إلقــاء الضــوء علــى اجلوانــب االجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة العنــف، وتنعكــس  .3

ســلبا علــى دور املدرســة التربــوي.
متثــل هــذه الدراســة إضافــة إلــى مــا ســاهم بــه الباحثــون فــي هــذا املجــال، فهــي متهــد  .4

الطريــق أمــام إجــراء عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت املوضوعــات املماثلــة ملوضوعنــا 
هــذا بصــورة علميــة وشــاملة، تضيــف املزيــد مــن املتغيــرات املؤثــرة فــي هــذه الدراســة؛ 

مبــا يســاهم فــي حتقيــق التراكــم املعرفــي والبحثــي .
ب - األهمية التطبيقية:

تتوقــع الباحثــة أن تفيــد الدراســة فــي التعــرف علــى طبيعــة العنف املدرســي فــي املدارس 
الفلســطينية، كمــا ميكنهــا أن تســهم مســاهمة بنــاءة فــي إيجــاد احللــول املناســبة التــي حتــد مــن 
ظاهــرة العنــف املدرســي؛ ومــن ثــم التوصــل إلــى تصــور مقتــرح مــن منظــور خدمــة اجلماعــة 

لعــالج ظاهــرة العنــف املدرســي فــي املــدارس الفلســطينية.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى حتقيق ما يلي:
التعرف على ظاهرة العنف املدرسي وأشكاله في املدارس الفلسطينية.  •
التعرف على األسباب الكامنة خلف العنف املدرسي. •
التعــرف علــى دور كل مــن األســرة و املدرســة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي احلــد مــن  •

ــي. العنف املدرس
التوصل إلى تصور مقترح من منظور خدمة اجلماعة لعالج ظاهرة العنف املدرسي. •

مصطلحات البحث:
1 - العنــف Violence : »هــو كل فعــل أو تهديــد يتضمــن اســتخدام القــوة؛ بهــدف إحلــاق األذى 

والضــرر بالنفــس أو اآلخريــن أو تدميــر أو ختريــب ممتلكاتهــم« )اخلريــف، وآخــرون،1993(.



106
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

كمــا يعرفــه خليــل)1995( بأنــه: »الســلوك الــذي يســتخدم اإليــذاء باليــد أو باللســان أو  •
بالفعــل أو بالكلمــة، فــي احلقــل التصادمــي« )خليــل،  1995 : 281(.

وتتبنــى الباحثــة التعريــف اآلتــي للعنــف بأنــه »ســلوك عدوانــي موجــه حنــو اآلخريــن  •
ســواء كان األذى جســديا أو نفســيا، أو قــد يوجــه ضــد البيئــة االجتماعيــة«.

2 - العنــف املدرســي  School violence: »هــو ذلــك الســلوك العدوانــي الــذي يحــدث مــن بعــض 
ــاه  ــى جت ــة، أو حت ــي املدرس ــم ف ــض معلميه ــاه بع ــم، أو جت ــض منه ــاه البع ــواًء جت ــالب س الط
املديــر نفســه، أو جتــاه األدوات واملعــدات املدرســية أو املبانــي. ويتخــذ العنف املدرســي أشــكااًل 
مختلفــة منهــا مــا يتعلــق باألفــراد، ويكــون العنــف هنــا إمــا باســتخدام الضــرب باأليــدي وإمــا 
بــاآلالت وإمــا باســتخدام األلفــاظ النابيــة، ومنهــا مــا يكــون جتــاه األدوات واملعــدات واملبانــي، 
أو يكــون باســتخدام التخريــب ســواء باحلــرق أو الكســر أو املســح أو الشــطب او الكتابــة املســيئة 

)القرنــي،2003 (. 
وتتبنــى الباحثــة التعريــف اآلتــي للعنــف املدرســي: هــو كل تصــرف يصــدر عــن الطالــب 
جتــاه اآلخريــن أو جتــاه املعلــم وممتلــكات املدرســة أو يصــدر مــن املعلــم جتــاه الطالــب ويــؤدي 
إلــى إحلــاق األذى باآلخريــن، وقــد يكــون هــذا األذى جســميا أو نفســيا، وقــد يكــون مباشــرًا أو 
ــس أو جــذب  ــاع عــن النف ــاط والغضــب أو الدف ــل للشــعور باإلحب ــي كــرد فع ــر مباشــر ويأت غي

االنتبــاه؛ مــن أجــل احلصــول علــى منافــع خاصــة.

الدراسات السابقة :
الدراسات العربية 

ــا  ــة، إال أنه ــة بالدراس ــابقة ذات الصل ــات الس ــاماًل للدراس ــًحا ش ــة مس ــرت الباحث أج
وجــدت عــددًا قليــاًل مــن هــذه الدراســات املرتبطــة بهــذا املوضــوع، ومــن خــالل نظــرة متفحصــة 
إلــى الدراســات التــي عثــرت عليهــا الباحثــة وجــدت عــدد ًا مــن الدراســات التــي تناولــت العنــف 

املدرســي وعالقتــه مبتغيــرات أخــرى مثــل:
دراســة آل رشــود )2000( التــي جــاءت بعنــوان: »اجتاهــات طلبــة املرحلــة الثانويــة حنــو 
ــو  ــاض حن ــة الري ــة مبدين ــة الثانوي ــة املرحل ــات طلب ــى اجتاه ــرف عل ــى التع ــة إل ــف«؛ هادف العن
ــف  ــة حنــو العن ــة الثانوي ــة املرحل ــالف اجتاهــات طلب ــى مــدى اخت ــك التعــرف عل ــف، وكذل العن
باختــالف خصائصهــم الدميوغرافيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن طــالب املــدارس الثانوية بنن 
وبنــات مبعــدل)50( طالبــا وطالبــة  لــكل مدرســة. ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، 
ــن االجتــاه املوجــب  ــى تكوي ــف وتســاعد عل ــة بالعن أن أهــم عوامــل املظاهــر الســلوكية املتعلق
لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة حنــو العنــف، تتمثــل فــي عــدم شــعور الطالــب بالنــدم علــى ضــرب 
اآلخريــن، واالعتقــاد بــأن التخريــب والتدميــر ملمتلــكات املعلمــن يســاعدان علــى تغييــر تعاملهــم 
ــداء داخــل  ــرد االعت ــة كأســلوب ل ــاظ البذيئ ــي اســتخدام الشــتم باأللف ــة ف مــع الطــالب، والرغب
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املدرســة، وإيثــار اســتخدام الضــرب كأســلوب لــرد االعتــداء داخــل املدرســة.
دراســة عليــان )2001(: »أثــر العنــف املدرســي فــي درجــة شــعور الطلبــة بالقلــق وتكيفهــم 
املدرســي«، حيــث عرفــت العنــف املدرســي بأنــه »جميــع التصرفــات القوليــة والفعليــة التــي يقوم 
بهــا الطالــب بهــدف إيــذاء اآلخريــن ونبذهــم وتهديدهــم واالعتــداء عليهــم وعلــى ممتلكاتهــم بهدف 
اإليــذاء واالنتقــام«، وتكونــت عينــة الدراســة مــن)245( طالبــا وطالبــة مــن طــالب الصفن الســابع 
والثامــن حيــث مت تقســيمهم إلــى مجموعتــن؛ مجموعــة تعرضــت لعنــف املعلمــن ومجموعــة لــم 
تتعــرض لــه، وطبقــت علــى عينــة الدراســة ثالثــة مقاييس مــن ضمنهــا مقيــاس العنف املدرســي، 
وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن اإلنــاث والذكــور 
الذيــن تعرضــوا للعنــف املدرســي، ومجموعــة الطلبــة الذيــن لــم يتعرضــوا لــه، ووجــود فــروق 

دالــة إحصائيــا بــن الذكــور واإلنــاث لصــاحل اإلنــاث.
دراســة الفلقــي)2000(: »العالقــة بــن الســلوك العدوانــي وبعــض املتغيــرات األســرية لدى 
عينــة مــن طــالب الصفــن الثالــث املتوســط والثالــث الثانــوي فــي محافظــة محايــل التعليميــة«، 
ــب،  ــي، الغض ــي، اللفظ ــي )البدن ــلوك العدوان ــاد الس ــى أبع ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس وهدف
العــداوة(، إضافــة إلــى معرفــة العالقــة االرتباطيــة بــن الســلوك العدوانــي وبعــض املتغيــرات 
ــم  ــرية، حج ــة األس ــاليب املعامل ــة، أس ــة، االقتصادي ــة، التعليمي ــة االجتماعي ــرية )احلال األس
األســرة، تدخــل األســرة فــي شــئون األبنــاء( لــدى أفــراد العينــة، وأجريــت الدراســة علــى عينــة 
مكونــة مــن )1009( طــالب مــن طــالب الصفــن الثالــث املتوســط والثالــث الثانــوي، وتوصلــت 
الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة: أن حجــم الســلوك العدوانــي منخفــض لــدى أفــراد العينــة، ووجــود 
ــة  ــروق دال ــة، و وجــود ف ــراد العين ــدى أف ــر ل ــر العم ــداوة ومتغي ــن الع ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ف

إحصائيــا فــي بعــد العــداوة لصــاحل طــالب الصــف الثالــث الثانــوي.
ــة  ــة املرحل ــدى طلب ــف ل ــي العن ــى تفش ــة إل ــل املؤدي ــز )2002( : » العوام ــة العاج دراس
الثانويــة فــي مــدارس محافظــات غــزة«، هدفــت إلــى التعــرف علــى العوامــل املؤديــة إلــى تفشــي 
ظاهــرة العنــف لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة وأهميتهــا فــي تشــكيل الشــخصية، وحتديــد نســبة 
ــات غــزة، والكشــف عــن درجــة  ــة مبحافظ ــة الثانوي ــة املرحل ــدى طلب ــف ل ــر العن شــيوع مظاه
ــة  ــة التعليمي ــى( واختــالف املنطق ــر هــذه العوامــل باختــالف اجلنس)ذكر،أنث االختــالف فــي تأثي
)الشــمالية، غــزة، خانيونــس(، وتســليط األضــواء علــى املشــكلة ووضــع بعــض احللــول املقترحة 
لهــا، ورفــع بعــض التوصيــات فــي ضــوء نتائــج الدراســة إلــى املســئولن والقائمــن علــى التعليم 
لألخــذ بهــا، وبلغــت عينــة الدراســة )189( معلمــا ومعلمــة أي نســبة 9.2% مــن مجتمــع الدراســة 
األصلــي موزعــن علــى املناطــق التعليميــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن وســائل اإلعــالم جــاءت 
فــي املرتبــة األولــى فــي درجــة تأثيرهــا علــى العنــف لــدى الطلبــة بنســبة )80.4%(، وجــاء فــي 
املرتبــة الثالثــة مجــال العوامــل املدرســية بنســبة )72.5%(، وكذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

لصــاحل الذكــور
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الدراسات األجنبية : 
ــو  ــة حن ــدارس الثانوي ــالب امل ــات ط ــة اجتاه ــوان »معرف ــة )Crummp,1993( : بعن دراس
ــم مواجهتـه،  ــف”، هدفت  إلى التعرف على االتجاه العام للطلبة نحو العنف لكي تت ــتخدام العن اس
فقـد قـام الباحث باختيار عينة متعددة الطبقات الختيــار املنازل وبلغــت العينــة )8000( منــزل،  ومن 
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:أن املستوى االجتماعــي واالقتصــادي  لألســرة  يؤدي دوراً 
مهما في تشكيل االجتاهــات نحو استخدام العنف، وأن الشباب الذين ينتمون لألسر ذات املستوى 
االجتماعــي واالقتصــادي املتوسـط أقـــل  توجها الســتخدام العنف من الشباب الذين ينتمون ألسر 
فقيرة وعدم و جود داللة إحصائية على أن الشباب الذين يسكنون في املناطق احلضرية أكثر توجها 
نحو العنف من الشباب الذين يسكنون في املناطق الريفية، وتبــن أيضــا وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية بين الشعور باإلحبــاط واالجتاهــات نحو العنـف ، فكلمـا كـــان الشباب أكثر إحباطا  كانت 

ــر توجهاً في استخدام العنف من اإلنــاث. اتجاهاتهم الســتخدام العنف إيجابية. وأن الذكور أكث
دراســة )Sauzouk,1983( هدفــت إلــى التعــرف علــى الســمات االجتماعيــة والنفســية 
ملرتكبــي العنــف ضــد اآلخريــن مــن طــالب املــدارس الثانويــة. حيــث تكمــن أهميــة هــذه الدراســة 
فــي حتليــل الســمات االجتماعيــة والنفســية ملرتكبــي العنــف ضــد اآلخريــن مــن طــالب املــدارس 
الثانويــة . وقــد تكونــت العينــة مــن )250( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة املــدارس الثانويــة، وخلصــت 
ــط  ــى احملي ــود إل ــف تع ــي العن ــية ملرتكب ــة والنفس ــمات االجتماعي ــر الس ــى أن  أكث ــة إل الدراس

األســري الــذي ينشــأ  فيــه الفــرد.

منهجية الدراسة:
ــي  ــي إطــار األســئلة الت ــا وف ــات املــراد احلصــول عليه ــة الدراســة والبيان       فــي ضــوء طبيع
 Documentary(  تســعى الدراســة لإلجابــة عنهــا، اســتخدمت الباحثــة مدخــل الدراســات الوثائقيــة
ــي الســتقراء بعــض الدراســات الســابقة واملؤمتــرات  Approach( كأحــد مداخــل املنهــج الوصف

والكتــب واملقــاالت العلميــة؛ مــن أجــل التصــدي لهــذه الظاهــرة والتوصــل إلــى حلــول لهــا.

أوالً: ظاهرة العنف في المدارس الفلسطينية 
أصبحــت ظاهــرة العنــف فــي املجتمــع الفلســطيني تــؤرق التربويــن أكثــر مــن غيرهــم، 
نتيجــة إدراكهــم خطــورة هــذه الظاهــرة وانتشــارها فــي مؤسســات التنشــئة االجتماعية، فســيطرة 
الصــراع السياســي الفلســطيني اإلســرائيلي أدى إلــى تكريــس مفاهيــم العنــف وممارســته فضــاًل 
عــن انتشــار الصراعــات السياســية داخــل الطيــف الفلســطيني الواحــد ؛ ممــا ســاعد علــى ســيادة 
ــة مــن  ــة فــي املجتمــع الفلســطيني. وهــذا مــا أكدتــه بوصفــي باحث مثــل هــذه الثقافــة العدواني
خــالل مالحظاتــي، ومــا يبــرر انتشــار هــذه الظاهــرة فــي املجتمــع الفلســطيني، مــا نشــره مركــز 
ــات إلــى أن %51.4 مــن  اإلحصــاء الفلســطيني فــي شــباط عــام م2006، حيــث تشــير اإلحصائي
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األمهــات أفــدن بــأن أحــد أطفالهــن فــي العمر)5-17(ســنة قــد تعــرض للعنــف خــالل العــام 2005، 
ــع  ــوع التجم ــتوى ن ــى مس ــا عل ــزة. أم ــاع غ ــي قط ــة و48.5% ف ــة الغربي ــن الضف ــع 53.3% م بواق
الســكاني فتؤكــد النتائــج أن أطفــال الريــف أكثــر تعرضــا للعنــف بواقــع56.4% مقابــل 50.1% فــي 
ــت  ــل توصل ــى الطف ــداء عل ــات، وبخصــوص مــكان حصــول االعت ــي املخيم احلضــر،و 47.3% ف
النتائــج إلــى أن أعلــى نســبة كانــت فــي البيــت حيــث بلغــت 93.3%، تليهــا املدرســة بواقــع %45.2 
ثــم الشــارع بواقــع 41.1%. أمــا فيمــا يتعلــق باجلهــات التــي قامــت مبمارســة  العنــف علــى األطفال 
فقــد أشــارت األمهــات إلــى أن أكثــر جهــة مارســت العنــف علــى األطفــال هــم أحــد أفــراد األســرة 
ــع 34.6%  ــون بواق ــم املعلم ــع39.4%، ث ــارع بواق ــي الش ــات ف ــا األوالد أو البن ــع93.3%، يليه بواق

)غيــث،2006(. 
ومــن املعــروف أن املجتمــع أوجــد املدرســة وأنــاط بهــا حتويــل األهــداف االجتماعيــة وفق 
ــن النمــو املتكامــل والســليم للناشــئة إلــى  فلســفة تربويــة متفــق عليهــا، إلــى عــادات ســلوكية تؤمِّ
جانــب عمليــات التوافــق والتكيــف مــع حاجــات املجتمــع. ويقصــد بالعنــف املدرســي »الســلوك 
العنيــف الــذي يقــوم بــه طلبــة املــدارس؛ بهــدف إحلــاق الضــرر النفســي واجلســمي بغيرهــم مــن 

التالميــذ ســواء أكان داخــل املدرســة أم خارجها«)العاجــز،6: 2002(.
وميثــل العنــف املدرســي الشــكل األخطــر مــن أشــكال العنــف؛ كونــه يجمــع بــن وجهــن 
ــراد املجتمــع بشــكل  ــف ميارســه أف ــف؛ الوجــه املجتمعــي والوجــه املؤسســاتي، فهــو عن للعن
ــث  ــة؛ حي ــدة التعليمي ــف األصع ــى مختل ــة عل ــي املدرس ــاتي وه ــار مؤسس ــل إط ــي داخ جماع
ــة  ــف مســتوياتهم وأدوارهــم فــي املنظومــة التربوي ــف مبختل ميــارس املدرســون والطــالب العن
والتعليمية،إلشــاعة ثقافــة عنــف داخــل إطارهــم املؤسســاتي، ومبــا مينــح عمليــة إشــاعة ثقافــة 
العنــف املدرســي قبــواًل ومشــروعية اجتماعيــة داخــل املجتمــع؛ ألنهــا تؤطــر رمسيــا وشــعبيا من 
خــالل أخذهــا للطابــع الرمســي املؤسســاتي، وقبولهــا وشــرعيتها االجتماعيــة داخــل اإلطــار ذاته 

ــزوان،6 :2006(. )غ

أقسام العنف المدرسي:
يقسم )العدوي،2008( العنف املدرسي إلى:

١-  عنف خارج المدرسة، وينقسم إلى قسمين:
االســتقواء: وهــو عنــف يأتــي مــن خــارج املدرســة وينفــذ داخلهــا، علــى أيــدي مجموعــة مــن  •

األفــراد ليســوا طالبــا وال أهالــي ، بــل ميثلــون شــلة أو عصابــة هدفهــا التخريــب أو اإلزعــاج 
أو خالفــه فــي ســاعات الــدوام أو بعــد انتهــاء اليــوم الدراســي.

عنــف مــن قبــل األهالــي: وهــذا العنــف يكــون إمــا فرديــا وإمــا جماعيــا مــن قبــل األهالــي، وذلــك 
ــة واإلدارة  ــام املدرس ــى نظ ــداء عل ــون باالعت ــم؛ فيقوم ــن أبنائه ــا ع ــاء دفاع ــيء اآلب ــد مج عن

واملعلمــن، مســتخدمن أشــكال العنــف املختلفــة كالشــتم والتهجــم والضــرب.
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٢- عنف من داخل المدرسة:
ــى  ــى عــدة أقســام عل ــف داخــل املدرســة ينقســم إل ــى أن العن ــد أشــار )احملامــدة ،2005( إل وق

النحــو التالــي:
أ- العنف بن الطلبة أنفسهم.

ب- العنف بن املعلمن أنفسهم .
ج- العنف بن املعلمن والطلبة.

د- التخريب املتعمد للممتلكات )طلبة – معلمن( و )طلبة – طلبة(.
وتنــدرج هــذه النقــاط حتــت »العنــف املدرســي الشــامل«؛ حيــث نظــام املدرســة مضطــرب 
بأجمعــه، وتســوده حالــة مــن عــدم القــدرة والســيطرة علــى ظاهــرة العنــف املنتشــرة بــن الطلبــة 

أنفســهم، أو بينهــم وبــن معلميهــم.

أشكال العنف:
تصنف أشكال العنف من خالل اعتبارات عدة إلى:

أوالً:  من حيث أسلوب العنف وطريقته
حيث يقسم العنف بحسب هذا االعتبار إلى:

 العنــف البدنــي أو اجلســدي: والــذي يتمثــل فــي اســتخدام القــوة اجلســدية بشــكل  .1
متعمدجتــاه اآلخريــن؛ بهــدف إيذائهــم وإحلــاق أضــرار جســيمة بهــم، وذلــك كوســيلة عقــاب 
غيــر شــرعية؛ ممــا يــؤدي إلــى التســبب فــي وقــوع األلــم واألوجــاع واملعانــاة النفســية جــراء 
تلــك األضــرار ويعرضهــم للخطــر، ومــن األمثلــة علــى العنــف اجلســدي )احلــرق مــن خــالل 
ــع –  ــتخدام أدوات  الدف ــدي أو باس ــرب باألي ــق – ض ــل – خن ــات بالرج ــار- رفس ــي بالن الك

ــدوي،2008(. ــات( )الع اللطم
ــام  .2 ــاع عــن القي ــل أو االمتن ــم مــن خــالل عم ــد يت ــذي ق ــف ال ــي: وهــو العن ــف النفس العن

ــك  ــدث تل ــد حت ــي، وق ــرر النفس ــة بالض ــة علمي ــة ومعرف ــس مجتمعي ــق مقايي ــل، وف بعم
ــى يــد شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن ميتلكــون القــوة والســيطرة  األفعــال عل
جلعــل طفــل متضــررًا )مــؤذى(؛ ممــا يؤثــر علــى وظائفــه الســلوكية، والوجدانيــة،, الذهنيــة، 
واجلســدية، كمــا أن فــرض اآلراء علــى اآلخريــن بالقــوة هــو أيًضــا نــوع مــن أنــواع العنــف 
النفســي)النيرب،2008(. ومــن األمثلــة علــى العنــف النفســي كمــا تــراه الباحثــة، عــدم تقبــل 
املعلــم للطالــب، واســتخدام أســاليب اإلهانــة والتهديــد والصــراخ مــن قبــل املعلــم للطلبــة أو 

مــن قبــل الطلبــة لبعضهــم البعــض. 
العنــف اللفظــي: عنــف اللســان ال يقــل خطــورة عــن العنــف اجلســدي والنفســي، وتعرفــه  .3

ــة الســائدة باملجتمــع  ــم األخالقي ــة للقي ــة املخالف ــة بأنــه: »اســتخدام الكلمــات النابي الباحث
ــر،  ــرر، التحقي ــالذع املتك ــاد ال ــف اللفظــي) االنتق ــى العن ــة عل ــن«. ومــن األمثل جتــاه اآلخري

ــة، الســخرية(. الشــتم، اإلهان
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اإلهمــال: عــرف )احملامــدة،287: 2005(، اإلهمــال  بأنــه: “عــدم تلبيــة رغبــات الطفــل  .4
ــى: ــه إل ــن«. وصنف ــن الزم ــتمرة م ــرة مس ــية لفت األساس

أ- إهمال مقصود. 
ب- إهمال غير مقصود.

ومــن خــالل مــا ســبق' تؤكــد الباحثــة علــى وجــود عــدة أنــواع إلهمــال الطلبــة منتشــرة في 
املجتمــع الفلســطيني هي: 

اإلهمال الطبي: وهو عدم توفير الرعاية الطبية أو العالج الالزم للطالب.. 1
اإلهمال العاطفي: كحرمان الطالب من احلب واحلنان والتقبل.. 2
اإلهمــال اجلســدي: أي اإلخفــاق فــي حمايــة الطالــب وهــو مــن األمــور اخلطــرة، أو عــدم . 3

توفيــر احلاجــات األساســية مثــل املــأكل واملشــرب واملســكن, أو تركــه وحيــدًا مــن دون 
إشــراف.

ــجيل . 4 ــض تس ــي أو رف ــم األساس ــر التعلي ــدم توفي ــو ع ــي التربوي: وه ــال التعليم اإلهم
ــى التغيــب عــن املدرســة. ــه دراســيا، وتشــجيعه عل ــل فــي املدرســة أو عــدم متابعت الطف

ــل . 5 ــدة, مث ــادرات املفي ــى املب ــاق فــي تشــجيع الطالــب عل ــري: وهــو اإلخف ــال الفك اإلهم
ــة. ــه الفكري ــه أو ممتلكات ــلب حقوق ــة أو س ــة أو اجلماعي ــئوليات الفردي املس

ثانيًا: مظاهر العنف المدرسي 
لــم تعــد ظاهــرة العنــف فــي املجتمــع الفلســطيني مقتصــرة علــى مجــال معــن، فقــد بدأنــا 
نالحــظ انتشــار هــذه الظاهــرة فــي كل ركــن مــن أركان املجتمــع، مبــا فــي ذلــك شــيوعها فــي 
النســق املدرســي، ولــم تعــد هــذه الظاهــرة مقصــورة علــى النمــط التقليــدي »عنــف مــن املعلــم 
جتــاه الطالــب«، بــل تعــدى ظهــور هــذا العنــف ليشــمل عنــف الطالــب جتــاه طالــب آخــر، وعنفــه 

جتــاه املعلــم، وعنفــه جتــاه أدوات املدرســة وممتلكاتهــا.
أوالً: من حيث طريقة العنف حيث يقسم إلى:

ــتجابة  .1 ــر لالس ــي املثي ــوع األصل ــو املوض ــه حن ــف املوج ــو العن ــر: و»ه ــف املباش العن
ــة«  ــر االســتجابة العدواني ــا يثي ــم أو أي شــخص يكــون مصــدرًا أصلي ــل املعل ــة مث العدواني

)الطيــار، 31: 2005(. 
العنــف غيــر املباشــر: “وهــو العنــف املوجــه إلــى أحــد رمــوز املوضــوع وليــس املوضــوع  .2

األصلــي املثيــر لالســتجابة العدوانيــة”، كأن يثيــر املعلــم طالبــا يتســم بالعنــف، فــي الوقــت 
ــم ذاتــه ألي ســبب مــن األســباب؛  ــه إلــى املعل ــه عنف الــذي ال يســتطيع هــذا الطالــب توجي
عندئــذ قــد يوجــه عنفــه ضــد أي شــيء خــاص بهــذا املعلــم أو حتــى إلــى ممتلــكات املدرســة 

)الطيــار،2005(. 
ــنا  ــا مدارس ــي منه ــي تعان ــف  الت ــر العن ــن مظاه ــإن م ــة، ف ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم

ــي:  ــا يل ــطينية م الفلس
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أ تعطيــل املعلمــن عــن إكمــال الــدروس إمــا باحلديــث اجلانبــي، وإمــا مبقاطعــة املعلمــن 	-
فــي أثنــاء الشــرح.

أ  رفض اخلضوع للسلطة املدرسية.	-
أ إثارة الفوضى بن احلصص املدرسية.	-
أ إتالف أثاث املدرسة وإساءة استخدام أجهزة احلاسوب أو أدوات النشاط األخرى.	-
أ  سرقة ممتلكات الطلبة واألدوات املدرسية.	-
أ التلفظ بألفاظ نابية أمام الطلبة.	-
أ الكتابة على جدران املدرسة.	-

ثانًيًا:  من حيث فردية أو جماعية العنف ، ويصنف إلى:
ــي  ــخاص ف ــن األش ــدث ب ــذي يح ــف ال ــو العن ــردي )Individual Violence(: وه ــف الف ١-  العن
احليــاة اليوميــة، مثــل قيــام شــخص معــن بقتــل شــخص آخــر فــي أثنــاء ثــورة مــن الغضــب.

وينقسم األفراد الذين يرتكبون هذا النمط من العنف إلى ثالث فئات هي:
الفئــة األولــى: هــم األفــراد املتســلطون الذيــن ميثــل العنف لديهــم جزءًا أساســيا من ســلوكياتهم 

ــم ومطالبهم. لتحقيق غاياته
الفئــة الثانيــة: »وهــم األفــراد الذيــن يعانــون مــن عقــدة النقــص، ويســتخدمون العنــف بغــرض 
ســد هــذا النقــص الــذي يشــعرون بــه، ويفســر هــذا الوضــع علــى أنه نــوع مــن العالقــة التعويضية 

بــن تقييــم الــذات املنخفــض وبــن العنــف« )الشــهري، 92: 2002(. 
الفئــة الثالثــة: »هــم األفــراد الذيــن يتســمون أساســا بالعنــف واألنانيــة، وتســتخدم هــذه الفئــة 

العنــف كوســيلة عقابيــة فــي حــال عــدم اســتجابة اآلخريــن ملطالبهــم« )اخلريــف،24 :1993(. 
٢- العنــف اجلمعــي )Collective Violence( ويعرف)البغــدادي،2006(، العنــف الفــردي )املتســلط 
األنــوي(: بأنــه » كل إيــذاء بالقــول أو بالفعــل يقــوم بــه شــخص مــا باســتخدام اللســان أو اليــد 
بشــكل عنيــف جتــاه آخريــن ســواء كان هــذا اآلخــر فــردًا أو جماعــة«، ويعــرف العنــف اجلماعــي 
)املتســلط اجلمعــي(: بأنــه »قيــام مجموعــة بشــرية، ذات خصائــص مشــتركة، باســتخدام العنــف 
والقــوة كوســيلة مــن وســائل حتقيــق مصلحتهــا اخلاصــة، أو تطبيــق ســباقها اخلــاص علــى الواقع 

اخلارجــي«.

ثالثًا: أسباب العنف المدرسي
طبيعــة املجتمــع األبــوي والســلطوي: علــى الرغــم مــن أن مجتمعنــا ميــر مبرحلــة انتقالية،  .1

فإننــا نــرى جــذور املجتمــع املبنــي علــى الســلطة األبويــة مــا زالــت قائمــة ممتــدة، فنــرى- 
علــى ســبيل املثــال- أن اســتخدام العنــف مــن قبــل األخ الكبيــر أو املــدرس أمــر مبــاح وينظــر 
ــة،  ــة النفســية – االجتماعي ــة الســليمة، وحســب النظري ــر االجتماعي ــي إطــار املعايي ــه ف إلي
فــإن اإلنســان يكــون عنيفــا عندمــا يتواجــد فــي مجتمــع يعتبــر العنــف فيــه ســلوكا ممكنــا، 
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مســموحا ومتفقــا عليــه. 
ــي  ــة، فيأت ــات اخلارجي ــع الضغوط ــب جلمي ــي املص ــة ه ــر املدرس ــك، تعتب ــى ذل ــاًء عل بن
الطــالب امٌلعنفــون مــن قبــل األهــل واملجتمــع احمليــط بهــم إلــى املدرســة ليفرغــوا الكبــت 
القائــم بســلوكيات عدوانيــة عنيفــة، يقابلهــم طــالب آخــرون يشــابهونهم الوضــع بســلوكيات 
مماثلــة، وبهــذه الطريقــة تتطــور حــدة العنــف ويــزداد انتشــارها. أمــا فــي داخــل املدرســة، 
فتأخــذ اجلماعــات ذوات املواقــف املتشــابهة حيــال العنــف شــكل شــلل وحتالفــات مــن أجــل 
االنتمــاء، ممــا يعــزز عندهــم تلــك التوجهــات والســلوكيات، لهــذا إذا كانــت البيئــة خــارج 

املدرســة عنيفــة، فــإن املدرســة ســتكون عنيفــة )موســى،1983(.
كل ذلــك ينعكــس علــى ســلطوية املجتمــع املدرســي، فيؤدي التســلط فــي املجتمع املدرســي 
إلــى خلــق جيــل جديــد غيــر قــادر علــى مواجهــة مشــكالته؛ األمــر الــذي يــؤدي إلــى شــيوع 
اإلحبــاط والعلــل النفســية التــي تقــود إلــى الســلوكيات العنيفــة. لــذا إذا أرادت املدرســة أن 
تقــوم بدورهــا التعليمــي والتربــوي، فــإن عليهــا أن تفــرض مجموعــة مــن القواعــد والنظــم، 
فــإذا جتــاوزت املدرســة احلــد املعقــول فــي فــرض القواعــد والتعليمــات والنظــم وفرضــت 
أســلوبا صارمــا ال يتفــق واحلــد الطبيعــي لألمــور، فــإن ذلــك قد يــؤدي إلــى نفور الطــالب من 
املدرســة، والهــروب نهائيــا؛ ومــن ثــم االخنــراط فــي ســلوكيات منحرفــة )الطخيــس،1994(.   

املجتمــع التحصيلــي: فــي كثيــر مــن األحيــان، حنتــرم الطالــب الناجــح فقــط وال نعطــي  .2
أهميــة وكيانــا للطالــب الفاشــل تعليميــا؛ الطالــب الــذي ال يتجــاوب معنــا. وحســب نظريــة 
الدوافــع، فاإلحبــاط هــو الدافــع الرئيســي مــن وراء العنــف إذ إنــه بواســطة العنــف يتمكــن 
ــف  ــرى أن العن ــا ن ــرًا م ــه اخلاصــة، وكثي ــت قدرات ــن أن يثب ــذي يشــعر بالعجــز م ــرد ال الف
نــاجت عــن املنافســة والغيــرة، كذلــك فــإن الطالــب الــذي يعاقــب مــن قبــل معلمــه باســتمرار، 

يبحــث عــن موضــوع )شــخص( ميكنــه أن يصــب غضبــه عليــه.
العنــف املدرســي: هــو نتــاج التجربــة املدرســية )ســلوكيات املدرســة(، وهــذا التوجــه يحمل  .3

ــى التصــدي  ــل – بالضــرورة - عل ــق املشــكلة، والعم ــة خل املســئولية للمدرســة مــن ناحي
ــا مــن  ــا املدرســة بكامله ــذا حتي ــا؛ له ــا واحلــد منه ــة مبواجهته ــا ووضــع اخلطــط الكفيل له
طاقــم معلمــن وإخصائيــن وإدارة فــي ظــل عالقــات متوتــرة طــوال الوقــت؛ »ممــا يؤكــد أن 
الســلوكيات العنيفــة هــي نتــاج املدرســة«، وميكــن تقســيمها إلــى ثالثــة موضوعــات وهــي: 
ــو  ــالب، اجل ــع للط ــت وقم ــاط وكب ــة، إحب ــل املدرس ــة داخ ــرات مفاجئ ــرة وتغي ــة متوت عالق

ــوي )موســى،1983(. الترب
ــن يعيشــون  .4 ــراد األســرة الذي ــاع عــدد أف ــل) ارتف ــرية مث ــئة األس ــق بالتنش ــباب تتعل أس

فــي منــزل واحــد لألســرة املمتــدة، إقامــة أفــراد األســرة صغــارًا كانــوا أو كبــارًا فــي غرفــة 
واحدة،اخلالفــات الزوجيــة والصــراع بــن الزوجــن، اإلهمــال الزائــد أو احلمايــة الزائــدة جتــاه 
األبنــاء، التســلط الزائــد جتــاه األبنــاء: ويتمثــل فــي فــرض األم أو األب رأيــه علــى الطفــل ممــا 
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يؤثــر علــى حتقيــق رغباتــه، وهــذا األســلوب يلغــي رغبــات الطفــل وميولــه منــذ الصغــر، كمــا 
ــى تكويــن شــخصية خائفــة دائمــا مــن  ــة فــي ســبيل حتقيــق ذاتــه، ويســاعد عل يقــف عقب
ــى تشــجيع  ــة إل ــاوي،84 :1993(، إضاف ــر )قن ــكات الغي ــى ممتل ــدي عل ــف وتعت الســلطة، ُتتل
التنافــس بــن األبنــاء أنفســهم وبــن اآلخريــن: غيــر أن التنافــس  قــد يأخــذ طابــع التشــاجر 
حــول األلعــاب أو تســابقهم علــى احلصــول علــى امتيــاز أو تعزيــز معــن،, كل هــذه املواقــف 
طبيعيــة ميكــن الســيطرة عليهــا والتحكــم فيهــا ولكــن هنــاك مواقــف يحدثهــا الكبــار ويدفعنــا 
الصغــار إليهــا؛ ممــا يــؤدي إلــى تغييــر فــي ســلوك الطفــل، يتمثــل فــي اســتخدام الضــرب 

والســب والتخريــب )الضيــدان، 53: 2003(.
األســباب التــي تتعلــق بالطالــب نفســه، ومــن هــذه األســباب)الرغبة فــي احلصــول علــى  .5

ــة  ــات اجتماعي ــا، العجــز عــن إقامــة عالق ــب قبوله ممنوعــات أو محرمــات أو أشــياء يصع
صحيــة، الشــعور بالفشــل أو احلرمــان مــن العطــف، تضخــم األنــا؛ فالعنــف هــو صــورة األنا 
واألنانيــة فــي الفــرد، والعالقــة بينهمــا مطــردة، فكلمــا تضخمــت األنــا زاد العنــف )العرينــي، 

.)2003: 32-3

ــو املناهــج مــن  .6 ــوى املناهــج املدرســية، ومــن هــذه األســباب )خل ــق مبحت أســباب تتعل
ــى مــا  ــى احملاضــرات وعل ــرات، اقتصارهــا عل ــاء اخلب ــة بن ــة فــي عملي األنشــطة الضروري
يعرضــه املعلــم داخــل غرفــة الصــف، اعتمــاد املناهــج فــي طريقــة تدريســها علــى التلقــن 
واحلفــظ بشــكل كبيــر علــى الرغــم مــن احملــاوالت احلثيثــة إلحــداث تغييــر فــي هــذا املنحــى، 
ــى  ــي مســاعدة الطــالب عل ــى فشــلها ف ــاة إل ــع واحلي ــة املناهــج عــن املجتم ــد أدت عزل وق
ــا( ــى تطويره ــل عل ــكالتها والعم ــل مش ــي ح ــهام ف ــرة واإلس ــاة املعاص ــع احلي ــف م التكي

)كشــغري، 5: 2005 (.
وتضيــف الباحثــة أســبابا أخــرى تتعلــق باملناهــج الدراســية وهي)اهتمــام املناهــج باجلانب 
البنائــي لشــخصية الطالــب، وإهمــال تطويــر اجلانــب الوقائــي فــي شــخصيته علــى النحــو 
الــذي يســاهم فــي احلــد مــن ممارســة ســلوك العنــف، وقلــة ارتبــاط املناهــج بالقيــم الدينية 

واألخالقيــة الســائدة فــي املجتمــع(.
أســباب تتعلــق بــاإلدارة املدرســية، ومــن هــذه األســباب)عدم تطبيــق القوانــن واللوائــح  .7

امللزمــة لالنضبــاط املدرســي، غيــاب نظــام املتابعــة اجلــادة للمعلمن،العالقات غيــر املهنية 
ــام  ــف االهتم ــلبياتهم، ضع ــن س ــر ع ــض البص ــه يغ ــن جتعل ــض املعلم ــر وبع ــن املدي ب

ــة )جــادو،2005(. باألنشــطة الطالبي

رابعًا: دور كل من األسرة والمدرسة ووزارة التربية والتعليم العالي
           في الحد من العنف المدرسي

ــا،  ــه أبناؤه ــف ب ــذي يتص ــف ال ــن العن ــئوليتها ع ــن مس ــرا م ــزءًا كبي ــرة ج ــل األس تتحم
وبالرغــم مــن ذلــك فلألســرة دور وقائــي فــي حمايــة أبنائهــا مــن هــذا العنــف؛ لذلــك تعــد األســرة 
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هــي نقطــة البدايــة التــي تتركــز فيهــا التدابيــر الوقائيــة واحلمايــة مــن العنــف, وذلــك بالعمــل على 
اســتقرارها وتهيئــة اجلــو املناســب لتنشــئة أســرية صحيحــة ففــي حــن يعانــي بعــض األطفــال 
مــن الفقــر والقــدوة الســيئة وانقطــاع التعليــم وغيــر ذلــك مــن املصاعــب والظــروف، إال أنهــم ال 
ينحرفــون، مــا دام احلــب يســود األســرة ويجمــع الوالديــن. ومــن هنــا يبــدو أن توفيــر االســتقرار 
الوجدانــي للطفــل فــي أســرته هــو توفيــر حلصانــة معينــة مــن االحنــراف والعنــف. كمــا أن لألطفال 
حقــا علــى أســرهم وهــو حــق التربيــة، ولهــذا احلــق أطــر متعــددة، فالتربيــة تهــدف إلــى تقويــة 
جســم الطفــل؛ والتربيــة الروحيــة تهــدف إلــى ضبــط الســلوك وااللتــزام بقيــم الرحمــة والرفــق 
والتســامح وغيرهــا، والتربيــة االجتماعيــة تهــدف إلــى تشــكيل الــذات االجتماعيــة، والتكيــف مــع 
الواقــع؛ وبهــذا تلعــب التربيــة دورًا مهمــا فــي حيــاة الطفــل؛ علــى حنــو يجعــل التربيــة اخلاطئــة 

مفضيــة إلــى الســلوكيات املنحرفــة والعنيفــة )خليفــة،175،أ1962(. 

دور المدرسة في الحد من العنف المدرسي  
للمدرســة دور مؤثــر فــي وقايــة الفــرد مــن الســلوكيات العنيفــة، وحتــى تــؤدي املدرســة هــذا 
الــدور، ينبغــي أن تكــون التربيــة والتعليــم نابعــن مــن الواقــع ومــن قيــم املجتمــع واجتاهاتــه، 
وأن يتمــا فــي إطــار التعــاون والتكامــل بــن أفــراد املجتمــع، وأن تكــون تربيــة الطفــل وتعليمــه 
مســتمدين مــن مبــدأي التكامــل والشــمولية، وأن تراعــي العمليــة التعليميــة األهــداف االنفعاليــة 
التــي تتمثــل فــي تنميــة القيــم األخالقيــة والدينيــة والروحيــة وتدعيمهــا، وغــرس مبــادئ اإليثــار 
والثقــة بالنفــس لــدى املتعلــم، وتعويــد الطفــل علــى حتمــل املســئولية، وإشــاعة روح التســامح 
واحتــرام اآلخريــن، ويلعــب املدرســون واإلخصائيــون االجتماعيــون وغيرهم دورًا مهمــا في وقاية 
املتعلمــن مــن العنــف، علــى شــريطة أن يكــون املعلــم صاحلــا ملمارســة دوره إذا كانــت مؤهالتــه 
تنطــوي علــى إملــام كاٍف بســيكولوجية الطفــل واختــالف النزعــات الفرديــة لديــه، ومظاهــر منــو 
الشــخصية ووســائل هــذا النمــو واحلــاالت النفســية غيــر العاديــة وذلــك كلــه بالقــدر الــذي يتيــح 
للمعلــم أن يكشــف أي مشــكلة متعلقــة بالشــخصية فــي الوقــت املناســب)أبو اخليــر،490 :1974(. 
وللمــدرس دور مهــم فــي وقايــة الطــالب مــن االحنــراف والعنــف؛ فاملــدرس الــذي يتســم 
ــة عــن  ــات الســلوكية الناجم ــه االضطراب ــر لدي ســلوكه وشــخصيته بالتســلط والســيطرة، تظه
الكبــت لــدى الطــالب. وترجــع خطــورة دور املعلــم إلــى أنــه يقــوم بعــدة أدوار؛ فهــو بديــل األب 
ــب  ــه أن يجن ــه علي ــم؛ ولكــي ينجــح فــي أداء مهمت ــر وعال ــس ومشــرف وموجــه وخبي وهــو رئي
الطــالب الوقــوع فــي الســلوكيات العنيفــة ، وأن ميثــل لهــؤالء الطــالب القــدوة احلســنة، وأن تكــون 

لديــه القــدرة علــى التكيــف مــع اآلخريــن )الســمالوطي،78 :1986(.

دور وزارة التربية والتعليم العالي في الحد من العنف المدرسي
ــى حشــد اجلهــود كافــة؛ مــن أجــل احلــد مــن  ــي عل ــم العال ــة والتعلي ــت وزارة التربي عمل

ــف املدرســي مــن خــالل : ظاهــرة العن
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 مراعــاة األســس املرتبطــة بحقــوق اإلنســان فــي األنظمــة والتعليمــات اخلاصــة باالنضبــاط  •
املدرســي،  وإصــدار تعليمــات واضحــة مبنــع اســتخدام العنــف املدرســي جتــاه الطلبــة.

ــاج  • ــاء املنه ــم النشــط وبن ــى التعل ــز عل ــم مــن خــالل التركي ــم والتعل ــة التعلي حتســن نوعي
ــة  ــاة، واملتناغــم مــع أســس املســاواة والدميقراطي ــارات احلي ــى أســاس مه الفلســطيني عل

ــي. ــوع االجتماع ــم الن ــة، ومفاهي ــل واملواطن ــوق الطف وحق
التعــاون والشــراكة مــع الهيئــات الدوليــة كاملعهــد العربــي حلقــوق اإلنســان، ومكتــب املفوض  •

الســامي حلقــوق اإلنســان ومنظمــة اليونيســف للطفولــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر؛ 
حتــى ميكــن تأهيــل خبــراء فــي مجــال تعميــم حقــوق الطفــل فــي طــرق التدريــس واملناهــج 

الدراســية.
تعليــم حقــوق اإلنســان وحقــوق الطفــل فــي املــدارس الفلســطينية، وإدمــاج مفاهيــم حقــوق  •

اإلنســان فــي عمليــة التعليــم مــن خــالل العديــد مــن الكتــب التــي تناولــت موضوعــات حقــوق 
الطفــل، بالتعــاون والتنســيق مــع منظمــة العفــو الدوليــة ومركــز اإلعــالم والتنســيق التربــوي، 

ومركــز إبــداع املعلــم، ومركــز املــورد، ومؤسســة احلــق.
برنامــج اإلرشــاد التربــوي والصحــة النفســية الــذي يهــدف إلــى النهــوض بالوضــع النفســي  •

ــوق  ــة واملعلمــن، وإكســاب الســلوك الصحــي الســليم فــي إطــار إعطــاء أولويــة حلق للطلب
الطفــل فــي ظــل بيئــة معــززة للصحــة النفســية واجلســمية .

املســاهمة فــي احلــد مــن انتشــار الظواهــر غيــر الصحيــة خاصــة تلــك املتعلقــة بالنظافــة،  •
والعنــف والتدخــن. 

تدعيــم الصحــة النفســية للطلبــة فــي املــدارس مــن خــالل املهــام التــي يقــوم بهــا املرشــدون  •
التربويــون فــي املــدارس، وهــؤالء يقــدر عددهــم فــي املــدارس احلكوميــة بـــ 720 مرشــدًا/ة، 
ــي  ــف النفس ــتوى التكي ــع مس ــي رف ــاهمون ف ــزة يس ــاع غ ــدارس قط ــي م ــم )270( ف منه

واالجتماعــي، وتعزيــز النمــاء النفســي والصحــي للطلبــة .
بنــاء خطــة ســنوية للعمــل اإلرشــادي ترتكــز فــي محاورهــا علــى حمايــة الطلبــة مــن مظاهــر  •

ــة،  ــن كاف ــات الوط ــى مديري ــة عل ــذه اخلط ــم ه ــم، وتعمي ــة ضده ــة املوجه ــف املختلف العن
شــاملة مؤشــرات التقييــم واملتابعــة للبرامــج واخلطــط اإلجرائيــة للمرشــدين التربويــن. 

 تنفيــذ املرشــدين التربويــن للعديــد مــن الدراســات واألبحــاث التــي تتنــاول العنــف ضــد  •
الطلبــة، وتعزيــز الصحــة النفســية للطلبــة، وإصــدار العديــد مــن املجــالت املدرســية التــي 

تعــزز مســتوى الصحــة النفســية للطلبــة واحلــد مــن مظاهــر العنــف املدرســي.
تشــكيل جلــان طــوارئ فــي كل مديريــة للتعامــل مــع املشــكالت الطارئــة بــن الطلبــة، والتــي  •

ــي  ــتوى النفس ــى املس ــلبية عل ــورات س ــدوث تط ــن ح ــد م ــا للح ــا فوري ــاًل مهني ــب تدخ تتطل
ــي. والصح

تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع ذات العالقــة باحتــرام حقــوق الطفــل، والتــي تســاعد علــى احلــد  •
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مــن مظاهــر العنــف والعالقــات العدائيــة داخــل املــدارس، بتمويــل مــن منظمــات ومؤسســات 
وجهــات ماحنــة دوليــة مثــل اليونيســف، ومؤسســة إنقــاذ الطفــل، وأيضــا تنفيــذ مشــاريع 
ــطينية  ــة الفلس ــات األهلي ــن املؤسس ــد م ــع العدي ــاون م ــه بالتع ــدف نفس ــي اله ــب ف تص
ومؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني مثــل ســكرتارية اخلطة الوطنيــة للطفل الفلســطيني، 

و برنامــج غــزة للصحــة النفســية.

خامسًا: تصور مقترح من منظور خدمة الجماعة لعالج ظاهرة العنف 
               في المدارس الفلسطينية

دور اإلخصائي االجتماعي 
أوالً: الكشــف املبكــر عــن مســتويات العنــف الطالبــي مــن خــالل املالحظــة املباشــرة للســلوك 

اليومــي للطــالب، واســتمارة تقــومي الســلوك، ومعلمــي الطلبــة.
ثانيًا: الدراسة االجتماعية والتشخيصية وتتضمن محاور التدخل املهني اآلتي: 

أ احلالــة 	- املرضيــة،  )شــخصيته،حالته  التاليــة  اجلوانــب  دراســة  تتــم  الطالــب: 
النفسية،مســتواه الدراســي،عالقته مبدرســيه وزمالئــه، االلتــزام باملعاييــر املدرســية، 

ــرة(. ــي األس ــه ف ــرته وترتيب ــراد أس ــع أف ــه م عالقات
أ ــب، ويجــري 	- ــن : باعتبارهــم مــن املصــادر األساســية للمعلومــات عــن الطال املعلم

ــة  ــه باحلص ــدى التزام ــب وم ــي للطال ــل العلم ــى )التحصي ــم عل ــن خالله ــرف م التع
ــه(. ــه و معلمي ــع زمالئ ــه م ــة عالقت ــية، طبيع الدراس

أ األســرة: مــن خــالل املقابلــة مــع رب األســرة أو مــن ينــوب عنــه، يتــم التعــرف علــى 	-
)مســتوى املعيشــة، عــدد أفــراد األســرة، مســتوى تعليــم األســرة، مــدى الرضــا الــذي 
يحصــل عليــه الطالــب مــن إشــباع احتياجاتــه، أســلوب التنشــئة االجتماعيــة، طريقــة 

ــة األب واألم للطالــب(. معامل
ثالثــًا: التشــخيص وهــو أولــى عمليــات التدخــل املهنــي مــع الطــالب الذيــن ميارســون العنــف؛ من 
أجــل الوصــول إلــى فهــم واضــح لطبيعــة العنــف الــذي ميارســونه مــن حيــث أســبابه ومظاهــره 

واألنســاق املرتبطــة بــه والعوامــل املؤثــرة فيــه.
ــى  ــي ســاعدت عل ــي ضــوء التشــخيص ووضــوح األســباب الت ــه ف ــم وضع ــالج ويت ــا: الع رابع

ــب رئيســية:  ــة جوان ــي ثالث ــل العــالج ف ــف، ويتمث العن
١- العــاج الذاتــي: وهــو مــن أمنــاط العــالج املوجهــة إلــى شــخصية الطالــب؛ حيــث يجمــع بــن 
تنميــة الوظائــف الذهنيــة واملعرفيــة وبــن أســاليب تعديــل االجتاهــات والســلوك معــا؛ وبذلــك يتــم 
ــق  ــة العوائ ــه – دون إســراف – ومــن إزال ــه مــن مالحظــة ذات ــي متكن ــب الوســائل الت ــم الطال تعلي
االنفعاليــة )االنفعــاالت والتوتــر العصبــي(؛ ممــا يســاعده علــى اكتســاب املزيــد مــن النضــج والنمو 
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والصحــة النفســية، ويــؤدي إلــى تعديــل اجلوانــب املعرفيــة، واالنفعالية، والســلوكية، وبذلــك يكون 
ســلوك الطالــب ايجابيــا وبعيــدًا عــن العنــف. 

دور اإلخصائي في تقدمي اإلرشاد الذاتي
· مســاعدة الطــالب علــى التخلــص مــن املشــكالت املختلفــة التــي يعانونهــا، مــن خــالل 	

مســاعدتهم علــى إيجــاد حلــول لهــا، ويتــم ذلــك مــن خــالل تكنيــكات خدمــة اجلماعــة 
مثــل: عقــد النــدوات، واحملاضــرات، واملناقشــات اجلماعيــة الهادفــة إلــى تزويــد الطــالب 
ــى  ــم وعل ــى ذواته ــلبية عل ــاره الس ــه وآث ــف وطبيعت ــن العن ــرات ع ــات واخلب باملعلوم

مجتمعهــم . 
· العمــل علــى إبــراز جوانــب القــوة فــي شــخصية الطــالب وتوظيفهــا فيمــا يخــدم تطورهــم 	

ــة  ــى املشــاركة فــي األنشــطة املنظم ــي واالجتماعــي، ومســاعدتهم عل العلمــي واملهن
ــي  ــة ف ــة، أو إشــراك الطلب ــي األنشــطة الرياضي ــل املشــاركة ف ــم مث ــرز قوته ــي تب الت

معســكرات عمــل لالســتفادة مــن طاقاتهــم الزائــدة.
· العمــل علــى تعديــل اجتاهــات الطلبــة فيمــا يتعلــق بثقافــة العنــف مبــا يتمشــى مــع ثقافــة 	

املجتمــع وقيمــه وأخالقياته.
· إتاحــة الفرصــة للطــالب للتعبيــر عــن آرائهــم فيمــا يتصــل مبوضوعــات العنــف وأســباب 	

ــن  ــس ع ــة للتنفي ــام الطلب ــال أم ــح املج ــك يفس ــكل ذل ــه ف ــبل مواجهت ــته، وس ممارس
انفعاالتهــم، ومــن ثــم يتخلصــون مــن املشــاعر الســلبية التــي تقودهــم إلــى ممارســة 

الســلوك العنيــف.
· ــم رحــالت أو زيــارات لهــؤالء الطــالب؛ لكــي يكــون لهــا مــردود نفســي إيجابــي 	  تنظي

عليهــم .
ــة  ــدم للبيئ ــي تق ــرة الت ــر املباش ــرة وغي ــات املباش ــه اخلدم ــود ب ــي: واملقص ــاج البيئ ٢-  الع

ــى:  ــم إل ــب، وتقس ــة بالطال احمليط
أ- عــالج بيئــي مباشــر: وهــي اخلدمــات املاديــة امللموســة التــي تقــدم للطالــب، وتكــون فــي هيئــة 
مســاعدة ماديــة ) تأهيــل وتدريــب، إيجــاد مســكن مناســب، أشــياء عينيــة كالكتــب واملعينــات 

الطبيــة، حتويــل مــن صــف إلــى آخــر(.
ب-  إرشــاد بيئــي غيــر مباشــر: وهــو اســتخدام أســاليب اإلرشــاد الذاتــي مــع احمليطــن بالطالــب 

وهمــا األســرة واملدرســة، ويتمثــل دور اإلخصائــي االجتماعــي فيمــا يلي: 
· العمــل علــى ســيادة عالقــة الثقــة بــن الطالــب واحمليــط االجتماعــي الــذي يعيــش فيــه، 	

وتعــود هــذه املســئولية على األســرة بالدرجــة األولــى واملدرســة بالدرجة الثانيــة؛ حيث 
يعمــل اإلخصائــي مــع األســرة واملدرســة علــى توفيــر اجلــو النفســي والبيئي املناســبن 

لتوجيــه الطــالب فــي مســار النمــو الصحيــح البعيــد عــن العنف.
· اتبــاع األســلوب التربــوي الصحيــح القائــم علــى املوازنــة فــي عالقــة الطالــب مع أســرته 	
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ــون إلــى العنــف لكســب مــا  ــة عندمــا يلجئ ومدرســته، وعــدم الرضــوخ ملطالــب الطلب
يرغبــون فيــه.

· توفيــر النمــوذج والقــدوة مــن قبــل األشــخاص الذيــن يعتبرهــم الطالــب قــدوة ومنوذجا له 	
ســواء كانــوا )معلمــن، أو آبــاء، أو أصدقــاء(، وتقــع مســئولية متابعــة هــذه النمــاذج على 

اجلهــات املعنيــة مبحاربــة ظاهــرة العنــف املدرســي وأبرزهــم وزارة التربيــة والتعليم.
· أن يوجــه اإلخصائــي كاًل مــن األســرة واملدرســة إلــى مســاعدة الطــالب علــى ممارســة 	

األنشــطة التــي تشــبع احتياجاتهــم.
· توجيــه كل مــن األســرة واملدرســة إلــى ضــرورة التعــرف علــى مراحــل النمــو وطبيعــة 	

الســلوك املناســب لــكل مرحلــة عمريــة؛ ممــا يســاعدهم علــى تعزيــز الســلوك اإليجابــي 
للطــالب، ومــن أهمهــا الســلوك التعاونــي البعيــد عــن العنــف.

٣- اإلرشــاد الجماعــي: ويعــد مــن أفضــل الوســائل للتعامــل مــع فئــة الطــالب الذين ميارســون 
ــي تكــون ضمــن أعضــاء  ــات الت ــردي؛ فالعالق ــج أفضــل مــن اإلرشــاد الف ــف ويعطــى نتائ العن
ــى  ــي يســاعد هــؤالء الطــالب عل ــب اإلخصائ ــة والتدخــل مــن جان ــة وقوي ــون وثيق اجلماعــة تك
ضبــط النفــس الــذي يحــول دون ممارســتهم للعنــف. ويســتخدم املتخصصــون اإلرشــاد اجلماعي 
ــث  ــن حي ــة م ــة العالجي ــم املجموع ــص تصمي ــار خصائ ــن االعتب ــن بع ــة، آخذي ــذه الفئ ــع ه م
طبيعــة الســلوك العنيــف الــذي ميارســونه، والعمــر الزمنــي، واخلصائــص الثقافيــة واالجتماعيــة، 
وطبيعــة البيئــة االجتماعيــة التــي ينحــدرون منهــا، ويهــدف هــذا النــوع مــن اإلرشــاد إلــى تزويــد 
الطــالب باملعلومــات، واخلبــرات، واالجتاهــات والقيــم التــي تعينهــم علــى مواجهــة مشــكالتهم من 
خــالل تنظيــم األنشــطة اجلماعيــة املتنوعــة التــي تكســب الطــالب املهــارات االجتماعيــة املرغوبة، 
وكذلــك متابعــة املتخصصــن جلميــع ســلوكيات الطــالب فــي مختلــف املجــاالت ملنــع أي نشــاط 

يقــود الطالــب إلــى العنــف. ويقــوم اإلخصائــي هنــا بــدور الرائــد للجماعــة ويعمــل علــى: 
· ــاء واملعلمــن؛ 	 ــم حتــت إشــراف اآلب ــى مــا حوله إعطــاء الطــالب  فرصــة للتعــرف عل

بحيــث ال يضــر الطفــل بنفســه أو بغيــره، مثــل إعطــاء الطالــب فرصــة القيــام باألعمــال 
التــي يرغــب فيهــا ، كمــا يحــدث عنــد اســتخدامه لــألدوات احلــادة املســتعملة فــي حياتنا 

اليوميــة كاملقــص.
· االبتعــاد عــن مقارنــة الطالــب بغيــره خاصــة فــي مجــال التحصيــل الدراســي، وعــدم 	

إلقــاء اللــوم علــى الطالــب ملمارســته بعــض األخطــاء الســلوكية.
· إكســاب الطالــب تقديــرًا إيجابيــا لذاتــه مــن خــالل مشــاركته فــي حتمــل املســئولية جتــاه 	

احمليطــن بــه ســواء زمــالء الدراســة أو إخوتــه فــي البيــت.
· إعطــاء الفرصــة للطالــب ملمارســة حقــه فــي إبــداء رأيــه ضمــن إطــار اجلماعــة التــي 	

ينتمــي إليهــا، وبذلــك يكــون الطالــب قــد ختلــص مــن مشــاعره الســلبية التــي تقــوده إلــى 
اســتخدام العنــف.
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· ــر 	 ــك حتري ــدف مــن ذل ــي، واله ــي واالســتبصار الذات ــب التلقائ ــالج باللع اســتخدام الع
الســلوك لــدى الطــالب، واحملافظــة علــى تلقائيتهــم فــي التعبيــر عــن دوافعهــم ومراعــاة 

هــذه الدوافــع.

التوصيات:
ــة بــن كل مــن دور  ــات التكاملي ــاون وإقامــة العالق ــة التع ــى أهمي ــد عل ضــرورة التأكي  - 1  
األســرة واملدرســة واملناهــج التعليميــة فــي احلــد مــن ظاهــرة العنــف املدرســي.

العمــل علــى تدعيــم القيــم الدينيــة واألخالقيــة للطلبــة، ومتابعــة مــدى انعــكاس ذلــك   - 2  
علــى ســلوكهم داخــل املدرســة وخارجهــا.

ــي يعيــش فيهــا الطالــب ســواًء  فــي  ــة الت ــة االجتماعي نشــر ثقافــة الالعنــف فــي البيئ  - 3  
املدرســة أو فــي األســرة

العمــل علــى متابعــة الطــالب والتعــرف علــى مشــكالتهم املختلفــة ومســاعدتهم علــى   - 4  
حلهــا بطــرق صحيحــة؛ حتــى يكــون ذلــك ســّدًا منيعــا يحــول دون اســتخدامهم للعنــف 

حلــل هــذه املشــكالت .
ضــرورة العمــل علــى مســاعدة الطلبــة علــى تفريــغ طاقاتهــم مــن خــالل توفيــر األنشــطة   - 5  

ــات.   ــغ هــذه الطاق ــم مــن تفري ــي متكنه ــة الت الالمنهجي
االبتعــاد كليــا عــن سياســة العقــاب بالنســبة إلــى الطــالب؛ ألن ذلــك يولــد مزيــدًا مــن   - 6  

ــم. ــف لديه العن
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اإلعداديــة كمــا يدركهــا املعلمــون والتالميــذ فــي قطــاع غــزة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، 

اجلامعــة اإلســالمية، غــزة.
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