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ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة  ُتعبِّ
ر بالضرورة عن رأي املجلة، كما  عن آراء كاتبيها وال ُتعبِّ
أن ترتيب البحوث يف املجلة ال يخضع ألهمية البحث 

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  20 جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ٦٠ جنيهًا مصرّيًا

داخل مصر للمؤسسات: ١٦٠ جنيهًا مصرّيًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا

الدول العربية للمؤسسات : ١٠٠ دوالر أمريكي
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

هذا العدد هو رقم 31 بتاريخ مارس 2018 في سلسلة "الطفولة والتنمية" ويتناول ملف 

هذا العدد موضوع التعليم، ويشارك فيه الدكتور أحمد حجي، بورقة عن إعداد النشء 

ملجتمع املعرفة يتناول فيها سمات مجتمع املعرفة والفروق التي يحدثها إتاحة هذا الكم 
الهائل من املعلومات والتكنولوجيا في املجتمع، واملشكالت التي حتول دون تطبيق سياسات 

واستراتيجيات وآليات مبتكرة تستجيب ملتطلبات عصر املعرفة في الدول النامية وخاصة 

في قطاع التعليم.

أما األستاذة رحمة الزهراني فتشارك ببحث بعنوان "رؤية استشرافية ألدوار املشرفة 

التربوية يف رياض األطفال باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية )2030(" تتناول فيه 
حتليل رؤية اململكة وتوجهاتها فيما يتعلق بتربية األطفال وإعادة هيكلة التعليم، ودراسة  

للواقع الفعلي لإلشراف التربوي في رياض األطفال وحتليل الواقع املناظر له في بعض 

الدول املتقدمة. ويقدم البحث في النهاية رؤية مقترحة ألدوار املشرفة التربوية في رياض 

األطفال واخلطوات اإلجرائية لتفعيلها في ضوء رؤية اململكة 2030م.

كما تشارك الدكتورة ساما خميس مبقال بعنوان "مهارات القرن الواحد والعشرين: 

كما  والعشرين  الواحد  القرن  مهارات  إطار عمل للتعليم من أجل املستقبل" يستعرض 
 Partnership for يصفها إطار عمل الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين

21st Century Skills من الواليات املتحدة األمريكية، باعتباره منوذجًا إلحدى املبادرات 

العاملية التي تهدف لتحديد مخرجات التعلّم التي ينبغي توفرها في لبنات املستقبل، واملعايير 

األساسية التي تضمن حتقيق هذه املهارات في مخرجات البرامج التعليمية. 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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ويعرض الدكتور خالد صالح تقرير اليونيسف حول التعليم حتت خط النار: النزاع 

وحرمان األطفال من التعليم فى الشرق األوسط، الذي صدر عام 20١5 وتضّمن دراسة 

آلثار الصراع والعنف على األطفال في سن الدراسة وعلى النظم التعليمية في تسعة من 

بلدان املنطقة العربية والشرق األوسط وهى سوريا والعراق ولبنان واألردن وتركيا واليمن 

وليبيا والسودان وفلسطني.

أجل  من  "التربية  حول  بدراسة  وطفة  أسعد  علي  الدكتور  األستاذ  يشارك  كما 

التنمية املستدامة يف مرحلة الطفولة"، وتركز على دور التربية املبكرة في تعزيز التنمية 
املستدامة وتأصيل قيمها وممارساتها في مرحلة ما قبل املدرسة، تأصيل الوعي اإلنساني 

بالبيئة وأهمية احملافظة عليها، وحتقيق اجلوانب اإلنسانية للتربية على التنمية املستدامة 

في  املناسب  مكانه  يأخذ  لم  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  أن  مؤكًدا  األطفال،  لدى 

القرارات السياسية واحلكومية في مجتمعاتنا، رغم النجاح الباهر الذي استطاعت األمم 

املتحدة واملنظمات الدولية واحلكومات الوطنية حتقيقه في مجال بناء وعي كبير باملشكالت 

والتحديات التي تصنع احلياة، ويؤكد في النهاية خطورة هذا التقصير في االهتمام بالتربية 

من أجل التنمية املستدامة في مرحلة الطفولة املبكرة التي تشكل شرطًا ضروريًا للتنمية 

واالستدامة. 

األخرى  املشاركات  تنوعت  وآفاقه،  التعليم  ألوضاع  امللف  استعراض  جانب  وإلى 

حول فاعلية برنامج  الباحثني،  الدهان مع فريق من  للدكتورة منى حسن  وبينها دراسة 

للدراما اإلبداعية يف خفض سلوك التنمر وزيادة مستوي التعرف على تعبيرات الوجه لدي 
االطفال املعاقني عقليًا. ذلك باإلضافة إلى بحث للدكتورة مسعودة نور الدين عن الطفل 
األستاذ  قدم  كما  واالحصائيات.  الدراسات  يف  قراءة  التكنولوجية:  والوسائل  اجلزائري 
فاضل الكعبي حملات من تاريخ مسرح األطفال في العراق، وكتبت االستاذة أمينة زوجي 

عن أهمية األنشطة الترويحية يف التنشئة االجتماعية لألطفال وقدم األستاذ أحمد عبد 

العليم عرضًا لكتاب قّيم هو "قيام جلوس.. ثقافات التعليم يف مصر"، إعداد د. ليندا هيربرا 

مع مجموعة من الباحثني األكفاء.

أقدم الشكر لكل الباحثني املشاركني في هذا العدد الذين أثروه بتنوع موضوعاتهم، 

كما أشكر أسرة التحرير  القائمة على إعداده.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ــى دائمــًا أن تكــون  ــي نتمن أحييكــم فــي هــذا العــدد اجلديــد مــن مجلتكــم الت

عنــد حســن ظنكــم، وقــد حرصنــا فــي هــذا العــدد كمــا نفعــل فــي كل أعدادنــا أن 

تكــون املــادة متنوعــة مــن حيــث املوضوعــات ومــن حيــث الشــكل أو األســلوب الــذي 

نقــدم بــه املوضوعــات. 

مــن حيــث املوضوعــات نعالــج فــي هــذا العــدد الظــروف الصعبــة التــي يعيــش 

فيهــا الطفــل فــي بعــض األقطــار العربــي، ونهتــم باألطفــال ذوي اإلعاقة ومبســتقبل 

التعليــم فــي هــذا القــرن احلــادي والعشــرين، وبفنــون األطفــال ال ســيما املســرح. 

ومــن حيــث أســلوب التنــاول وزاّنــا بــني الدراســات واملقــاالت وخصصنــا ملــف 

العــدد للتعليــم. 

ــذه املشــاركة  ــة وه ــون لســت دول عربي ــني ينتم ــدد باحث ــذا الع ــي ه وشــارك ف

ــراء تضمــن للمجلــة أن تكــون  ــي عهدناهــا دائمــا مــن الباحثــني واخلب الواســعة الت

ــي  ــل العرب ــر للطف ــة تنظ ــوة متكامل ــة ص ــة العربي ــا للطفول ــي نقدمه ــورة الت الص

ــي تواجــه  ــة الت ــي املشــكالت واالســئلة املختلف ــج بالتال ــة وتعال ــه املختلف ــي ظروف ف

ــا.  أطفالن

ونعدكــم مبواصلــة هــذه اجلهــود لتحقيــق رســالة املجلــة كمــا نتمنــى أن 

تتحقــق

 وإلى اللقاء في العدد القادم 
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاعلية برنامج للدراما اإلبداعية يف خفض سلوك التنمر )املتنمر - الضحية(،
وزيادة مستوى التعّرف على تعبيرات الوجه لدى األطفال ذوي اإلعاقة عقلّيًا

أ.م.د.  منى حسن الدهان

الطفل اجلزائري والوسائل التكنولوجية: قراءة يف الدراسات واإلحصاءات

د.  مسعودة نورالديــن



فريق عمل بحث
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التعرف على تعبريات الوجه لدى األطفال املعاقني عقليـًّا

الكليةالقسمالباحثم

التربية النوعية - جامعة عني شمسالبحث الرئيسيأ.م.د منى حسني محمد الدهان١

أ.د السيد عبدالقادر زيدان2

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

التربية النوعية -جامعة عني شمس

أ.د سلوى أحمد رشدي3

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

التربية النوعية -جامعة عني شمس

التربية النوعية -جامعة عني شمسقسم التربية الفنيةد. أمينة محمد األبيض4

د. آية الله معتز السحراوي5

قسم االشغال الفنية 

والتراث

التربية الفنية - جامعة حلوان

التربية النوعية - جامعة عني شمسقسم التربية الفنيةد. إسالم مختار عبدالسالم6

التربية النوعية- جامعة عني شمسقسم التربية الفنيةمعيدة/ تغريد شعبان عوض٧

معيدة/ دعاء صابر علي٨

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

التربية النوعية - جامعة عني شمس

٩

معيدة/ زمزم مصطفى 

عبدالسالم

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

التربية النوعية - جامعة عني شمس

معيد/ أحمد عبدالسالم علي 

علي

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

التربية النوعية - جامعة عني شمس
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فاعلية برنامج للدراما اإلبداعية في خفض 
سلوك التنمر )المتنمر- الضحية(، وزيادة 
مستوى التعرف على تعبيرات الوجه لدى 

األطفال المعاقين عقلّيًا

الباحث الرئيس : د. منى حسين الدهان *

مقدمة: 
تتزايد ظاهرة التنمر حجمًا وأسلوبًا والسيما مع زيادة العنف األسري ضد األطفال؛ 

حيث إن التنمر يحدث مبعدالت عالية في العديد من أنحاء العالم، ومن ثم ينتشر التنمر 

انتشارًا خطيرًا في املجتمع املعاصر؛ نظرًا إلى مشاهدة األفالم التي تتضمن العنف الذى 

يعد  األطفال؛ حيث  لدى  والعدوان  التنمر  زيادة سلوك  في  ويسهم  التلفزيون  في  يعرض 

التلفزيون بيئة خصبة للتعلم والتقليد.

عنه  يسفر  مما  األصدقاء  ونقص  االجتماعية  العزلة  من  األطفال  بعض  يعاني  وقد 

وقوعهم ضحايا للتنمر والقلق االجتماعي، كذلك يقع ضحية للتنمر األطفال الذين يعانون 

االجتماعية  املهارات  ونقص  الذات  تقدير  وانخفاض  باألمان  الشعور  وعدم  اخلجل  من 

للتنمر. تعرضهم  بسبب  التحصيل  وانخفاض 

ويعد األطفال ذوو اإلعاقة العقلية عرضة لسلوك التنمر نتيجة لنقص السلوك التكيفي 

والتحصيل الدراسي لديهم، إضافة إلى ذلك نقص مستوى الذكاء.

أشارت منى الدهان إلى أن األطفال ذوى اإلعاقة العقلية لديهم صعوبة في التعرف 

على مشاعر اآلخرين؛ نظرًا إلى قصور الوظائف العقلية واملعرفية لديهم )الدهان، 20١5(.

وأكدت منى الدهان وآخرون على أن األطفال ذوى اإلعاقة العقلية أكثر عرضة للتنمر 

من كل األطفال العاديني واألطفال املعاقني سمعّيًا )الدهان وآخرون، 20١٧(.

* قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية النوعية.
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وأشارت Capper إلى أنه إذا لم يتم معاجلة التنمر في املدرسة فسيؤدي ذلك إلى 

أشكال خطيرة من إساءة املعاملة والعنف في املدرسة نظرًا إلى أنه في كثير من األحيان 

يتردد املشرفون في التدخل لوقف التنمر بني األطفال، كما يتردد األطفال في إبالغ املعلمني 

واإلداريني العتقادهم بأن اإلدارة لن تفعل شيئًا للتدخل لوقف التنمر، وقد يؤدي عدم التدخل 

من قبل مشرفي املدرسة إلى انتشار ثقافة اإلساءة اللفظية واالنفعالية والشعور باخلوف 

 Capper(التنمر للفشل الدراسي لدى األطفال ضحايا  التوتر والتعرض  وسيادة مشاعر 

.)et.al, 2009

ويعاني األطفال ذوو اإلعاقة العقلية من قصور في املهارات االجتماعية وصعوبة فهم 

مشاعر اآلخرين وجتنب التواصل البصري واملعاناة من عدم استمرار التواصل بالعني مع 

اآلخرين؛ وذلك نتيجة اإلحساس باخلوف منهم إلطالق مسميات أو وصمهم ببعض األلقاب 

النابية من قبل اآلخرين.

فهم  في  صعوبة  لديهم  العقلية  اإلعاقة  ذوى  األطفال  أن  إلى   James أشار  كما 

فيديو  وذلك عند مشاهدتهم مقاطع  السلبية،  ترافق األحداث  التي  االجتماعية  التعبيرات 

مصورة لصراعات أو أحداث اجتماعية سلبية وفشلهم في تفسيرها والتعرف على معانيها 

 .)S.Leffert et.al، 2000(

وقد أشارت دراسة Kempe إلى أن الدراما اإلبداعية تسهم في التغلب على حتديات 

نقص املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية مع أقرانهم العاديني وتدعم 

لعملهم في فريق، كما تنمي االبتكار وتشجع  نتيجة  لديهم  التواصل االجتماعي  مهارات 

 Kempe( اخليال لديهم من خالل األداء احلركي واللفظي لألفكار البسيطة لقصة أو أغنية

 .)et.al، 2012

مشكلة البحث 
من العرض السابق تتضح مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

إلى أي حد تسهم الدراما اإلبداعية في خفض مستوى التنمر لدى األطفال ذوي اإلعاقة   -

العقلية؟

األطفال ذوي  لدى  التنمر  اإلبداعية في احلد من ضحايا  الدراما  أي حد تسهم  إلى   -

العقلية؟ اإلعاقة 
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إلى أي حد تسهم الدراما اإلبداعية في رفع مستوى التعرف على تعبيرات الوجه لدى   -

العقلية؟ األطفال ذوي اإلعاقة 

هدف البحث 
يهدف البحث احلالي إلى :

اإلعاقة  ذوى  األطفال  لدى  التنمر  سلوك  خلفض  اإلبداعية  للدراما  برنامج  إعداد   -

لديهم. الوجه  تعبيرات  على  التعرف  مستوى  وزيادة  العقلية، 

- التحقق من فاعلية برنامج للدراما اإلبداعية في خفض سلوك التنمر )املتنمر- الضحية( 

وزيادة مستوي التعرف علي تعبيرات الوجه لدي األطفال ذوي اإلعاقة العقلية.

مفاهيم البحث 
أواًل: اإلعاقة العقلية 

تظهر اإلعاقة العقلية نقصًا جوهرّيًا فى األداء الوظيفى يتصف بأداء ذهنى وظيفى 

دون املتوسط، مع جوانب قصور فى اثنني أو أكثر من مجاالت املهارات التكيفية التالية 

فى  اإلخفاق   - الذاتى  التوجيه   - اليومية  احلياة  مهارات   - بالذات  والعناية  )التواصل 

املهارات األكادميية - اإلخفاق فى اجلوانب األكادميية - قصور فى قضاء وقت الفراغ - 

قصور فى مهارات العمل واحلياة املستقلة(، ويظهر ذلك قبل سن الثامنة عشرة من العمر 

)متولى - 20١5(.

وكذلك من مظاهر اإلعاقة العقلية "ID" العجز املعرفي وانخفاض كل من القدرة العقلية 

أثناء مرحلة الطفولة، وقد يظهر العجز مبكرًا بدًءا من عامني وقد  التكيفي في  والسلوك 

يتأخر لعمر خمس سنوات. 

احلمل  أثناء  في  املشكالت  الوراثية،  العوامل  منها:  العقلية  لإلعاقة  أسباب  وهناك 

على حجم  العجز  نسبة  وتتحدد  املخ،  وظائف  على  تؤثر  التي  الدماغ  وكدمات  كالتسمم 

أو  للمشكالت  بعضهن  تعرض  عن  فضاًل  احلامل  األم  لها  تتعرض  التي  االضطرابات 

ويعتمد  االنفعالية  لألزمات  وتعرضهم  العنيفة  األعمال  وممارستهن  التدخني،  اعتيادهن 

منها:  وظيفية  مطالب  ثالثة  على  العقلية  اإلعاقة  تشخيص 

مطالب خاصة باملفاهيم وتتضمن اللغة واملعلومات والذاكرة.  -

مطالب اجتماعية وتشمل التعامل مع اآلخرين وفقًا للعادات االجتماعية املتعارف عليها.  -

مطالب الذات وهى تهتم بأنشطة احلياة اليومية والصحة النفسية والتعاطف مع اآلخرين،   -



18
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

هذا فضاًل عن ضعف النمو والنضج احلسي والتآزر احلركي، واخلصائص االجتماعية 

واالنفعالية التي ترتبط بانخفاض مستوى الذكاء وضعف الذاكرة واالنتباه والقدرة على 

التركيز.

كما أن انخفاض تقدير الذات تنتج عنه استجابات غير مناسبة لنمو األطفال، فيظهر 

 Betris( لديه السلوك العدواني وصعوبات في ممارسة املواقف االجتماعية على اختالفها

.)janelle، 2017

وقد كشفت بحوث تشخيص اإلعاقة العقلية أن هناك حوالي 30% من الذين تبلغ نسبة 

ذكائهم أقل من ٧0 نسبة ذكاء، وبعض هؤالء يعانون من أمراض عضوية أو نفسية. ولهذا 

فمن الضروري أن تعتمد معاجلة هذه السلوكيات على عديد من املتخصصني املهتمني بتلك 

.)Ageranioti et.al، 2012 ( الفئة من اإلعاقة

ثانيًا: سلوك التنمر )املتنمر- الضحية( 
1- التنمر :

املدرسة  في  شيوعًا  أكثر  ويكون  املدرسة  قبل  ما  سن  في  الظهور  في  التنمر  يبدأ 

االبتدائية وقد أشارت بعض األبحاث إلى أنه يظهر في سن التاسعة، كما أن هناك %54 

املدرسي في صورة عدم  العنف  ويظهر  للتنمر،  يتعرضون  املتوسطة  املدرسة  أطفال  من 

التوازن في القوى وتكرار احلدوث وتعمد اإليذاء مما يسبب اخلوف؛ كالضرب والضرر 

الدفاع عن نفسه. للطفل ويصعب عليه 

هناك بعض الكبار لديهم ألفة بظاهرة التنمر من خالل جتربة شخصية لهم في الصغر 

.)Wicks et.al، 2015 ( أو من خالل مشاهدة األفالم التلفزيونية

وقد وضعت Kyriakes إطار عمل لتحسني البيئة االجتماعية والتعليمية التي تعتمد 

على إستراتيجيات التدريس وطرق التقييم، وقد تنبأت بأن نتائج التدخل تسهم في خفض 

التنمر املباشر وغير املباشر، كما أن حتسني العوامل املدرسية وطرق التدريس والتقييم 

.)Kyriakes et.al، 2014(باملدرسة تسهم بدورها في خفض التنمر

وأجرى L.espelag et.al دراسة بهدف إثبات فاعلية برنامج للتعلم االنفعالي االجتماعي 

في احلد من التنمر، )املتنمر - الضحية(، طبق على أطفال ذوي احتياجات خاصة في بعض 

املدارس املتوسطة، ونفذ املعلمون )4١( درسًا باملنهج املدرسي من الصف السادس إلى 
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الصف الثامن، ركزوا فيها على تعليم مهارات التفاعل اإلجتماعي، واشتملت على التعاطف 

وخفض التنمر، ومهارات التواصل، وضبط االنفعاالت ومتَّ جمع البيانات عن األطفال لعينة 

قوامها )١23( طفاًل ذوي احتياجات خاصة، قسمت إلى )4٧( طفاًل في املجموعة التجريبية 

و)٧6( طفاًل من املجموعة الضابطة، وقد أشارت النتائج إلى أن اإلجراءات التي متت على 

التنمر،  التنمر والعدوان اجلسدي واحلد من ضحايا  مدار )3( سنوات أدت إلى خفض 

وأثبتت فاعلية البرنامج في احلد من التنمر لدى األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة )2015 

.), L.espelag et.al

2- ضحايا التنمر 

إن مشكالت ضحايا التنمر تعد جزءًا من السلوك ضد املجتمع، وتؤدي إلى اضطراب 

 Wicks et.al,( املسلك، وتعرض الطفل للتنمر، ومن اخلطورة استمرار مشكالت هذا السلوك

.)2015

وقد عرض Olweus منوذجًا للضحية على أنه أكثر قلقًا وغير آمن وحذر وحساس 

وهادئ وليس عدوانّيًا ويعاني من انخفاض تقدير الذات ومنقاد وضعيف اجلسم، كما أنه 

يعاني من الضغط النفسي املرتفع وعواقب سلبية، وفي سن )١2( يعاني من اخلوف والقلق 

.)Olweus, 2011( واالضطراب االنفعالي فيما يعرضه ملخاطر االنتحار

وكثير من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ليس لديهم معرفة بأنهم ضحايا للتنمر، 

ورمبا يكون ذلك لتأخر اللغة والكالم لديهم أو لصعوبة الفهم والتواصل االجتماعي؛ ولذلك 

البد أن يالحظ املعلمون باملدرسة األطفال في أثناء ممارستهم لألنشطة في فناء املدرسة 

.)shriver, 2015(وتشجيعهم على احلديث بصوت عاٍل إذا تعرضوا للتنمر

ثالثًا: تعبريات الوجه
يتم التعبير عن االنفعاالت بطريقتني: التعبير اللفظي عن االنفعاالت وميثل ٩0% من 

التعبير الكلي عن االنفعاالت، والتعبير غير اللفظي الذي يتضمن التواصل بالعني ونغمة 

 Kanoy,( الصوت وتعبيرات الوجه وإمياءات اجلسد وسلوكيات مثل االحتضان أو الضرب

.)2013

ومن املفضل أن يكون األطفال على دراية مبشاعرهم حتى ميكنهم الوعي مبشاعر 

اآلخرين؛ حيث إن مهارة التعرف على اآلخرين هي األساس في التعاطف معهم، كما أن 
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نستطيع  ال  فطرية  سمات  وهي  واالحترام  والقبول  التسامح  من  يزيد  بالتعاطف  الوعي 

والنمذجة  بالتدريب  التعاطف  درجات  تغيير  وميكن  الفيزيائية،  خصائصها  في  التحكم 

واللعب وطرق أخرى، والذى يساعد على زيادة التعاطف أن يكون الطفل لديه القدرة على 

التعرف على مشاعر الغضب  القدرة على  لديه  الشعور باألشخاص اآلخرين، وأن يكون 

واإلثارة واخلوف والسعادة والغيرة والقلق والتقزز واإلحباط وهناك درجات لكل انفعال 

. )Kaufman2013( والضعف  الشدة  بني  تتأرجح 

تعبيرات  تسمية  على  األطفال  قدرة  على  التعرف  إلى  تهدف  بدراسة   wang وقامت 

الوجه واملواقف االنفعالية، وأجريت على عينة قوامها )١٨5( طفاًل تتراوح أعمارهم من 

3-٧ سنوات، وقد أشارت النتائج إلى أن األطفال ميكنهم التعبير احلر عن انفعاالت الوجه 

من خالل ملصقات تعبر عن الغضب أو احلزن أو السعادة بسهولة أكثر من تعبيرهم عن 

اخلوف واالندهاش واالشمئزاز، كما ميكنهم إطالق التسميات املعبرة عن السعادة واحلزن 

على  الدراسة  أكدت  كذلك  واالشمئزاز،  واالندهاش  والغضب  اخلوف  من  أكبر  بسهولة 

أن وضع عالمات لألطفال على ملصق أفضل من إطالق املسميات وخصوصًا لتعبيرات 

.)wang et.al, 2014( السعادة واحلزن واخلوف

ويعد التعرف على االنفعاالت بالنسبة إلى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية حاجة ملحة 

لتنمية مهاراتهم االجتماعية بأقرانهم وتنمية سلوكهم املعرفي وخفض املشكالت السلوكية 

.)Tayler, 2005(

رابعًا: الدراما اإلبداعية
تعتمد الدراما اإلبداعية على تلقائية األطفال في التعبير احلر عن ذواتهم من خالل 

فكرة أو قصة أو موقف يبتكره األطفال دون االعتماد على نص مسرحي أو جمهور أو ملقن 

أو إعداد مسبق للحوار.

واحلاسية  واحلركية  والعقلية  النفسية  اجلوانب  جميع  تنشيط  على  الدراما  وتعمل 

واالجتماعية واالنفعالية وتيسر جميع فرص التعبير اإلبداعي بجميع أشكاله اللغوية والفنية 

واحلركية إضافة إلى احتوائها على نشاط اللعب احملبب لألطفال. 

ويتكون فريق الدراما اإلبداعية من ٨ أطفال أو أقل حتت إشراف قائد يتمتع بخيال 

الدراما في صورة  التي يؤدونها، وتظهر  خصب، ويرجتل فيه األطفال احلوار واملشاهد 

حركة إبداعية أو لعبة جماعية أو تعبير عن أحداث قصة تعبيرًا درامّيًا - يحول فيه الطفل 
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مكان اللعب إلى عالم ساحر من خياله.

فعندما ميثل الطفل دورًا للرجل في لعبة من ألعابه التخيلية أو يصنع مظلة من الورق 

يستحدث  أو  مألوفة  غير  مواقف  في  ليستخدمها  مألوفة  مواد  أو  أشياء  تنظيم  يعيد  أو 

عناصر  من  أساسّيًا  عنصرًا  حقق  قد  يكون  مألوفة  ومواد  ألشياء  جديدة  استخدامات 

.)20١4 )جمعة،  اإلبداعية  الدراما 

وقام Sٍaka بدراسة على عينة من األطفال بالصف السابع قوامها )20( طفاًل أعمارهم 

من )١0- ١2( سنة طبق عليهم برنامجًا للدراما اإلبداعية. وقد أشارت الدراسة إلى أن 

الدراما اإلبداعية ال متنح األطفال فرصة التعبير عن أفكارهم جسدّيًا وشفهّيًا وكتابة فقط، 

ولكن أيضًا متكنهم من تفسير انفعاالت وتعبيرات أقرانهم، وأن احلوار من خالل الدراما 

.)Saka, 2016( اإلبداعية يبني معاني مشتركة بني األطفال ويطور منوهم االجتماعي واملعرفي

وميكن للدراما اإلبداعية أن حتول سلوك العنف واألفعال اخلاطئة إلى طرق إيجابية 

للتعبير عن الغضب ووقفه، كما أنها وسيلة الطفل للتمييز بني سلوك التنمر والسلوك العادي 

.)Thompson et .al , 2002( وكيفية التعامل مع التنمر بشكل مختلف وطرق مقبولة

لألطفال،  تقدميها  أثناء  وفي  قبل  اإلبداعية  الدراما  عليها  تعتمد  التي  األسس  ومن 

التدريب على االسترخاء والتركيز والتفكير والتخيل وتدريب احلواس والتعبير عن الذات 

واحلركة. والرسم  باللون 

وأشارت دراسة Spreens إلى أن التعبير عن الذات بالفن يجعل األطفال أكثر مرونة 

إضافة  والبصر،  اللمس،  حاسة  مثل  احلواس  تنشط  الفن  عناصر  أن  كما  واسترخاء، 

 )Spreens, 2014) . إلى إسهامها في تخفيف مشكالت التواصل االجتماعي بني األطفال

وتتضح عناصر الدراما اإلبداعية يف كل من العناصر اآلتية: 

1- الحركة اإلبداعية:

احلركة اإلبداعية تعزز اكتشاف األطفال للبيئة الطبيعية، وهي طريقة إيجابية ومنظمة 

لتعرف األطفال على أنفسهم ومبا يحدث حولهم، واحلركة اإلبداعية هي احدي طرق تعريف 

واإلستجابة  باحلركة  األطفال  يتمتع  الطفولة  فمنذ  حولهم،  من  بالعالم  الصغار  األطفال 

لألصوات في بيئتهم من خالل احلركة سواء كانت إهتزازًا، متاياًل، تصفيقًا، أو ركاًل.

وقد أظهرت األبحاث أن احلركة اإلبداعية تعود بالنفع على جميع األطفال وتوفر مكانًا 
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لتحسني املهارات االجتماعية ومهارات االختيار واملهارات اللغوية في جو من املرح والبيئة 

 .)Osman، 2006( الطبيعية

تعتمد أنشطة احلركة اإلبداعية على قوة التخيل وحتكم األطفال في أجسادهم بصورة 

واحلجم  والشكل  اجلهد  عامل  مثل  اإلبداعية  احلركة  على  مؤثرة  عوامل  وهناك  تعبيرية، 

والعالقة بني اجلسم وأجزائه واملسافة، كذلك احلركة واإليقاع الطبيعي واحلركة واملوسيقى 

وتنشيط الوعي باملكان وارجتال األفكار واحلركات.

2- اللعب:

ميكن لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة التعلم والتفاعل بنجاح من خالل أنشطة اللعب 

كما ميكنهم التعرف على السلوكيات املناسبة في أثناء االستمتاع بالتفاعل مع أقرانهم؛ 

حيث إن اللعب وسيلة تدعم وتشجع التعلم والنمو، كما تسهم في ضبط سلوكيات الطفل في 

أثناء التفاعل، ومن خالل اللعب ميكن استثارة منوه املعرفي واالجتماعي واحلركي، وذلك 

من خالل إستخدام ألعاب املعاجلة باليد أو األلعاب التي تستخدم فيها العبارات واأللفاظ 

التى تشجع على منو الطفل.

إن اللعب بغض النظر عن نوع اإلعاقة التي يعاني منها األطفال يسهم في التفاعل 

التعاوني  اللعب  مثل  اللعب  من  كثيرة  أنواع  وهناك  اآلخرين،  أو  الرفاق  مع  اإليجابي 

واللعب بالقواعد وألعاب التفكير واأللعاب اجلماعية التي ترتبط بنجاح العالقات االجتماعية 

اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  انفعاالت  البيئة وضبط  واكتشاف  والتركيز  واالنتباه 

.)C.childress، 2011(

3- لعب الدور: 

اللغوية  تنمية املهارات  الدور بوصفه نشاطًا يسهم في  لفكرة لعب  يتحمس األطفال 

واحلركية واالجتماعية لهم، وقد أجريت Kusnierek دراسة على عينة من األطفال قوامها 

الدور نشاط يسهم في  نتائجها عن أن لعب  )١6( طفاًل أعمارهم )١5( عامًا، وأسفرت 

 ،Kusnierek( .تعليم املهارات اللغوية وإثارة حماس األطفال للتعلم والتعاون مع أقرانهم

.)20١5

وقد وضع Foundation مجموعة من الشروط الستخدام لعب الدور في خفض سلوك 

التنمر باملدرسة؛ منها أن يقسم األطفال إلى مجموعات صغيرة من الذكور أو اإلناث ألداء 
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الدور والبعض اآلخر إلى مشاهد، وميكن االستفادة من لعب الدور في حل مشكلة التنمر 

باملدرسة من خالل استثارة األطفال في أثناء لعب الدور لإلجابة عن مجموعة التساؤالت 

مثل: 

للتنمر؟ كما  يقوده  الذي  الدافع  ؟ وما  ذلك  يفعل  وملاذا  املتنمر؟  الطفل  رأيك في  ما 

باملدرسة  األطفال  لدى  التنمر  في خفض سلوك  الدور  لعب  فاعلية  إلى  الدراسة  أشارت 

.)Foundation، 2007(

4- التمثيل الصامت "األداء الصامت":

التمثيل الصامت "هو استخدام الطفل لتقنيات التقليد واإلمياء والتمثيل من دون كالم 

لرواية قصة "ميكن أن تشمل" التمثيل من دون كالم والتواصل غير اللفظي لرواية قصة أو 

رواية قصة بترتيب زمني باستخدام اإلمياءات فقط.

إن كاّلً من مصطلح التقليد )اإلمياء( والتمثيل الصامت متشابهان، ومع ذلك، فلكل 

منهما طرق للتواصل باستخدام اإلشارات وشكل من أشكال التمثيل من دون كالم، وفي 

كال النوعني يجسد املمثل الشخصية واملشاهد من خالل تعبيرات الوجه ولغة اجلسد بطريقة 

ميكن فهمها بسهولة.

التمثيل الصامت يجب أن تعرض، ال تخبر عن الذي يحدث، ويجب أن تشاهد  في 

بعقلك الصورة التي تريد عرضها على الطفل كى تصل إليه، على سبيل املثال، إذا كنت 

تريد أن تقوم بأداء متثيل صامت لغسيل أسنانك، ففي عقلك ترى فرشاة األسنان )حجمها، 

أكثر  مييلون  ألنهم  األطفال  مع  بشدة  فعال  الصامت  التمثيل  أن  يبدو   ،) لونها  شكلها، 

لتصديق ما يرون أكثر مما يسمعون، وهذا هو املبرر لتعبيرات وجه املمثل وحركات جسمه 

لكي تدعم املشهد الذى ميثله، فلتجعل أداءك واضحًا ومضبوطًا لكي ال يشك املالحظون 

أبدًا فيما يحدث في أدائك الصامت  وأنت ال تريد أن جتعل من يشاهدك، يشاهد حركة أو 

 .)Prince، 2009( حدثًا لم يخطط أو يعد له جيدًا

5- االرتجال: 

يستخدم االرجتال بشكل خاص في بالغة اللغة والشعر واملوسيقى والدراما وكذلك 

التربوية  االحتياجات  مع  يتناسب  اللغة  لتدريس  مفتاح  واالرجتال  والتعلم،  التدريس  في 

والتدريسية في تعليم األطفال في مختلف األوضاع التربوية،. ولالرجتال أهمية في تنمية 

مهارات االتصال واحلوار لدى األطفال؛ حيث تطلق للطفل احلرية في اإلبداع ويسمح للطفل 
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باستخدام احلوار كسيناريو مفتوح للتفاعل مع اآلخرين، كما يستخدم االرجتال في زيادة 

استمرارية االتصال ملدة أطول داخل وخارج سياق احلوار. 

يشجع االرجتال األطفال على االستكشاف والبناء والتصميم خارج األجواء التقليدية؛ 

أكثر  الدراما  أو  املسرح  ويعد  البنائي،  والتفكير  التخطيط  كما يسهم في حتسني مهارة 

التي ميكن من خاللها االستفادة من االرجتال في تقدمي محتوى علمي مبتكر  الوسائط 

.)Holdhus et.al, 2016(

الثقة  إعطائه  على  والتركيز  الطفل  عند  التلقائية  دعم  في  دورًا  لالرجتال  إن  حيث 

بنفسه، كذلك يهدف إلى النمو الشخصي للطفل من سن اخلامسة باستثارة قدرة الطفل 

على اإلرجتال في احلركة واللغة وتنوع األصوات التي تلهمه القدرة على االبتكار واإلبداع 

.)١٩٩3 )العناني،  اخلاصة  بطريقته 

فروض البحث :- يعتمد البحث على الفروض التالية
ذوى  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الفرض األول: 

اإلبداعية. الدراما  برنامج  تطبيق  وبعد  قبل  التنمر  مقياس  على  العقلية  اإلعاقة 

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوى 
اإلعاقة العقلية على مقياس ضحايا التنمر قبل وبعد تطبيق برنامج الدراما اإلبداعية .

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوى 
اإلعاقة العقليةعلى مقياس التعرف على تعبيرات الوجه قبل وبعد تطبيق برنامج الدراما 

اإلبداعية.

اإلجراءات واألدوات:

من أجل التحقق من صحة الفروض متَّ اآلتي:

أوالً: اختيار عينة البحث

اختيرت عينة بطريقة عشوائية للبحث، قوامها )25( طفاًل وطفلة معاقون عقلّيًا وقابلون 

للتعلم، وتتراوح أعمارهم من )٩ - ١4( سنة من مدرسة الفردوس للتربية الفكرية إدارة 

الوايلي التعليمية- القاهرة من الفرق الثانية والثالثة والرابعة، متَّ ترشيحهم من قبل مدرسي 

فصولهم بأنهم من األطفال األكثر اعتداء على رفاقهم وتعمد إيذائهم.
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ثانيًا: أدوات البحث

متَّ الرجوع إلى املقاييس التالية لقياس متغيرات البحث على:

مقياس التنمر املصور )إعداد منى الدهان وآخرين 20١٧(.  .١

مقياس ضحايا التنمر املصور )إعداد )منى الدهان وآخرين 20١٧(.  .2

مقياس تعبيرات الوجه املصور )إعداد منى الدهان وآخرين 20١٧(.  .3

ثالثًا: إعداد برنامج الدراما اإلبداعية لألطفال ذوى اإلعاقة العقلية
يهدف البرنامج إلى التحقق من مدى فاعلية الدراما اإلبداعية في خفض سلوك التنمر 

)املتنمر - الضحية(، ورفع مستوى التعرف على انفعاالت الوجه لدى األطفال ذوى اإلعاقة 

العقلية.

بالبحث  السابقة  والدراسات  األساسية  املفاهيم  إلى  الرجوع  متَّ  البرنامج:  مصادر 
البرنامج. إلعداد 

محتوى البرنامج: اعتمد احملتوى العلمي للبرنامج على التالي:
التدريب على أسس الدراما اإلبداعية املتمثله في االسترخاء - تدريب احلواس -   -

التخيل. التركيز-  التفكير- 

كما اعتمد علي عناصر الدراما اإلبداعية اآلتية:  -

احلركة اإلبداعية - لعب الدور - التمثيل الصامت - االرجتال، إضافة إلى اللعب 

بأنواعه وألعاب التدريب علي التعرف علي تعبيرات الوجه.

متَّ توجيه احملتوى العلمي للبرنامج نحو تعزيز السلوكيات اجليدة ونبذ سلوك التنمر   -

من خالل القصص واألغاني وأفالم الرسوم املتحركة واأللعاب اجلماعية والتعبير عن 

الذات، إضافة إلى أسس وعناصر الدراما اإلبداعية، ومبشاركة األطفال في تعزيز 

السلوك اجليد ورفض سلوك التنمر في أثناء ممارسة األنشطة. 

أدوات البرنامج: 

متَّ الرجوع إلى بعض الوسائل واألدوات املعده مسبقًا مثل القصص وبعض األلعاب   -

بالبرنامج. البازل  وألعاب 

-  متَّ تصميم وإعداد أدوات ووسائل البرنامج من قبل فريق البحث علي الوجه التالي:

أدوات خاصة بسلوك التنمر*.  )١
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2( أدوات خاصة بألعاب التعرف على انفعاالت الوجه **

إعداد ورش البرنامج وتطبيقها كما يف اجلدول التالى:
جدول يوضح توزيع أنشطة برنامج الدراما اإلبداعية خلفض التنمر

عدد املوسيقى
رقم النشاط بالورشةاألنشطة

من 1 - 2020االسترخاء*

املوسيقى 
واحلركة 
اإلبداعية

22

1-أغنية سالم للنونو  2-أغنية توت توت 3-أغنية إبريق الشاي 4-أغنية 
األرنب والسلحفاة 5-أغنية أصحابي وصحباتي 6-أغنية خالي عنده 

سبع أوالد 7- أغنية حميدو العاق 8-أغنية ليلى يا ليلي 8- كروت 
املتناقضات 9-أغنية عائلة القنافذ 9-لعبة شمس قمر جنوم 12-أغنية 
جدو علي 13-أغنية برتقالة وليمونة 14- القفز يف الدوائر 14- أغنية 

حميدو الولد الشقي 15-لعبة الكراسي املوسيقية 15- أغنية كرزة حمرة 
وكرزة خضرة  16- أغنية عزوز واملوز 17- حركات مصورة 18- عروس 

األصابع 19- أغنية الراعي الكذاب 19- صور حلركات اجلسم 20- أغنية 
أبو الفصاد.

القصة ولعب 
14الدور

2- قصة ال أخاف 2-فيديو " ال للتنمر"   4- قصة الفهد الظالم 5- 
أغنية األرنب وأمه 7- قصة الطائر الطيب 8- قصة أنا غالي 9-قصة 

الصغير املهذب 10- قصة القرد العنيد 11- قصة ذكاء الغراب 14- قصة 
عادل ومسابقة العام 15- قصة شطورة حتب أباها 16- قصة حسام 

واالختبار األكبر 17- أغنية السر 20- دراما عيد امليالد.

تدريب 
10احلواس

1-طباعة بصمة الورق املكرمش 6-مالمس الطني 15- حياكة العرائس 
باخليوط 16-تشكيالت مجسمة بالورق البالستيك 17-لصق وتلوين 

19-التشكيل بالزلط 7-مالمس الورود امللونة 10-دائرة األلوان 
11-تشكيل بأحبال الطني 17-لعبة التكوين.

6التفكير
5-لعبة امليكانو الفردي 6-لعبة عروستي "و سائل املواصالت" 1- لعبة 

التخمني 11-لعبة دومينو بيت النحل 15- تصنيف األشياء وانتماؤها 
21-تعليق امللصقات.

التعبير عن 
8الذات

1- قص ولصق 2- تلوين األسماك 6- تلوين البالطات 8- شجرة 
الكفوف امللونة   9-" رسم وجوه على السنفرة  " 12- ورد شجرة عيد 

األم 16- رسم حر بالطني 19-تعبير بالورق املجسم.
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األداء 
1- تعبير حركي عن الشتاء 12-* صور أنشطة احلياة اليومية  17- * 5الصامت

األفعال املتناقضة 11- قصة ال أتكاسل 12-قصة كن مؤدبًا.

7اللعب
1- لعبة البساط والبالون 5- بطاقات السلوك 3- *مكعب متييز 
السلوكيات 4-الديب السحلوي 5- *لعبة مكعب سلوكيات التنمر 

19-أغنية شهر رمضان  20- *لعبة السلم والثعبان.

تعبيرات 
13الوجه

2-** اسطوانة تعبيرات الوجه 6-**دوائر انفعاالت الوجه 
7-**تعبيرات الوجه املغناطيسية 8-**كور تعبيرات الوجه 9- 

**غسيل تعبيرات الوجه 10-**شباك تعبيرات الوجه 12-**سنارة 
تعبيرات الوجه 13-**لعبة تعبيرات الوجه املتحركة 14-**لعبة 
اختيار التعبير املتماثل 15-**لعبة تصويب تعبيرات الوجه 16-

**لعبة مطابقة تعبيرات الوجه 18-**كروت انفعاالت الوجه 
17-**طباعة تعبيرات الوجه البارزة

2-بازل املهن 10- دراما السوق 18-أغنية األدب.3لعب الدور

2-كوالج 7-تسيد حيوانات وطيور وزواحف.2التخيل

17التركيز

3- قوالب اخلزف 3- طباعة )تعبيرات  الوجه ( 5- الطباعة ببصمة 
اليد 4-عداد األلوان 6-قصة "مختلفان متفقان" 8- بازل أثاث املنزل 

9- لعب امليكانو"ثنائيًا"  10- القفز يف األطواق  12- لعب ثنائي 
بالبالون 13- تلوين عرائس 14-" الطباعة بالفوم املفرغ " 14- لضم 
قصاصات الشفاطات امللونة 16- قصة حسام و االختبار األكبر 13- 

طباعة البصمة حول العلب 3-قصة األرنب و الشجرة الطيبة 18-لعبة 
اخلرزات اخلشبية 19-طباعة الفراشات والورود و الطيور.

1-قصة قيمة الصداقة 4-دراما املهن 11-صور احليوانات 13-كور 6االرجتال
حيوانات و طيور 17-قصة نحولة و تاج العمل 18-قصة لولة املتفوقة.

- أدوات متَّ إعدادها من قبل فريق العمل خاصة بسلوك التنمر.

- أدوات متَّ إعدادها من قبل فريق العمل خاصة بالتعرف على االنفعاالت.

- االسترخاء يشمل مترينات شهيق وزفير قبل الورشة.

رابعًا: تطبيق الربنامج: 
متَّ تطبيق البرنامج في فترة زمنية مدتها ثالثة أشهر، ويتكون من 2١ ورشة حتتوي كل 

ورشة من 5-٨ أنشطة، مبعدل ١35 نشاطًا؛ حيث إن زمن الورشة يتراوح ما بني )3-2( 

ساعات، وتتضح ورش البرنامج كالتالى:
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الورشة األولى

النشاط األول: "مترينات االسترخاء "
الهدف: خفض مستوى القلق.

النشاط الثاني: "أغنية سالم نونو"
الهدف: تشجيع احلركة اإلبداعية للطفل. 

النشاط الثالث: "لعبة البساط والبالون" 
الهدف: تشجيع لعب الطفل مع أقرانه.

النشاط الرابع: طباعة ببصمة الورق املكرمش.
الهدف: تدريب حواس الطفل.

اإلجراءات: استخدام ورق مكرمش وغمسه في اللون وطبعه.

النشاط اخلامس: قصة "قيمة الصداقة". 
الهدف: ارجتال أحداث عن قيمة الصداقة.

اإلجراءات: قام األطفال بسرد القصة مع ارجتال أحداث

جديدة للقصة وإضافة شخصيات.

النشاط السادس: "قص ولصق"
الهدف: تعبير الطفل عن ذاته بقصاصات الورق .

اإلجراءات: قام الطفل بتوزيع قصاصات الورق

بأشكال حرة.

النشاط السابع: "تعبير عن الشتاء" 
الهدف: يؤدى الطفل أداء صــامتًا يحاكي

أحداث فصل الشتاء.       

اإلجراءات: عرض صور لفصل الشتاء، وبعض املالبس التي يتم ارتداؤها في الشتاء.
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الورشة الثانية

النشاط األول: "مترينات االسترخاء" 
        

النشاط الثاني: فيديو "ال للتنمر" 
الهدف: يتعرف الطفل على سلوك التنمر.

التقومي: جذب الفيديو انتباه األطفال، وأظهروا

رفضهم لسلوكيات التنمر في أثناء املشاهدة.

النشاط الثالث: أغنية "تــوت تـوت" 
الهدف: تشجيع الطفل علي احلركة اإلبداعية مع الغناء .                                               

التقومي: أظهر األطفال حماسًا لألغنية مع حركة القطار،

وقاموا بالغناء والتصفيق وتقليد حركة القطار في سعادة.

النشاط الرابع: "بازل املهـــن" 
الهدف: يلعب الطفل دور كل مهنه.                  

التقومي: قام األطفال بتركيب البازل بنجاح، ولعب

أدوار بعض املهن.

النشاط اخلامس: "األسماك امللونة" 
الهدف: التعبيرعن الذات باأللوان. 

اإلجراءات: يختار كل طفل سمكة من الورق األبيض، 

ويقوم باختيار اللون املناسب وتلوينها.

التقومي: أحب األطفال التلوين وأشكال األسماك،

واختار كل طفل لونًا مفضاًل له.

النشاط السادس: "اسطوانة تعبيرات الوجه"   
الهدف: يتعرف الطفل على تعبيرات الوجه امللصق صورها

على أسطوانة. 

التقومي: وجد األطفال صعوبة في التعرف على

تعبيرات الوجه.   
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النشاط السابع: قصة "ال أخاف" 
الهدف: ارجتال الطفل املواقف التي تثير مخاوفه.

التقومي: قام األطفال بإعادة سرد القصة مع تغيير في

األحداث، وارجتال مواقف أخرى تثير مخاوفهم.

الورشة الثالثة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "كوالج"
الهدف: يتخيل الطفل عناصر تكمل موضوع الصورة.

التقومي: أحب األطفال جتميع الصور، وإضافة بعض

 الرسوم املكملة لها.

النشاط الثالث: أغنية "إبريق الشاي"
الهدف: تشجيع احلركة اإلبداعية للطفل مع الغناء.

التقومي: أظهر األطفال حماسًا لألغنية، وقاموا بالغناء

والتصفيق وتقليد حركة إبريق الشاي.

النشاط الرابع: "قوالب اخلزف"
الهدف: يركز الطفل على جتهيز الطينة بالقالب.

النشاط اخلامس: "مكعب متييز السلوكيات" )لعب جماعي(
الهدف: يتحدث األطفال عن املواقف املعبرة عن التنمر .

التقومي: يقوم كل طفل برمي املكعب ويتحدث عن السلوك

الذي يظهر أمامه إذا كان سلوكًا جيدًا أم خطأ برفع عالمة

"√" أو عالمة "×".
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النشاط السادس: طباعة "تعبيرات الوجه" 
الهدف: يركز الطفل على طباعة تعبيرات الوجه.    

الورشة الرابعة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"                  

النشاط الثاني: دراما "قصة الفهد الظالم"
الهدف: ينبذ الطفل سلوك التنمر.

التقومي: كانت النتائج ضعيفة حيث إن أحداث

 القصة تخلو من اإلثارة وتنوع األدوار واألحداث.

النشاط الثالث: لعبة "الديب السحالوي" )لعبة جماعية(
الهدف: يشارك الطفل اللعب مع أقرانه.

التقومي: كانت النتائج جيدة جّدًا، وأثارت اهتمام األطفال.

النشاط الرابع: أغنية "األرنب والسلحفاة"

الهدف: يبتكر الطفل حركة إبداعية ترتبط باإليقاع 

الطبيعي حلركة احليوانات.

اإلجراءات: متَّ تقليد احلركة البطيئة للسلحفاة، وقفز

األرنب مع الغناء والتصفيق.

النشاط اخلامس: "دراما املهن"
الهدف: يرجتل الطفل حركات تعبر عن املهن املعروضة.

اإلجراءات: تبدأ بالتكلم عن املهن من دون صور

)معلم، ضابط، فالح، جزار، بائع خضار(.



32
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

النشاط السادس: "عداد األلوان"
الهدف: يركز الطفل علي عالقة اللون بالعدد

وما مياثله في البيئة الطبيعية.

الورشة الخامسة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "لعبة امليكانو" )فردي(
الهدف: يفكر الطفل في التركيب الصحيح لقطع امليكانو.

النشاط الثالث: أغنية "األرنب وأمه"
الهدف: يلعب الطفل دور األرنب أو دور األم. 

النشاط الرابع: أغنية "أصحابي وصحباتي" 
الهدف: يتحرك الطفل على إيقاع األغنية.

التقومي: كانت األغنية مثيرة عند مصاحبتها بعرض

أدوات النظافة الشخصية واحلركة والغناء. 

النشاط اخلامس: "الطباعة ببصمة اليد" 
الهدف: يركز الطفل على تآزر العني مع اليد.

اإلجراءات: غمس اليد في اللون املراد، ثم الطباعة

على اخلط املرسوم نفسه.
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النشاط السادس: "بطاقات السلوكيات" )لعبة جماعية(
الهدف: متييز الطفل للسلوك اجليد وسلوك التنمر 

اإلجراءات: يتم عرض بطاقات مصورة للسلوكيات.

ومن خالل رفع عالمة " √أوx "الصور املعروضة، ويتبادلون 

احلديث عن هذه السلوكيات برفع العالمة املناسبة.

الورشة السادسة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: قصة "مختلفان متفقان" 
الهدف: يركز الطفل على فكرة االختالف عن اآلخر.

اإلجراءات: عرض مناذج من األشياء املختلفة 

"ليل/ نهار"، "طويل/قصير"، "أبيض/أسود".

النشاط الثالث: لعبة عروستي "وسائل املواصالت"
الهدف: يفكر الطفل في إجابة األسئلة املوجه إليه.

اإلجراءات: يتم عرض معلومات عن إحدي وسائل

املواصالت بالصوت واحلركة، ويقوم الطفل باإلجابه

عن ماهيتها.

النشاط الرابع: "دوائر انفعاالت الوجه" 
الهدف: مييز بني انفعاالت الوجه.

النشاط اخلامس: أغنية "خالي عنده ٧ أوالد" 
الهدف: يتحرك الطفل مع موسيقي األغنية.
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النشاط السادس: "مكعب سلوكيات التنمر" )لعب جماعي(
الهدف: يشارك الطفل أقرانه اللعب .

اإلجراءات: عمل دائرة ويرمي فيها الطفل النرد الذي

يحتوي على 6 مواقف، وإذا كان املوقف تنمرًا يخرج الطفل.

النشاط السابع: "مالمس الطني" 
الهدف: يدرب الطفل حاستي البصر واللمس. 

اإلجراءات: عمل كور وأحبال قصيرة متنوعة من الطني

على شكل كور وحبال، ولصقها علي سطح مستٍو.

النشاط الثامن: "تلوين البالطات"
الهدف: تعبير حر عن الذات باأللوان.

اإلجراءات: إحداث تأثيرات لونية على البالط.

الورشة السابعة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "طباعة األختام"
الهدف: تركيز الطفل على طبع أشكال على خطوط

محددة .

النشاط الثالث: قصة "الطائر الطيب"
الهدف: لعب الدور ومحاكاة الطفل السلوك الطيب

والشرير.
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النشاط الرابع: "تعبيرات الوجه املغناطيسية"
الهدف: متييز تعبيرات الوجه.

النشاط اخلامس: أغنية "حميدو العاق"
الهدف: حركة إبداعية مع املوسيقى.

التقومي: كانت النتائج جيدة وفرح األطفال بالغناء.

النشاط السادس: "مالمس الورود امللونة"
الهدف: تدريب حاسة اللمس والبصر . 

اإلجراءات: مت إعطاء األطفال أوراق شجر

 وورد جاهزة، وقاموا بلصقها مبستويات مختلفة.

النشاط السابع: "جتسيد حيوانات وطيور"
الهدف: يتخيل الطفل أشكال حيوانات يجسدها بالطني.

الورشة الثامنة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: قصة "أنا غالي"
الهدف: يتعرف الطفل كيف يحمى جسمه.

النشاط الثالث : "كور تعبيرات الوجه"
الهدف: أداء صامت لالنفعاالت.

التقومي: أعجب األطفال بالكور، وقلدوا االنفعاالت

مع اللعب بالكرة.

النشاط الرابع: أغنية "ليلى يا ليلى"
الهدف: تشجيع الطفل علي التفاعل مع أقرانه.
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النشاط اخلامس: "شجرة الكفوف امللونة"
الهدف: يشارك الطفل تعبيره بالكفوف.

اإلجراءات: قام األطفال بلصق الكفوف على شكل شجرة.

التقومي: أثارت الفكرة حماس األطفال، وطلبوا عمل أكثر من شجرة.

النشاط السادس: "كروت املتناقضات" 
الهدف: احلركة واإليقاع .

اإلجراءات: متَّ عرض كروت للمتناقضات ومحاكاتها .

التقومي: متَّ تقليد املتناقضات )عجوز/صغير، يغلق/يفتح

اإلضاءة، طويل/قصير(.

النشاط السابع: "بازل أثاث املنزل"
الهدف: تركيز الطفل على الوعي باملكان.

الورشة التاسعة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "قصة الصغير املهذب"
الهدف: نبذ التنمر اللفظي لألقران.

التقومي: حاكى األطفال القصة، وتبادلوا سرد

أحداثها باستمتاع.

النشاط الثالث: "لعبة غسيل تعبيرات الوجه"
الهدف: يحاكى الطفل تعبيرات الوجه.

اإلجراءات: عبرَّ كل طفل عن االنفعال املرسوم علي 

املالبس التي قام بنشرها علي احلبل.
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النشاط الرابع: أغنية "عيلة القنافذ" 
الهدف: يتفاعل الطفل مع أقرانه.

اإلجراءات: شاهد األطفال فيديو األغنية،

وقاموا بالتصفيق والغناء.

النشاط اخلامس: "رسم وجوه على السنفرة"
الهدف: يعبر الطفل عن ذاته بالرسم.

النشاط السادس: "لعبة امليكانو" )ثنائي(
الهدف: تركيز الطفل على الوعي باملكان .

النشاط السابع: لعبة "شمس قمر جنوم" 
الهدف: يشارك الطفل أقرانه اللعب.

الورشة العاشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "قصة القرد العنيد" 
الهدف: يلعب الطفل ادوار شخصية القصة.

النشاط الثالث: "شباك تعبيرات الوجه"
الهدف: أداء صامت. 

اإلجراءات: متَّ عرض لوحة وبرية مغطاة بالشبابيك، 

وخلف كل شباك تعبير وجه.
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النشاط الرابع: "القفز في األطواق"
الهدف: يركز الطفل على احلركة داخل الطوق.

اإلجراءات: ينط الطفل داخل الأطواق برجل واحدة أو

برجليه اإلثننْي معًا. 

النشاط اخلامس: "لعبة التخمني" 
الهدف: يفكر الطفل في استخدامات اخلامات مثل:

اخلشب، احلديد، القماش، الورق، الزجاج والبالستيك.

النشاط السادس: "دراما السوق"
الهدف: يلعب الطفل دور البائع واملشتري. 

التقومي: حتمس األطفال لدراما البيع والشراء.

النشاط السابع: "دائرة األلوان"
الهدف: تدريب حاسة البصر واللمس.

اإلجراءات: يضع الطفل كل لون في مكان محدد

معاختالف اخلامات لتكوين باقة ورد من قصاصات

القماش والورق.

الورشة الحادية عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: قصة "ال أتكاسل" 
الهدف: أداء صامت ملظاهر الكسل.

النشاط الثالث: "تشكيل بحبال الطني" 
الهدف: يدرب الطفل حاسة البصر واللمس. 

اإلجراءات: قام األطفال بعمل تشكيالت ألشجار وورود

 باحلبال وكور بالطني.
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النشاط الرابع: قصة "ذكاء الغراب"
الهدف: يركز الطفل على أحداث القصة.

النشاط اخلامس: "لعبة دومينو بيت النحل"
الهدف: تنشيط تفكير الطفل في عالقة األجزاء ببعضها.

اإلجراءات: قام األطفال باللعب وتركيب األشكال املتشابهة

مع بعضها بعضًا، وهي عبارة عن خلية نحل

وما يتصل بها من صور.

النشاط السادس: "صور احليوانات"
الهدف: يرجتل الطفل حركات للحيوانات.

اإلجراءات: يرجتل الطفل حركات للحيوانات التي متشي

 والتي تطير والتي تزحف والتي تتسلق.

الورشة الثانية عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "قصة كن مؤدبًا"
الهدف: أداء صامت ألداب السلوك.

التقومي: جذبت القصة انتباه األطفال وقلدوا السلوكيات

إال أن أحداثها طويلة.

النشاط الثالث: "لعبة سنارة تعبيرات الوجه"
الهدف: يتعرف الطفل على انفعاالت الوجه. 

اإلجراءات: متَّ جتهيز صور أسماك عليها تعبيرات 

للوجه وبه مغناطيس، ويقوم األطفال بالصيد والتعرف

على اإلنفعال والتعبير عنه.



40
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

النشاط الرابع: "لعب ثنائي بالبالون"
الهدف: تركيز الطفل على فرقعة بالون قرينه.

اإلجراءات: متَّ ربط بالون في رجل كل طفل،

ويحاول كل منهما فرقعة بالون اآلخر.

النشاط اخلامس: "صور أنشطة احلياة اليومية"
الهدف: يؤدي الطفل أداء صامتًا ألنشطة احلياة اليومية.

اإلجراءات: متَّ عرض صور لألنشطة اليومية املختلفة

ليقوم األطفال بأدائها.

التقومي: تفاعل األطفال مع النشاط وقاموا بتقليد أنشطة:

)الغسل، الكنس، التنظيف، األكل(.

النشاط السادس: أغنية "جدو علي"
الهدف: يتحرك الطفل علي موسيقي األغنية.

النشاط السابع: "شجرة عيد األم"
الهدف: يعبر الطفل بورود جاهزة عن شجرة عيد األم.

اإلجراءات: يقوم كل طفل بلصق وردة سابقة اإلعداد

مع رسم وردة أسفلها وكتابة اسمه على الوردة.

الورشة الثالثة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "تلوين عرائس"
الهدف: تركيز الطفل على تلوين العروسة .

اإلجراءات: متَّ جتهيز صور مرسومة لعرائس،

يقوم األطفال بتلوينها.
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النشاط الثالث: "كور حيوانات وطيور"
الهدف: يرجتل الطفل حركات للحيوانات والطيور . 

اإلجراءات: يقوم الطفل باختيار كرة من مجموعة كور،

وعلى الطفل محاكاة احلركة اخلاصة بالصورة.

النشاط الرابع: لعبة "تعبيرات الوجه املتحركة"
الهدف: يحاكي الطفل تعبيرات )فرحان، باكي، متغاظ، شرير(.

التقومي: لم يتعرف معظم األطفال على التعبيرات، ولكنهم تعرفوا على أماكن املالمح.

النشاط اخلامس: "طباعة البصمة حول العلب"
الهدف: يركز الطفل علي طباعة البصمة.

اإلجراءات: قام األطفال بعمل تأثيرات لونية حول 

علبة الزبادي.  

النشاط السادس: قصة "األرنب والشجرة الطيبة"
الهدف: يركز الطفل على مفهوم الرحمة ونبذ العداء.                

النشاط السابع: أغنية "برتقالة وليمونة"
الهدف: تشجيع حركة الطفل مع الغناء. 

الورشة الرابعة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "الطباعة بالفوم املفرغ"
الهدف: تركيز الطفل على الطباعة في فراغات األطباق.
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النشاط الثالث: لعبة "التعبير املماثل"
الهدف: تركيز الطفل على التعبير ومطابقته بالتعبير

املماثل له.

النشاط الرابع: قصة "عادل ومسابقة العام"
الهدف: ينبذ الطفل التنمر املادي.

النشاط اخلامس: "القفز في الدوائر"
الهدف: يتحرك الطفل في دوائر.

اإلجراءات: يقوم الطفل بالقفز في دوائر مرسومة

على األرض.

النشاط السادس: "لضم قصاصات الشفاطات امللونة" 
الهدف: تشجيع الطفل على التركيز.

النشاط السابع: أغنية "حميدو الولد الشقي"
الهدف: نبذ الطفل للتنمر اجلسمى.

التقومي: كانت النتائج جيدة.

الورشة الخامسة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: أغنية "كرزة حمرة وكرزة خضرة"
الهدف: أن يركز الطفل على إيثار صديقه على نفسه.

التقومي: فرح األطفال باألغنية، وكانت النتائج جيدة.
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النشاط الثالث: لعبة "الكراسي املوسيقية"
الهدف: يتحرك الطفل حركة حرة مع املوسيقي.

اإلجراءات: يتمَّ تشغيل أغنية، وعند توقف األغنية يتوقف األطفال.

النشاط الرابع: قصة "شطورة حتب أباها"
الهدف: يحاكي الطفل أحداث القصة بالصوت واحلركة.

التقومي: استمتع األطفال بالقصة كثيرًا وتفاعلوا مع 

أحداثها وإعادة سرد أحداثها.

النشاط اخلامس: "تصنيف األشياء وما تنتمي إليه"
الهدف: تفكير الطفل فى وضع األشكال في األماكن 

التي تنتمي إليها.

النشاط السادس: لعبة "تصويب تعبيرات الوجه"
الهدف: أن يركز الطفل على قذف الكرة في

 التعبير املناسب.

النشاط السابع : "حياكة العرائس باخليوط"
الهدف: يصنع مالبس متنوعة اللون وامللمس من

 اخليوط للعرائس.

الورشة السادسة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "قصة حسام واالختبار األكبر" 
الهدف: يركز الطفل علي السلوكيات اجليدة.
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النشاط الثالث: أغنية "عزوز واملوز"
الهدف: أن يحاكي الطفل السلوك اجليد.

التقومي: كانت النتائج رائعة. 

النشاط الرابع: لعبة "مطابقة تعبيرات الوجه"
الهدف: يركز الطفل علي مطابقة التعبير املماثل.

النشاط اخلامس: "تشكيل مجسمات الورق والبالستيك"
الهدف: يدرب الطفل حاسة اللمس والبصر.

اإلجراءات: مت جتهيز ورود مجسمة من 

الورق والبالستيك ولصقها لعمل ورود وفروع.

النشاط السادس: "رسم حر بالطني" 
الهدف: أن يعبر الطفل عن ذاته.

التقومي: استمتع األطفال بالتشكيل

باحلبال والكور.

الورشة السابعة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: "قصة نحولة وتاج العمل" 
الهدف: ارجتال حلركات النحل.

النشاط الثالث: أغنية "السـر"
الهدف: نبذ التنمر النفسي.
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النشاط الرابع: "طباعة تعبيرات الوجه البارزة"
الهدف: يركز الطفل علي طباعة التعبير باللون. 

اإلجراءات: يقوم الطفل بتلوين البصمة 

والطباعة بها، ومحاكاة التعبير املطبوع.

النشاط اخلامس: "لصق وتلوين"
الهدف: تدريب حواس الطفل.

اإلجراءات: يضع الطفل بعض التأثيرات باأللوان 

واخلطوط وأزرار البالستيك.

النشاط السادس: "احلركات املصورة"
الهدف: محاكاة الطفل للحركات اإلبداعية.

اإلجراءات: مشاهدة بعض احلركات املصورة، ويقوم

األطفال بتقليدها.

النشاط السابع: "األفعال املتناقضة"
الهدف: أداء صامت ومحاكاة حلركات األفعال اليومية.

اإلجراءات: متَّ عرض صور للحركات مضادة )الفتح - الغلق(.

التقومي: استمتع األطفال باحلركات وتقليدها،

وكانت النتائج جيدة.

الورشة الثامنة عشرة
النشاط األول: "مترينات االسترخاء"

النشاط الثاني: قصة "لولة املتفوقة" 
الهدف: يرجتل الطفل بعض األنشطة اليومية. 
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النشاط الثالث: أغنية "األدب"
الهدف: نبذ الطفل للتنمر على أقاربه.

 

النشاط الرابع: "كروت انفعاالت الوجه"
الهدف: تركيز الطفل على االختالف في تعبيرات الوجه.

االجراءات: يقوم الطفل بالتعرف على التعبير

املعروض عليه.

النشاط اخلامس: لعبة "اخلرزات اخلشبية"
الهدف: يركز الطفل على مطابقة صور اخلرزات املتشابهة.

اإلجراءات: يرتب الطفل اخلرزات ويطابقها باخلرزات

التي بالصورة.

النشاط السادس: "عروس األصابع"
الهدف: يرجتل الطفل حوارًا، ويحرك معه عروسة

األصابع.

الورشة التاسعة عشر
النشاط األول: أغنية "شهر رمضان" )لعب جماعي( 

الهدف: يعبر الطفل بالرسم عن شهر رمضان.

التقومي: فرح األطفال باألغنية، وقاموا برسم الفوانيس 

وتلوينها مع الغناء والتصفيق. 

النشاط الثاني: أغنية "الراعي الكذاب" 
الهدف: نبذ الطفل سلوك الكذب.
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النشاط الثالث: "التشكيل بالزلط امللون" 
الهدف: يدرب الطفل حاسة اللمس والبصر.

النشاط الرابع: "تعبير بالورق املجسم" 
الهدف: يعبر الطفل باألوراق ومجسماتها

تعبيرًا حّرًا.

النشاط اخلامس: "طباعة الفراشات والورود
والطيور باإلستنسل" 

الهدف: التركيز على طباعة الفراشات والورود والطيور.

النشاط السادس: "صور حلركات اجلسم"
الهدف: يعبر الطفل باحلركة عن احلركات املصورة 

جلسم اإلنسان.

الورشة العشرون
النشاط األول: "مترينات األسترخاء" 

النشاط الثاني: "دراما عيد امليالد"
الهدف: يشارك الطفل أقرانه في املتعة واللعب.

التقومي: فرح األطفال باللعب والبالون والزمامير

والطراطير، وقاموا بإطفاء الشمع مع الغناء والتصفيق.

النشاط الثالث: قصة "حسام واالختبار"
الهدف: ينبذ الطفل سلوك األنانية.
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النشاط الرابع: أغنية "أبو الفصاد"
الهدف: يشارك الطفل رفاقه احلركة والغناء.

النشاط اخلامس: لعبة "السلم والثعبان"
الهدف: مييز الطفل بني التنمر والسلوك اجليد.

الورشة الحادية والعشرون
النشاط: ملصقات للسلوكيات اجليدة وسلوكيات

التنمر. 

الهدف: أن مييز األطفال بني سلوك التنمر

والسلوك اجليد.

خامسًا: القياس البعدي :
متَّ تطبيق املقاييس السابق تطبيقها قي القياس القبلي.

سادسًا: املعالجة اإلحصائية:
متت معاجلة البيانات إحصائّيًا بإستخدام التالي:

T test حلساب الفرق بني القياس القبلي والبعدي.  -١

Wilcoxon استخدام  -2

نتائج البحث ومناقشتها 
الفرض األول: ينص الفرض األول على أنه

على  العقلية  اإلعاقة  ذوى  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائّيًا  دالة  فروق  توجد 

)١( بجدول  يتضح  كما  اإلبداعية  الدراما  برنامج  تطبيق  وبعد  قبل  التنمر  مقياس 
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جدول )1( يوضح الفروق على مقياس التنمر

املتوسطالعدد
انحراف 

معياري
قيمة ت

درجة 

احلرية
wilcoxomالداللة

مقياس 

التنمر

2533.٩6٩.4٨٧.٩٧243.660.000قبلي 

2522.60٧,٨4بعدي

يتضح من اجلدول أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.0١ على مقياس 

التنمر لألطفال املعاقني قبل وبعد البرنامج لصالح القياس البعدي؛ مما يشير إلى فاعلية 

أنشطة الدراما اإلبداعية في خفض مستوى التنمر لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية.

وتتفق مع هذه النتيجة KyriaKes )20١4( التي أشارت إلى أن البيئة اآلمنة تسهم في 

خفض سلوك التنمر، كما أكدت Dorothy )20١5( على أن برامج التدخل حتد من التنمر 

لذوي االحتياجات اخلاصة.

وقد ترجع فاعلية برنامج الدراما اإلبداعية في خفض التنمر إلى ما حتتويه الدراما 

اإلبداعية من أنشطة وعناصر.

هذا وقد أكد David )2002( على أن الدراما تعمل على خفض سلوك العنف واألفعال 

الطفل  لتمييز  وسيلة  أنها  كما  الغضب،  عن  للتعبير  إيجابية  بطرق  واستبدالها  اخلاطئة 

السلوك العادي من سلوك التنمر وقد أشارت Marimus )20١4( إلى أن التعبير عن الذات 

بأدوات الفن ينشط احلواس ويخفف مشكالت التواصل االجتماعي عند األطفال كما أن 

احلركة اإلبداعية تسهم في حتسني املهارات االجتماعية لألطفال في جو من املرح في بيئة 

طبيعية في أثناء اللعب بغض النظر عن نوع اإلعاقة؛ مما يثير التفاعل اإليجابي لألطفال 

مع أقرانهم.

وهناك كثير من أنواع اللعب كاللعب بالقواعد واللعب اجلماعي يرتبط بنجاح العالقات 

االجتماعية واالنتباه والتركيز واكتشاف البيئة وضبط انفعاالت األطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

حل  في  الدور  لعب  من  االستفادة  ميكن  أنه  على   )200٧(  Foundation أكد  وقد 

مشكالت التنمر باملدرسة لذلك فإن فاعلية لعب الدور تعمل على خفض سلوك التنمر لدى 

باملدرسة. األطفال 

بدرجة كبيرة مع  فعااًل  يكون  التمثيل الصامت  بأن   )200٩( Prince أفادت  وباملثل 
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األطفال، ألنهم مييلون إلى تصديق ما يرونه اكثر مما يسمعونه ذلك أن تعبيرات الوجه 

وحركات اجلسم تدعم ما يرونه ولالرجتال أهمية في تنمية مهارات االتصال واحلوار لدى 

األطفال، ويتيح لهم إجراء احلوار املفتوح لسيناريو يتداولونه مع رفاقهم حيث ُيطيل من 

بينهم. حدوث احلوار 

الفرض الثاني: 
على  العقلية  اإلعاقة  ذوى  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائّيًا  دالة  فروق  توجد 

مقياس ضحايا التنمر قبل وبعد تطبيق برنامج الدراما اإلبداعية لصالح القياس البعدي 

.  )2( بجدول  كمايتضح 

جدول )2( يوضح الفروق على مقياس ضحايا التنمر

املتوسطالعدد
انحراف 

معياري
قيمة ت

درجة 

احلرية
wilcoxomالداللة

مقياس

ضحايا 

التنمر 

252٨,446,٨٧6,١4243,٨260.000قبلي 

25١٨,245,4٩  بعدي

يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا عند مستوى 0.0١ ملقياس ضحايا التنمر 

قبل وبعد البرنامج لصالح القياس البعدي؛ مما يشير إلى فاعلية برنامج الدراما اإلبداعية 

في احلد من مستوى ضحايا التنمر لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من :

Dorothy )20١5( التي أكدت على أن برامج التعلم االنفعالي االجتماعي حتد من 

التنمر باملدرسة، كذلك أكدت Shriver )20١5( على أهمية تعرف األطفال على  ضحايا 

للتنمر. سلوك التنمر وتشجيعهم على التحدث بصوت يعبر عن وقوعهم ضحية 

قد ترجع فاعلية البرنامج في احلد من ضحايا التنمر إلى ما تتيحه الدراما اإلبداعية 

بالغناء  املشاركة  تتطلب  التي  اجلماعية  واأللعاب  املفتوحة  األماكن  في  للعب  مناخ  من 

باليد والتعبير عن  التي تتطلب معاجله  التفكير، كذلك األلعاب  واحلركة اإلبداعية وألعاب 

الذات بأدوات الفن، كل هذه العناصر للدراما اإلبداعية من متثيل صامت ولعب دور تدعم 

املهارات االجتماعية لألطفال، وتعزز سلوك التعاون والتفاعل االجتماعي إضافة إلى إقامة 



51
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

حفالت أعياد امليالد التي تدعم التفاعل اجليد بني األقران وألعاب التركيز التي تتيح الفرصة 

لألطفال للتركيز على اكتساب مهارات تزيد من الثقه بأنفسهم والتعبير عن غضبهم أو أي 

مشاعر سلبية من خوف أو قلق أو الوقوع ضحية للتنمر.

الفرض الثالث:
على  العقلية  اإلعاقة  ذوى  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائّيًا  دالة  فروق  توجد 

مقياس تعبيرات الوجه قبل وبعد تطبيق برنامج الدراما اإلبداعية لصالح القياس البعدي 

. كمايتضح بجدول )3( 

جدول )3( يوضح الفروق على مقياس تعبيرات الوجه قبل
وبعد تطبيق البرنامج الدراما اإلبداعية

املتوسطالعدد
انحراف 

معياري
قيمة ت

درجة 

احلرية
wilcoxomالداللة

مقياس

تعبيرات 

الوجه 

25١٩,646,082,44242,١٨٨٨0.02٩قبلي 

23,405,٧2  بعدي

يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا عند مستوى 0.05 ملقياس تعبيرات الوجه 

قبل وبعد البرنامج لصالح القياس البعدي؛ مما يشير إلى فاعلية أنشطة الدراما اإلبداعية 

في زيادة مستوى التعرف على تعبيرات الوجه لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من Kaufman )20١3( التي أشارت إلى أنه ميكن 

 )2005( tayler التدريب على التعاطف من خالل اللعب والنمذجة وطرق أخرى، كما أكد

أن هناك حاجة ملحة لتدريب األطفال ذوى اإلعاقة العقلية على منو مهاراتهم االجتماعية 

بأقرانهم وتقليل املشكالت السلوكية، وكذلك أكدت Wang )20١4( على أن التعبير احلر عن 

االنفعاالت من خالل وضع عالمات على امللصقات أسهل من إطالق املسميات عليهم، وقد 

يرجع ذلك إلى ما قدمه البرنامج من ألعاب للتعبير عن انفعاالت الوجه في أشكال متنوعة 

تتيح له اإلحساس باملرح واللعب واحلركه في أثناء تعلمه متيز االنفعاالت .
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خالصة النتائج:
من خالل العرض السابق للنتائج يتضح اآلتي:

احلركة  تقدمه  ما  خالل  من  التنمر  مستوى  في خفض  تسهم  اإلبداعية  الدراما  إن 

اإلبداعية والتدريب علي املهارات االجتماعية بوساطة اللعب اجلماعي وضبط االنفعاالت 

ولعب الدور والتمثيل الصامت والتدريب على ألعاب التفكير واالرجتال والتعبير عن الذات 

والتخيل. احلواس  وتدريب 

كما أن الدراما تشجع األطفال على التحدث بصوت عاٍل؛ مما يقلل من وقوعهم ضحايا 

للتنمر.

اجلماعي  واللعب  االحتفاالت  في  واملشاركة  االجتماعي  والتفاعل  التعاون  يعد  كما 

مبثابة اكتساب ملهارات الثقة بالنفس، وتقليل من اخلوف والبعد عن املشاعر السلبية والقلق 

وهى عناصر مؤدية للتنمر.

كما أن التدريب على التعرف على تعبيرات الوجه يسهم فى منو املهارات االجتماعية 

وتقليل املشكالت السلوكية كما تعمل على إضعاف سلوك التنمر واستبدالة بسلوكيات إيجابية.

سادسًا: التوصيات:
توصيات مستخلصة من البحث   -1

تهتم املدرسة بتدريب املعلمني والعاملني بها على مالحظة سلوك التنمر بني الطالب   -

في أثناء ممارسة األنشطة داخل الفصل وخالل الفسح. 

يتدخل املشرفون عند حدوث سلوك التنمر للحد منه.  -

تخصيص يوم أسبوعي فى اإلذاعة املدرسية للتعريف بالتنمر وكيفية مواجهته   -

توصيات عامة :  -2
اهتمام الصحافة املدرسية بتوضيح أسس السلوك الطيب بني الطالب .  -

تلتزم مجالت احلائط مبناهضة سلوك التنمر املتنمر الضحية .  -

تركز األنشطة املدرسية الرياضية والفنية على التخلص من سلوك التنمر.  -

توصي الباحثة بإجراء دراسات أخرى تدعيمًا لهذه الدراسة ومنها:  -3
إعداد برنامج للحركة اإلبداعية لتحسني النظرة املستقبلية لألطفال املعاقني عقلّيًا.. ١

فاعلية أنشطة الدراما اإلبداعية في حتسني التعبير اللفظي لدي األطفال املعاقني . 2

عقلّيًا.

فاعلية الدراما اإلبداعية في حتسني القبول االجتماعي لألطفال املعاقني عقلّيًا.. 3
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الطفل الجزائري والوسائل التكنولوجية

قراءة في الدراسات واإلحصائيات

د. مسعودة نور الدين*

مقدمة: 
أنها  ذلك  كبيرة؛  أهمية  توليها األمم  التي  الدراسات  أهم  الطفولة من  تعد دراسات 

لذلك جند في كثير من  الوطن ومستقبله؛  ة  تهتم بفئة حساسة وحيوية، فاألطفال هم عدَّ

التخصصات العلمية فرعًا أو عدة فروع تهتم بدراسة األطفال كعلم اجتماع الطفولة وعلم 

نفس الطفل وإعالم الطفل، زيادة على فروع أخرى تعتبر دراسات الطفولة محورًا أساسّيًا 

لها كعلوم التربية وعلم االجتماع األسري وعلم نفس النمو وغيرها.

هذه  في  الباحثني  من  العديد  عمل  فقد  العصر؛  سمة  هو  التكنولوجي  التطور  وألن 

التكنولوجية  بالوسائل  الطفل  عالقة  دراسة  على  أخرى  تخصصات  وفي  التخصصات 

وتناول  عليه،  والسلبية  اإليجابية  وتأثيراتها  لها  والوقوف على عادات وأمناط استخدامه 

الباحثون اجلزائريون هذا املوضوع من زوايا متعددة وخرجوا بنتائج مهمة تنتظر االستثمار 

والتفعيل من طرف اجلهات املعنية؛ لذلك ارتأت الباحثة القيام بهذا الدراسة بهدف تسليط 

الوصول  بغية  لنتائجها  بقراءة حتليلية  والقيام  الوطنية،  الضوء على بعض هذه األبحاث 

إلى تصور شامل يساعد على وضع خطط تنموية ورسم سياسات تربوية لفائدة األجيال 

القادمة.

إشكالية الدراسة:
إن أطفال اليوم ليسوا كأطفال األمس، فمعايشتهم للتطورات املتسارعة واملتجددة في 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال جعلت منهم بحق "اجليل الرقمي" و "أبناء التقنية" و"أطفال 

اإلنترنت" وغيرها من املسميات التي تطلق عليهم لتميزهم عن أطفال العصور السابقة في 

ظروف املعيشة وأساليب التنشئة ووسائل التعليم والترفيه.

* أستاذ محاضر بقسم علوم اإلعالم واالتصال - جامعة ورقلة باجلزائر.
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يتعامل أطفال اجلزائر - كغيرهم من أطفال العالم - مع الوسائل التقنية واألجهزة 

البيئتنْي  مكونات  من  يتجزأ  ال  األخيرة جزًءا  هذه  إذ أصبحت  كبير؛  بشكل  التكنولوجية 

املنزلية واملدرسية اللتنْي يتفاعل معهما الطفل بشكل يومي، وزيادة على ذلك تنتشر املنتجات 

ودور  واملكتبات  الترفيه  ومراكز  كالنوادي  الطفل  يرتادها  أخرى  أماكن  في  التكنولوجية 

وجعلتهم  اجلزائريني  الباحثني  من  العديد  انتباه  أثارت  الوضعية  هذه  وغيرها،  الثقافة 

يقومون بدراسات متعلقة بها، وهي دراسات متنوعة التخصصات ومختلفة من حيث زوايا 

التناول وأيضًا من حيث االنتشار اجلغرافي على أرض الوطن، وعلى الرغم من أهميتها 

فإن كاّلً منها تقدم معلومات جزئية عن الطفل في منطقة أو والية معينة؛ ولذلك فهي قاصرة 

عن تقدمي تصور كلي عن واقع الطفل اجلزائري، ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة 

محاولة لتجميع احلقائق والنتائج املتوصل إليها في هذه األبحاث، وتشكيل صورة متكاملة 

لعالقة الطفل اجلزائري بالتكنولوجيات احلديثة، ونطرح التساؤل اآلتي :

واألبحاث  الدراسات  بينتها  كما  التكنولوجية  بالوسائل  اجلزائري  الطفل  عالقة  ما 

العلمية؟

ويتفرع هذا السؤال الرئيس إلى تساؤالت فرعية هي :

مدى  وما  اجلزائرية  األسرة  فضاء  في  التكنولوجية  الوسائل  حضور  مدى  ما   -

لها؟ األطفال  امتالك 

ما أبرز مؤشرات االستهالك التكنولوجي للطفل اجلزائري؟  -

كيف يساهم السياق االجتماعي والثقافي في غرس ثقافة االستهالك التكنولوجي   -

الطفل؟  في 

الفاعلة  األطراف  دور  وما  اجلزائري،  الطفل  على  التكنولوجيا  انعكاسات  ما   -

من  وحمايته  بالتكنولوجيا  الطفل  عالقة  توجيه  في  املجتمع(  املدرسة،  )األسرة، 

مخاطرها؟ 

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة جامعة وذات منظور كلي ملا متَّ طرحه من 

حقائق ونتائج عن عالقة الطفل اجلزائري باملستحدثات التكنولوجية، وهي بذلك جتنب كل 

ذوي االهتمام بهذا املوضوع وكل املعنيني بقضايا الطفولة تضييع الوقت واجلهد في البحث 

عن املعلومات واستنباط املؤشرات. 
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق جملة من األهداف تتمثل في:

والتكنولوجيا  الطفل  حول  املنجزة  والدراسات  األبحاث  أهمية  إلى  االنتباه  لفت   -

إليها؛ املتوصل  النتائج  أهمية  وإبراز  عامة  بصفة 

التكنولوجية  بالوسائل  اجلزائري  الطفل  عالقة  عن  كلية  صورة  تقدمي  محاولة    -

اجلزائرية؛ والثقافية  االجتماعية  اخلصوصية  إطار  في  العالقة  هذه  ومالمح 

املساهمة في توجيه اإلستراتيجيات والسياسات املعتمدة في مجال الطفولة وتقدمي   -

بعض احللول واملقترحات.

مفاهيم الدراسة:
الطفل : يختلف تعريف الطفل باختالف العلوم واالجتاهات، فعند علماء النفس   -١

الطفل هو الفرد من نهاية الرضاعة حتى البلوغ، أما في القانون فالطفل كل فرد لم يبلغ 

عشرة.  الثامنة 

ونتبنى في هذه الدراسة التعريف القانوني، فالطفولة متتد من حلظة الوالدة إلى غاية 

١٨ سنة. 

يستخدمها  التي  احلديثة  واألجهزة  األدوات  بها  ونقصد  التكنولوجية:  الوسائل   -2

الطفل في حياته اليومية وحصرناها في: التلفاز- األلواح اللمسية )التابلت(- احلاسوب- 

الهاتف النقال - أجهزة سماع الصوتيات - اإلنترنت- أجهزة األلعاب.

أواًل: حضور الوسائل التكنولوجية يف فضاء األسرة الجزائرية وامتالك األطفال لها: 
غزت التكنولوجيا البيوت اجلزائرية، فهي جزء من الديكور املنزلي الداخلي، كما أن 

بعضها أصبح ضرورّيًا للقيام ببعض الوظائف واألعمال املنزلية.

يشير تقرير للديوان الوطني لإلحصاء في سنة 20١2 إلى أن األسر اجلزائرية متتلك 

بنسبة كبيرة الوسائل التكنولوجية سواء في الريف أو في احلضر؛ حيث تبلغ نسبة امتالك 

التلفاز على املستوى الوطني ٩٨%، الهاتف النقال ٩0.٧%، احلاسوب 24.6%، ولم يتوقف 

األمر عند وجود األجهزة ضمن املجال املشترك لكل أفراد األسرة، بل انتقلت إلى املجال 

الشخصي حيث صار لكل فرد أجهزته اخلاصة، ففي دراسة الباحثة فاطمة همال خلصت 

إلى أن ٧٩% من األسر الباتنية املدروسة متتلك تلفازْين أو أكثر، و متتلك ُجلُّ هذه األسر 
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البريد  وزارة  وحسب  فأكثر،  حاسوبان  لديها  منها   %3١.6٧ الكمبيوتر،  أجهزة  أيضًا 

واملواصالت فإن نسبة ارتباط األسر اجلزائرية باإلنترنت جتاوزت 2٨% خالل 20١5. وفي 

دراسة موسعة أجريت في عدة مناطق من الغرب اجلزائري )وهران، تلمسان، البيض( سنة 

20١3 استهدفت أكثر من 3600 طفل من املراحل العمرية املختلفة، صرح 3٧.5% ممن 

أعمارهم بني ١0 و١2 سنة أن لديهم غرفهم اخلاصة، وميتلكون بعض األجهزة فيها كما 

ميكنهم استخدام األجهزة املتوفرة في املنزل.

 باإلضافة إلى ذلك ذكرت الباحثة حفيظة بوزيدي )200٩( في دراستها التي طبقتها 

بوالية املدية أن 65% من األسر متتلك قارئ السي دي CD، 44.5% لديهم أجهزة الفيديو، 

ووجدت الباحثة مرمي قويدر )20١2( في دراستها التي أجرتها في عدة مناطق من اجلزائر 

لديهم  VCD، و%6١  العاصمية املدروسة متتلك أجهزة  العاصمة أن 56.5% من األسر 

أجهزة الفيديو الرقمي DVD، وغيرها من تكنولوجيا االتصال ووسائل الترفيه.

هذا يدل على الثراء والترف التكنولوجي للبيئة املنزلية التي يعايشها الطفل اجلزائري، 

ورقلة )20١6(  بوالية  لنا  دراسة  ففي  األجهزة،  لهذه  الطفل  امتالك  إلى  األمر  تعدى  بل 

توصلنا إلى أن حوالي ٧٨% من أطفال التعليم املتوسط في العينة املدروسة ميتلكون أجهزة 

إلكترونية. وال يقتصر األمر على امتالك جهاز واحد بل الكثير منهم ميتلكون أجهزة عدة. 

ثانيًا: مؤشرات االستهالك التكنولوجي للطفل الجزائري:

الوطني  الديوان  به  قام  الذي  اجلزائرية  األسر  في  الوقت  استخدام  مسح  يشير 

لإلحصائيات سنة 20١2 إلى أن األطفال ما بني ١2 و١4 سنة يقضون حوالي 5 ساعات 

املنزل. في  واأللعاب  اإلعالم  وسائل  واستخدام  الترفيه  نشاطات  في  يومّيًا 

ونورد فيما يلي أهم املؤشرات عن حجم وطرق تفاعل الطفل اجلزائري مع الوسائل 

التكنولوجية:

1. التلفاز:
ذكر الباحث ناجي متار )2006( في أطروحته للدكتوراه أن 40% من األطفال بباب 

التلفاز.  أمام  البيضاء ما بني ١١ و١3 سنة يفضلون قضاء وقت فراغهم  والدار  الزوار 

وفي الدراسة املوسعة التي أجريت في غرب اجلزائر سنة 20١3 املشار إليها سابقًا صرح 

60% من أطفال وهران وتلمسان والبيض أن النشاط املفضل لديهم لقضاء وقت الفراغ 

هو مشاهدة التلفاز.
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وأشارت دراسة قامت بها منظمة أوديكابسي Educapsy )20١4( شملت 300 طفل 

عاصمي متمدرسني ما بني ثالثة ابتدائي إلى أولى ثانوي، إلى أن 63.32% منهم يقضون 

املدة  وتتجاوز  الدراسة،  أيام  التلفزيون  مشاهدة  في  والنصف  والساعة  الساعة  بني  ما 

ساعتني أو أكثر في آخر األسبوع وأيام العط.

وفي دراسة عن أطفال بسكرة، أشارت الباحثة بن عمر سامية أن كل أطفال عينتها 

البالغ عددهم 3٩4 طفاًل ما بني  ٨ و١١ سنة يقضون ساعتنْي فأكثر أمام شاشة التلفاز.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسة العربية التي قام بها املجلس العربي 

املعنيني  اجلزائريني  األطفال  من   %٩2.5 نحو  أن  إلى  أشارت  حيث  والتنمية؛  للطفولة 

التلفزيونية. البرامج  أكثر في متابعة  أو  الساعة و3 ساعات  بالدراسة يقضون ما بني 

وما زاد من اجتذاب األطفال للتلفزيون ظهور البث الفضائي وانتشار قنوات األطفال 

املتخصصة، والتي أصبحت َتُبثُّ على مدار 24 ساعة يومّيًا برامج متنوعة وبتقنيات عالية 

تسحر عقول الصغار، ففي دراسة عن القنوات الغنائية املوجهة لألطفال توصلت الباحثة 

يتابعون  زهية يسعد)20١٧( إلى أن 50.5٧% من أطفال اجلزائر ما قبل سن املدرسة 

قناة  غياب  ظل  في  اإلقبال  هذا  ويأتي  براعم،  قناة  يشاهدون  و02.١٩%  اجلنة،  طيور 

لألطفال! جزائرية 

وهذه األرقام توضح بجالء احلجم الكبير لالستهالك التلفزيوني للطفل اجلزائري.

2. الهاتف املحمول واألجهزة اللوحية )التابالت(:
في دراستنا املشار إليها سابقًا واملنجزة بوالية ورقلة، توصلنا إلى أن األلواح اإللكترونية 

)التابالت( هي أكثر األجهزة التي ميتلكها األطفال بنسبة 53.4% ثم الهاتف احملمول ب 

43%، ويحصل عليها ُجلُّهم هدية من أحد الوالدين أو اجلد واجلدة أو اإلخوة. وتوصلت 

الباحثة فاطمة همال)20١2( في دراستها املطبقة بوالية باتنة إلى نتائج مقاربة إذ إن %66 

من األطفال ميتلكون هاتفًا خلويًا، 4٧.٧2% منهم اشتراه له والداه، و35.60% قدم له هدية 

من األقارب أو األصدقاء، و١6.66% اشتراه بنفسه، و3٧.١2% هاتف بسيط، %2١.٩6 

مزود بالوسائط املتعددة، 40.٩0% مزود بالوسائط واإلنترنت، وفي الدراسة املنجزة في كل 

من وهران وتلمسان والبيض فإن 3٩.١0% من األطفال ميتلكون هواتف نقالة.

العاصمة  في  املراهقني  األطفال  أن  إلى   )20١0( جينيفر  دهالس  الباحثة  وأشارت 
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املاركات  بتغيير  ومهووسون  النقالة  للهواتف  التكنولوجيا  منتجات  أحدث  باقتناء  مولعون 

والتي تكلفهم أموااًل معتبرة؛ إذ ينفق األطفال ما بني سن ١4 و١٨ سنة حوالي 20 ذج في 

اليوم أي ما قيمته ١40ذج في األسبوع على نفقات الهاتف احملمول، وقد تصل النفقات 

قرابة ١000 ذج أسبوعّيًا على املكاملات والرسائل النصية وشراء اإلكسسوارات الهاتفية 

هم  واألقارب  واألولياء  وغيرها،  اإلصالح  وعمليات  والبرامج  واملوسيقى  الصور  وحتميل 

مصدر األموال غالًبا وبعض األطفال يلجئون للعمل لسد نفقاتهم. 

3. الحاسوب واالنرتنت:
أوقات  في  احلاسوب  إلى  اجللوس  اجلزائري  الغرب  في  األطفال  من   %35 يفضل 

املنزلي،  الكومبيوتر  استخدام  ٨و١2سنة  بني  أعمارهم  ويستطيع 53.٩% ممن  فراغهم، 

املنزل.  في  االنترنت  يستخدمون  و%45.25 

وأوردت الباحثة شرشور آمال )20١0( في دراستها أن 60% من أطفال العاصمة 

يفضلون اإلنترنت على وسائل اإلعالم األخرى . وتوصلت الدراسة العربية املذكورة )20١2( 

سابقًا إلى أن 3٧.٨% من األطفال اجلزائريني يستخدمون اإلنترنت من ساعة إلى ساعتني 

و34.2% من ساعتني إلى أكثر من 3 ساعات. وخلص الباحث شفيق إيكوفان )20١5( 

إلى أن ٨4% من أطفال العاصمة املبحوثني يستخدمون االنترنت يومّيًا، و65.5% ملدة ثالث 

ساعات فأكثر. أما الباحثة حواس سامية )20١3( فتوصلت إلى أن 5٧.05% من أطفال 

برج بوعريريج في الطور املتوسط التي شملتهم الدراسة يقضون مابني 3 ساعات إلى 5 

ساعات أو أكثر في تصفح اإلنترنت. وأشارت الباحثة ميينة بوبعاية )20١5( إلى أن ٨5% 

من أطفال املسيلة في الطور الثانوي املبحوثني يبحرون يومّيًا في الشبكة ملدة ساعة إلى 

ثالث ساعات أو أكثر. بينما أشارت الباحثة صافة أمينة)20١6( إلى أن 53% من أطفال 

أم البواقي املعنيني بالدراسة يستخدمون اإلنترنت من ساعة إلى ساعتني و33.5% لثالث 

ساعات أو أكثر.

وكل هذه اإلحصائيات تشير إلى االستخدام املكثف لإلنترنت من طرف أطفال اجلزائر 

على اختالف مناطقهم.

4. األلعاب اإللكرتونية:
ألعاب  الفيديو،  ألعاب  أنواعها:  مبختلف  اإللكترونية  األلعاب  نحو  األطفال  ينجذب 
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احلاسوب، ألعاب الهاتف احملمول، ألعاب عبر اإلنترنت، وميارسها األطفال في املنزل أو 

في مقاهي اإلنترنت أو قاعات اللعب أو غير ذلك.

وحسب معطيات الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 20١١، فإنه توجد أكثر من ١4٨6 

قاعة لأللعاب اإللكترونية منتشرة عبر كل واليات اجلزائر، وتشير أرقام اجلمارك الوطني 

إلى أن اجلزائر استوردت في الفترة ما بني 2004 و 20١0 أكثر من 3 ماليني و236 ألف 

وحدة أللعاب الفيديو .

ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها الباحثة مرمي قويدر )20١2(، فإن حوالي٧٩.5% من 

اإللكترونية، و٨4% منهم يشترونها،  األلعاب  بالدراسة ميتلكون  املعنيني  العاصمة  أطفال 

و25.5% يحملونها من مواقع اإلنترنت، ويقضي حوالي ٧5.5% منهم مابني ساعتني إلى 

أكثر من 5ساعات في كل جلسة لعب. 

وفي دراسة فاطمة همال جاءت ألعاب الهاتف احملمول في املرتبة األولى التي يفضلها 

الطفل بوالية باتنة، ثم ألعاب االنترنت، فألعاب التلفاز، وأخيرًا ألعاب احلاسوب.

: mp3-mp4 5. جهاز
أشارت الدراسة املطبقة في كل من وهران وتلمسان والبيض إلى أن 44.٩0% من 

األطفال لديهم أجهزة لسماع املوسيقى، وفي دراستنا بوالية ورقلة توصلنا إلى أن ما يربو 

عن ٧3% من األطفال تتوفر لهم سماعات األذن .

 وفي دراسة عن جهاز mp3 للباحثة حفيظة بوزيدي )200٩( خلصت إلى أن 5.%5٧ 

ما  يستخدمونه  و%42.5  أقل،  أو  ملدة ساعة  يستخدمونه  املدية  مدينة  في  املراهقني  من 

بني ساعتني إلى أكثر من 5ساعات، والحظت الباحثة أن املراهقني األكبر سّنًا هم الذين 

يستخدمونه لفترات طويلة قد تتجاوز 5ساعات، ويستمع األطفال واملراهقون ملواد مختلفة: 

القرآن الكرمي، الدروس الدينية والعلمية، األغاني اجلزائرية والعربية واألجنبية.

ثالثًا: السياق االجتماعي والثقايف لسلوك االستهالك التكنولوجي:
تغلغلت التكنولوجيا في املظاهر االجتماعية والثقافية للمجتمع اجلزائري، واكتسبت 

معاني ودالالت فقد أصبح احلكم على مكانة الفرد االجتماعية ترتبط مباشرة بحجم امتالكه 

التقنيات، ونوع الهاتف الذي ميلكه الشخص وماركته وسعره تعكس مستواه االقتصادي، 

وكثرة االتصاالت التي يتلقاها تشير إلى أهمية مركزه وتوسع أعماله وعالقاته، هذه األهمية 
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التي أعطاها أفراد املجتمع لوسائل التكنولوجيا تسربت إلى التعامل مع األطفال في األسر 

اجلزائرية .

لقد أصبحت األسر تقتني األجهزة اإللكترونية تعبيرًا عن احلب ألطفالها في أعياد 

ميالدهم أو مناسبات النجاح، كما أصبحت الهدية املفضلة عند العودة من احلج أو العمرة 

أو السفر، وازدادت حدة املباهاة واملغاالة والتقليد في ذلك مما أدى إلى انعكاس ذلك على 

قيم وسلوكيات األطفال .

كما أن عمل الوالدين واضطرارهما إلى قضاء وقت طويل خارج املنزل جعال الكثير 

من اآلباء واألمهات يشترون الهواتف النقالة ألطفالهم من أجل االطمئنان عليهم في أي 

وقت.

وسياسة  االستهالك  ثقافة  وانتشار  العوملة  واالقتصادية، جند  الثقافية  األبعاد  ومن 

السوق املفتوحة التي أدت إلى غرق األسواق الوطنية باملنتجات التكنولوجية مع انخفاض 

عبر  ذلك،  في  كبيرًا  دورًا  اإلعالم  لعبت وسائل  وقد  العروض،  في  وتنافس  األسعار  في 

الصور اإلشهارية واألفالم واملسلسالت خصوصًا املدبلجة منها، فالطفل السعيد والذكي 

ألطفالهما  يشتريان  من  اجليدان  واألبوان  والتكنولوجيات،  األجهزة  أحدث  يستخدم  من 

املنتجات . أفضل 

كما أن التغير الثقافي واخلطاب التربوي الرسمي وغير الرسمي حول مكانة الطفل 

ورواج مفاهيم حقوق الطفل والتربية العصرية وتكريس رفاهية األطفال وغيرها؛ أسهم في 

تكريس التساهل قي تربية األطفال والركون إلى املعاملة التدليلية بدل املعاملة الصارمة 

التي كانت سائدة في األسرة اجلزائرية فيما مضى، وذلك ما توصلت إليه الدكتورة صباح 

تربوية  أساليب  اجلزائرية  األسر  تبني  إلى  أشارت  إذ  أطروحتها؛  في   )200٨( عياشي 

حديثة جاء في مقدمتها احلنان وعدم استخدام العنف واحلرص على توفير كل اإلمكانات 

املادية لألطفال. 

رابعًا: انعكاسات الوسائل التكنولوجية على الطفل الجزائري:
ذكر ناجي متار )2006( في دراسته أن ٧٩.06%من أطفال العاصمة صرحوا بأن 

التلفزيون أسهم في تنمية معارفهم الثقافية، إال أن هناك تأثيرات سلبية؛ إذ إن ٧5.٩3% 

منهم أصابهم القلق من املشاهد غير املرضية و٩5%، شعروا بالتوتر واالضطراب جراء ذلك، 
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وأشارت دراسة أوديكبسي )20١4( إلى تأثير مشاهدة التلفزيون على التحصيل الدراسي 

ألطفال العاصمة حيث إن 6.06% فقط منهم نالوا نتائج جيدة وممتازة ) معدل ١5 فأكثر( 

وكلهم يشاهدون التلفاز ملدة ساعة أو أقل يومّيًا، بينما نسبة 3٧.03% حتصلوا على نتائج 

ضعيفة )معدل 0٨ فأقل(، وفي الوقت الذي يتعرض فيه ٧٨.66% منهم يتعرضون لشاشة 

التلفاز ألكثر من ساعتني في اليوم.

املوجهة  الغنائية  الفضائيات  أن  إلى   )20١٧( يسعد  زهية  الباحثة  أشارت  بينما   

لألطفال تؤثر على أطفال اجلزائر غير املتمدرسني بنسبة كبيرة؛ إذ صرحت ٨٨.0٨% من 

األمهات بتأثيرها املباشر في سلوك أطفالهن، وأعلنت 33.56% منهن بأن الطفل اكتسب 

لها  بينما رأت 5١.3١% أن  بعض اإليجابيات كاالهتمام مبظهره وتعلمه بعض اآلداب، 

وتقليدهم  القنوات  هذه  في  املعروضة  املنتجات  بتوقير  األطفال  كمطالبة  سلبية  تأثيرات 

بعض  عند  د  وتوحُّ عزلة  ووجود حاالت  وغيرهام،  والسلوك  اللباس  في  اآلخرين  األطفال 

األطفال. 

وأكبر التأثيرات السلبية للتلفزيون، انتشار مظاهر العنف بني األطفال؛ وذلك تقليدًا 

العربية  للقيم  منافية  قيم  وانتشار  واملغامرة،  اخليال  وأفالم  املتحركة  الرسوم  ألبطال 

وغيرها.  والظلم  واخليانة  كالعري  واإلسالمية 

وفي دراسة قام بها مرصد حقوق الطفل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة 

عينة  وشملت   200٩ سنة  اجلزائر"  في  واألطفال  اإلنترنت  "جرائم  حول  البحث  وتطوير 

الدراسة ٩٧5 طفاًل ينتمون إلى ١0 بلديات مختلفة على مستوى اجلزائر العاصمة، أبرزت 

األرقام أن 30.5% من األطفال املبحوثني تلقوا عروضًا للحصول على هدايا واالستفادة 

من أسفار من طرف مجهول، و46.5% صدموا جراء مشاهدة صور إباحية.

وفي دراسة سامية حواس )20١4( أوردت أن 3٨.02% من أطفال برج بوعريريج 

للمضايقات،  منهم   %4٨ وتعرض  اإلنترنت،  عبر  إباحية  مضامني  شاهدوا  املبحوثني 

. الشبكة  عبر  اجلنسي  للتحرش  تعرضوا  و%46.60 

وعن أضرار سماعات األذن، أكد العديد من األطباء والباحثني أن االستخدام املفرط 

لها يؤدي لفقدان السمع، كما تضر بالدماغ والذاكرة، وللهاتف النقال أضرار صحية أيضًا 

ناجتة عن اإلشعاعات القوية التي تؤدي األذن والعينني، كما يؤثر على منط النوم للطفل، 

وتقليل  االجتماعية  العزلة  منها  والدراسية  واالجتماعية  النفسية  التأثيرات  إلى  باإلضافة 
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النشاطات االجتماعية والتوتر واالكتئاب واالنشغال بها عن الدراسة، خصوصًا أن عددًا 

كبيرًا من األطفال يأخذون أجهزتهم إلى املدرسة ويستخدمونها داخل الفصول الدراسية .

 أما انعكاسات األلعاب اإللكترونية على الطفل اجلزائري فقد جتاوزت وصف السلبية 

وميكن القول إنها كارثية، أقلها األضرار اجلسدية، فقد ذكرت مرمي قويدر )20١2( أن %2١ 

من األطفال أصابهم ضعف في البصر جراء اإلفراط في األلعاب االلكترونية، و١3.5% 

شعروا بآالم في الظهر. 

وال ميكننا حصر األضرار القيمية واألخالقية واالجتماعية والنفسية التي حلقت باجليل 

اجلديد من أبناء اجلزائر، وما األحداث التي حصلت خالل العامني املاضيني وهذا العام 

والتي انتشرت عبر وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية البصرية إال عينة صغيرة ملا قد حدث 

تالميذ يصابون  اليوتيوب،  موقع  على  باحلياء  مقاطع مخلة  ينشرون  تالميذ   : يعرف  ولم 

بالصرع والهستيريا جراء لعبة إلكترونية غامضة، أطفال في عمر الورد ينتحرون استجابة 

ألوامر احلوت األزرق!

خامسًا: أين دور األسرة، املدرسة، املجتمع، الدولة؟
أمام كل هذه االنعكاسات السلبية للوسائل التكنولوجية على الطفل اجلزائري، أشارت 

بن  فقد أشارت سامية  األبناء،  ومتابعة  توعية  في  األسري  الدور  إلى ضعف  الدراسات 

التي  املنتجات  بشراء  يطالبون  املدروسني  األطفال  من   %6٨.٨5 أن  إلى  عمر)20١2( 

يشاهدونها في اإلشهار التلفزيوني، وأن٨5.0٧% يلبي لهم أولياء أمورهم ذلك، كما توصلت 

الباحثتان عيسى آمال وشعبان مهدية )20١١( إلى أن غياب الرقابة الوالدية وعدم اختيار 

األولياء لبرامج األطفال التي يشاهدونها أسهما في تنمية السلوك العدواني لألطفال.

وذكرت الباحثة آمال شرشور )200٩( في دراستها عن أطفال العاصمة أن ١5.%43 

وتوصلت  مغلقة،  غرفة  وفي  منفرد  بشكل  ذلك  يتم  البيت  في  اإلنترنت  يستخدمون  ممن 

أيضا الباحثة حواس سامية )20١4( في دراستها عن املراهقني ببرج بوعريريج الذين 

اإلناث  من  و٨5.0٧%  الذكور  من   %٨2.6٧ أن  إلى  املقاهي  في  اإلنترنت  يستخدمون 

منفرد. بشكل  يبحرون 

 ونبَّه الباحث شفيق إيكوفان )200٩( إلى النتيجة التي توصل إليها في دراسته؛ إذ إن 

٧١% من أولياء األمور في العاصمة ال يجيدون استخدام اإلنترنت مبستوى إجادة أطفالهم 
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أنفسهم، وصرح 63% مبواجهتهم صعوبة في إيجاد تقارب فكري ومعرفي مع أبنائهم.

أولياء  غياب  من  نوعني  وجود  إلى  أطروحتها  في  عياشي  الدكتورة صباح  وكشفت 

األمور في املجتمع اجلزائري مما يسبب انحرافًا لألبناء؛ النوع األول هو الغياب احلسي 

حيث يصبح ولي األمر كالظل في املنزل بسبب انشغاله الدائم عن أسرته؛ والنوع اآلخر 

هو الغياب املادي مبوته أو حدوت االنفصال، وفي كلتا احلالتني يكون األطفال هم الضحية. 

وإلى جانب ضعف دور األسرة، نسجل ضعفًا أيضًا لدور املدرسة، املسجد، املؤسسات 

االجتماعية، وكذا ضعف سياسات احلكومة التي نرى اهتمامها منصبًا على اجلانب املادي 

: استيراد التكنولوجيا، تطوير شبكات االتصال وتقوية التدفق ورفع حجم النفاذ وإنشاء 

...إلخ وإهمالها اجلانب البشري، فعدا "خدمة في أمان" التي طرحتها اتصاالت اجلزائر 

سنة 20١3، وهي عبارة عن تقنية حاسوبية متكن األطفال عبرها من اإلبحار اآلمن من 

خالل اإلنترنت ومتكن أيضًا أولياء األمور من اختيار املواقع ووضع شروط االستخدام 

وحجب املواقع غير املرغوبة، لم نسجل بعدها أي مبادرة توعوية أخرى، فاجلزائر ال متلك 

دلياًل توعوّيًا واحدًا عبر الشبكة موجهًا لألطفال وأولياء األمور، ال متلك بوابة إلكترونية 

حلد  يتم  لم  كما  والتكنولوجيات،  اإلنترنت  مع  التعامل  قضايا  ومعاجلة  حلل  مخصصة 

الساعة إنشاء قناة متخصصة ألطفال اجلزائر أو موقع إلكتروني موجه إليهم! فما سر هذا 

اإلهمال والتقصير في حق البراءة اجلزائرية؟

الخاتمة
على الرغم من أن التطور التكنولوجي يعتبر وسيلة لتحقيق رفاهية اإلنسان وتوفير 

من  الرغم  وعلى  املشكالت،  وحل  العقبات  وتخطي  األعمال  إجناز  في  والسرعة  الراحة 

اجلهود املبذولة الستثمارها في مجاالت التعليم والصحة والتواصل االجتماعي والثقافي 

والتبادل الفكري والعلمي، فإن ُجلَّ الباحثني والعلماء نبهوا كثيرًا إلى االنعكاسات السلبية 

التكنولوجيات باإلنسان عامة واألطفال خاصة. التي تلحقها  واألضرار اجلسيمة 

ومن خالل تتبعنا ملختلف األرقام واإلحصائيات حول عالقة الطفل اجلزائري بالوسائل 

اإللكترونية، وقفنا على واقع متأزم لهذه العالقة، وحقائق تؤكد ضرورة التحرك والعمل من 

طرف كل املعنيني : حكومة وتربويني وفاعلني في املجتمع املدني وأولياء أمور.

إن االقتناء العشوائي واملفرط -في كثير من األحيان- للتكنولوجيا من طرف األسر 
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اجلزائرية، وتركها في متناول األطفال واملراهقني مع غياب الرقابة واملتابعة وقلة الوعي 

املعلوماتي والثقافة الرقمية، وضعف الوازع الديني واألخالقي في املجتمع؛ كل ذلك أسفر 

عن عالقة غير سوية تربط األفراد وخصوصًا األطفال بالوسائل التكنولوجية.

فاملظاهر املرضية والسلوكيات املنحرفة تتنامى في املجتمع اجلزائري يومًا بعد يوم، 

ولم يعد األمر متوقفًا على ارتفاع معدالت العنف بني األطفال في املدارس واملنازل والشارع، 

ولم يعد األمر مقتصرًا على العزلة االجتماعية وانتشار حاالت التوحد املرضية واإلدمان 

على اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية، بل تعداها إلى ما هو أعمق وأخطر بكثير .... اليوم : 

20١٧/١2/0٨ وأنا أكتب هذه األسطر، يوقفني خبر في شاشة التلفاز عن مصرع رابع 

ضحية للعبة احلوت األزرق اإللكترونية في اجلزائر، فمتى سندق ناقوس اخلطر؟!
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أهمية األنشطة الترويحية
في التنشئة االجتماعية لألطفال

أمينــة زوجــي *

أثبتت مجموعة من الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية، أن للترويح مجموعة من 

الوظائف اإليجابية املرتبطة بتطوير الشخصية؛ فدوره ال ينحصر في اجلوانب الترفيهية 

فقط، بل هو أداة من أدوات التربية والتعلم والتنشئة االجتماعية، وأصبح من بني الضرورات 

واالقتصادية؛  والثقافية  االجتماعية،  التغيرات  موجة  أفرزتها  التي  والتربوية  االجتماعية 

بسبب الثورة الصناعية والتكنولوجية من جهة؛ وتطور اجلانب احلقوقي من جهة أخرى، 

وقد أسهم ذلك في بروز فرع جديد من فروع السوسيولوجيا ُيعنى بدراسة الوقت احلر 

والترويح.

ونظرًا إلى األهمية الكبيرة التي توليها حكومات الدول املتقدمة ككندا وفرنسا للترويح، 

ُتكلَّف بإعداد  العديد من املؤسسات، على شكل هيئات ومراصد،  فقد عملت على إنشاء 

الدراسات واقتراح سياسات عمومية في مجال الترويح واستغالل الوقت احلر، والتقريب 

بني وجهات نظر مختلف الفاعلني؛ من أجل دعم التمدرس ومحاربة مشكلة الهدر املدرسي، 

بينما يظل الترويح في دول العالم الثالث من الشئون الثانوية املهمشة.

ويكمن هدفنا من خالل هذا املقال، في الوقوف على أهمية الترويح، واإلسهام في فهم 

أفضل للدور الذي ميكن أن يلعبه الترويح في عملية تنمية وتنشئة األطفال واملراهقني.

تعريف األنشطة الرتويحية:
العربية: "مجموعة من األحداث  املعاجم  األنشطة جمع نشاط، وهو حسب عدد من 

مة لتحقيق نتيجة معينة، وعادة ما يتم تعريف األنشطة على أنها جزء من العمليات  املصمَّ

أو اخلطط، ويتم توثيقها على شكل إجراءات". )موقع املعاني(.

* طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية علوم التربية -جامعة محمد اخلامس- اململكة املغربية.
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أما الترويح فهو ُيحيل في اللغة على االنبساط والراحة، وإزالة التعب وإدخال السرور 

على النفس بعد العناء، ويقال: أراح الرجل واستراح إذا رجعت له نفسه بعد اإلعياء )ابن 

منظور: 455(، أما في اللغة الفرنسية واإلجنليزية فإن الترويح )Recreation( يدّل على 

التجديد واخللق واالبتكار.

ويعرِّف كتاب "معجم مصطلحات التاريخ" ملؤلفه يحيى نبهان الترويح بأنه "ذلك النشاط 

احلر الذي يختاره الفرد مبحض اختياره وميارسه في أوقات فراغه في ناحية تتفق وميوله 

ودوافعه ويشعر في أدائه برضاء واستمتاع،ومن أمثلة هذه األنشطة: الرياضة واملوسيقى 

والهوايات املختلفة" )نبهان، 2008: 91-90(. أما "معجم مصطلحات العلوم االجتماعية" 

ف األنشطة الترويحية بأنها نواحي النشاط التي يبذلها الفرد في أوقات فراغه، وقد  فيعرِّ

تكون إيجابية كالرياضة البدنية والهوايات أو سلبية كالتردد على املقاهي )بدوي، 1982: 

245(، ويفسر البعض الترويح بأنه "رد فعل عاطفي أو حالة نفسية وشعور يحسه الفرد 

قبل وأثناء ممارسته لنشاط ما ")عبد السالم، 2001:  104(.

أن   )Dumazedier, 1966( مازودييه  دو  جوفر  الترويح  سوسيولوجيا  رائد  ويعتبر 

وبناء  واملتعة  والالنفعية  التحرر  خاصية  في:  تتمثل  خصائص  أربع  الترويحية  لألنشطة 

الشخصية، مبعنى أن األنشطة الترويحية هي تلك األنشطة التي يختارها األفراد بشكل 

الذات. واللذة، وحتقيق  باملتعة  أداؤها  يرتبط  والتي  نفعيتها،  النظر عن  حر، بغض 

أن  النظرية،  مرجعياتها  اختالف  من  الرغم  على  التعاريف  هذه  خالل  من  نالحظ 

مة  التي يقوم بها األفراد طواعية  في أوقات  األنشطة الترويحية هي تلك العمليات املنظَّ

فراغهم؛إلزالة التعب وجتديد الطاقة، واإلحساس بالرضا، مبعنى أن لها منافع فسيولوجية 

واجتماعية.  وسيكولوجية 

الرتويح كوسيلة لالزدهار:
حظَي  الترويح  إن  بل  الترويح،  أهمية  مبكر  وقت  في  اإلنسانية  املجتمعات  أدركت 

بأهمية كبيرة، تفوق قيمة العمل في حد ذاته في بعض احلضارات؛ حيث كان العمل من 

رة التي تسند إلى الطبقات الدنيا، في حني تستمتع الطبقات العليا بالوقت  األنشطة احملقَّ

وبالترويح. احلر 
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وجند أن اليونانيني القدماء كانوا يستعملون كلمة سكولي Skholé للتعبير عن الوقت 

احلر، الذي ال يقصد به الراحة والكسل، ولكن كان يعرف بوصفه نشاطًا فكرّياً، ُيخصص 

ملمارسة األنشطة التي تسهم في تغذية "الروح واجلسد" كالفنون، واملسرح، واجلمباز والقراءة 

والسياسة. وكانت هناك بعض الفروقات ما بني اليونانيني؛ إذ كان سكان إسبرطة يهتمون 

مبمارسة الرياضة واملوسيقى والتعبيرات الفنية، في حني ميارس سكان أثينا املسرح والغناء 

وحلقات النقاش والفلسفة )  Auger et Fortier, 2008(. أما الرومان فقد كانوا يقسمون 

الوقت، إلى وقت مخصص للعمل والتجارة )le neg-optium(، وهو وقت يتسم بالسلبية ألنه 

 ،)l'optium( ُيحيل على الشقاء والعذاب، على غرار نظرة اليونانيني، ثم جند الوقت احلر

الذي يعتبر وسيلة أو إستراتيجية لضمان السلم االجتماعي واحلفاظ على السلطة كما هي، 

فمثاًل األلعاب لها خصائص التفريغ أو التطهير )cathartique(، وتسمح بتسلية احلشود 

وتلهيهم عن االنشغال باحلياة العامة. وقد اهتم الرومان بالدرجة األولى باألنشطة الرياضية 

وباملسرح، وكانوا يتوفرون على 100 يوم عطلة، ُتخصص حلضور املهرجانات واملسرح، 

 .)Auger et Fortier, 2008  ( ومتابعة سباق اخليل واملصارعة

وممارسة  للدراسة  وقتهم  ُيخصصون  الوسطى،  العصور  في  الدين  رجال  وكان 

الفلسفة، وكان النبالء مُيارسون أنشطة ترويحية كالصيد واملبارزة والفروسية، في حني 

ص  الوقت املخصَّ ذلك  العمل، هو  الفالحون اخلارج عن  الذي ميتلكه  الوحيد  الوقت  كان 

العمل.  في  االستمرار  من  التمكن  أجل  من  النشاط  واستعادة  للراحة 

ميكننا القول إن اإلنسان بصفة عامة، مارس منذ وجوده فوق سطح األرض، أنواعًا 

مختلفة من األنشطة  والطقوس، إما بشكل فردي وإما بشكل جماعي؛ بغرض حتقيق املتعة 

والتخلص من الضغوطات احمليطة به من جهة، واكتساب بعض القيم واملهارات االجتماعية 

من جهة أخرى؛ فاللعب بوصفه نشاطًا ترويحّيًا ال يهدف فقط إلى التسلية بقدر ما ُيسهم 

في تعلم احترام القواعد واالنخراط في املجموعة.

وبالرجوع إلى عدد من املصادر، يتبني لنا أن بوادر االهتمام بدراسة الترويح والوقت 

احلر باعتباره حقاًل خاّصًا، بدأت في القرن الـ19، مع صدور كتاب "احلق في االسترخاء 

فيه  س  الذي أسَّ Paul Lafargue  سنة 1880،  بول الفارغ  ملؤلفه  الكسل"  أو احلق في 

  )Lafargue, 2005(نظرية تقوم على أساس انتقاد مبدأ تقديس العمل الذي وصفه الفارغ
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بجنون العمل )étrange folie(؛ حيث يرى أن الطبقة البورجوازية التي حلت محل طبقة 

النبالء في سياق التحوالت التي عرفتها املجتمعات األوربية وبروز النظام الرأسمالي، عملت 

على ترسيخ ثقافة التفاني في العمل معتمدة على األسس الدينية؛ إلقناع العمال بضرورة 

للرفع من املردودية واإلنتاج. ثم كتاب"نظرية طبيعة الفراغ" لثورسنت  مضاعفة جهودهم 

االهتمام  وأخذ   ،)Abdel-Malek ,1967 : 153( Thorstein Veblen سنة 1899"  فيبلن 

في التوسع بعد صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة 1948، والذي نصَّ في املادة 

24 منه على ضرورة متتع كل شخص باحلق في الراحة وأوقات الفراغ. ومتَّ تعزيز هذه 

املادة، بصدور ميثاق الفراغ الدولي سنة 1970، والذي نصَّ بدوره على أهمية أن يكون 

لكل إنسان احلق في وقت حر يستمتع به، من خالل استخدام منشآت أوقات الفراغ، وأن 

تتاح له سبل ممارسة األنشطة الترويحية. كما نصَّ امليثاق وبالتحديد في املادة 6 على أنه 

لكل فرد احلق في تعلم واكتساب املهارات الترويحية؛حتى يتمكن من استثمار وقت فراغه. 

ولتحقيق ذلك دعا امليثاق إلى ضرورة التنسيق بني جميع الهيئات املسئولة لتوفير اإلمكانات 

على   ،)1989  ،31 )املادة  الطفل  حقوق  اتفاقية  أيضًا  نصت  وكذلك  األنشطة.  ملمارسة 

االعتراف بحق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ لالنخراط في األلعاب واألنشطة املناسبة 

لسنه، واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية والفنية وفق رغباته.

الرتويح وتطور شخصية الطفل 
إن استغالل الوقت احلر في ممارسة مجموعة من األنشطة الترويحية، ليس من األمور 

الثانوية التي تدخل ضمن خانة الترف والكماليات االجتماعية، بل هو من متطلبات العملية 

التربوية؛ فقد اعتبر أفالطون منذ عدة قرون أن الترويح، وأنشطة وقت الفراغ، ضروريان 

حلفظ التوازن في حياة اإلنسان اليومية حتى تتاح الفرص له ألن ينمو في مجتمعه، ورأى 

"أن اللعب مثاًل يعتبر وسيلة مهمة تنمو من خاللها شخصية الطفل الذي سيصبح مواطنًا 

في املستقبل")Abdel-Malek ,1967 : 102(؛ وبالتالي هناك ضرورة ألن تشرف الدولة على 

املؤسسات التي تهيئ فرص الترويح والتربية الترويحية.

القدرة على استخدام  د على أن  إلى عمل وفراغ، وأكَّ أما أرسطو فقد قّسَم احلياة 

يوفر  الوقت  هذا  ألن  بأكملها؛  احلر  الفرد  حياة  "أساس  تعتبر  جيدًا  استخدامًا  الفراغ 
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.  )Abdel-Malek ,1967 : 87( والسعادة"  للتأمل،  الفرصة 

إن انخراط األطفال في األنشطة الترويحية، حسب كارل غروس )Karl Groos( من 

شأنه مساعدتهم على تطوير قدراتهم على اكتساب ميكانيزمات التكيف مع املجتمع عند 

بلوغهم )Karus، 1998(. لهذا من املهم اليوم، اعتبار الترويح جزءًا من التربية والتنشئة 

االجتماعية؛ إذ إن تنمية الطفل وتطوره، أصبحا عملية تتطلب االنفتاح على مختلف القنوات، 

التنشئة االجتماعية والتربية؛حيث يعتبر عالم  الترويحية قناة من قنوات  وتعتبر األنشطة 

ُيتيحها الترويح لألطفال  االجتماع املغربي عبدالفتاح الزين أن الوظيفة االجتماعية التي 

تتمثل في حتقيق الذات واالنتماء الرمزي للجماعة، إضافة إلى الوظائف النفسية الرامية 

إلى حتقيق االسترخاء وتنمية املهارات، ثم الوظائف العالجية عبر تفريغ التوترات وجتديد 

الطاقات النفسية والعضلية )الزين، 2003(. 

ويرى جوفر دومازودييه )Dumazedier,1962(  صاحب كتاب "نحو حضارة الترويح؟" 

والذي صاغ عنوانه على شكل سؤال، أن األنشطة الترويحية املمارسة خالل الوقت احلر 

تهدف إلى حتقيق التحرر واملتعة باألساس، من خالل ثالث وظائف رئيسة تتمثل في: وظيفة 

الراحة أو االستجمام، ووظيفة التسلية، ثم وظيفة تطوير الشخصية.

ويعتبر دومازودييه أن الوظيفة األولى  للترويح تساعد على التخلص من اإلرهاق والتعب، 

مبعنى عالج األضرار الفيسيولوجية أو العصبية، الناجمة عن ضغط االلتزامات والواجبات 

من  التخلص  من  الفرد  إلى متكني  تسعى  فهي  الثانية  الوظيفة  إلى  بالنسبة  أما  اليومية. 

امللل، في حني تكمن أهمية الوظيفة الثالثة في كونها تتيح للفرد فرص االنخراط طوعّيًا في 

املجموعات االجتماعية، والثقافية واإلبداعية، وتسمح بتطوير املهارات املكتسبة في املدرسة، 

وتبني املواقف الفعالة في استخدام مختلف مصادر املعلومات التقليدية واحلديثة، وتسهم في 

خلق أشكال جديدة للتعلم مدى احلياة.

مجموعة  اجلماعية  أو  الفردية  سواء  الترويحية،  األنشطة  خالل  من  األطفال  يتعلم 

فاألنشطة  املمارس؛  النشاط  نوع  باختالف  تختلف  والتي  واملهارات،  والقواعد  القيم  من 

الرياضية مثاًل ال تسهم فقط في تعزيز البنية اجلسدية لألطفال والرفع من قدرة حتملهم، 

بل هي أيضًا تسهم في إكسابهم قيم التشارك واالحترام والتنافسية. وتتيح األنشطة الفنية 

تفجير  من  ومتكنهم  وأفكارهم،  مشاعرهم  عن  للتعبير  فرصة  لألطفال  واملسرح  كالرسم 
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طاقاتهم  اإلبداعية، ومن جهة أخرى فإن األنشطة الفنية تنمي ثقة الطفل بذاته، وتكسبه 

القدرة على حتدي اخلجل. إن األطفال يدخلون عادة في عالقات اجتماعية مصغرة مع 

أقرانهم في أثناء اللعب، يتعلمون عبرها أن عليهم احترام معايير اجلماعة وقواعدها، بل 

ميكنهم اإلسهام في صياغة القواعد أيضًا.

نستنتج مما سبق، أن األنشطة الترويحية املمارسة في إطار الوقت احلر، تسهم في عملية 

التنشئة االجتماعية؛ فهي تعمل على حتويل الفرد من كائن حي إلى كائن اجتماعي )الزين، 

.)2003

الرتويح والتحصيل الدراسي
القيود  جميع  من  رة  محرَّ أنشطة  عن  عبارة  هي  الترويحية  األنشطة  أن  من  بالرغم 

وااللتزامات على غرار التمدرس والواجبات الدراسية، فإن هذا ال يعني أنها ال تتضمن 

منافع ميكن استثمارها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم التمدرس واالرتقاء 

 Jacques Roy روي   جاك  الباحث  أجنزها  دراسة  كشفت  فقد  الدراسي،  بالتحصيل 

وزمالؤه حول بناء الهوية لدى التالميذ والتفوق الدراسي، أن األنشطة الترويحية تسمح 

للتالميذ مبعرفة ذواتهم، وتسهم في تطوير ثقتهم بأنفسهم، ومتكنهم من استكشاف مراكز 

اهتمامهم وحتديد نقاط قوتهم )Roy, Bouchard et Turcotte, 2012(. وبالتالي فاألنشطة 

املوازية أو الالصفية هي نقطة ارتكاز حقيقية من أجل حتقيق النجاح الدراسي؛ ذلك أن 

ممارسة األنشطة ترفع من انخراط التالميذ في احلياة الدراسية بشكل إيجابي، وتساعدهم 

أن   Caroline Mailloux مايو  كارولني  تعتبر  ذاته  الصدد  وفي   ذواتهم.  تطوير  على 

األنشطة الترويحية سواء متت ممارستها داخل املدرسة أو خارجها، تعد من بني عوامل  

النجاح الدراسي )Mailloux, 2013(؛ فهي ليست مجرد أنشطة مللء الفراغ وقتل الوقت، 

بل هي أنشطة متكن األفراد من "إشباع حاجاتهم النفسية، وحتقق لهم التوازن، وشحن 

الطاقة النفسية والعضلية، واكتشاف ذواتهم، واكتساب بعض القيم واملهارات التي تؤهلهم 

لالنخراط في املجتمع وحتقيق االنتماء")الزين، 1999 : 36(. 

وميكننا القول إن األنشطة الترويحية، تسهم في متكني الفرد من معرفة ذاته، وحتديد 

اهتماماته واحتياجاته، وتنمية شعوره باحلافزية، وتطوير إحساسه باالنتماء جلماعة الرفاق 
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د  في املدرسة، ثم تطوير روح االلتزام لديه، وبناء عالقات إيجابية مع أفراد محيطه، وتؤكِّ

ز لديهم  مايو كذلك )Mailloux,2013(، على أن مشاركة التالميذ في األنشطة الترويحية حتفِّ

اإلحساس بالنشاط والفعالية، وترفع من استعدادهم خلوض التحدي، وتسمح لهم بتطوير 

مجموعة من املهارات، التي ميكن استخدامها في احلياة املدرسية، كاالستعانة بإستراتيجيات 

تدبير التعب واإلرهاق خالل االمتحانات؛ كما أن األنشطة الترويحية الثقافية التي تتضمن 

قراءة القصص والشعر، ومتابعة البرامج الثقافية، تسهم بشكل مباشر في تنمية القدرات 

نه من حتقيق التميز الدراسي.   اللغوية للتلميذ؛ وذلك بتزويده برصيد لغوي مهم ميكِّ

د هذا عبد الفتاح الزين في دراسته التي أجنزها  حول أهمية استثمار الوقت  ويؤكِّ

ب املدرسي، ويعزو مسألة التعارض التي تبدو بني أنشطة  احلر في إطار محاربة التسرُّ

آليات  وانعدام  احلر،  الوقت  ميزانية  توظيف  سوء  إلى  املدرسية،  واألنشطة  احلر  الوقت 

التوافق والتكامل بني املؤسسات املعنية بالتنشئة واملدرسة؛ ويرى أن الكسل ال يعتبر سمة 

باآلليات  تزوده  ال  التي  االجتماعية،  التنشئة  عملية  نتيجة فشل  ما هو  بقدر  الطفل  مُتيِّز 

الضرورية للتحكم في ميزانية وقته، وفهم التعارض القائم بني األزمنة االجتماعية املختلفة 

كزمن التمدرس، وزمن احلياة األسرية، وزمن الترويح للتمكن من املالءمة بني هذه األزمنة 

لصالح متدرسه.

خالصة
إذا تأملنا في بعض األحداث التاريخية، فسنالحظ أن العالم شهد صراعًا قوّيًا من 

نها  مُيكِّ زمني  بحيز  التمتع  حق  انتزاع  أجل  من  املتواضعة؛  االجتماعية  الطبقات  طرف 

من ممارسة مختلف األنشطة الترويحية،ومبا ال يقل أهمية عن الصراع من أجل احلقوق 

األخرى؛ اقتناعًا منها بأهمية هذه األنشطة في حتقيق الرقي والرفاه. بل إن الدراسات 

والتحصيل  الترويحية  األنشطة  ممارسة  بني  تربط  أصبحت  املعاصرة،  السوسيولوجية 

الدراسي. لهذا نعتقد أنه البد من تأطير الوقت احلر واألنشطة املمارسة خالله، من طرف 

الدولة أواًل، عبر مختلف السياسات العمومية التي تسنها، وثانيًا من طرف األسرة واملدرسة 

باعتبارهما مؤسستنْي من مؤسسات التنشئة االجتماعية الرئيسة؛ للتمكن من االستفادة 

منها على نحو جيد.
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مثل  االجتماعية  واألخالقيات  القيم  بعض  الطفل  يكتسب  األنشطة  هذه  خالل  فمن 

احترام القواعد، والقدرة على التفاوض والتسير؛ لهذا دعا جون ديوي John dewey إلى 

والتمثيل  كالغناء،  املمارسة  باعتبار األنشطة  الترويحية؛  بالتربية  الترويح  "استبدال اسم 

والرسم ما هي إال خبرات جوهرية؛ وبالتالي يجب تضمينها في املنهاج الدراسي". )عبد 

.)65 السالم،2001: 

األنشطة  فيه  تتمُّ  الذي  الزماني  الوعاء  ذلك  فهو  احلر؛  بالوقت  كذلك  الترويح  يرتبط 

ل هذه األخيرة احملتوى الذي مُييِّز هذا الوعاء عن غيره من األزمنة  الترويحية، بينما ُتشكِّ

االجتماعية؛ لهذا يرى تشارلز بريتبل  Charles Brightbill أنه "البد من  التربية على الوقت 

احلر، وهذه التربية يجب أن تبدأ من املنزل وأن تعطى درجة من األهمية واملرونة في سنوات 

الشباب بني املدرسة واملجتمع" )عبد السالم،2001: 43(.

والستثمار هذه األنشطة بشكل فعال البد من تفعيل دور األندية في املدارس واألحياء؛ 

ملوضوعات  الدراسية  املقررات  تضمني  ضرورة  إلى  إضافة  واملواكبة،  التأطير  لضمان 

األنشطة  واجتناب  باملنفعة،  يعود  بشكل  تدبيره  وكيفية  احلر،  الوقت  قيمة  حول  تتمحور 

باملخاطر. احملفوفة 

التربوية  األطر  وكذا  والتالميذ  األسر  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  يتم  أن  ونقترح 

باملدارس واألندية؛ للتعريف بكيفية استثمار الوقت احلر وكيفية اختيار األنشطة الترويحية 

النافعة، واملخاطر احملتمل الوقوع فيها.
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لمحات من تاريخ مسرح األطفال في العراق 
قاعدة إبداع وتجارب

في مواجهة مشكالت مستديمة 

فاضل الكعبي *

نفسه،  في االجتاه  آخر  ذاته مع سؤال  الوقت  في  متداخل  للغاية  مهّم  هناك سؤال 

يدور في الذهن لدى الكثير،مفاده: ما مسرح األطفال؟ وهل له ضرورة في حياة الطفل؟! 

واإلجابة عن هذا السؤال تتطلّب منا االستعانة بصفحات وصفحات ميكن لها أن حتيط 

الكثير  ملعرفة  سلوكه  يريد  من  أمام  الطريق  وتضيء  به،  ف  وتعرِّ املسرح؛  هذا  بجوانب 

والعميق عن هذا املسرح معرفة علمية وفنية دقيقة، غير أننا هنا سنسعى إلى إيجاز ما 

ميكن إيجازه وتقدميه في إطار بحثي يعرض ويتعّرض ملاهية مسرح األطفال بشكل عام؛ 

ليكون ذلك مدخاًل أساسّيًا ُيفضي بنا إلى الغاية األساسية التي نريد الوصول إليها من 

وراء ذلك، وهي البحث في عوالم التجربة العراقية في مسرح األطفال، بدءًا من انطالقتها 

األولى، مرورًا بأبرز التجارب التي قدمتها في هذا الصدد، وصواًل إلى البحث واحلديث عن 

املشكالت التي تواجهها في الوقت الراهن.

ا سبقه من سؤال ،البدَّ من  قبل الدخول في احلديث عن هذا املوضوع، واإلجابة عمَّ

في حياة  وموقعه  عام،  املسرح بشكل  ماهية  إلى  وبإيجاز شديد  هنا،  السريعة  اإلشارة 

ف عليها بدقة بعد ذلك.  ليتمَّ بذلك الدخول إلى معالم مسرح األطفال والتعرُّ اإلنسان؛ 

ماهية املسرح 
ال شكَّ أن للمسرح أهمية بالغة وأثرًا كبيرًا وواضحًا في حياة الشعوب على اختالفها، 

وتنوع ثقافاتها في املجتمعات اإلنسانية، منذ مراحل نهضتها األولى صعودًا بالتطور والتغيير 

* كاتب وأديب وباحث متخصص في أدب ومسرح وثقافة األطفال /العراق.



82
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

في املراحل الالحقة، انطالقًا في ذلك من إدراكها العميق وفهمها األعمق لضرورات احلاجة 

املاسة إلى هذا املسرح وأثره البالغ في التعبير احلي عن مختلف القضايا واالجتاهات التي 

تريد التعبير عن حياتها العامة مبجاالتها واجتاهاتها كافة. 

التواصل احلي مع ممكنات احلياة في  من هنا كان املسرح ضرورة من ضرورات 

عنفوان حركتها الوظيفية واألدائية اليومية لإلنسان؛ ليصبح بذلك وسيلة مهمة وأساسية 

من وسائل التعبير لدى هذه املجتمعات بلغته اللفظية وغير اللفظية؛ ألنه فن احملاكاة الذي 

ُيحاكي حواس اإلنسان، ويتفاعل معها تفاعاًل حّيًا، ويتمثَّلها متّثاًل واقعّيًا؛ ليعمل من خالل 

فنّيته  للمسرح عبر  التمثيلي  الفضاء  وتفعيلها بشكل حي وحيوّي في  ذلك على حتريكها 

العالية في احملاكاة التي جعلت منه الفن األبرز واألكثر أثرًا في حياة اإلنسان.

بذلك أصبح املسرح قوة فاعلة ومؤثرة في االجتاهات احلياتية للمجتمعات اإلنسانية 

بوجه عام، والفن األساسي الذي ميكن اتخاذه واالعتماد عليه في مجمل جوانبها التعبيرية 

والتجسيدية والتغيرية في وظائف هذه احلياة، واشتغاالتها باجتاهات الرقي والتجدد. 

إن مجمل املجتمعات اإلنسانية في رقيها وجتددها وتطورها كانت قد اعتمدت بشكل 

أساسي على املمكنات احلياتية كافة لديها، وعلى كل وسائلها ووسائطها املتنّوعة االجتاهات 

والفعاليات والوظائف املتاحة في واقعها، ومنها املسرح، على وجه التحديد ؛ وذلك بوصفه 

ل  - أي املسرح - فن اإلنسان القائم على اإلبداع واخللق املتجددْين على الدوام، واملعوَّ

عليه في استثارة الوعي الكامن لدى هذا اإلنسان لكشف األمراض االجتماعية املختلفة 

بالسلوكيات املنضبطة  البدائل  املنحرفة، وجتسيد  والقيم  السلوكيات  ومعاجلتها، وتأشير 

ح  والقيم الصحيحة والسوية، واإلتيان مبعاني التقومي التي تصلح من شأن املجتمع، وتصحِّ

على هذا  املسرح خير وسيلة وخير محّفز  فكان  ورقيه،  نهضته  بأسباب  وتأخذ  مساره، 

التغيير، وخير دافع إلى السلوك القومي، وإلى نشر القيم اإلنسانية العليا وتعريفها والتعريف 

الواقع  لشكل  احلي  التشخيص  في  العالية  قدرته  وعبر  املؤثرة،  التعبيرية  لغته  عبر  بها، 

والوقائع املادية واملعنوية بتجلّياتها ومضامينها العميقة كافة، واالنطالق بذلك نحو االجتاه 

ز نشاط اإلنسان ووعيه، وفاعليته في اإلبداع واخللق والتجدد واالندفاع نحو  الذي يحفِّ

حتصيل املزيد من احملصالت املعرفية واجلمالية، وخلق الفرص املالئمة لالرتقاء مبستوى 

تفكيره وسلوكه ومدركاته وخياالته، التي يدور الكثير منها حول محور حياته، وواقعه، وما 
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حوله في محيطه االجتماعي، وتخّيل شكل املستقبل، وكيفية اخلروج بكل ذلك من اإلطار 

الضيق إلى املجاالت الواسعة، دون أن يفقد نقطة االرتكاز األساسية في محوره .. فكان 

ه خياالته،  د إحساسه، ويلهم مشاعره، ويوجِّ املسرح صوت هذا احملور ومؤشره الذي يجدِّ

ويعطيه اإلجابات الدقيقة عّما يثيره وجدانه من تساؤالت جدلية حول فلسفة احلياة، ويضع 

أمامه حلواًل متعددة ملشكالت كثيرة في واقعه االجتماعي )1(.

 إن هذا الفهم، وهذا اإلدراك ألهمية املسرح وقوته، في وظائفه، وفي ضروراته، و 

فاعليته، وفي جدواه لهذه الشعوب، كانا قد دفعا هذه الشعوب إلى أن تستلهم من هذا 

وتهذيبية  وتعليمية  تربوية  قواعد  لتؤسس  اجلديدة  ونظرتها  ونظرياتها  فلسفتها  املسرح 

وحتفيزية وسلوكية لألفراد الصغار في مجتمعاتها ؛ أولئك األطفال، بوصفهم أساس بناء 

اإلنسان السوي لهذه املجتمعات، فاعتمدت املسرح وسيلة فاعلة وأداة مهمة ومؤثرة في 

وظائف التنشئة االجتماعية والثقافية ألطفال مجتمعاتها، لكنها في ذلك لم تغفل خصوصية 

قت بذلك بني  جمهور األطفال ومتّيزه عن جمهور الكبار في إطار املجتمع الواحد، وقد فرَّ

ه لفئات الكبار من أفراد املجتمع، وبني ما يجب أن يكون عليه  أشكال املسرح العام املوجَّ

املسرح اخلاص املوّجه لفئات الصغار من أفراد هذا املجتمع، في الشكل وفي املضمون.

ولكي تنجح في هذا املسعى، وحتقق الغاية املرجّوة من ذلك، فقد استعانت بعدد من 

اخلبراء املعنيني باإلنسان وبالفن، كعلماء النفس، وعلماء االجتماع، وعلماء التربية، وعلماء 

اجلمال، وكتاب املسرح ونّقاده، إلى جانب الفنانني املعنيني باملسرح ومكّمالته، كاملمثلني 

األساسية  القواعد  وضع  أجل  من  ذلك  كل  وغيرهم؛  والتقنيني،  واملخرجني،  املسرحيني، 

والرصينة ملسرح جاد ومتخصص بجمهور األطفال. 

وقد جنحت هذه املجتمعات في هذا املسعى، وحتقق لها ما أرادته وسعت إليه، حتى 

أصبح لديها مسرٌح خاصٌّ لألطفال، قائٌم بذاته، يختلف متامًا عن املسرح العام للكبار، 

فاجتهدت لتعطي هذا املسرح ما يستحق من الرعاية واالهتمام، وبدرجة عالية من هذه 

فنية  ظاهرة  منه  أن جتعل  وجاّدًا،على  وحرصت حرصًا شديدًا  االهتمام،  وهذا  الرعاية 

وثقافية واجتماعية وتربوية قائمة بذاتها، وحية وحيوية لها أسسها ومعانيها وقيمها في 

حياة أفرادها بشكل عام وفي حياة أطفالها على وجه خاص ؛ وبذلك برز مسرح األطفال 

إلى الوجود في حياة املجتمعات اإلنسانية املتقدمة.
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إن احلديث عن الظاهرة املسرحية اخلاصة في حياة األطفال لدى مجتمعات الشعوب 

ست له في قواعده األولى، والتعّرض حليثيات  اإلنسانية التي عرفت مسرح األطفال وأسَّ

منوه ومرتكزات صعوده، ُيعدُّ من األحاديث املطلوبة واملهمة في حالة املرور على جتارب 

الشعوب واملجتمعات في هذا املجال، لكن هذا احلديث ال ميكن املرور عليه مرورًا سريعًا 

وهامشّيًا ؛ بوصفه قاعدة انطالق عام لكل جتربة مسرحية هنا أو هناك، كانت قد أخذت من 

هذه القاعدة، واستفادت من ركائزها في بناء جتاربها وتدعيمها لتصبح مؤهلة وصحيحة 

بهذا االجتاه سعته وخصوصيته في  يأخذ احلديث  لذلك  ؛  في مخاطبة أطفال مجتمعها 

ص له في احلديث والدراسة والبحث، وهذا ما ال نريد اخلوض فيه  املجال الواسع واملخصَّ

هنا؛وذلك لسعته ولسعة ما فيه من إرث فني وتاريخي عميق وكبير، بكل جوانبه ومحطاته 

ومحاوره واجتاهاته وإجنازاته؛ ولعدم احلاجة إليه هنا، ويكفينا من ذلك ما أشرنا إليه من 

إشارات سريعة ومقتضبة عن أهمية مسرح األطفال ونظرة املجتمعات اإلنسانية إليه . 

ماهية مسرح األطفال 
في  واملجدية  املؤثرة  والوسائط  والوسائل  القنوات  أهم  من  األطفال  مسرح  يعتبر 

التوصيل واالتصال والتأثير الثقافي والنفسي واالجتماعي والتربوي، املراد منه أن يفعل 

فعله البالغ في املتلقي من جمهوره، وإحداث ما ميكن إحداثه من تأثير ومؤثرات، هي من 

صميم الغاية واألهداف والغرض من قيام هذا املسرح وتصديه لهذه املهمة بكل جدارة 

وجدية، ينطلق منها في عون األسرة واملجتمع لتنشئة األطفال وتنمية قدراتهم وحواسهم 

وشخصياتهم باملستوى املتقدم واملناسب من قيم املجتمع وثقافته؛ وذلك ألنَّ مسرح األطفال 

في حقيقته املوضوعية وفي فنيته العالية ينطلق من منطلقات عديدة، ومن أهداف سامية 

وأساسية متعددة تقوم عليها الغاية من هذا املسرح وأهميته في حياة الطفل، وقد ذكرنا 

ذلك وأتينا عليه في أكثر من موضع ودراسة وبحث ومقال لنا منذ سنوات بعيدة ابتدأنا بها 

منذ منتصف السبعينيات من القرن املاضي، وهو التاريخ الذي بدأت به اخلطوات األولى 

الواسع  الفضاء  األطفال؛هذا  مسرح  مع  اآلن  حتى  املتواصلة  والكتابية  الفنية  لعالقتنا 

والنقي الذي يحمل لألطفال مجمل أسباب النماء واجلمال والتطلع الواعي واملتجدد إلى 

املتجددة  الشخصيات  وطاقاتهم  األطفال  نفوس  من  يصنع  أن  له  ميكن  ،والذي  احلياة 
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واخلالقة واملبدعة التي تسهم إسهامًا فاعاًل في مستقبل املجتمع ؛ وذلك حلاجتنا املاسة إلى 

ر مسرح األطفال الشهير في إسبانيا  هذا املسرح ؛ تلك احلاجة التي عبَّر عنها كاتب ومنظِّ

)ألفونسو ساستره( حني ذهب باعتقاده إلى: )أن ما يجب عمله في احلاجة إلى عمل مسرح 

األطفال هو مسرح استباقي يتمُّ فيه اللعب بالشروط التي ينبغي أن ُيطّوروا حياتهم من 

د سلوكًا جدلّيًا أمامهم ؛ إذ بهذا املعنى يصبح هذا املسرح  خاللها، ومن خالل مناذج جُتسِّ

)واقعّيًا( دون أن يعني ذلك، فهل يعني ذلك أن هناك افتقارًا جمالّيًا؟! ال، على العكس متامًا، 

فهذا املسرح يعتمد على جميع املصادر اخلاصة باخليال بوصفها عناصر تعبر عن الواقع 

إذا جاز لنا التعبير عن ذلك )الواقع اخليالي(، وببساطة إنه من غير املرغوب عمل مسرح 

ميتافيزيقي لألطفال: مسرح اخلرافات املجانية التي ينقصها املعنى ؛ مسرح )اخليال من 

أجل اخليال(؛ ومسرح اللعبة )احليواني(؛ وبالتالي مسرح بال إسقاطات ما وراء اللعبة، 

ومقابل ذلك سترفع شعارات مسرح الفانتازيا أو اخليال ألجل الواقعية، كتاب ال يكترثون 

لهذه املشكالت، وعمومًا من احملزن أن نولي هذه املشكالت القليل من االهتمام، وإذا كان 

األمر يتعلق بكاتب ثوري فكيف مياثل وعيه احلاجة إلى تغيير اجتماعي عميق ملجتمع جديد 

في إطار المباالته باإلنسانية حديثة الوالدة: األطفال؟( )2(.

إن املجتمعات املتقدمة، كما سبقت اإلشارة، حرصت كل احلرص على وضع مسرح 

وتنميتهم،  األطفال  إعداد  في  منه  وينطلق  يستحقه،  الذي  العلمي  املوضع  في  األطفال 

االرتقاء  يستهدف  الذي  املجتمعي  البناء  في  وأساسه  الطفل  أهمية  االعتبار  بنظر  آخذة 

العلمي واحلضاري واإلنساني لإلنسان وللمجتمع، وواضعة بذلك نصب العني أهمية ثقافة 

األطفال في خصوصيتها العالية، وأهمية االهتمام العالي بهذه الثقافة وبأطرها وأساليبها، 

ومبتطلبات إنعاشها وتعزيزها بكل ما ينّمي الطفل في واقعها، ويرقى به رقيًا مستدامًا، 

مسرح  ومنها  ذلك،  لها  حتقق  التي  املهمة  والوسائط  الوسائل  ذاته  الوقت  في  ومدركة 

الثقافية  والقيم  املضامني  على جتسيد  الكبيرة  )قدرته  له  واضح،  ثقافي  كمؤثر  األطفال 

التي يحتاجها الطفل، والتي تؤهله وُتكسبه املعارف وأمناط السلوك اإليجابي، وتساعده 

على منو قدراته ومدركاته، واكتمال شخصيته بشكل سوّي، يجعله أكثر وعيًا، وأكثر قدرة 

على التمييز بني القيم الثقافية املناسبة، وبني القيم الثقافية غير املناسبة لنضجه، ووعيه، 

وقدراته ومستوياته اإلدراكية، والتي جندها دائمًا تنمو بشكل إيجابي، وتتوسع اجتاهاتها 
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اإلنسانية املتعددة في االجتاه الصحيح، إذا ما ساعد مسرح األطفال على ذلك، فيما يقدمه 

من مسرحيات مناسبة ومشّوقة للطفل، تنطلق في وظائفها الثقافية والتربوية في مخاطبة 

الطفل من خصائص هذا الطفل النفسية واإلدراكية، واالنطالق من حاجاته األساسية، ومن 

االستجابة الصحيحة والقصوى لهذه احلاجات( )3(. 

إن النظر إلى مسرح األطفال وتقديره تقديرًا علمّيًا وفنّيًا وتقنّيًا دقيقًا، وقياس حدوده 

لقواعده  الفهم احلقيقي  يتمَّ من خالل  ومميزاته، مع حتديد ماهيته في العرض، البدَّ أن 

س لألطفال مسرحهم  ومرتكزاته األساسية؛ تلك التي تنطلق في وجهتها وتوجهاتها لتؤسِّ

احلقيقي، هذا الذي يصنعه لهم الكبار، أو ما ُيسمى )مسرح الطفل( في وصف آخر له؛ 

وهو املسرح الذي يصنعه األطفال أنفسهم، وفي توصيف آخر ُيسمى )مسرح الطفولة، 

أو املسرح الطفولي(، وهو بحسب وصف )ألفونسو ساستره(: )مسرح مختلط، أو مسرح 

م الديكور وبعض املمثلني،  مشترك مع الكبار من إداريي املسرح واملؤلف واملخرج ومصمِّ

مع بعض األطفال املساعدين املوجهني، ويتأسس املسرح املعّد لألطفال بإشراف الكبار 

ودمى  العرائس،  مسرح  أنواعه،  مبختلف  الدمى  مسرح  هي:  رئيسة،  أنواع  ثالثة  على 

القفاز...إلخ، وكذلك يتأسس هذا املسرح من شخوص حقيقيني ومن مسرح مختلط من 

ممثلني ودمى( )4(. 

األطفال،  بني  ومظاهره  مفاهيمه  وشاعت  األطفال  مسرح  س  تأسَّ فقد  املعنى  بهذا 

وأصبح له جمهوره، ومنّظروه، وكتَّابه، وصّناعه من فنيني وإداريني وممثلني خاصني به، 

وراح يجذب األطفال ويشدهم إليه، ليصبح هناك تفاعل حّي بينه وبني متلقيه ؛ما أفصح 

النتائج اإليجابية املرجوة منه.  بذلك عن الكثير من 

وفي حقيقة األمر، فإن مسرح األطفال، في نشاطه وغاياته وممارساته، وفي إطاره 

املنهجي راح يتسع ملمارسات فنية متنوعة، من حيث بداياتها اإلبداعية األولى، ووسائلها 

ل وسطًا  الفنية وأهدافها، التي متثَّلت على وفق طرائق املشاهدة لدى اجلمهور، الذي يشكِّ

بحسب  استنطاقها  وُيعيد  كها،  ويفكِّ وإشاراته،  ورموزه  العرض  رسالة  يتلقى  جتريبّيًا، 

بدت هذه  ومهما  املسرحي،  العرض  مكونات  إمياءات  على  املبنية  الفنية،  قدراته  فردانية 

نة جلملة  مكوِّ عناصر  أطره وجتعلها  تشّد  منهجية  بنية  وجود  من  فالبدَّ  عفوية،  املكونات 

بحسب  أطواره  تتفاوت  الذي  العرض  وهذا  ومناخاته،  العرض  لعالم  مة  مجسِّ مسرحية 
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نهجه الفني اخلاص بها ؛ كونها مشكلة بحثية ضابطة ُيجاب عن فروضها، أو أسئلتها، 

إلى  تقود  التي  األحداث  هذه  فعالية  األداة،  وسياقات  بإجراءات،  وُتستكَمل  فنية،  إجابة 

وضع برهان خاص بالعرض ومن داخل قنواته، أي بحسب الفعل الفنّي، وتغذية املتفرج 

والعرض  العرض،  مغادرته صالة  بعد  املتفرج  لدى  املتبقي  الفني  األثر  وتعزيز  الراجعة 

يحتمل احللم ؛ حيث ينتج رغبة إيهامية تستبدل العالقة التسجيلية املفرغة من شحناتها 

باحلدسية والالشعورية، أو ما ُيسمى )الباثوسية، أو االنفعالية املكثفة ؛ كونها تقوم في الفن 

بدور إضافي ميتد إلى آفاق جديدة تتخارج فيها عوالم مختلفة، تبعًا لتعددية املستقِبلني 

واملنتجني في آن واحد للخطاب اجلمالي الفني نفسه من طبقة املتفرجني ؛ ألنه يقوم على 

طبيعة مرهفة وشاعرية( )5( ، وهذه الطبيعة هي التي تقود املتفرجني إلى التفاعل مع منتج 

العرض املسرحي في خطابه اجلمالي والفني، وفي عمق رسالته التربوية والنفسية التي 

يريد إيصالها إلى األطفال والتأثير في حواسهم من خاللها. 

الطفل  حاجات  فهم  في  أكيدًا  جناحًا  األطفال  مسرح  جنح  فقد  املنطلق،  هذا  من 

املقال وأخذ سعة من  بنا  لطال  لذلك  تعرَّضنا  ولو  كبير وواضح،  لها بشكل  واالستجابة 

البحث والعرض، لكننا مع ذلك مُيكن أن نشير هنا بإيجاز إلى واحدة من هذه احلاجات 

على سبيل املثال ال احلصر، وهي احلاجة إلى التعليم، ففي حاجة الطفل إلى التعليم كان 

ده  أكَّ أثرًا وتأثيرًا من دروس املدرسة في هذا االجتاه، وهذا ما  مسرح األطفال أسرع 

)مارك توين Mark Twain –( كاتب األطفال املعروف والكاتب األمريكي الساخر في وصفه 

ملسرح األطفال، حني أكد على أنَّه: أقوى معلم لألخالق، وخير دافع إلى السلوك الطيب 

الذي اهتدت إليه عبقرية اإلنسان؛ ألنَّ دروسه ال تلقى بالكتب بطريقة مرهقة، أو في املنزل 

بطريقة مملة، بل باحلركة املنظورة التي تبعث احلماس، وتصل مباشرة إلى قلوب األطفال 

التي تعتبر أنسب وعاء لهذه الدروس()6(، التي ميكن لها بكل يسر ومدى أن تنتقل من ذلك 

الوعاء إلى وجدان الطفل، وإلى مجمل حواسه وقدراته والتأثير فيها. 

فاملسرح هنا يقدم درسًا أخالقّيًا طيعًا يتجاوز به كثيرًا من األطر واألساليب التقليدية 

واجلافة التي ينطوي عليها الدرس األخالقي بشكله املجرد في املنهج املدرسي، فاملسرح 

من وجهة نظر املنّظرين والعارفني بهذا املسرح هو )مدرسة إلرساء التقاليد(، وهو أيضًا 

املطلوبة في  التقاليد  تعميق وإرساء  تدعم  أن  لها  ، ميكن  أو مؤسسة أخالقية(  )مدرسة 
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نفوس األطفال، مع ترسيخ املبادئ األخالقية املرغوبة، على أن ال يأتي ذلك بأساليب قسرية 

مباشرة تخلو من جمالية املتعة والتشويق ؛ فمسرح األطفال احلقيقي واملؤثر هو الذي )يثير 

متعة األطفال ومتعة اآلخرين؛ املتعة بالتعبير والتعبير مبتعة( ، وهذا ما ميكن اتخاذه من 

املسرح في جتسيد الدرس األخالقي وإيصاله إلى األطفال مبتعة ويسر، مثلما أراد له ذلك 

وعّبر عنه )مارك توين( بوصفه األخالقي ملسرح األطفال؛ باعتباره معلمًا قوّيًا لألخالق، إلى 

جانب ما فيه من دروس، وقيم، ومعايير، وفضاءات واسعة للخيال واالستيهام، وغير ذلك 

مما ينمي لدى األطفال الكثير من البنى والسلوكيات واجلوانب املهمة في حياتهم. 

إن ما ذهب إليه )مارك توين( هنا، لم يأِت إال من جتارب واقعية وعميقة قام بها في 

عوالم مسرح األطفال، أدرك من خاللها القوة التأثيرية التي يقوم بها هذا املسرح في مجمل 

ميادين االتصال واحملاكاة والتعامل مع األطفال ؛ مما أتاح له أن يخرج بهذه النتيجة، 

والتي لم يتوقف عندها ويتخذها لنفسه فحسب ؛ وبالتالي ليقنع عقله وإدراكه بحتميتها 

املستنتجة، بل اندفع ليقنع اآلخرين بها، ومبلموسها العلمي والفني، وأبرز من تقدم له من 

ل إليه من نتائج ألثر مسرح األطفال  بني اآلخرين هو معلم األطفال، عارضًا أمامه ما توصَّ

وتأثيره في حياة الطفل عامة والتعليمية واألخالقية منها على وجه خاص، طالبًا من هذا 

املعلم أن يتخذ مسرح األطفال ودروسه أساسًا لتعليم األطفال وترسيخ ما يجب ترسيخه 

من دروس األخالق وقيمها في نفوس األطفال، كمدخل لفهمهم وفهم أساليب التعامل معهم، 

واضعًا بذلك مقارنة سريعة بني دروس الكتب املنهجية وبني دروس املسرح، فذهب في ذلك 

مخاطبًا هذا املعلم ليقول له : )إن كتب األخالق ال يتعدى تأثيرها العقل، وقلَّما تصل إليه 

بعد رحلتها الطويلة، الباهتة، ولكن حني تبدأ الدروس رحلتها من مسرح األطفال فإنها ال 

تتوقف في منتصف الطريق بل متضي إلى غايتها( )7(. 

املجتمعات  عند  األطفال  مسرح  عليها  ويرتكز  بها،  ينطلق  التي  األهمية  هي  هكذا 

املتقدمة، في منظورها التربوي والتعليمي والثقافي، وفي خطط تبنيها ألساليب هذا املسرح 

واعتماده بقوة في تنمية أطفالها وتربيتهم وتعليمهم وإمتاعهم، ولذلك ُعدَّ مسرح األطفال: 

)من أعظم االختراعات التي اخترعها اإلنسان في القرن العشرين( )8(، كما ذهب إلى ذلك 

)مارك توين( في وجهة نظره هذه. 
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مسرح األطفال يف الواقع التكنولوجي 
إنَّ كثيرًا من مشكالت األطفال النفسية والسلوكية والثقافية واالجتماعية والتربوية، 

إلى  ازديادها  أمر  ويعود  التكنولوجيا،  إلى  ُتعزى  العصر  في هذا  أطفالنا  التي حتاصر 

وبرامجها  بأجهزتها  االتصالية  التكنولوجيا  ألدوات  واملتواصلة  املتعددة  استخداماتهم 

مه من دهشة وإبهار وإثارة في اجلانبنْي اإليجابي  ال وما يحويه ويقدِّ املتقدمة كافة؛ كالنقَّ

والسلبي، ولو أن هؤالء األطفال يعرفون طريقهم إلى مسرح األطفال، لكان لديهم الكثير 

من التدارك واملعاجلات ملشكالتهم هذه؛ فمسرح األطفال إن لم يستطع حل ومعاجلة هذه 

املشكالت بالكامل، فعلى أقل تقدير ُيسهم في فتح الطريق أمام األطفال ملعاجلتها وإيجاد 

احللول لبعضها، ففي هذا االجتاه ميكن ملسرح األطفال أن )مُيسرح( مشكالت األطفال 

دها أمامهم بشكل فني إدهاشي مثير ؛ ومن ثم تنبيههم إلى أهم ما في األجهزة  وُيجسِّ

التكنولوجية وبرامجها االتصالية من مخاطر، مثلما يبني لهم عبر التجسيد املسرحي املثير 

السلبي  بني  الصحيح  اإليجابي  والتميز  احلسن،  من  اجليد  معرفة  وحلواسهم  خلياالتهم 

واإليجابي في استخدام أجهزة التكنولوجيا والتواصل بها مع اآلخرين . 

ففي هذا االجتاه، قد ال جتد كلمات الوالدْين، أو املرشدين، صداها لدى بعض األطفال 

إذا ما تنبَّهوا ونبَّهوا هؤالء األطفال إلى ما ُتفرزه التكنولوجيا من مساوئ، وما تسببه من 

مخاطر ومنزلقات في قيمهم األخالقية والسلوكية والنفسية والثقافية، لكنهم حتمًا يتأثَّرون 

التأثر  بعد  ومدركة  واعية  استجابة  له  ويستجيبون  املسرحي  العرض  هذا  لهم  مه  قدَّ مبا 

العميق به وبرسالته وفنيته العالية، وتذوقه في لذة املشاهدة الراقية ؛ وبذلك يصبح مسرح 

بيسر  الطفل  وجدان  إلى  يتسلل  الذي  واملعلِّم،  واملنبِّه،  واملدِرب،  املرشد،  األطفال مبثابة 

ويتفاعل معه تفاعاًل حّيًا وصادقًا، فيصل بذلك إلى ما يريد الوصول إليه من غايات في 

أعماق الطفل . 

لكن مع ذلك هناك َمْن ال يدرك حقيقة هذا املسرح، وحقيقة أن يكون لألطفال مسرٌح 

خاصٌّ بهم يهّذب ذائقتهم اجلمالية، وُيغنيهم عن كثير من الوسائل واألدوات التكنولوجية 

الغاية األساسية من وجود هذا  إلى  بعُد  الزائدة عن احلاجة، ولم يصل  أو  االستهالكية 

املسرح، واألهمية التي يأتي بها وينطوي عليها مسرح األطفال، وهذا االنطباع املستنتج 

يشمل حتى بعض الذين يعملون " وظيفّيًا " في إدارة املسرح وشئونه، بشكل عام، وبعض 
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الذين " حسبوا " فنّيًا وعملّيًا، على مسرح األطفال، على وجه خاص، فمن بني هؤالء - في 

التقدير األعلى - ال ُيدرك من مسرح األطفال ؛ غير ما يأتي في مفهومهم ووصفهم لهذا 

َع في  املسرح على أنه وسيلة من وسائل ترفيه األطفال وتسليتهم، وإذا ما أرادوا التوسُّ

ذلك، ُيضيفون إلى ما سبق صفتي " التعليمية والتوجيهية "، لكنهم مع هذا الفهم احملدود، 

وهذا اإلدراك القاصر ملاهية مسرح األطفال وآفاقه، جتدهم يقّصرون حتى في جتسيد ذلك 

بشكل مؤثر ومدرك جلمهور األطفال، وال يذهبون في فهم هذا املسرح وإدراك وظائفه إلى 

أبعد مما هو متاح لهم في النظر وفي االستيعاب وفي العمل . 

احلقيقي،  جمهوره  إلى  احلّي  الوصول  في  األطفال  مسرح  مشكلة  تكمن  ذلك  وفي 

ومشكلة البناء الصحيح لقواعد مسرح األطفال، وإحياء خطابه ومظاهره في حياة األطفال. 

التالقح املوضوعي بني املسرح املدرسي ومسرح األطفال
الفاعل  اإلسهام  وفي  األطفال،  تنمية  في  األهمية  هذه  كل  له  األطفال  مسرح  وألنَّ 

في تربيتهم وإعدادهم وإمدادهم بكثير من القيم واألساليب واملعايير واالجتاهات املهمة 

راح  فقد  واالجتماعي،  والثقافي  واجلمالي  واخليالي  املعرفي  منوهم  وملراحل  حلياتهم، 

مسرح األطفال ينمو ويتطور في كثير من املجتمعات اإلنسانية، وراحت عدوى االهتمام 

به واستخدامه واالعتماد عليه في أساليب التنشئة االجتماعية والثقافية للطفل، تنتقل من 

مجتمع إلى آخر حتى وصلت إلى مجتمعاتنا العربية، لكن هذه املجتمعات في بداية معرفتها 

بالغاية  س عليها، وال  مبسرح األطفال، لم تعرف حقيقة هذا املسرح بالصورة التي تأسَّ

التي أتى من أجلها، وال بطبيعته الفنية واجلمالية الشاملة باملفهوم الدقيق له، وال باملعنى 

الشامل لوظائفه وأساليبه في حياة األطفال كما هو عليه حال هذا املسرح اآلن، إمنا عرفت 

هذا املسرح من خالل غايته التربوية والتعليمية فحسب، فأدخلته إلى برامجها التعليمية 

والتربوية كوسيلة جتسيدية، وكأسلوب مساعد لعملياتها املنهجية في املدرسة، فكان أن برز 

عندها مفهوم وتوصيف )املسرح املدرسي( في النظر إلى مسرح األطفال، حينها، مع أن 

االختالف كبير وبنّيٌ بني مفهوم مسرح األطفال، وبني مفهوم )املسرح املدرسي( ، وقد سبق 

ع وأساليبه  أن بيَّنا ذلك في أكثر من دراسة ؛ فاألول له مساحته الواسعة، وله خطابه املتنوِّ

دة، بينما اآلخر له مساحة خاصة في خطابه اخلاص وفي أساليبه  وقنواته الكثيرة واملتعدِّ
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اخلاصة التي ال تخرج به عن نطاق املدرسة . 

د االعتماد عليه وتنشيطه تعليمّيًا وتربوّيًا في  من هنا شاع نشاط هذا املسرح وحتدَّ

بدايات دخوله وبروزه في مجتمعاتنا العربية ؛ وذلك ألنه يختصُّ مبسرحة املناهج املدرسية 

بأسلوب فنيٍّ حيٍّ وجذاب، وال يخرج عن هذا اإلطار، مع أن الصفة )املدرسية( التي رافقت 

رت في معامله، هي انعكاس واضح ملا كان ُيشاع عنه وُيطلب منه  نشاط هذا املسرح وجتذَّ

في كثير من املجتمعات األوربية وحتى لدى بعض املجتمعات املجاورة لعاملنا العربي ؛ إذ 

كانت ترى في مسرح األطفال، وترجو منه أن يكون مسرحًا تعليمّيًا، مثلما كانت النظرة 

السائدة إلى مسرح األطفال في فرنسا وأمريكا وإجنلترا وإيطاليا وغيرها، ففي أمريكا، 

على سبيل املثال ال احلصر، )كانت املؤسسات االجتماعية هي أول من اعترفت باحلاجة 

إلى مسرح األطفال، ففي عام 1903 أنشأت " أليس ميني هيرتز " أول مسرح معروف 

م العديد  لألطفال في االحتاد التعليمي في نيويورك وُسمَي )مسرح األطفال التعليمي( فقدَّ

م( )9(. من مسرحيات األطفال ذات اإلنتاج املتقدِّ

حمل  الذي  املسرح  هذا  على  الطاغية  الوظيفة  هي  التعليمية  الوظيفة  بقيت  وهكذا 

سمة املدرسة وُسّمَي بها بوصفه مسرحًا مدرسّيًا قبل أن يتسم بسمته املسرحية الواسعة 

باعتباره مسرحًا لألطفال، له خصوصيته، وله متايزه عن املسرح املدرسي ؛ فاملسرح داخل 

املدرسة، كما يذهب عبد التواب يوسف، قد استخدم لكونه وسيلة تعليمية لشرح الدروس 

وتبسيطها وجتسيدها، وهنا يصبح املسرح مجرد وسيلة، وليس هدفًا في حد ذاته، إنه 

ُيستخدم وُيستثمر لصالح املواد الدراسية، فهو أسلوب تعليمي ووسيلة إيضاح )10(. 

الطفل  حياة  في  املدرسي  املسرح  يؤديه  الذي  الفاعل  الدور  ميكن جتاهل  ال  ولذلك 

املدرسية؛ ألن فن املسرح واستخدامه في التعليم ُيعطيان فرصة للطفل ألن يتحرر من عبء 

ق يجد فيها الطفل متعته وحضوره الذهني لتلقي  املادة الدراسية، فتصله على نحو مشوِّ

املعلومات وكأنها جديدة؛ حيث ُيتيح املسرح للطفل الكشف عن مواهبه وعواطفه وأفكاره، 

وكلها ميكن أن تستثمر فيما هو مفيد ومثمر، يحقق املهارات املكتسبة والترفيه املتفاعل مع 

احلياة واملجتمع، واملدرسة قادرة على تنمية املواهب واستثمارها حتقيقًا لرسالتها في إشاعة 

املعرفة )11(. عبر استخدام طرق وأساليب املسرح املدرسي في استثمار طاقات األطفال، 

خصوصًا إذا ما عرفنا )أن أكثر الطرق املستخدمة في املسرح املدرسي هي طريقة )الدراما 
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املبتكرة(، فأسلوبها أكثر قربًا من قدرات األطفال؛ لبساطته؛ وابتعاده عن كثير من التعقيدات 

الفنية التي يستلزمها املسرح بشكل كامل )12(؛ وذلك ألنَّ األطفال في هذه املرحلة كما يقول 

بيتر سليد )P.Slade( : )ليسوا في حاجة إلى التعقيدات الفنية للشكل املسرحي التقليدي، 

أضف إلى هذا أن املسرح ُيثير حساسيتهم بسبب وجود متفرجني، كما أنه ُيتلف صدقهم 

وُيعلِّمهم االدعاء واملظهرية( )13(. 

من هنا أخذت الدراما اخلالقة مجالها الواسع في املسرح املدرسي ؛ فكانت قاعدة 

هم إلى خطاب هذا املسرح وتقنياته، وساهم  أساسية مهمة لتعريف األطفال باملسرح وشدِّ

الفنية  النظرة  من  ذلك  ع  وسَّ أن  فكان  للمسرح،  ق  واملتذوِّ اجليد  اجلمهور  في خلق  فعلّيًا 

فكان هناك  املدرسة،  أبعد من  إلى  عت حاجتها  توسَّ والتي  املدرسي،  للمسرح  واجلمالية 

ك في مجمل األركان البيئية للطفل، ذلك هو مسرح الطفل الذي  املسرح الواسع واملتحرِّ

س قواعده وبنيته ومظاهره وخطابه بسعة واستقاللية وفنية  خرج من املسرح املدرسي ليؤسِّ

عالية هي ما يتطلبه عالم الطفل والطفولة، فسعت املجتمعات اإلنسانية بهذا املسعى لتعلن 

عن استقاللية مسرح األطفال عن املسرح املدرسي، ولتعمل على دعم كلٍّ منهما في مجاله 

ص.  واملتخصِّ اخلاص 

اإلرهاصات األوىل ملسرح األطفال العربي 
وهكذا احلال في عاملنا العربي، فقد كانت املدارس هي املجال احلاضن الذي شهد 

اإلرهاصات األولى ملسرح األطفال، وهذا ما تذكره لنا املصادر التاريخية حلقيقة وجود 

مسرح األطفال في الواقع العربي، وال نريد استعراض ذلك والتعرُّض له ؛ لسعة ما فيه 

ِد محاوره التي ال مجال لذكرها هنا، غير أننا ميكن اإلشارة إلى مثال عن ذلك، والذي  ولتعدُّ

يتمثَّل في جمهورية مصر العربية، التي ُتعدُّ من الدول العربية املتقدمة في مسرح األطفال، 

إلى جانب العراق صاحب التجربة الطويلة والعميقة في مسرح األطفال ؛ ففي مصر كانت 

البدايات األولى ملسرح األطفال قد نشطت في املدرسة، وذلك )عندما تقدم رائد املسرح 

املصري العربي " زكي طليمات " مبذكرته التاريخية إلى وزارة املعارف العمومية في تاريخ 

28 / 11 / 1936 بشأن الفرق التمثيلية باملدارس الثانوية، واقترح اخلطة الالزمة، ومتت 

موافقة الوزارة على أن ينشأ مسرح بكل مدرسة ثانوية يسهل تركيبه وطيه في أي مكان، 
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ويفي بأغراض املسرح املدرسي( )14(. 

البداية  مالمح  تبلورت  حتى  مصر  في  املدرسي  املسرح  مع  هكذا  احلال  واستمرَّ 

ت مبرحلتنْي؛ كانت األولى في شهر يوليو سنة  احلقيقية ملسرح األطفال في مصر، والتي مرَّ

إحداهما  األطفال،  ملسرح  القومي شعبتني  اإلرشاد  وزارة  أنشأت  )عندما  وذلك   ،1964

بالقاهرة واألخرى باإلسكندرية، ثم تبنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون مشروع مسرح األطفال، 

ثم توقَّف في عامي 1967 - 1968، وعاد في فبراير عام 1969، حتت إشراف وزارة 

الثقافة، أما املرحلة الثانية فكانت في عام 1973، وكانت هذه املرة حتت إشراف الثقافة 

اجلماهيرية، واعتمد هذا املسرح على مسرحيات مترجمة ومقتبسة ومؤلفة )15(. 

مدخل ملسرح األطفال يف العراق 
 أما مسرح األطفال في العراق، موضوع بحثنا وقضيتنا هنا، فهو اآلخر قد انطلقت 

بدايته من خالل فضاء املدرسة، بعد اعتماده أسلوبًا فنّيًا لتمثيل الدروس واملواد املدرسية 

ُيراد توصيله  التمثيلي مبثابة وسيلة إيضاح وشرح حي ملا  أمام التالميذ، فكان أسلوبه 

من علوم ومعارف وقيم وخطابات إثر متثيلها ومسرحتها داخل الصفوف الدراسية، بعد 

أن )اتسعت واجبات جلان اخلطابة التي كانت قائمة في مدارس العراق في الثالثينيات، 

فشملت التمثيل، وصار لكل جلنة من هذه اللجان " مرشد " يقوم بإرشاد الطالب والتالميذ 

إلى أداء اخلطب والقيام بالتمثيل، ولعلَّ السيد رءوف اخلطيب املعلم في مدارس املأمونية 

والبارودية والفضل ببغداد في الثالثينيات من أشهر املرشدين في مجال املسرح ؛ إذ تنبَّه 

ملا للتمثيل من دور في إيقاظ الهمم وحتفيز املشاعر، فوضع مشروعًا إلصدار سلسلة من 

الكراسات املفيدة لطالب املدارس االبتدائية من أجل تنشيط حركة التمثيل )16(.

ندرك من ذلك أن مسألة البحث عن جذور مسرح األطفال في العراق ال بدَّ أن مترَّ 

بادئ األمر،  بذاك في  في األساس من عوالم ومثابات املسرح املدرسي ؛ الختالط هذا 

مع  واحدة،  بنية  في  ومختلطنْي  متجاورْين  ومفهومنْي  مسرحنْي  بني  حينها  التمييز  وعدم 

وجود الضرورة إلى الفصل بني هذا وذاك ؛ ألجل أن يأخذ كلٌّ منهما مجاله احلقيقي وحقه 

الرعاية واالهتمام، فمثلما هناك حاجة وضرورة ملسرح األطفال، هناك أيضًا حاجة  من 

وضرورة للمسرح املدرسي، وال ميكن تغليب هذا على ذاك، أو االهتمام بهذا وجتاهل ذاك. 
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إلى  العراق  في  األطفال  مسرح  جذور  عن  البحث  أمر  يقودنا  األساس،  هذا  وعلى 

النشاطات  التي شهدت  الطويلة لعشرات السنني،  التاريخية  التنقيب عن ذلك في احلقب 

ضت الوالدة احلقيقية ملسرح  الفاعلة للمسرح املدرسي ؛ فمن خالل فاعلية هذا املسرح متخَّ

األطفال في العراق، وبعد جتاوز الكثير من اللمحات التاريخية والفنية، ميكن القول: إن هذه 

ت مبرحلتنْي أساسيتنْي، كانت األولى متهيدية، إال أن ما فيها من نشاطات  البداية قد مرَّ

)ال مُتّثل الوجه احلقيقي ملسرح األطفال، إمنا ساعدت على حتفيز القدرات والوعي إليجاد 

مسرح حقيقي، ومتنوع لألطفال خارج نطاق املدرسة، مثلما سعى إلى ذلك الفنان واملربي 

األول/ كانون  بداية  وفاته  خبر  عن  أعلن  الذي   ، الله(  )رحمه  رحيم  القادر  عبد  القدير 

ديسمبر من العام )2005( ؛ حيث عاش منسّيًا ومات منسّيًا، بعدما قدم الكثير للمسرح 

املدرسي وملسرح األطفال باعتباره رائدًا من رواده األوائل الذين أسهموا في سقي نواته 

ه لألطفال، سواء  األولى .. وقد حاول الفنان عبد القادر رحيم توسيع دائرة املسرح املوجَّ

داخل املسرح املدرسي، أو في إطار التفكير واحملاولة إلخراج املسرح إلى فضاءات الطفل 

املفتوحة )17(. 

لقد كان جلهود املربي والفنان عبد القادر رحيم، في رؤيته الواسعة لضرورات املسرح 

العاملية  التجارب  من  املهمة  اجلوانب  بعض  ترسيخ  في  البالغ  أثرها  الطفل،  حياة  في 

للمسرح، خصوصًا تلك التي درسها واطلع عليها خارج العراق ؛ فهو قد درس نظريات 

املسرح في معهد الدولة مبوسكو ملدة ثالث سنوات بعد تخرجه في معهد الفنون اجلميلة 

م  عام 1960، فعنيِّ مشرفًا فنّيًا في مديرية النشاط املدرسي في منتصف تلك املدة، وقدَّ

العديد من املسرحيات التي استمدَّ موضوعاتها من املواد الدراسية، ومن قصص ألف ليلة 

هة لألطفال والفتيان، وهي  مها في عروض مسرحية موجَّ وليلة، وقصص التراث العربي، وقدَّ

مسرحية )أمير األلوان( عام 1953، ومسرحية )خليفة في اخليال( عام 1954، ومسرحية 

ومسرحية   ،1955 عام  بغداد(  )حالق  ومسرحية   ،1954 عام  الطنبوري(  القاسم  )أبو 

)عصفور بابل( عام 1955، وقد كانت جميع هذه املسرحيات من تأليفه وإخراجه، وعلى 

الرغم من أن هذه املسرحيات تبدو من خالل طبيعة موضوعاتها وشخوصها، فضاًل عن 

عناوينها أقرب إلى مسرح األطفال، فإنها كما تبدو افتقرت إلى الشروط الفنية التي تؤهلها 

لكي ُتصنَّف في هذا امليدان، فظلت أسيرة الطابع املدرسي، وبذلك ميكن اعتبارها مرحلة 
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متهيدية ملسرح األطفال في العراق، على أنها كانت البذرة األولى واملنطلق األول اللذْين 

بنيت عليهما جتارب من جاءوا بعدها، ممن طرقوا أبواب مسرح الطفل، السيما في مرحلة 

الستينيات، وقد شهدت هذه املرحلة بعض احملاوالت الفردية التي لم تأخذ صداها، ولم 

قدمها  أجنبي  )كنز احلمراء( عن نص  :مسرحية  ومنها  األطفال  في مسرح  أثرها  تترك 

الفنان سامي عبد احلميد عام 1963، وهذه التجربة كانت منقطعة عن املسار املسرحي 

س بدورها لتجربة متواصلة فظلت - كما هو احلال مع جتربة عبد القادر رحيم  ولم ُتؤسِّ

ت من تلك التجارب  - جتربة فردية لم تبلور مالمح علمية وفنية واضحة وراسخة، وقد ُعدَّ

التي ال يربطها رابط نظامي مبا سبقها وما حلقها، فلم ُيسعفها احلظ في استمرار عرضها 

لفترة مناسبة.. وكذلك هناك جتربة فردية منقطعة ملعهد بغداد التجريبي للمسرح الذي كان 

واملصباح  الدين  )عالء  تقدمي مسرحية  العبودي من خالل  إبراهيم جالل وجاسم  بإدارة 

السحري(،وهي من تأليف جيس نورين، ولم تأخذ هذه املسرحية صداها فظلت بدورها 

جتربة يتيمة ومنقطعة )18(. 

من هنا كانت البداية
لبداية مسرح األطفال في  الثانية  املرحلة  أما  التمهيدية،  املرحلة  ل  ُيشكِّ م  تقدَّ إن ما 

العراق، فقد اختلفت اآلراء حولها .. فهناك رأيان متباينان في هذا الشأن؛ُيشير الرأي 

األول إلى أن البداية احلقيقية ملسرح األطفال في العراق كانت قد بدأت في أواخر عام 

)1968(؛ حيث )توجهت املؤسسة العامة للسينما واملسرح للعناية مبسرح األطفال، وقدمت 

مسرحية )على جناح التبريزي( للكاتب املصري ألفريد فرج عام 1969، بوصفه أول عرض 

العرض اهتمامًا كبيرًا من األطفال واجلمهور - الصغار  لقَي هذا  معنيٍّ باألطفال، وقد 

والكبار- وحتدثت الصحافة عنه كثيرًا؛ فهو أول عرض تعنى بإنتاجه مؤسسة متخصصة 

في املسرح )19(. 

العراق كانت عام  البداية احلقيقية ملسرح األطفال في  أن  إلى  والرأي اآلخر يشير 

)1970( حني )قدمت الفرقة القومية للتمثيل أول مسرحية خاصة لألطفال، هي مسرحية 

ها وأخرجها الفنان قاسم محمد، الذي استمدَّ مادة هذه املسرحية  )طير السعد(، التي أعدَّ

الطفل،  محاكاة  في  والواقعية  )الفانتازيا(  فيها  ومزج  القدمية،  الشرقية  األساطير  من 
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وأعقبتها مسرحية )الصبي اخلشبي( عام )1972(، وهي أيضًا من إعداد وإخراج قاسم 

تأليف  من  األقحوان(  )زهرة  مسرحية  نفسها  الفرقة  قدمت   )1975( عام  وفي  محمد، 

وإخراج الفنان سعدون العبيدي، وهي أول مسرحية عراقية أصيلة تقدم ملسرح األطفال، 

والفراشة(،  )الوردة  كمسرحيات:  األطفال،  ملسرح  املتعددة  العروض  بعدها  وتواصلت 

و)الكنطرة(،  السحري(،  واملصباح  الدين  و)عالء  الربيع(،  و)جيش  الطائرة(،  )الفرارة  و 

على خشبة  تقدميها  توالى  التي  األخرى  املسرحيات  من  وغيرها  الشاطرة(،  و)الدجاجة 

 .)20 لألطفال)  املسرح 

وعلى هذا األساس، ميكن حتديد البداية احلقيقية ملسرح األطفال في العراق،باالنطالق 

من دمج الرأينْي للخروج برأي موحد، فنقول في ذلك: )ميكن اعتبار ما ذهب إليه الرأي 

األول صحيحًا باعتبار عام )1968( متهيدًا للبداية مبسرحية )علي جناح التبريزي وتابعه 

قفة(.. وكذلك اعتبار ما ذهب إليه الرأي الثاني صحيحًا هو اآلخر؛ حيث بدأت االنطالقة 

الصحيحة عام )1970( مبسرحية )طير السعد(، وهكذا قاربنا بني الرأينْي، وأخذنا مبا 

جاءا به.. إال أننا على الرغم من ذلك نرى أن هناك مسألة فنية مُتيِّز بني املسرحيتنْي في 

الرأينْي يدعونا إلى  صلة قربهما من األطفال، وهذا يعني: أن هناك متايزًا واضحًا بني 

جناح  )علي  مسرحية  أن  من  ينطلق  األول  أساسينْي:  لسببنْي  الثاني  الرأي  كفة  ترجيح 

ها الكاتب املصري ألفريد فرج وأخرجها الفنان العراقي  التبريزي وتابعه قفة( التي أعدَّ

)فوزي مهدي( وعرضت في األيام األولى من شهر تشرين األول/أكتوبرعام 1969 في قاعة 

ت لتالئم مدارك األطفال  املسرح القومي، لم تكن في األصل مسرحية أطفال، وإمنا هي أعدَّ

هة للكبار والصغار في آٍن واحد، مثلما نستنتج  ووعيهم، وميكن وصفها بأنها مسرحية موجَّ

ذلك من كالم الرأي األول حني ذهب في تأكيده على أن )عرضها لقَي اهتمامًا من األطفال 

واجلمهور - الصغار والكبار(.. أما السبب الثاني فينطلق من أن مسرحية )طير السعد( 

هة لألطفال بشكل دقيق، وبأسلوب يستجيب أصاًل ملصطلح )مسرح  للفنان قاسم محمد موجَّ

األطفال( ويتفاعل مع معناه بوضوح، بالرغم من أن هذه املسرحية لم تكن تأليفًا، إمنا هي 

ت عن األساطير القدمية، وخصوصًا من األدب الروسي املستلَْهم من التراث الشرقي،  أعدَّ

عها للمناخ احمللي بطريقة فنية جذابة في  بعد أن استقاها الفنان ملوضوع املسرحية وطوَّ

اإلعداد، فجاء هذا اإلعداد قريبًا من التأليف، إن لم يكن ينافسه في براعة األسلوب واللغة 
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التعبيرية املوحية، والتي زادتها القدرة اإلخراجية براعة أكثر.. لذلك تأتي هذه التجربة التي 

ل بداية االنطالقة السليمة ملسرح األطفال  قدمتها الفرقة القومية للتمثيل عام )1970( لُتشكِّ

في العراق.. الشتمالها على خصائص مسرح األطفال، بأبعاده املتعددة ومقوماته األدبية 

والفنية والتربوية )21(.

هكذا كانت البداية احلقيقية ملسرح األطفال في العراق، وفي هذا االجتاه كما يؤكد 

في  الطفل  مسرح  ميدان  في  الريادي  الدور  إسناد  )ميكن  هارف:  علي  الدكتور حسني 

العراق، إلى األسماء الثالثة )الفنان قاسم محمد، والفنان سعدون العبيدي، والفنان سليم 

اجلزائري(، فهؤالء هم رواد مسرح الطفل في العراق إلى جانب بعض األسماء األخرى 

التي لعبت دورًا مكماًل ومساندًا، وقد أسهمت بفاعلية في ميدان الكتابة واإلخراج ملسرح 

الطفل، ومنهم طه سالم وعزي الوهاب ومنتهى محمد رحيم وفاضل الكعبي وحسن موسى 

وغيرهم()22(.

العصر الذهبي ملسرح األطفال 
ومن بعد ذلك توالت العروض الرصينة واملهمة في مسرح األطفال في العراق، ففي 

عام 1972 قدمت الفرقة القومية للتمثيل مسرحية )الصبي اخلشبي( للفنان قاسم محمد 

)إعدادًا وإخراجًا( ، والتي عرضت على املسرح القومي في عرضنْي صباحي ومسائي في 

27 شباط /فبراير ولغاية 18 آذار/مارس عام 1972، وهذه املسرحية مقتبسة من القصة 

للكاتب اإليطالي )كارلو كالودي(، وقد تناولت حياة حطاب  اإليطالية الشهيرة )بينوكيو( 

فقير يحمل خشبة، هي عبارة عن جذع شجرة يحاول بيعها، وال أحد يشتريها.. وحني عجز 

عن بيعها يحملها معه إلى البيت، فقرر أن يصنع من هذه اخلشبة قائمًا ملنضدته يعوِّض 

به عن القائم املكسور، ويشرع في العمل، وهنا يفاجأ احلطاب بخروج مخلوق غريب من 

اخلشبة هو )الصبي اخلشبي( فيعمل على تبني هذا الصبي باتخاذه ابنًا له.. إال أن زوجته 

تعارضه في هذا األمر، خائفة.. وهكذا يبدأ الصبي حياته، وتبدأ مغريات الشر تتالقفه، 

ومحاولة صرفه عما يريد له األب... بينما حتاول قوى اخلير إصالحه، وفعاًل تتمكن في 

النهاية من إعادته إلى السبيل السوّي.

وهذه املسرحية في طبيعتها تنطلق من اخليال إلى الواقع.. حيث انطلق فيها املؤلف 
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أو املعّد )من منطلق غير واقعي وصواًل إلى شكل واقعي؛ فبطل مسرحيته أو شخصيتها 

احملورية )صبي خشبي( يخرج من خشبة؛ إذ ليس من السهولة إقناع الطفل بأن خروج 

الصبي اخلشبي إلى الدنيا، وهو ال يشبه اإلنسان عقاًل وال عاطفة وال إحساسًا، ثم يصبح 

)إنسانًا(، فقد ظهر في بادئ األمر يتكلم ويتشقلب بل يتفلسف حني يقول :)إن في األشجار 

حياة مثل البشر، مع أنه قطعة خشب مقطوعة عن األرض(؛ إذ يصعب على الطفل أن يفهم 

هذا التناقض املعقد بني )اخلشبة احلية( وبني اإلنسان، لقد كان للصبي اخلشبي )وجود 

مادي حي( من غير وعي، أي أن الوجود املادي سبق وعيه مباهية اإلنسان،وهذا املفهوم 

الذي أظن أن املؤلف أراده، أعمق وأعقد من مدارك الطفل؛فقد جعل املؤلف بطله يكتسب 

الوعي والتخلق إنسانًا عبر اصطدامه بالواقع؛ فهو يتعلم من التجربة التي تبرهن على صحة 

النصائح التي قال بها العصفور واحلطاب والعافية والطالب الطيب، ويتلقى الدرس تلو 

الدرس بأن الطفل الذي ال يطيع أبوْيه ويهرب من البيت ويسبب األذى لن يرتاح في حياته؛ 

فاإلنسان احلقيقي هو الذي ال يؤذي اآلخرين إذا واجهوه باحلقيقة.. واشتملت املسرحية 

على أكثر من )مفهوم مجرد( يصعب على الطفل الذي يتعامل مع احملسوسات استيعابه 

كنصيحة أبيه له بأن )ُيسهم في خلق احلياة(، ولكن املؤلف يعطي مثاًل إنسانّيًا حّيًا على 

تشوق الصغير للعلم واملعرفة حني يبيع احلطاب معطفه في سبيل شراء الكتب املدرسية 

البنه..وحرص قاسم محمد على تبرير أفعال الشخصيات وإضفاء نوع من املعقولية على 

اإليجابية  املسرحية  أفكار  ومن   .. القوي  التبرير  بعضها  ينقص  كان  ولكن  تصرفاتها، 

األخرى سعي املؤلف إلعالء شأن إرادة وحرية اإلنسان وقدرته على اختيار طريقة حياته 

،وهذه مسألة مهمة في تربية شخصية مستقلة وقوية للطفل)23(.

س لقاعدة مسرحية من خالل رؤيته للنص ولإلخراج  لقد استطاع قاسم محمد أن يؤسِّ

قدمه  الذي  املسرح  من  جعل  فقد  وقدراتهم..  األطفال  مخيلة  مع  يتعامل  الذي  والتمثيل 

لهم عبر مسرحية )طير السعد(، ومسرحية )الصبي اخلشبي( ، مسرحًا حّيًا، يتناغم مع 

تربيتهم  من  ع  ويوسِّ قدراتهم،  مع  ويتكلَّم  مشاعرهم،  ك  ويحرِّ بخيالهم،  ويحلِّق  حواسهم، 

الوجدانية واجلمالية، وكل ذلك من مهام املسرح الناجح لألطفال.. حيث كان قاسم محمد 

شديد التعلق بهذا املسرح ومقوماته، إلى جانب حبه الكبير لألطفال، وكان يحرص على أن 

د على اجلميع بضرورة االهتمام والعناية بهذا  يخلق قاعدة علمية ملسرح األطفال، ويشدِّ
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املسرح، وقد ملست منه ذلك شخصّيًا، في أكثر من حديث وحوار، فكان يدعو جميع الدول 

العربية إلى االهتمام اجلاد مبسرح األطفال، ومن ذلك ما قاله بكل وضوح : )لن تخسر أي 

دولة وخصوصًا في أقطارنا العربية، إذا ما صرفت املاليني على تأسيس مسارح األطفال، 

وتكوين الفرق املسرحية اخلاصة بها ؛ ألنها ستربح باملقابل اإلنسان املعافى عقلّيًا وروحّيًا، 

ستربح مواطنًا مثقفًا متحضرًا، ومسئواًل جتاه ذاته وجتاه املجتمع وجتاه الوطن )24(.

مؤثرة  ظاهرة  األطفال  مسرح  في  محمد  قاسم  الفنان  يرى  األساس،  هذا  وعلى 

في املجتمع، ووجهًا من أوجه حضارته احلديثة، وضرورة تاريخية، قائمة األهمية؛ كونه 

الفهم والتفاهم مع عاملهم احمليط ومشكالته، وكذلك  مساعدًا للصغار على إقامة جسور 

األخذ بأيديهم نحو طفولة سعيدة.. يجتازونها عبر فهمهم لعاملهم ولعالم الكبار املتصارع، 

وال بد للمسرح أن يحمل الطفل على الشعور في كل حلظة من حلظات العرض، وفي كل 

تفصيل من تفصيالته بأنه أمام سلوك فني جاد في األداء واجلهد املبذول وفي هدف التبليغ 

والتوصيل ؛ لذلك فإن فن مسرح األطفال، يحتاج إلى فنان قدير، وليس كل فنان يعمل 

في املسرح العام بإمكانه أن يكون فنانًا ملسرح األطفال، بل إن هذا املسرح يحتاج إلى 

نوعية معينة من الفنان، مبواصفات عالية؛ إنه ذلك الفنان املتمتع بخاصية الصبر الطويل، 

والثقافة الواسعة والعميقة، واملعرفة الوافية ألصول املسرح الذي يعمل فيه، والفنية العالية 

في مجال تخصصه الفني من مسرح ومسرحية وعرض مسرحي وأداء فني؛ ألنه من اخلطأ 

الفادح حّقًا، ذلك االعتقاد الشائع والقائل بأن كل من يعمل في املسرح، وكل من قد حقق 

جناحًا في مجال ما من مجاالت املسرح البشري العام، قادر على الدخول في جتربة مسرح 

الطفل؛ ذلك أن رصد وحتليل حركة النمو النفسي والعقلي واالجتماعي للطفل - وحسب 

تقسيمات مراحل الفئات العمرية - ال يقدر عليه إال فنان ذو شعور عاٍل باملسئولية الفنية 

واملواطنة واإلنسانية، وذو صدر رحب، وصبر أرحب واطالع يومي، ومنو متواصل معرفّيًا 

وثقافيًا )25(. 

من هذا املنظور العلمي والفني واجلمالي الدقيق، كان قاسم محمد ينظر إلى مسرح 

األطفال، وكان حلمه أن يؤسس مسرحًا عربّيًا كبيرًا لألطفال ميتد على مستوى الوطن 

العربي، على وفق ما يراه من رقي وتقنية وتقدم لهذا املسرح، وظل يسعى لذلك حتى رحيله 

اإلعالم  ووسائل  الفضائية  واحملطات  األنباء  وكاالت  وتناقلت   ،2008/10/11 يوم  في 
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الصحف  أغلب  وراحت  واأللم،  االهتمام  وفاته بشيء من  والعربية خبر  املختلفة، احمللية 

محلّيًا وعربّيًا تتسابق بالكتابة عنه وتقدمي سيرته الذاتية، وقيمة أعماله ومنجزاته، واإلشادة 

به وبتجربته املسرحية العميقة والطويلة في مسار املسرح العراقي خصوصًا، وفي مسار 

املسرح العربي بشكل عام، ولكن ما يؤلم في هذا اجلانب، أن أغلب من كتب عن فناننا 

الراحل لم ُيشْر إلى جتربته الريادية املهمة والكبيرة في مسرح األطفال، ال من قريب وال من 

بعيد، والبعض اآلخر أشار إليها بشكل مقتضب وسريع، متناسيًا دوره الريادي وجهوده 

التأسيسية املهمة، التي وضعت اللبنات الصحيحة ملسرح األطفال، وأسهمت مع مبدعني 

آخرين في تأسيس قاعدته العلمية الرصينة في العراق )26(. وفي اعتقادنا أن ذلك نابع من 

القصور لدى البعض في النظر إلى مسرح األطفال، ومن سوء فهمهم لهذا املسرح واحلاجة 

إليه. 

اللذْين  بعد جتارب قاسم محمد، برزت جهود أخرى راحت تعطي اجلديد واملتجدد 

ُينعشان به مسرح األطفال، فقدمت )الفرقة القومية للتمثيل( مسرحية )زهرة األقحوان( 

على قاعة املسرح القومي ببغداد خالل شهر آذار/ مارس عام 1975، وهي من تأليف 

 )1976( عام  في  نفسها  الفرقة  قدمت  املسرحية  هذه  وبعد  العبيدي،  سعدون  وإخراج 

مسرحية )جيش الربيع( على مسرح الثورة اجلوال )مسرح اخليمة( في بغداد، وهي من 

أعقبتها   ، )بودراكا(  تأليف  من  هندية  قصة  عن  اجلزائري  سليم  الفنان  وإخراج  إعداد 

في العام نفسه مسرحية )عالء الدين واملصباح السحري( تأليف جيمس نورين وإخراج 

قدمتها  ،والتي  لألطفال  املتقدمة  املسرحية  العروض  هذه  جانب  وإلى  العبيدي،  سعدون 

وعرضت   ، للتمثيل(  القومية  )الفرقة  وهي  العراق،  في  املسرحية  الفرق  أكبر  وأنتجتها 

في  للتمثيل  القومية  للفرقة  املسرحي  املوسم  فقد شهد  آنذاك،  القطر  مسارح  أكبر  على 

عامي )1977 - 1978( عرض مسرحية )الكنطرة( على قاعة اخللد في بغداد، وهي من 

إعداد الفنان طه سالم وإخراج الفنان إسماعيل خليل، وهذه املسرحية نالت الكثير من 

مرات  عدة  عرضها  ومت  األطفال،  املشاهدين  على  رأي  استبيانات  توزيع  عبر  االهتمام 

وخالل أشهر متتالية، وأعيد عرضها مجددًا خالل أيام 19 - 23 / 4 / 1978، ومتَّ بيع 

ها كامل  التذكرة الواحدة بدرهم واحد .. وبعدها ُعرضت مسرحية )ابنة احلائك( التي أعدَّ

الشرقي وسليم اجلزائري عن مسرحية )القزم وبنت الطحان( ملؤلفها )مار جوري أفرندن(، 
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وهي معدة أيضًا عن قصة لألخوْين جرمي، وُعرضت هذه املسرحية التي أخرجها الفنان 

بهنام ميخائيل على قاعة املسرح القومي ببغداد خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 

1977، وقدمت الفرقة القومية للتمثيل في منتصف عام 1978 على املسرح القومي ببغداد 

مسرحية )النجمة البرتقالية( من تأليف غازي مجدي وإخراج محسن العزاوي، وبعد ذلك 

قدمت الفرقة القومية للتمثيل مسرحية )بدر البدور وحروف النور( من تأليف رءوف مسعد 

ال في شهر نيسان/ إبريل عام  وإخراج منتهى محمد رحيم، وذلك على مسرح الثورة اجلوَّ

)1979( ، وكذلك قدمت ضمن عروض املهرجان الدولي األول ملسرح الطفل في اجلماهيرية 

الليبية عام 1979، وفي العام ذاته قدمت الفرقة القومية للتمثيل مسرحية )سر الكنز( من 

إعداد وإخراج الفنان قاسم محمد وُعرضت في قاعة اخللد في تشرين األول/ أكتوبر عام 

ال خالل أيام شهر كانون الثاني/  1979، وأعيد عرضها صباحًا على مسرح الثورة اجلوَّ

يناير عام )1980(.

وإلى جانب هذه األعمال التي قدمتها الفرقة القومية للتمثيل ملسرح األطفال، قامت 

هناك فرق مسرحية عديدة في قطاعات حكومية وشبه حكومية وأهلية، اضطلعت بدور كبير 

ط واقعه..من بينها،  في إنتاج وتقدمي املسرحيات املتنوعة التي ُتغني مسرح األطفال وُتنشِّ

وأبرزها: )فرقة التمثيل التابعة لدائرة ثقافة األطفال( التي قدمت عدة مسرحيات ناجحة 

ومتميزة، منها مسرحية )الوردة والفراشة( ومسرحية )الفرارة الطائرة( عام )1972( وهما 

من إعداد وإخراج الفنان والكاتب الراحل )عزي الوهاب( .. وكذلك برزت في عام )1975( 

لت في دائرة اإلذاعة والتلفزيون؛ حيث قدمت عدة مسرحيات  فرقة التمثيل لألطفال التي ُشكِّ

الوهاب، ومسرحية  وإخراج عزي  تأليف  الشاطرة( من  )الدجاجة  منها  لألطفال،  ناجحة 

محمد  وإخراج  الزبيدي  وسامي  فاروق سلوم  تأليف  من  السعادة(  أيتها  اخلير  )صباح 

عبد العزيز، ومسرحية )أصدقاء املزرعة(، إعداد وإخراج عزي الوهاب.. ومن املؤسسات 

الفنون  أكادميية  ونشاطه،  األطفال  مسرح  حركة  دعم  في  أسهمت  التي  األخرى  الفنية 

اجلميلة؛ حيث قدمت جلمهور األطفال مسرحية )الباص القدمي عنتر( التي أخرجها الفنان 

سامي عبد احلميد، والتي قام بتأليفها واإلشراف عليها الفنان األملاني الدكتور )هانز ديتر 

شميت( الفنان اخلبير مبسرح الطفل في أملانيا الدميقراطية، الذي استضافته األكادميية 

عام )1978( لالستفادة من خبرته الواسعة في مجال مسرح األطفال؛ إذ قام خالل وجوده 
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ببغداد الذي دام عدة أسابيع بإلقاء محاضرات عديدة على طلبة قسم الفنون الدرامية في 

األكادميية، تتعلق مبسرح الطفل وخصائصه الفنية، كذلك قام بإخراج مسرحية األطفال 

)بيت احليوان( التي ألفها الكاتب العاملي )صموئيل مارشاك(، والتي وضع األحلان لها 

هتان لألطفال قام بترجمتهما  الفنان الراحل )حسني قدوري( .. وهاتان املسرحيتان املوجَّ

الدكتور )فائق احلكيم(.

وإلى جانب ذلك، اعتنت بعض الفرق املسرحية األخرى في بغداد واحملافظات مبسرح 

األطفال منها: )فرقة مسرح كربالء الفنية( التي قدمت مسرحيتنْي لألطفال عام )1977(، 

هما )سبع السبمبع( و)الصياد احلائر(، وتولى إخراجهما الفنان الشاب )عالء العبيدي(، 

وقدمت )فرقة 76 للفنون املسرحية( مسرحية )الطائر البزاز( عام )1976(، وقدمت فرقة 

مسرح الفكر للهواة الشباب في بغداد مسرحية )احلطاب والطيور( تأليف وإخراج فاضل 

الكعبي، عام )1974(، وقدم احتاد الشباب مسرحية )الصخرة( عام )1975( ومسرحية 

التابع ملنطقة  الدمى الرسمي(  )زيطة وبطة وحمار( عام )1978(، وقدمت )فرقة مسرح 

)مدرسة  وقدمت  األرانب(،  )مدرسة  مسرحية   )1976( عام  في  البلغارية(  أغوار  )ستار 

املهج االبتدائية( عام )1978( مسرحية )القطط الثالث(، وقدمت فرقة )تربية البصرة( في 

محافظة البصرة وبغداد عدة مسرحيات للكاتب )حسن موسى(، وللمخرج )مانع السعودي( 

في األعوام )1974( و)1975( و)1976( منها:)بنات احلارس( و)النخلة والريح(، وكان 

اإلعالمي  االهتمام  يلَق  لم  املرحلة  هذه  لألطفال خالل  نشاط مسرحي  قدم من  ما  أغلب 

والنقدي الذي يستحقه )27(.

واعتمد  واضح،  وثقافي  وإعالمي  نقدي  اهتمام  العروض  هذه  من  العديد  رافق  لقد 

العديد من املعنيني من مؤلفني ومخرجني على استطالع رأي األطفال املشاهدين للعروض 

املسرحية؛ وذلك للوقوف على اجتاهاتهم ورغباتهم في املشاهدة، وكانت آراء األطفال تؤخذ 

مأخذًا جدّيًا، وتنال نصيبًا كبيرًا من االهتمام والتطبيق في العروض املستقبلية.. وهذا ما 

وضح لنا من خالل وجود )وحدة اإلحصاء( التابعة ملركز األبحاث والدراسات في املؤسسة 

العامة للسينما واملسرح آنذاك، والتي كانت معنية بتوزيع استمارات استطالعات الرأي 

ومعنية بدراستها، وحتليلها، وكشف نتائجها، مع تثبيت املقترحات والتوصيات التي هي 

انعكاسات النطباعات وآراء األطفال املشاهدين.. والتي تتم مناقشتها عادة مع املخرجني 
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واملؤلفني ومن يعنيهم أمر مسرح األطفال من أجل تطوير العمل واإلبداع في هذا املسرح، 

وبهذا فقد اعتبرت مرحلة السبعينيات مرحلة ذهبية ملسرح األطفال في العراق من وجهة 

نظر املعنيني واملختصني مبسرح األطفال في العراق.

تعّثر بعد نهوض 
أما سنوات الثمانينيات فقد كانت حصيلة العروض التي قدمها مسرح األطفال أكثر 

القومية  الفرقة  قدمته  ما  أبرزها  من  احملافظات،  وبعض  بغداد  في  عرضًا  عشرين  من 

للتمثيل، ومنها مسرحية )البنجرة الصغيرة( إعداد الدكتور فائق احلكيم وإخراج منتهى 

وإخراج  قاسم محمد  إعداد  املصير(  الصغير في سفرة  )رحلة  محمد رحيم، ومسرحية 

منتهى محمد علي، والتي عرضت على مسرح الرشيد خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

العقيدي،  فخري  وإخراج  سالم  طه  تأليف  السحري(  )املزمار  ومسرحية   ،1981 عام 

ومسرحية )قنديل عالء( إعداد وإخراج سليم اجلزائري، ومسرحية )يا حوتة يا منحوتة( 

تأليف كرمي العراقي وإخراج سليم اجلزائري، ومسرحية )أحالم العصافير( تأليف عبد 

للكاتب  والنرجس(  )األميرة  ومسرحية  العابدين،  زين  فتحي  وإخراج  العبودي  الباري 

الروسي مارشاك، والتي قام بترجمتها نعيم بديوي وأعدها فاضل صبار وأخرجها سعدون 

املسرحية  وهذه  العبيدي،  سعدون  وإخراج  تأليف  والساحر(  )نور  ومسرحية  العبيدي، 

نالت العديد من اجلوائز كأحسن إنتاج، وأحسن ممثلة، وأحسن ممثل، خالل مشاركتها 

في املهرجان العربي األول ملسرح الطفل، الذي أقيم في مدينة السويس بجمهورية مصر 

العربية عام 1988، ومسرحية )مملكة النحل( تأليف جبار صبري العطية وإخراج منتهى 

محمد علي، وإلى جانب هذه العروض هناك مسرحيات أخرى قدمت لألطفال في عدد من 

احملافظات من بينها مسرحية )القنديل الصغير( للكاتب علي مزاحم عباس وإخراج عالء 

ف عن قصة للكاتب غسان  العبيدي، وقدمتها فرقة كربالء للتمثيل، وهي مستوحاة بتصرُّ

كنفاني باالسم نفسه، ومسرحية )أبناء الشمس( تأليف حسن موسى وإخراج حميد خليفة، 

وقدمتها فرقة تربية البصرة، ومسرحية )رقصة الشمس( التي أعدتها وأخرجتها الفنانة 

)أحالم عرب(، التي قدمتها على مسرح مفتوح في متنزه الزوراء في بغداد . 

أما في مرحلة التسعينيات فقد كانت العروض املسرحية لألطفال متفاوتة هنا وهناك، 
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وال مجال لذكرها هنا، إال أن هذه املرحلة شهدت تراجعًا واضحًا ملسرح األطفال، كان 

من أسبابه تأثيرات احلصار االقتصادي على العراق، وانشغال املسارح بتقدمي العروض 

الهزلية واالستعراضية للكبار، أو ما يسمى بـ )املسرح التجاري( ؛ مما أدى إلى تراجع 

نشاط مسرح األطفال، فسعت دائرة السينما واملسرح إلى تنشيط مسرح األطفال ودعمه 

؛ فتمَّ تشكيل أول جلنة خاصة مبسرح األطفال في دائرة السينما واملسرح من مجموعة 

ت  من املختصني في مسرح األطفال من فنانني وكتاب ُسميت )جلنة مسرح الطفل( ، ضمَّ

هذه اللجنة في عضويتها كاّلً من: )قاسم محمد، سعدون العبيدي، محسن العزاوي، منتهى 

محمد رحيم، عواطف نعيم، فاضل الكعبي، حسني األنصاري( ، وذلك في العام 1996، 

وغايتها تقدمي املشورة، ومناقشة أبرز املشكالت التي تواجه مسرح األطفال والعمل على 

حلها، مع إيجاد آليات جديدة لتقدمي العروض املسرحية لألطفال عبر الفرق الرسمية وغير 

الرسمية، غير أن هذه اللجنة اصطدمت بكثير من املعوقات واإلجراءات الروتينية واإلدارية 

التي وضعتها وزارة التربية حينها.

حراك مسرحي مكّثف، ولكن.. 
أما مسرح األطفال في األلفينيات فهو ليس بأحسن حال من السنوات التي مضت، غير 

أنه في هذه املرحلة قدم بعض النشاطات والفعاليات والعروض، التي أسهمت في تنشيط 

واقع هذا املسرح، وانتشاله من اجلمود والسبات ؛ فقد أقدمت )جلنة املسرح العراقي( 

على دعوة الفرق املسرحية األهلية لتقدمي ما لديها من عروض ملسرح األطفال، وجنحت في 

إقامة )مهرجان مسرح الطفل األول( عام )2001( الذي قدمت فيه عشرة عروض مسرحية، 

وعاودت هذه اللجنة في العام )2002( نشاطها فأقامت )مهرجان مسرح الطفل الثاني( 

ومتَّ فيه عرض العديد من العروض املسرحية، إال أن أغلب هذه العروض لم تكن باملستوى 

الذي يرقى بذائقة الطفل وال ملستوى مسرح الطفل احلقيقي. 

ومع هذا فقد حدث بعض احلراك في نشاط مسرح األطفال في بغداد وفي بعض 

احملافظات، فأقامت دائرة السينما واملسرح في نهاية عام 2003 )مهرجان مسرح الطفل 

األول( الذي قدمت فيه سبعة عروض مسرحية على قاعة املسرح الوطني، مثلما أقيم في 

الوقت ذاته مهرجان آخر على قاعة الطليعة في بغداد، عرضت فيه )12( مسرحية، وفي عام 
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)2005( أقامت دار ثقافة األطفال مهرجانًا فنّيًا قدمت فيه عروض باليه وعروض بانتوميم 

واملسرح  السينما  دائرة  أقامت  نفسه  العام  وفي  املسرحية،  العروض  بعض  جانب  إلى 

)املؤمتر األول لتفعيل مسرح الطفل( ، قدمت فيه العديد من البحوث التي ناقشت سبل 

االرتقاء مبسرح الطفل، مع أن هذه البحوث وما جاء فيها من آراء وأفكار ومقترحات قد 

ركنت جانبًا ولم جتد لها آذانًا صاغية لتجد طريقها إلى التطبيق، وفي العام نفسه أقامت 

دائرة السينما واملسرح )املهرجان الثاني ملسرح الطفل( على قاعة املسرح الوطني، قدمت 

خالله العديد من العروض املسرحية، وما مييِّز هذا املهرجان أنه تذّكر العديد من الفنانني 

والكتاب الرواد الذين أسهموا في إغناء مسرح الطفل على مدى مسيرته الطويلة، وكان لهم 

دورهم الواضح في التأليف واإلخراج والتمثيل لهذا املسرح من الراحلني " رحمهم الله " 

ومن الباقني " أطال الله في عمرهم " وهم: )عزي الوهاب، خليل الرفاعي، طه سالم، حنني 

املانع، طه سالم، راسم اجلميلي، علي مزاحم عباس، أمل طه، محمد جبار حسن، عبد الله 

جواد، رحيم التكريتي، الدكتور فاضل خليل، حسن موسى، الدكتورة عواطف نعيم، فاضل 

الكعبي، سعدون العبيدي، عبد األمير السماوي، الدكتور شفيق املهدي، الدكتور يوسف 

رشيد، محسن العزاوي، مكي البدري، محمد حسني عبد الرحيم(. 

وفي العام )2006( أقامت دار ثقافة األطفال على قاعة املركز الثقافي العراقي في 

بغداد )املهرجان األول ملسرح الطفل( قدمت فيه أكثر من عشرة عروض مسرحية، وفي 

العام ذاته أقامت دائرة السينما واملسرح على قاعة املسرح الوطني )املؤمتر الثاني لتفعيل 

مسرح الطفل( ، تاله )مهرجان مسرح الطفل الثالث( على قاعة املسرح الوطني ؛ حيث 

)مهرجان   )2007( العام  في  وأعقبه  لألطفال،  املسرحية  العروض  من  العديد  فيه  قدمت 

مسرح الطفل الرابع( الذي أقامته دائرة السينما واملسرح على قاعة املسرح الوطني، كما 

َم هذا املهرجان العديد من العروض املسرحية اجليدة للطفل، و في العام )2008( أقامت  قدَّ

دائرة السينما واملسرح )مهرجان مسرح الطفل اخلامس( على قاعة املسرح الوطني في 

بغداد، وشهد العديد من العروض املسرحية لألطفال ؛ فسمَي )دورة قاسم محمد( ؛ تقديرًا 

جلهود املبدع الكبير الفنان الراحل قاسم محمد في مسرح األطفال في العراق، وفي الوقت 

ذاته كان هناك حراك مسرحي نشط ودءوب لتحريك عجلة مسرح األطفال في بغداد وفي 

أكثر من نشاط ومهرجان ملسرح  أقامت )دار صديقي لألطفال(  بعض احملافظات حيث 
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الطفل قدمت فيها العديد من العروض املسرحية الناجحة جلمهور األطفال، لكنها لألسف 

لم تتواصل في نشاطها هذا )28(.

وفي العام )2010( قدمت العديد من العروض املسرحية املتفرقة، منها مسرحية )الديك 

اإلمبراطور( على قاعة دار ثقافة األطفال، تأليف وإخراج سليم اجلزائري، ومسرحية )ملتنه 

حلوة( على قاعة املركز الثقافي للطفل في بغداد، تأليف وإخراج فاتن اجلراح، وقدمت على 

قاعة املركز الثقافي للطفل في محافظة املثني مسرحية )خامت السلطان( تأليف وإخراج 

عدنان أبو تراب، وكذلك قدمت املسرحية الشعرية )ما حدث للسنجاب في ليل الغاب( تأليف 

فاضل الكعبي وإخراج عدنان أبو تراب، واملوسيقى واألحلان للفنان خالد بركات وعزف 

وتوزيع الفنان محمد حسني، وقدمت على قاعة املركز الثقافي في بغداد مسرحيتان هما 

اجلراح،  فاتن  وإخراج  تأليف  من  وهما  )من صديقي(  ومسرحية  أبهى(  هكذا  )الساحة 

وفي الوقت ذاته قدمت العديد من الفرق املسرحية التابعة ملدارس محافظة املثنى بإشراف 

املركز الثقافي للطفل في املثني العديد من العروض املسرحية لألطفال نهاية عام )2010( 

منها مسرحية )فرقة الغابة املوسيقية( تأليف وإخراج عدنان أبو تراب، ومسرحية )أمني 

وياسمني( تأليف فاضل الكعبي وإخراج حسني مهدي، ومسرحية )ورد والدب املسحور( 

تأليف وإخراج عدنان أبو تراب، ومسرحية )احلمار الشقي( تأليف وإخراج منال كاظم، 

ومسرحية )عودة الصبي إلى الصواب( تأليف فاضل الكعبي وإخراج أسعد مجيد، وآخر 

عمل لألطفال قدمته )فرقة مسرح بغداد للتمثيل( بإشراف الفنان قحطان زغير هو مسرحية 

)فخري واملصباح السحري( تأليف فاضل الكعبي وإخراج حسني علي صالح، وشاركت 

في أكثر من مهرجان مسرحي لألطفال في املغرب وتونس. 

مشكالت مستديمة 
الحظنا فيما سبق ،حجم املساحة التي أخذتها النشاطات املتواصلة ملسرح األطفال 

في العراق، في ذلك الكم الكبير نسبّيًا في العروض املسرحية، وفي الطروحات الفكرية التي 

احتواها العديد من املهرجانات واملؤمترات املعنيَّة مبسرح األطفال، وهنا يتبادر إلى الذهن 

السؤال التالي: ماذا بعد هذا احلراك في بنية مسرح األطفال ؟ وأين ذلك من واقع مسرح 

األطفال في العراق اآلن؟ 
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ملسرح  املستدمية  املشكالت  تكمن  ذاته  السؤال  وفي  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  في 

األطفال في العراق، ويبدو لي أن هذه املشكالت عصيَّة على احلل واملعاجلة ؛ بدليل أن 

العديد من النقاط األساسية، واملسائل اجلوهرية التي يدور حولها النقاش والبحث والطرح 

في آلية عمل ونشاط مسرح األطفال هي نفسها التي تعاد ويتجدد طرحها في كل لقاء 

وحوار وملتقى ومؤمتر، وأنا شخصّيًا كتبت ذلك وأشرت إلى كثير من هذه النقاط في أكثر 

من بحث ومقال لنا منذ عام 1979 وإلى اليوم، وكنت في كل مرة أشير إلى جانب من هذه 

د أبرزها في نقاط ومؤشرات محددة، وأضع لها املعاجلات واحللول، ولكن  املشكالت، وأحدِّ

من دون جدوى، ومن ُيرْد ذلك ُأحله إلى جانب منها في كتابنا املوسوم: )دراما الطفل - 

دراسة مسحية، فنية، نقدية، تاريخية لتجربة مسرح األطفال في العراق )النشأة والتطور 

، لشموليته وسعته وطرحه وتوثيقه،  1970 - 2010( الصادر في عمان عام 2015، فهو ُيعدُّ

أول كتاب متخصص معنيٍّ بقضية مسرح األطفال في املسرح العراقي. 

حقيقة إن التعرض للجانب الواسع والكبير من حجم املشكالت التي يواجهها مسرح 

األطفال في العراق يحتاج منا إلى مساحة واسعة من احلديث والطرح، وهذا ما ال ميكن 

استيعابه هنا، غير أننا سنسعى، قدر اإلمكان، لطرح ما ميكن طرحه هنا، وبإيجاز شديد 

؛ من أجل توضيح واقع حال مسرح األطفال اآلن. 

ففي هذا االجتاه، جند اآلن مسرح األطفال في العراق - باختصار شديد - في سبات 

عميق، وركود واضح، مع أننا جند في الواقع أن هناك بعض األعمال املسرحية لألطفال 

التي ال جندها في الداخل، ولكنها جتد الرحابة والعرض في اخلارج، فتشارك في هذا 

املهرجان أو ذاك، ومنها من تنال احلظوة وحتصد اجلوائز، لكن مثل هذه العروض، على 

س ألصحابها  س ملسرح حقيقي ومتواصل وجاد لألطفال، بقدر ما تؤسِّ أهميتها، ال تؤسِّ

والقائمني على إنتاجها، من بعض أولئك الذين تكون غايتهم من هذا اإلنتاج هي املشاركة 

في هذه املهرجانات، ولكنها تظل غائبة عن جمهور األطفال في الداخل، والبعض من هؤالء، 

م عرضًا مسرحّيًا لألطفال في الداخل، فهو ينطلق بذلك من حتديد الوقت  إذا ما أراد أن ُيقدِّ

على أالَّ يتجاوز املناسبات بعينها، كأن تكون مناسبة العيد، على سبيل املثال، وكأن مسرح 

األطفال خلق عرضه للمناسبات فحسب، وهذا ما يؤخذ على بعض العروض االستهالكية 

م هنا أو هناك لألطفال.  التي ُتقدَّ
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إن مسرح األطفال ليس مسرحًا احتفالّيًا أو مناسباتّيًا كما يعتقد فيه البعض، بل هو 

ظاهرة فنية ومسرحية واجتماعية، وضرورة حياتية، وجزء من ثقافتنا اليومية التي يتطلب 

أن يكون مظهرها ورسالتها وحراكها له تواصله مع تواصل حركة الطفل في واقعه اليومي، 

لكن لألسف الشديد نسبة كبيرة من األطفال ال تدرك حقيقة هذا املسرح وحاجتها إليها 

؛ ألنها ال تعرف أن هناك مسرحًا معنّيًا بهم ؛ بسبب تعتيم الكبار وعدم إيصالهم إليه أو 

تعريفهم به. 

ويرجع ذلك إلى غياب الوعي املؤسسي بأهمية مسرح األطفال وأهمية احلاجة إليه، 

من  يستحقه  ما  املسرح  لهذا  ُتعْر  لم  احلكومية  وغير  احلكومية  فاملؤسسات  وضروراته، 

أو  ما قدمت عرضًا هنا  إذا  املسرح  ونظرتها جتاه هذا  واالهتمام، وظلَّ عملها  الرعاية 

آخر هناك، فهذا من أجل أداء )الواجب الوظيفي(، أو هو )إسقاط فرض( جتاه مسرح 

األطفال، وليس خللق قاعدة فنية، وتقاليد عمل لهذا املسرح ؛ بدليل أن هناك قد قامت في 

داخل املؤسسة الرسمية بعض املبادرات التي من شأنها أن تدفع باجتاه إحياء مسرح 

الطفل(  ملسرح  الوطنية  )الفرقة  تشكيل  عن  اإلعالن  ومتَّ  مثلما حدث  وتنشيطه،  األطفال 

داخل مؤسسة السينما واملسرح عام )2005( ، بإدارة الفنان عباس اخلفاجي، وهو مخرج 

م العديد من األعمال الناجحة لألطفال، وهذه الفرقة قد نشطت  معنيٌّ مبسرح األطفال وقدَّ

في كثير من األنشطة داخل املؤسسة، فقدمت العديد من املهرجانات واملؤمترات املسرحية 

اخلاصة مبسرح األطفال، لكن هذه الفرقة بعد ذلك غابت وتالشت، وما عاد لها وجود يذكر 

املؤسسة.   داخل 

لهذا يرجع حجم التجاهل وهذا الضعف في أداء مسرح الطفل لوظائفه وفي غيابه عن 

بيئة األطفال ووعيهم، يرجع إلى ضعف الوعي املجتمعي مباهيات مسرح األطفال، وهذا 

د بإطار الطبقات العامة واملختلفة من املجتمع، بل حتى من  الوعي، في اعتقادنا، ال يتحدَّ

بني النخب الثقافية، وأكثر من ذلك أن جتد شيئًا من غياب هذا الوعي أو قصوره حتى 

لدى البعض ممكن حسبوا "علمّيًا وأكادميّيًا" على املسرح، فالغرابة كل الغرابة أن جتد 

املسرح،  ُعليا في تخصصات  يحملون شهادات  لدى من  األطفال  الدونية ملسرح  النظرة 

وهذا ما حدث بالفعل وأثار لديَّ االستغراب واالشمئزاز في آن واحد، وحيثيات ذلك تبدأ 

عندما تقدمت طالبة في الدراسات العليا لتدرس املسرح في كلية للفنون اجلميلة في إحدى 
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محافظات القطر، هذه الطالبة تقدمت لتدرس الدكتوراه في مسرح الطفل، وكان موضوعها 

الذي تقدمت به في جلسة )السيمنار seminar(، هو )الصورة الشعرية في نصوص فاضل 

الكعبي ملسرح األطفال( ؛ عندها احتجَّ أعضاء اللجنة واعترض بعضهم على هذه الطالبة 

مقللني من شأن اختيارها وقيمته، وكيف بها أن تأخذ "دكتوراه" في مسرح الطفل، فهذا 

شأن ضعيف، وعليها أن تأخذ الشأن األكبر في املسرح العام!

روا هذا هو رأي أناس يحسبون على املسرح فنّيًا وأكادميّيًا، وبوجود مثل هذه  تصوَّ

اآلراء، وبهذه النظرة القاصرة، كيف نريد ملسرح األطفال عندنا أن يزدهر ويرقى؟! 

عندنا،  لوظائفه  املسرح  هذا  أداء  في  والتقصير  القصور  من  كثيرًا  جند  هنا  من 

والقصور هنا ليس في هذا املسرح، إمنا يرجع سبب ذلك إلى ما أشرنا إليهم، من أولئك 

الذين أنيطت بهم مهمة تفعيل هذا املسرح وتنشيطه في حياة األطفال، ومن هنا تبدأ مشكلة 

هذا املسرح وإشكاالته مع وجوده بوصفه ظاهرة فنية ومسرحية من جهة، ومع جمهوره 

"الغائب احلاضر" في الوقت ذاته، نظرًا إلى كونه متصاًل معنّيًا بخطاب هذا املسرح ومتلقيًا 

له من جهة أخرى ؛ ولذلك جند هذا اإلهمال املتعمد ملسرح األطفال. ولو أردنا احلديث 

بسعة أكبر عن املشكالت األخرى التي يواجهها مسرح األطفال عندنا الحتجنا لصفحات 

أخرى كثيرة لهذا الغرض، لكننا نكتفي بهذا احلد ؛ لندرك جيدًا ما قدمته التجربة العراقية 

العريقة واألصيلة من جتارب عميقة ومتميزة ومخلصة في مسرح األطفال، وما تواجهه هذه 

التجربة من إهمال ومشكالت ومعرقالت من قبل واآلن. 
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إعداد النشء لمجتمع المعرفة 

د. أحمد إسماعيل حجي *

الرئيس  األساس  الرابعة  والثورة  احلداثة  مابعد  في عصر  املعرفة  جدارات  صارت 

االقتصادي. للتقدم  اخلام  املادة  أيضاً  وهي  ومتزايد،  متناٍم  بشكل  لإلنتاج 

وقد حتولت كثير من القطاعات التقليدية في الصناعة والتجارة إلي ميادين لإلنتاج 

القائم علي اإلبداع. الرقمية واالقتصاد  والتكنولوجيا  املعلومات واملعرفة  معتمدة علي 

إن املجتمع املؤسس علي املعرفة هو مجتمع التجديد واإلبداع والتعلم مدي احلياة، الذي 

يضم زخمًا من الدارسني والباحثني واملهندسني والتقنيني وشبكات البحوث واملؤسسات 

البحثية املهمومة بالبحوث واإلنتاج التكنولوجي املتقدم، والذى يوفر السلع واخلدمات. إنه 

مجتمع يشكل نظامًا قومّيًا لإلنتاج القائم علي الفكر واإلبداع، ويقوم بنشره واستخدامه 

وحمايته.

من  أدواته  طريق  عن  البشرية  املعرفة  من  هائاًل  كًمًا  بسهولة  يتيح  املجتمع  وهذا 

واالتصاالت. املعلومات  تكنولوجيات 

واملعرفة تستخدم لتمكني الناس من الكفاءات واملهارات وإثرائهم ثقافّيًا ومادّيًا، وبناء 

مجتمع ذي حياة مستمرة.

سمات مجتمع املعرفة:
يتسم مجتمع املعرفة بخصائص وسمات، من أهمها:

1- أن أعضاءه حاصلون على مستوى عاٍل من التعليم باملقارنة مبجتمعات أخري، وأن 

نسبة متزايدة من القوي العاملة فيه يشغلون وظائف معرفة.

2- أن صناعاته تنتج منتجات ذات مكون عال من الذكاء االصطناعي.

3- أن منظماته وهيئاته اخلاصة واحلكومية ومجتمعه املدني تتحول إلى منظمات وهيئات 

ذكاء.

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة حلوان.
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4- أن هناك زيادة منظمة للمعرفة في شكل خبرات رقمية، تخزن في بنوك معلومات، 

التكنولوجية. ونظم خبيرة، وخطط تنظيمية وأشكال أخري من الوسائط 

5- أن هناك مراكز متعددة للخبرة، وإنتاجًا معرفّيًا مركزًا.

6- أن هناك ثقافة معرفية عن اإلنتاج املعرفي واستخدام املعرفة.

باحملتوي  يتحدد  لكنه  فقط،  التكنولوجيا  تقوده  مجتمع  مجرد  ليس  املعرفة  ومجتمع 

واملعرفة. واملعني 

ا: ه ن ة، م رف ع م ع ال م ت ج ا م ه دث ح اً ي روق ة ف م إن ث

تتسم  النظرية،  أو  العملية  والضمنية،  الصريحة  العلمية  كافة؛  املعرفة  أشكال  أن   -1

جديدة. بطرق  بينها  فيما  باالتصال 

2- أن استخدام املعرفة له تأثير كبير عما كان من قبل، كما أن اإلتاحة املتكافئة للمعرفة 

للجميع تعد أمرًا حيوّيًا.

3- أن إتاحة املعلومات ال تكون شكاًل جديدًا لعدم املساواة االجتماعية.

4- أن تقليل حجم الفجوة بني البالد املتقدمة والنامية ينبغي أن يكون أولوية سياسية؛ 

حيث ينبغي أاّل يترك أحد في املؤخرة.

5- أن إتاحة املعرفة ينبغي أن تكون حّقًا من احلقوق، وينبغي حمايتها من أي أمر يعوق 

هذه اإلتاحة.

6- أنه ينبغي أن يكون ثمة حوار بني املجتمع والعلم، وأنه ينبغي العمل علي نشر التنور 

العلمي، وتنمية الدور اإلرشادي والتوجيهي للعلوم.

7- أن اخلطاب العلمي يجب أن يتيح للمرأة اختيار مجاالت العمل العلمي، والوصول 

العليا. الوظائف  إلي 

وتفاعل،  واملجتمع في تشارك  املعرفة  التي جتعل  األبعاد اخللقية  يدعم  تقدم  ما  إن 

وأن تبقي املعرفة ذات توجه إنساني في املجتمع والبيئة، مبا في ذلك املسئولية اخللقية عن 

حماية التراث الثقافي واللغوي اإلنساني، وكذلك التنوع في اإلبداع.

لكن علي أرض الواقع فإنه في الوقت الذي صار فيه العالم املتقدم عاملًا - أو مجتمعًا- 

للمعرفة، فإن البالد النامية تناضل لتلبية االحتياجات األساسية لشعوبها. 

وقد رأت كثير من املنظمات الدولية أنه من "الضروري إحداث نقلة نوعية لدول العالم 
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ذلك  لتحقيق  أيضًا  وأنه  منها.  املتقدم  وبخاصة  أجمع  العالم  ولصالح  لصاحلها  الثالث 

ولتحويل اقتصاد البالد النامية إلي اقتصاد املعرفة، حتتاج هذه البالد بشكل أساسي إلى 

بنية أساسية في  لتنمية اإلبداع، وبناء  التعليم، ونظم  استثمارات مستمرة ومتزايدة في 

مجاالت عدة علي رأسها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، في إطار تنفيذ سياسة تدعيم 

االقتصاد القائم علي املعرفة".

ولذلك فإن التعليم في مجتمع املعرفة ذو أهمية كبيرة، ليس فقط الكتساب أبناء املجتمع 

إبداعات  وحتقيق  جديدة  معارف  تنمية  أساس  بحسبه  أيضا  ولكن  األساسية،  املهارات 

ضرورية.

تنور  خللق  طبيعّيًا  مصدرًا  بوصفه  إليه  ينظر  أن  ينبغي  أيضاً-   - التعليم  وقطاع 

الناقدة،  والقراء  املشكالت،  حل  مهارات  مثل  جديدة،  أللفية  مهارات  وبناء  تكنولوجي 

املعلومات. واسترجاع 

ملتطلبات  تستجيب  مبتكرة  وآليات  وإستراتيجيات  إلى سياسات  واضحة  ثمة حاجة 

واملنافسة. والتفاعل  التواصل  واالنفتاح  علي احلرية  يقوم  الذي  املعرفة،  عصر 

وميثل التوسع في تطبيق احلرية مفهومًا ومبدأ وضرورة حياتية أساس حتقيق التنمية 

اإلنسانية باعتبارها قاعدة أساسية ملجتمع املعرفة؛ األمر الذي يجعل املعرفة وسيلة لهذه 

التنمية اإلنسانية من ناحية أخري.

وتعميق مفاهيم احلرية والتنمية واملعرفة في املجتمع يتطلب هو اآلخر تعليمًا جديدًا 

بعيدًا عن التقليدية، قائمًا علي اإلبداع واملشاركة وتكافؤ الفرص وفاعلية املتعلم، والعمل 

اجلماعي التعاوني، والتفكير الناقد.

وانطالقًا من ذلك تعتبر عملية إعداد املتعلمني ملجتمع املعرفة أساسًا ومدخاًل ملا تقدم. 

وهذه العملية تتطلب توفير بنية أساسية مادية وبشرية وسياسات تعليمية ومناهج دراسية 

مبا تتضمنه من محتوي وتدريس وأنشطة وتقومي، فضال عن إدارة مدرسية فاعلة وقائدة

املشكلة:
مجتمعية  مشكالت  العربية  البالد  ومنها  النامية،  والبالد  تقدمًا  األقل  البالد  تواجه 

منها: متنوعة،  واقتصادية  سياسية 
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1- غياب الدميقراطية مبفهومها احلقيقي، وما يرتبط بذلك من وجود قيود علي ممارسة 

احلريات.

2- بطء عملية التنمية البشرية.

3- اختالالت في األنساق القيمية، وضعف األداء الثقافي واإلعالمي التنموي.

4- تدني مستوي بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

واجلودة  باإلتاحة  متعلقة  أيضًا مشكالت  البالد  هذه  في  التعليم  قطاع  يواجه  كما   

وتدني اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في اإلدارة والتعليم؛ مما ساعد - مع 

عوامل أخرى على بطء عمليات حتديث املناهج من حيث محتواها وطرق التعليم والتعلم 

التقومي. ونظم 

وملا كان إعداد النشء لولوج مجتمع املعرفة يتطلب مدخالت وعمليات متنوعة، التقتصر 

فقط علي التدريس والتعلم، فإنها تشمل أيضًا:

املعلم، باعتباره مدير عملية تكوين النشء ملجتمع املعرفة، وهو الركيزة األولي للعملية   -1

التعليمية، وموجهها، مهما يتم من إدخال تكنولوجيا في املدارس، وهو أيضا ميسر 

داع  ب ي الإ م ن ا، وي ط ش ا ن م عل ر ت دي ن، ي ه م م م ال عل م ك أن ال التعلم النشط والفعال. ذل

الت ك ش م ل ال ح ة ل ئ ي ق ب ل خ وي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تلك التكنولوجيا التي تقف وراء املعلومات واملعرفة،   -2

والتي جعلت العالم قرية كونية صغيرة، ودخلت به عصر العوملة، وهي اليوم كامللح 

في الطعام، دخلت حياتنا كلها.

بيئة التعليم والتعلم، وهى البوتقة التي تنصهر فيها كل عمليات تكوين النشء وتهيئته   -3

وتعلم،  تعليم  وتنظيمات  وإستراتيجيات  وأهداف  رؤى  من  تتضمنه  مبا  للمجتمع، 

وبيداجوجيا تركز علي فاعلية املتعلم ونشاطه فردًا أو عضوًا في جماعة، في عمله 

الفردي، وعمله مع اآلخرين في تعاون وتفاعل.

إن من شأن ذلك كله خلق مناخ بيئي ومجتمعي يسهم في تأصيل التوجيه نحو مجتمع 

املعرفة، ويساعد على تطوير التعليم، وحتسني األداء داخل املدرسة وداخل الفصول لتكوين 

النشء لولوج مجتمع املعرفة بفاعلية وكفاءة.
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رؤية استشرافية  ألدوار المشرفة التربوية في 
رياض األطفال بالمملكة العربية السعودية 

في ضوء رؤية  )2030(

رحمـة الزهـراني*

ــداً  ــاً ورائ ح اج ــاَ ن وذج م ــا ن الدن ــون ب ك ي الأول ان ت
ــد�ف ه

ــم  ك ع ل م م ــأع ــة، وس اف ــدة ك ع ــى الأص ــم ع ال ع ي ال
�ف

ــك. ــق ذل ي ق ح ــى ت ع

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مقدمة: 
للعمل  طريق  وخارطة  منهجًا  لتكون   )2030 )رؤية  السعودية  العربية  اململكة  تبنت 

االقتصادي والتنموي في اململكة، وقد رسمت الطريقة والتوجهات والسياسات العامة للرؤية 

وااللتزامات اخلاصة بها. لتكون اململكة منوذجَا رائدَا على املستويات كافة )رؤية اململكة 

للتعليم، 2030(.

وأضحت مسألة تطوير التعليم محور اهتمام معظم املجتمعات املتقدمة منها والنامية؛ 

العملية  تواجه  التي  العقبات  تذليل جميع  إلى  دءوب  بشكل  املجتمعات  هذه  تسعى  حيث 

ومع  السعودية،  العربية  اململكة  إن  القول  وميكن   .)2016، والصويلح  )الغريب  التعليمية 

آل سعود  األمير محمد بن سلمان  العهد  ولي  وأطلقها  تبناها  التي  انطالق رؤية 2030 

املستقبلية  الرؤية  وفق  للتعليم  هيكلة  إعادة  هناك  من خاللها ستكون  بأن  ح سموه  وصرَّ

)الزهراني  "تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد"   التحول )2030( حتت عنوان  وخطة 

التربوية  املنظمات  وفي طليعتها  املنظمات،  العصر على جميع  فقد فرض هذا   .)2017،

* باحثة في دراسات الطفولة - كلية االقتصاد املنزلي - جامعة امللك عبد العزيز.
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تغيير ممارساتها ومسمياتها وإعادة التفكير في كل أنشطتها لربط التعليم بالتنمية وتوفير 

مخرجات مالئمة لسوق العمل وبالتالي تطوير املجتمع. كما فرض على املؤسسات االخذ 

مبفاهيم قيادية وإدارية جديدة محورها التحول )جبران، احملاسنة، 2017(. ولفت اإلشراف 

من  يعد  التربوية؛ حيث  اإلدارة  و  التعليم  مجال  في  الباحثني  من  العديد  انتباه  التربوي 

أهم العمليات التي يقدمها النظام التربوي ملساعدة املعلم وتوجهاته ونظرًا إلى التطورات 

املتسارعة التي يشهدها العالم .

مهم  دور  االطفال،  رياض  في  التربوية  املشرفة  نخص  وهنا  التربوي،  فللمشرف 

ومحوري في العملية التربوية؛ من حيث كونها ركيزة أساسية في الدائرة التعليمية )التي 

تتكون من املعلم، والطالب، واملنهج(، فمجال اهتمام املشرفة التربوية حسب النظرة احلديثة 

لإلشراف ليس املعلمة فحسب وإمنا الطفل وجميع الظروف احمليطة واملؤثرة في عمليتي 

التعلم والتعليم؛ ) احلريري ،2010 (. حيث إن اإلشراف التربوي عملية جتريبية حتليلية 

نقدية للمواقف التربوية، مرتبطة بواقع العملية التربوية في الروضة، ومدى مناسبة الوسائل 

وهذا  احملددة.  األهداف  لتحقيق  املباني  وصالحية  الروضة،  في  والتجهيزات  واألدوات 

يتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتنظيم، )العسكر، 2016(. فلم تعد الزيارات الصفية 

املفاجئة لتصيد أخطاء املعلمة تفي بالغرض فهي ال تؤدي إلى حتسني حقيقي في العملية 

التعليمية بقدر ما تؤدي إلى فشل فيها، وخلق مدرسات مخادعات ومخدوعات، وغالبًا ال 

تطلع املشرفة على نواحي القصور احلقيقية لديها؛ نظرًا إلى انعدام الثقة املتبادلة بينهما، 

وال تتاح الفرصة للمشرفة لتطلع على املستوى احلقيقي لألداء، فتكون تقديراتها وبياناتها 

غير دقيقة وال تعكس الواقع بأي حال من األحوال، لذلك أصبح من الضروري تطور مهام و 

أدوار اإلشراف التربوي بحيث يصبح أقدر على النهوض بالعملية التربوية وبتحسني عمليتي 

واإلشراف  والتوجيه  للمعلمة،  اإلنساني  اجلانب  إلى  االهتمام  لينصرف  والتعليم؛  التعلم 

األهداف،  وضع  في  فعالة  إيجابية  بصورة  املعلمة  فيها  تشارك  تعاونية،  عملية  بطريقة 

والتخطيط لها، والتنفيذ، والتقومي.)السماحي، 2016(.

واملشرفة التربوية تتصل يومّيًا بامليدان في هذه الروضة أو تلك، وتطلع على جوانب 

العمل، وعلى املشكالت التي تواجهها املعلمات، وعلى جوانب النقص في اخلدمات التعليمية 

املقدمة لألطفال. وعلى ضوء ذلك تستطيع املشرفة التربوية- وبجهد تعاوني- رفع مستوى 
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العملية التعليمية، والنهوض باملرحلة إلى أفضل حال؛ لذلك كانت هي احملور املهم الذي 

رأت الباحثة أن تبني تصورًا ألدواره، يقوم بتجديد املهام والوظائف مبا يتناسب مع التطور 

القائم في األنظمة التربوية العاملية املتقدمة. وكلنا يعلم أن هذه التغيرات املعاصرة الشاملة 

وستحدث  التربوية،  املشرفة  وأدوار  مهام  على  منطقّيًا  ستؤثر  بأجمع  العالم  في  للتعليم 

التغيرات فيها تبعًا لهذه التطورات.  وعلى هذا األساس دعت احلاجة إلى بناء هذه الرؤية 

االستشرافية ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال على ضوء ما وجدناه في األنظمة 

املتقدمة ورؤية اململكة )2030( للتعليم.

مشكلة الدراسة:
يتميز العصر احلالي بتغيرات سريعة ناجمة عن التسارع العلمي والتكنولوجي وتطور 

إلى  نظرًا  األخيرين؛  العقدين  في  التربوي  اإلشراف  مفهوم  اختلف  فقد  التعليم؛  تقنيات 

ُم املشرفة  التطورات التربوية عاملّيًا ومحلّيًا، كما أشارت اخلطيب )2003(أنه بعد أن كان َهّ

التربوية البحث عن أخطاء املعلمة بغرض العقاب والتأنيب؛  أصبح يعرف على أنه عملية 

تفاعلية إنسانية تهدف إلى حتسني عمل املعلمة وأدائها ومساعدتها في تنمية نفسها وحل 

مشكالتها.

وتعد املشرفة التربوية قائًدأ للتطوير وناقلة للخبرات إلى املعلمات؛ لذا كان لزامَا عليها 

احلرص على تطوير مهاراتها وفقَا ملتطلبات العصر حيث إن املشرفة تتعامل بشكل مباشر 

يتناسب مع  املعلمة مبا  تطوير  كاهلها  على  يقع  التي  الركني،  التعليمية  العملية  ركن  مع 

احتياجاتها التربوية )الرويلي ،2017( .

ومن خالل عمل الباحثة في مجال اإلشراف التربوي، تأكدت لها احلاجة إلى وجود 

مشرفة تربوية مؤهلة عند وجود معلمات حديثات التعيني - وخصوصًا غير املؤهالت تربويًا 

منهن- مما يجعلهن يواجهن بعض الصعوبات والتحديات في مجال عملهن اجلديد، فهن 

بحاجة إلى من يسهل لهن تلك الصعوبات، ويساعدهن على النمو املهني. فضاًل عن أن 

املعلمة القدمية بحاجة إلى من يطلعها على ما يستجد في مجال عملها، ويعينها على التطور 

ومواكبة التغييرات، وتصحيح ممارساتها، وإرشادها إلى الطريق السليم؛ لتحقيق أهداف 

أنظمة التربية والتعليم اجلديدة )أبو غريبة،2009(. وفي دراسة الواقع الفعلي لإلشراف 
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التربوي في رياض األطفال مبدينة جدة )الزهراني، 2016(  وضحت املمارسات التقليدية 

للمشرفة،  واإلدارية  الفنية  األدوار  وتعارض  بالروضات  التربوية  املشرفة  بها  تقوم  التي 

والتحديات التي تواجهها بسبب املركزية في القرارات. لذلك ظهرت احلاجة إلى بناء منوذج 

ألدوار متطورة وريادية للمشرفة التربوية في رياض األطفال، ترتكز على نقاط القوة والتميز 

في الواقع الفعلي، مضافًا إليها نقاط التميز في الواقع املناظر له في الدول املتقدمة في 

التعليم لكي يتم استثمار هذه املزاوجة بني اخلبرات في املجال لدى املنظومتني للوصول إلى 

تصور مقترح متطور ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال مبدينة جدة يتماشى مع 

اخلطط والرؤى املستقبلية لرؤية التعليم )2030( .  

س : ي رئ ؤال ال س ي ال
ة �ف دراس ة ال ل ك ش ت م ل ث م دم ت ق ا ت ل م وء ك ي ض

و�ف

ما الرؤية االستشرافية ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال باململكة العربية 

السعودية في ضوء رؤية )2030(؟ 

س: ي رئ ؤال ال س ن ال ة م ي رع ف ة ال ل ئ ق الأس ث ب ن وت

ما املهام التي تقوم بها املشرفة التربوية في رياض األطفال في األنظمة التربوية . 1

للدول املتقدمة؟

األطفال . 2 رياض  في  التربوية  املشرفة  ألدوار  االستشرافية   الرؤية  مكونات  ما 

)2030(؟ رؤية  ضوء  في  السعودية  العربية  باململكة 

أهداف الدراسة:
التعرف إلى األدوار التي تقوم بها املشرفة التربوية في رياض األطفال في األنظمة . 1

التربوية للدول املتقدمة.

توصيف مقترح للرؤية املستقبلية لألدوار التي ينبغي أن تقوم بها املشرفة التربوية . 2

في رياض األطفال باململكة العربية السعودية في ضوء جتارب األنظمة التربوية 

املتقدمة ورؤية اململكة 2030.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية اإلشراف التربوي ذاته الذي ميثل ركنَا مهّمًا وفاعاًل 
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في تطوير التعليم .لذلك عند حدوث هذا التطور الالفت في مفهوم اإلشراف التربوي عاملّيًا 

خالل العقدين األخيرين، شأنه في ذلك شأن كثير من املفاهيم التربوية، كان لزامًا على 

الباحثني والعاملني في مجال التربية  العمل على تطوير وجتديد اإلشراف التربوي بوصفه 

جزءًا من خطط تطوير التعليم ضمن خطة حتول وطنية للرقي بالتعليم تعّد جزءًا من رؤية 

2030 للمملكة العربية السعودية، وكما نعلم فإن كل األجهزة احلكومية تعمل وفق إجراءات 

مرسومة ومبادرات مكتوبة واضحة وحتتاج كل وزارة إلى تقدمي أدلة على التطوير وحتقيق 

األهداف .

ي :
ة �ف ي م ص الأه خ ل ت ك ت ذل ل

الرؤية  قد تشكل وثيقة مرجعية لعمل املشرفة التربوية، وتوضيح أدوارها بدقة.. 1

إضافة معرفة جديدة في مجال خصائص اإلشراف الصحيح الفعال الذي يحقق . 2

الهدف التعليمي والتربوي وراءه.

قد تشكل أدوار املشرفة التربوية التي نتوصل إليها في الدراسة إطارًا مرجعّيًا . 3

لتدريب املشرفات التربويات في رياض األطفال وتطويرهن مهنّيًا في ضوء رؤية 

 .2030

مصطلحات الدراسة:
يتضمن هذا اجلزء تعريفًا بأهم مصطلحات الدراسة، وألغراض الدراسة تتبنى الباحثة 

هذه التعريفات:

:Educational  Supervision وي ب �ت اف ال �ش الإ

عرف القحطاني )2006( اإلشراف التربوي بأنه العملية التي يتم فيها تقومي وتطوير 

العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بها؛ لتحقيق األهداف التربوية، وهو ما يشمل 

اإلشراف على جميع العمليات التي جترى في املدرسة - تدريبية كانت أم إدارية- تتعلق 

بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في املدرسة أو خارجها والعالقات والتفاعالت املوجودة 

بينها. 

 Educational Supervisor  وي ب �ت ف ال �ش م ال

عرف العبد اجلبار )2008( املشرف التربوي بأنه خبير فني، وظيفته الرئيسة مساعدة 

تقدمي  إلى  باإلضافة  تواجههم،  التي  التعليمية  املشكالت  املهني وحل  النمو  علي  املعلمني 
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اخلدمات الفنية؛ لتحسني أساليب التدريس وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحيحة؛ مما 

يستلزم منه معرفة )أصول التربية اإلسالمية، ونظريات التعلم، وطرق التدريس، والقياس 

والتقومي، ومهارات اإلدارة واالتصـال، والتعامل مع وسائل التعليم( حسب اختصاصه. 

:  Role دور ال

يعرف البابطني )2007( الدور بأنه مجموعة من األنشطة السلوكية التي يتوقع أن يقوم 

بها الفرد الذي يشكل مكانة اجتماعية في املجتمع. كما أنه مجموعة من األنشطة املرتبطة 

واألطر السلوكية التي حتقق ما هو متوقع في مواقف معينة، وتترتب على األدوار إمكانية 

التنبؤ بسلوك الفرد في املواقف املختلفة رؤية 2030.

ة 2030: رؤي

إبريل   25 في  عنها  اإلعالن  متَّ  السعودية،  العربية  للمملكة  النفط  بعد  ما  هي خطة 

2016، وتتزامن مع التاريخ احملدد إلعالن االنتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عمالقًا، 

ة  َم اخُلَطّ تبلغ كلفة الواحد منها ما ال يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال. نَظّ

مجلس الشئون االقتصادية والتنمية برئاسة األمير محمد بن سلمان حيث عرضت على 

مجلس الوزراء برئاسة امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العتمادها.   

منهجية البحث :

 )The Descriptive Analytical Method( متَّ استخدام املنهج الوصفي التحليلي  -

أداة الدراسة هي املقابلة شبه املقننة في مرحلة جمع البيانات مع الفئات التالية:  -

السعودية  املنظومة   / صافية  )شركة  الفنلندية  اخلبيرة  مع  مقننة  شبة  )مقابالت   

اإلستراتيجي  والشريك  العزيز  عبد  امللك  التابعة جلامعة  والتدريب  التعليم  لتطوير 

إلحدى الشركات الفنلندية(- مقابلة شبه مقننة مع اخلبيرة األمريكية )شركة تطوير 

التعليم القابضة /اجلهة املنفذة ملشروع امللك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم 

العام(.

ة: دراس ذه ال ه ات ل ان ي ب ع ال م ج ة ب ق عل ت م راءات ال ج الإ  -

متَّ إعداد أسئلة املقابلة املوجهة للخبيرتني )الفنلندية، واألمريكية(.. 1

متَّ عمل جدول حتليلي  يتكون من أربع فئات هي: كيفية اختيار املشرف- املهام . 2
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)البعد  املشرف  عن  املسئولة  التنظيمية  اجلهة  املشرف-  بها  يقوم  التي  الفعلية 

التنظيمي(-اإلعداد والتدريب )التنمية املهنية املستدامة(. وذلك بعد قراءة وحتليل 

)كندا-  اختيار  مت  وقد  املتقدمة،  األربع  للدول  واألدبيات  السابقة  الدراسات 

بها. االستعانة  فنلندا( مناذج ميكن  أمريكا-  اليابان- 

رياض . 3 في  التربوية  املشرفة  أدوار  توضح  مستقبلية  لرؤية  مقترح  تصور  بناء 

للتعليم.  2030 اململكة  رؤية  إلى  واستناداً  متطور،  تربوي  منظور  من  األطفال 

النتائج واملناقشة 
ؤال الأول  س ة ال اب إج

متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل  نتائج أداة الدراسة، وهي: املقابلة شبه املقننة 

مع اخلبيرة الفنلندية واخلبيرة األمريكية، وحتليل الدراسات والوثائق الرسمية؛ للوصول 

إلى البيانات واملعلومات عن الدول األربع )موضوع الدراسة(، وقد مت تصنيف اإلجابات 

تبعًا ألربعة محاور هي: 

كيفية اختيار املشرف التربوي في رياض األطفال )معايير االختيار(.. 1

املهام الفعلية التي يقوم بها املشرف التربوي في رياض األطفال )توصيف املهام(.. 2

اجلهة التنظيمية املسئولة عن املشرف التربوي في رياض األطفال )البعد اإلداري . 3

والتنظيمي(.

اإلعداد والتدريب )التنمية املهنية املستدامة(.. 4

1. تشتمل املقارنة التالية على كيفية اختيار املشرف الرتبوي يف الدول املتقدمة:
الواليات المتحدة األمريكية:

يتم اختيار املشرف في الواليات املتحدة األمريكية - والية فلوريدا مثااًل- عن طريق 

)الهيئة اإلشرافية( أو ما يسمى حتالفات التعليم املبكر، وهي عبارة عن 31 حتالفًا توفرت 

لتعزيز اخلدمات العامة على املستوى احمللي، يتم التصويت على القرارات املتعلقة ببرامج 

رياض األطفال، كل حتالف من هذه التحالفات يجب أن يتكون من 15 عضوًا وال يزيد عدد 

األعضاء عن ثالثني، وهي تتشكل على النحو اآلتي:
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عضو من احلكومة.   .1

عضو من إدارة األسرة والطفل.   .2

عضو من مجلس إدارة املقاطعة أو من ينوب عنه.   .3

مدير تنفيذي من مجلس القوى العاملة.   .4

عضو من وزارة الصحة.   .5

عضو من مجلس رعاية الطفل، أو مجلس الرعاية االجتماعية.   .6

رئيس وكالة التراخيص احمللية.   .7

رئيس منظمة كليات فلوريدا، أو من ينوب عنه.   .8

عضو ميثل مراكز رعاية األطفال الدينية.   .9

10. ممثل ملراكز األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.

هناك إدارة وسطى وهو املنسق أو املشرف، ولكي يتم اعتماده كموجه )مشرف( تعليم 

ما قبل رياض األطفال يجري اآلتي:

يقوم املكتب بالتعاون مع إدارة األسرة والطفل بتبني مجموعة من املعايير؛ العتماد 

مشرف ما قبل رياض األطفال، ومعايير االعتماد يجب أن تتضمن متطلبات التعليم، وخبرة 

عملية.

كنـــدا :

يتم اختيار املشرف بكندا - والية ألبرتا مثااًل- عن طريق فكرة املشرف املقيم، وهي 

التعليم،  يكون ضمن مجلس  )معلم  كل فصل  في  يتوفر  بحيث  كندا؛  في  القائمة  الفكرة 

)مكتب  ألبرتا  مكتب  من  تقييمهم  بعد  يتم  واختيارهم  الطفل(،  رعاية  مركز  من  ومرشد 

رعاية  برامج  في  العاملني  للموظفني  الشهادات  ومنح  تقييم  عن  مسؤول  محلي  حكومي 

تنمية طفل. ذلك إصدار شهادات مبسّمى مشرف  بعد  ويتم  األطفال(، 

 ومن الشهادات التي يجب أن يحصل عليها:

- شهادة تدريس دائمة من والية )ألبرتا(.

- الدرجة التعليمية )تعليم مرحلة الطفولة املبكرة، تعليم ابتدائي، تعليم ثانوي(.

باإلضافة الى:
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 )دبلوم في رعاية الطفل والشباب. أو دبلوم في التعليم املبكر ورعاية الطفل، أو دبلوم 

في تنمية الطفل(.

فنلندا:

يتم اختيار املشرف في فنلندا عن طريق ترشيح اإلدارة احمللية، فهي املسؤولة بشكل 

شامل عن االختيار ومعايير قبول املوظفني، ومعايير العمل وسن القوانني اخلاصة بالوالية، 

حتى لو كانت هذه اجلوانب تشمل اجلانب التعليمي، والصحي لألطفال.

ثم  معلمة 5سنوات،  كانت:  بحيث  املهنة؛  في  تدّرجت  أنها  الفنلندية  وذكرت اخلبيرة 

مديرة 10سنوات، وأخيرًا أصبحت املشرف اإلقليمي لرياض األطفال في إحدى مقاطعات 

فنلندا.

اليابان:

اليابان عن طريق وزارة مسّماة في الدولة بوزارة )التعليم  يتم اختيار املشرف في 

ما يسمى  أو  إشرافية  هيئة  اإلشراف من  ويتكون  والتقنية(،  والعلوم  والرياضة  والثقافة 

التالي: ويشترط  التعليمية(،  )بالهيئة 

- تدرج املشرفني واملدربني في الهيئة من معلمني ذوي خبرة ومترس.

-  اإلملام بجميع اجلوانب اخلاصة بالطالب.

-  دخول اختبارات أساسية لتخصصات مرتبطة بتخصص الطفولة وجتاوزها؛ حتى 

يكون باستطاعتهم التعاون مع زمالء آخرين متخصصني بعلم النفس، أو الصحة، أو أي 

من العلوم األخرى التي تعنى بدراسة الطفل.

يتضح مما سبق أن اختيار املشرفة التربوية يتم على أسس ومراحل ويخضع لقوانني 

الختيار  معاييرًا  فهناك  بجدة،  التربوي  اإلشراف  مكتب  في  أيضًا  يحصل  وهذا  خاصة 

املشرفة التربوية، وهي: األداء الوظيفي املمتاز لألربع سنوات األخيرة، واخلضوع الختبارات 

حتريرية، ومقابالت شخصية، وتقدمي ورش عمل، ودروس منوذجية، واملشاركة وتقدمي ملف 

 )Grauwe,2001( إجناز ألعمالها وأنشطتها طوال العام الدراسي؛ وهذا يتفق مع دراسة

الذي شرح وضع اإلشراف في بعض الدول اإلفريقية، والتحديات واإلصالحات التي حصلت 
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وطورت من الوضع اإلشرافي هناك، وتتفق مع دراستي )احلارثي، 2012(، )الزهراني، 

2012( التي تناولت التعرف على الكفايات اإلدارية: )التخطيط- التنظيم- املهارات املعرفية 

واتخاذ القرار- اإلشراف- االتصال( لدى مشرفات وإداريات ومعلمات رياض األطفال، 

وأنها بدأت تتضح بشكل واضح في معايير اختيار املشرف التربوي مع تقدم السنوات. 

2. تشمل املقارنةالتالية املهام الفعلية للمشرف الرتبوي أو من يقوم مقامه
    يف الدول املتقدمة:

الواليات المتحدة األمريكية

في والية فلوريدا بالواليات املتحدة تنقسم األدوار إلى ثالثة محاور:

ج:  ه ن م ط ال ي ط خ ت ال ول ف اض الأط ج ري رام ع ب وض ة ل ب س ن ال - ب

يتم التخطيط للعمل برياض األطفال على نحو تشاركي بني كل املعنيني من املوظفني، 

ومدير مدرسة، واملشرفني؛ لتنفيذ برنامج ما قبل املدرسة.

وكما هو احلال مع قرارات املناهج الدراسية، تكون القرارات مشتركة تعبر عن رأي 

توافقي من املهنيني في مرحلة الطفولة املبكرة واألشخاص العاديني، وخبراء التقييم لتسهيل 

هذه العملية، وإعادة صياغة املبادئ التوجيهية، وتقييم العمل من خالل األسئلة، وإجراءات 

التقييم، أو األدوات بحيث تؤدي إلى استجابات إيجابية.

ال: ف اض الأط ة ري ف �ش ا م ه وم ب ق ي ت
�ت ة ال ف �ي م ت م ن الأدوار ال وم

- اإلشراف على تنفيذ املناهج الدراسية الشاملة ملا قبل املدرسة.

- تقدمي املساعدة جلميع املعنيني بتنفيذ املمارسات املناسبة في مرحلة الطفولة املبكرة 

ضمن برنامج ما قبل املدرسة.

-  إدارة االستراتيجيات املصممة ملساعدة املعلمني وغيرهم من املهنيني في حتسني تعلم 

األطفال، والتنمية في جميع املجاالت، باإلضافة لتقييم البرنامج السنوي.

ر:  ك ب م م ال ي عل ت ب ال ت ك ي م
ة �ف درج م ام ال ه م ن ال - وم

وضع طرق - بالتعاون مع وزارة التعليم-  لتنظيم إدارة برامج التعليم ما قبل الروضة.  .1

قبل  املقدم من  التعليم  تطوير مستوى  قانونيًا، وهي مسؤولة عن  الروضات  2.  تسجل 

الروضات.
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دا: وري ل ي ف
ر �ف ك ب م م ال ي عل ت ل ارات ل ش ت س الس ل ج ام م ه ن م - م

تقدمي توصيات للمكتب عن أفضل املمارسات في مجال تعليم ما قبل الروضة.  .1

تقدمي توصيات عن أفضل اإلدارات لبرامج تعليم ما قبل الروضة.  .2

تقدمي توصيات عن أفضل اخلطط لتطوير البرامج وحتسينها.  .3

م: عل م ل ة ل ب س ن ال • ب

املمارسات  أفضل  وتسهيل  املهنية،  التنمية  لتحقيق  املساعدة  تقدمي  املشرف  على   -

لكافة البرامج، مثل: اإلشراف على التوظيف، وجهود التوعية، وضمان التنسيق، مبا 

في ذلك إشراك الوالدين.

ومن أساسيات عمل املنسق أن يقوم بتدريب املعلمني في املدارس - سواء كانت   -

مدارس حكومية أو خاصة- أي: أن عمله يتمحور حول تدريب املعلمني، واحلرص 

على أن تتوفر لهم جميع الوسائل التي يحتاجونها للقيام بعملية التقييم.

ل: ف ط • ال

تتم متابعة تطور الرياض بعد التقومي بآليات عديدة، ومن ضمنها: 

- تقييم بناء الطفل املعرفي، مدى حتقق األهداف االجتماعية، والعاطفية، واجلسدية، 

واملعرفية داخل الروضة. 

-  تشجيع التعلم التفاعلي، باإلضافة لقياس تنمية املشاعر اإليجابية والتصرفات جتاه 

التعلم، بحيث يؤدي إلى اكتساب املعرفة واملهارات، وهذا من خالل مقاييس حتدد 

بواسطة املختصني.

كنـــدا :

يتواجد عادة في الفصل الدراسي شخصان محترفان ومؤهالن هما:

يعملون  املبكرة  الطفولة  تعليم  في  املختص  املستشار  أو  املرشد  بالتعاون مع  املعلم 

معًا ملساعدة الطفل على التعلم خالل اليوم الدراسي. )املعلم يكون ضمن مجلس التعليم، 

واملرشد من مركز رعاية الطفل(.

هؤالء املستشارون ميلكون مهارات تكاملية تخلق بيئة تعليمية تدعم االحتياجات اخلاصة 

لكل طفل، ويعطي املزيد من الوقت ويسمح بتوجيه األطفال بشكل منفرد، أو توجيه املجموعات 

الصغيرة، بالتالي تعديل سلوك األطفال وتوجيههم من قبل املعلم واملرشد يتم بسهولة.
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املدارس التي يوجد بها برامج )نشاطات( قبل وبعد املدرسة عادًة يوجد بها مستشارون 

البرامج  يدير  واآلخر  الصباحية،  البرامج  بإدارة  يقوم  أحدهم  املعلم؛  يقومون مبساعدة 

املسائية، أما املدارس التي ال يوجد بها برامج قبل وبعد املدرسة فيوجد بالصف مرشد 

واحد فقط يعمل مع املعلم.

فنلندا :

: ي
ل �ف ث م ت ا ت ه وم ب ق ي ت

�ت ام ال ه م  ال

االحتياجات  يحدد  من  هو  فاملشرف  واملديرات،  والعامالت  املعلمات  وتوجيه  تدريب   .1

التدريبية للمعلمات، ويختار املدربني، وينظم التدريب، وهكذا يختار أفضل الكوادر من 

التدريب مستمراً ضمن خطة سنوية. احملاضرين في اجلامعة، ويحرص على أن يكون 

ومن مهام املشرف املتابعة، والتوجيه، واحلرص على رفع كفاءة املوظفات، وال يجب أن   .2

يعترف اإلشراف مبعلم غير مؤهل؛ ألن هذا يعتبر خطأ من البداية في اختيار وإعداد 

للتدريب والتوجيه املكثف، ولدى اجلميع من  املعلمات، فاملعلمات في فنلندا يخضعن 

مشرفني وأولياء أمور ثقة وفخر كبير فيهن، ولو حصل ووجدنا قصور ممكن نكتب عقد 

نوضح فيه نقاط اخللل، ونتعاون معها في التطوير والتحسن.

يهتم املشرف باملنهج من حيث )حتقق أهدافه، وتطور األطفال، وحتقق أهداف البلد،   .3

وصل حتقيق  أين  السنة  بنهاية  ويحدد  األطفال،  في  غرسها  املطلوب  القيم  وتأصل 

األهداف، وفي العام القادم من أين سنبدأ، كل هذا حتدده املعلمة، وتتناقش فيه مع 

واملديرة. الوالدين 

ليس لديهم مشرفة بنفس مفهوم اإلشراف في اململكة العربية السعودية بل املديرة هي   .4

املسؤولة عن كل تفاصيل الروضات - سواء فنية، أو إدارية- واملشاركة مع الوالدين 

واملجتمع والبيئة، وتصميم املباني، والتطوير املستمر.

اليابان :

الدور الرئيسي للسلطات أو اإلدارات الوطنية واحمللية هو وضع منوذج أو مقياس   .1

أنشطة  للمعلمني، وحتدد اجتاه  العمل  وتيسير ومتهيد  التعليم،  رئيسي ملؤسسات 

التعليم والرعاية. الهيئات احلكومية أيضًا توفر الدعم واملشورة بطرق مختلفة، على 

سبيل املثال: تقوم بتحديد املمارسات اإلبداعية في التعليم والرعاية، ثم يعملون على 
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نشر النقاط الرئيسية لهم. فالروضات واملعلمون - الذين هم بالفعل مشاركون في 

تدريس األطفال- هم الذين ميلكون األولوية وحرية التصرف في حتديد ما هي املواد 

التي يجب أن تدرس لألطفال، بينما دور قوانني احلكومة املركزية يعتبر محدود األثر. 

القيام بأبحاث في مجال الطفولة وتعليم أطفال ما قبل املرسة بالتعاون مع كل من   .2

لهم عالقة بالطفل من جميع املجاالت.

مما سبق نستنتج أن األدوار الفعلية للمشرف التربوي أو ما يسمى )بالهيئة اإلشرافية( 

والهيئات اإلشرافية  بتنظيم من اجلهات  إما  الدول األربعة؛ فهو  يتم بشكل فردي في  ال 

بشكل  أو  شامل،  بشكل  الروضة  في  والتطور  النمو  جوانب  كل  يجمع  تشاركي  بشكل 

املشرف املقيم - سواء كان مدير مشرف مقيم كما في دولة فنلندا، أو مشرف ومرشد يهتم 

باجلانبني التعليمي والسلوكي للطفل مثل" نظام دولة كندا، وقنوات التواصل بني أعضاء 

يختلف  وهذا  هرمية(،  وليست  دائرية  و)هيكلتها  دائم،  بشكل  مفتوحة  اإلشرافية  الهيئة 

تربوية  عليه مشرفة  التي تشرف  األطفال مبدينة جدة  رياض  في  التربوي  اإلشراف  مع 

وتعطي جزءًا ضئيال  عنها،  املسؤولة  للروضات  واإلدارية  الفنية  األمور  بكل  تقوم  واحدة 

من بنود التقييم للمديرة أو املشرفة الفنية بالروضة اخلاصة؛ بعذر عدم االنحياز لألمور 

الشخصية، مع أن املشرفة أو املديرة  املتواجدة بالروضة هي من تتابع العمل بشكل يومي. 

وتؤكد الدراسات العربية، مثل: )لهلبت، 2010(، )عسيري، 2009(، )الشاعر، 2006(، 

)الغامدي، 2013(، )العماش، 2002(، )احلارثي، 2012(، )الشيخ، 2013(، )هنداوي، 

العالم العربي بني  التربوي في  2001(، )مرجتى، 2009( وجود تشابك ألدوار املشرف 

الوظائف الفنية واإلدارية الذي بدوره يشتت املشرف ويضعف أداءه، ال سيما أنه يعمل 

بشكل منفرد وليس في فريق عمل متنوع التخصصات.

3. تشمل املقارنة التالية الجهة التنظيمية املسئولة عن املشرف الرتبوي يف الدول األربعة:
الواليات المتحدة األمريكية: 

مؤسسة التعليم املبكر - بوالية فلوريدا أمنوذجًا- فيما ذكرت اخلبيرة األمريكية أن 

مرجعية الهيئة اإلشرافية ووثائق اإلشراف وحتديد األدوار يختلف في كل والية، وميكن 

اختيار واليتني كمثال، وهما: والية بنسلفانيا وجند أن الدعم والتدخل أكبر لإلدارة العليا، 
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بينما في تكساس التدخل اإلشرافي والدعم الوالئي أقل، لذلك فإن اإلدارة الوسطى هي 

األكثر تأثيرًا، وهي تتمثل في مديري برامج الطفولة املبكرة، ولهم مسميات أخرى مثل: 

املنسق، أو عضو مجلس اإلدارة، أو املدير. 

كندا

املسؤولة  اجلهة  هي  التعليم  وزارة  في  املبكرة  الطفولة  قسم  التنظيمية  اإلدارة 

التشريعات  تطوير  إلى  باإلضافة  األسرة،  دعم  وبرامج  الرعاية،  ومراكز  الروضات،  عن 

والقوانني والسياسات، مسؤول أيضًا عن تنفيذ البرامج، وضمان جودة مراكز رعاية الطفل، 

والتراخيص، وتقييم البرامج، وحتقق وتستجيب للشكاوى ضد دور الرعاية غير املرخصة. 

فنلندا:

اإلشراف في رياض األطفال كان ضمن مسؤولية وزارة الصحة، ومت انتقالها لوزارة 

التربية والتعليم قبل خمس سنوات فقط، وتقوم السلطات البلدية احمللية- مبساعدة احلكومة 

الفنلندية- بتنظيم ودعم املراحل التمهيدية التي تسبق مرحلة الدراسة األساسية. وعالوة 

على ذلك فإن السلطات الفنلندية احمللية مثل: )املجالس البلدية( متتلك اليد العليا للتأثير في 

التعليم سياسة ومحتوى، فعلى سبيل املثال: فإن كل مدرسة متهيدية كانت أو ابتدائية متتلك 

حق تطبيق أو تعديل وتنقيح املناهج الوطنية األساسية. وقد ذكرت اخلبيرة الفنلندية صورة 

مبسطة عن الهيكل التنظيمي لرياض األطفال في فنلندا، وهو مساعدة املعلمة أو مسؤولة عن 

األنشطة والرياضة أقل من البكالوريوس، ثم معلمة حتمل درجة املاجستير أو بكالوريوس 

باإلضافة إلى دبلوم مكثف وتدريب ملدة أربعة أشهر حتى يسمح لها بالعمل،  واملعلمة هي 

املسؤولة عن األطفال وإدارة الصف ومسؤولة عن أداء املساعدات، ثم مديرة الروضة )وألن 

الروضات صغيرة ممكن أن تشرف املديرة على روضتني أو ثالث روضات(، ثم املشرف 

اإلقليمي )بالنسبة للخبيرة هناك 25 روضة في مدينتها(، ثم وزارة التربية والتعليم. 

اليابان: 

في اليابان هناك نوعان من املؤسسات تندرج حتت مسمى الرعاية والتعليم ما قبل 

املدرسة، وهما: رياض األطفال، واحلضانة. قدميًا رياض األطفال واحلضانة كانت مندرجة 

حتت أنظمة مختلفة في كل من قطاعات التعليم والرعاية، وحديثًا أصبحوا حتت نظام واحد 
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وهو التعليم والرعاية املبكرة للطفل.

نستنتج مما سبق اشتراك كل الدول األربعة بصفة النظام التربوي غير املركزي، بحيث 

تتبنى كل والية سياستها املتوافقة مع سياسة الدولة، وتبني على ذلك منهجها ومقاييسها 

ومعايير أداء موظفيها، هذا يخالف وضع اإلشراف التربوي بجدة فالنظام مركزي ومرتبط 

بشكل كبير بوزارة التعليم جلميع املراحل ، بحيث تطبق قرارات ال تناسب مرحلة رياض 

األطفال، وال تتفق مع طبيعتها أو طبيعة معلماتها؛ بحجة أن القرار معمم لكل الوحدات 

والقطاعات، ولكن هناك جهود حثيثة ومطالبة بالتفرد مبا يناسب مرحلة رياض األطفال 

الوسائل  وتوفير  الدوام،  ساعات  وحتديد  املباني،  تصميم  طبيعة  مثل:  عدة،  جوانب  من 

التعليمية املناسبة للمرحلة، وهذا اتفق مع دراسة )Oghuvbu,2007( التي تؤكد أن الفرق 

بني اإلشراف الفعال والغير فعال يتضح عن طريق اخلطوات اإلدارية املتمثلة في السلوك 

امللتزم من قبل املعلمني والطلبة الذي يظهر من خالل التحقيق اإليجابي لقواعد وقوانني 

املدرسة التي توجه نحو حتقيق اهداف وأغراض املدرسة بصورة خاصة - والتعليم بصورة 

عامة- وهذا ال يتحقق إال بتكوين فرق عمل داخلية تشاركية بني املدرسة وأولياء األمور 

وإدارة املقاطعة لديها تصور واضح للواقع، ولديها السلطة التخاذ القرارات. وتتفق مع 

دراسة Jane, 2009 التي أثبتت نتائجها جناح العمل اإلشرافي اجلماعي، ويجب استمرار 

تقييمه؛ لفائدته في تعزيز العمل اجلماعي الفعال.

4. تشتمل املقارنة التالية على طرق إعداد وتدريب املشرفني الرتبويني يف الدول األربعة:
الواليات المتحدة األمريكية: 

املكتب  على  يجب  األطفال  رياض  قبل  ما  تعليم  )مشرف(  موجه  اعتماد  يتم  لكي 

بالتعاون مع إدارة األسرة والطفل أن يقوموا بتبني مجموعة من املعايير العتماده، ومعايير 

التعليم، وخبرة عملية. االعتماد يجب أن تتضمن متطلبات 

: الي ت ن ال م ض ت ب أن ت ج ب ي دري ي أي ت
م �ف ي عل ت ات ال ب طل ت م

املبكر، استراتيجيات  والتعليم  الروضة  قبل  ما  تعليم  لبرامج  مهنيًا  مقبولة  - معايير 

معرفة  على  القدرة  )أي:  العمر  هذا  في  للطفل  الصحيح  التقدم  ملعرفة  وتقنيات 

عمر(. لكل  النمو  خصائص 
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- ميلك استراتيجيات تساعد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على االستفادة من 

برامج التعليم ما قبل الروضة.

- دورات تدريبية للمعلم من أجل أن يصل للمعايير املطلوبة.

- يدير البرنامج وميتلك قيادة إدارية تنظيمية، يدير أيضًا القضايا املالية والقانونية.

- مركز التعليم املبكر يوفر االستراتيجيات وتقنيات التدريب، كل دورة تقدم على هيئة حزم 

تدريبية )يجب أن تتم في خمس ساعات، وبعض الدورات ثالث ساعات على األقل(.

كندا

لكي يتم اعتماد موجه )مشرف( تعليم ما قبل رياض األطفال يجب أن املشرف تخطي 

الساعات التي حددتها والية ألبرتا 1545ساعة من التعليم في رعاية األطفال )ويشمل 800 

الطفل-  األطفال صحة  رياض  لنواحي  املتعددة  املجاالت  في  العملي  التدريب  من  ساعة 

التربية وخصائص النمو - علم النفس- القيادة- مهارات التدريب.

فنلندا

العالية  واملهارة  اجلودة  في  تنعكس  الفنلندي  التعليمي  للنظام  فريدة  ميزة  هنالك 

االبتدائية  املرحلة  مدرس  يحمل  أن  يجب  حيث  التعليمي؛  السلك  في  العاملني  للمدرسني 

شهادة املاجستير في التعليم، بينما يحمل مدرس املرحلة التمهيدية شهادة البكالوريوس 

التعليم. في  املاجستير  أو  دبلوم سنة،  إلى  باإلضافة 

وفي مجال اخلدمة البيئية تتجه اخلطط املستقبلية إلى تغيير وتطوير املناهج وتسخيرها 

في خدمة البيئة، فهي احملور األساس للتعليم الفنلندي، وعلى ذلك يختلف املنهج وطريقة 

تقدميه من منطقة ملنطقة مع احلفاظ على األهداف الرئيسية املوافقة ملفاهيم الدولة.

اليابان

جميع أعضاء الهيئة التعليمية يجب أن يكونوا متعلمني، بعد ذلك على جميع من يعمل 

في مجال رعاية الطفل أن يقوموا بتطوير أنفسهم من خالل الدورات التدريبية التي تقوم 

بها املراكز اخلاصة، أو اجلامعات.

تقييم أداء املعلم يكون من قبل األهل، ومن قبل املعلم نفسه؛ بأن يراجع عمله ويقوم 

بأخذ أفكار من املعلمني األكثر خبرة منه، كل ذلك مبتابعة من هيئة التعليم ولكن الثقة عالية 

باملعلم ومهنيته.
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يجب على املعلم تقدمي أدلة على عمله، ومقدار التطورات التي أجنزها ملركز التراخيص 

وخدمة التدقيق؛ من أجل أن يقوموا بتجديد رخصته.

نستنتج مما سبق أن اإلعداد والتدريب املستمر )التنمية املهنية املستدامة( موجودة 

ومطبقة في الدول املتقدمة بشكل مقنن وواضح، ويشترط من املشرفني واملعلمني جتاوزها، 

واستخراج رخصة تسمح لهم بالعمل في امليدان، وهذا ما نفتقر إليه في اإلشراف التربوي 

املشرفني  لكل  عام  بشكل  تقدم  التربوي  للمشرف  تقدم  التي  الدورات  إن  بحيث  لدينا؛ 

مقنن  رسمي  اختبار  أو  ترخيص  هناك  وليس  تخصيص،  بال  املراحل  وجلميع  التربويني 

وإدارتها  املشرفات  بها  تقوم  اجتهادات  مجرد  هي  ولكن  التربوي،  املشرف  له  يخضع 

كتابي  تقرير  بتقدمي  أو  عنهن،  املسؤولة  املعلمات  أو  زميالتها،  على  الدورة  تطبق  بحيث 

لإلدارة مبحتوى الدورة، ولكن تبقى مسألة شخصية تخضع الجتهاد املشرفة وحبها للتطور 

والتدريب ؛ وهذا يتفق  مع دراسة )العماش، 2002( و)البيز، 2009( اللتان تصفان واقع 

اإلشراف التربوي ورياض األطفال في اململكة العربية السعودية بافتقارها لوجود اخلطط 

املنهجية والتنظيم العادل ملشرفات ومعلمات رياض األطفال.

ثالثًا: ولإلجابة عن السؤال الثاني تمَّ بناء الرؤية االستشرافية بالشكل اآلتي: 
الرؤية 

بناء إطار مرجعي ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال في ضوء جتارب األنظمة 

التربوية املتقدمة، واستنادًا إلى رؤية اململكة 2030.

الرسالة

التربويات في رياض األطفال إلى توصيف  التعليم واملشرفات  توجيه اهتمام وزارة 

أدوار ومهام متطورة ألدوار ومهام املشرفة التربوية في رياض األطفال في ضوء االجتاهات 

احلديثة في األنظمة التربوية املتقدمة ، وضمن خطط التحول الوطني للتعليم و رؤية اململكة) 

2030( واسترشادهم بهذا الدليل في إعادة هيكلة وتنظيم العمل. 

الهدف العام

 تطوير وتفعيل أدوار ومهام اإلشراف التربوي لرياض األطفال في ضوء التجارب في 

األنظمة التربوية املتقدمة واستنادًا إلى رؤية اململكة )2030(.
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األهداف الخاصة 

عرض املبادئ واألسس التي يقوم عليها اإلشراف التربوي في رياض األطفال.. 1

وضع رؤية خاصة لتفعيل أداء املشرفة التربوية في رياض األطفال. . 2

صياغة رسالة خاصة لتفعيل أدوار اإلشراف التربوي في رياض األطفال استنادًا . 3

إلى رؤية اململكة 2030.

استثمار التوجيهات والتجارب التربوية احلديثة املتميزة مبا يناسب البيئة التربوية . 4

السعودية.

مواكبة التطورات العلمية املتالحقة واملستجدات التقنية املستمرة،كما وجدنا ذلك . 5

في الدول قيد الدراسة. 

التربوية في ضوء االجتاهات . 6 املشرفة  أدوار  لتفعيل  حتديد اخلطوات اإلجرائية 

اململكة 2030.. رؤية  إلى  واستنادا  التغيير،  ومتطلبات  التربوية احلديثة 

دعم التنمية املهنية املستمرة للمشرفة التربوية مبا ينعكس على املعلمات في ضوء . 7

األنظمة التربوية املتقدمة. 

لها . 8 ليضمن  األطفال؛  رياض  في  التطوير  عمليات  بتسريع  املستقبل  استشراف 

معها.  والتكيف  احمليطة  للتغيرات  االستجابة  سرعة 

املنطلقات واملبادئ
) رؤية اململكة العربية السعودية 2030 للتعليم (. 1

االجتاهات احلديثة في اإلشراف التربوي التي تؤكد على أهمية توطني اإلشراف . 2

التربوي - من خالل حتويل األنشطة اإلشرافية من خارج الروضة إلى داخلها- 

الذي يتم بصورة مستمرة في بيئة العمل احلقيقية، وفي إطار اجتماعي تعاوني. 

القدرات . 3 تعزيز  إلى  الرامية  اإلشرافية  اجلهود  تكثيف  إلى  التعليم  إدارة  توجه 

التطوير،  عمليات  في  أساسية  وحدة  باعتبارها  للروضات  واالبتكارية  اإلبداعية 

فاإلبداع: أحد أهم األهداف التربوية التي تسعى املجتمعات اإلنسانية املتقدمة 

إلى حتقيقها، والفرد املبدع يؤدي دوًرا مهًما وفعااًل في تنمية مجتمعه في جميع 

والتقنية. والفنية  واالجتماعية  التربوية  املجاالت 

النظر في . 4 إعادة  السابقة هو ضرورة  والدراسات  األدبيات  إليه من  ما خلصت 
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واقع اإلشراف التربوي، وتبني إطار جديد إلحداث التحول النوعي في مفاهيم 

التربوي. اإلشراف  في  املمارسات 

األدوار . 5 ووضوح  فهم  في  فجوة  أظهرت  التي  احلديثة  امليدانية  الدراسة  نتائج 

األطفال.  رياض  في  التربوية  املشرفة  بها  تقوم  أن  يجب  التي  واملهام  اإلشرافية 

تطوير . 6 ضرورة  على  التعليم،  مجال  في  واملؤمترات،  التنموية،  التقارير  تركيز 

اإلشراف التربوي باعتباره ركًنا رئيًسا من أركان تطوير واقع الطفولة، وتنمية 

التعليمية.  العملية  أداء  وحتسني  املعلمة، 

والشورى . 7 املشاركة  على  القدرة  معه  تنمو  إسالمي  هدف  اجلماعي  العمل  إن 

وحتسني العمل املشترك، وهو ما ينبغي أن يرتكز عليه العمل اإلشرافي لتحقيق 

املعاصرة.  التغيرات  في ظل  بنجاح  وظائفه  تأدية  من  وليتمكن  أهدافه؛ 

مفهوم التنمية املهنية املستدامة في مجال التدريب على نحو يسهم في تنمية رأس . 8

املال البشري، ويضمن توافر املوارد البشرية املؤهلة للقيام بجميع املهام واألعمال 

على اختالف مجاالتها وتخصصاتها في املؤسسات التربوية. 

مصادر التصور
لإلشراف  وظيفي  توصيف  يوجد  ال  أنه  أوضحت  التي  السابقة  الدراسات  )نتائج 

املعرفة 1429/28-وثيقة  في عصر  التربوي  اإلشراف  وثيقة  األطفال-  لرياض  التربوي 

التربوي-  لإلشراف  العامة  اإلدارة   ،1425/24 التربوي  لإلشراف  التنظيمية  القواعد 

اخللفية النظرية، ونتائج الدراسات السابقة التي أكدت على غياب الهوية املهنية، وغياب 

اإلطار املرجعي لألدوار اإلشرافية لرياض األطفال- اخلبرات التي حصلت عليها الباحثة 

باملجال(.  العمل  من خالل 

محاور التصور
تقوميية-  بحثية-  تدريبية-  إدارية-  إلى:)  التربوي  اإلشراف  أدوار  تقسيم  سيتم 

تطويرية(.

 األدوار اإلدارية: 
ومديرات  املعلمات  وإطالع  امليدانية،  زياراتها  عن  مالحظاتها  التربوية  املشرفة  تدون   -
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هذه  توضح  تقارير  وعمل  الحقة،  بزيارات  ومتابعتها  ومناقشتها،  عليها،  الروضات 

التطورات. 

اإلشراف  استخدامها  طريق  عن  الواحد  الفريق  بروح  واملديرات  املعلمات  مع  تعمل   -

التعليمية. العملية  أطراف  كل  بني  يجمع  الذي  التشاركي 

تراعي الدقة عند تسجيل تقرير األداء املتعلق بأداء املعلمة بحيث يكون التطور واضحًا،   -

وميكن قياسه وتلمسه في أدائها.

املهنية  التنمية  وحتقيق  التعليمي،  للعمل  التعيني  حديثات  املعلمات  تهيئة  على  تعمل   -

املستدامة.

تنمي  أسس العالقات اإلنسانية في بيئة العمل املدرسي.   -

تعقد اجتماعات بصفة دورية مع املعلمات على أن تخطط له على نحو تشاركي مسبق   -

معهن.

تعمل على حماية مصالح األطفال واملعلمات، واإلسهام في حل مشكالتهن الطارئة.   -

حتافظ على درجة مناسبة من التواصل مع املعلمات عبر الوسائل احلديثة )واتساب .   -

إلخ(.

تشارك مديرة الروضة واملعلمات في صنع القرارات املتعلقة بتحسني عمليتي التعليم   -

والتعلم. 

تسهم في توفير خدمات تعليمية أفضل للروضات متوافقة في نطاق إشرافها.   -

تتعاون مع إدارة الروضة في حل مشكالت جدول الروضة وتطويره.   -

تدعم املشاركة املجتمعية للروضات الواقعة في نطاق إشرافها.   -

تنسق للزيارة اإلشرافية مسبقًا مع مديرة الروضة واملعلمة.   -

األدوار التدريبية: 
حتدد مع املعلمات االحتياجات التدريسية لهن؛ من خالل استبانة لدراسة حاجات   -

املعلمات.

تساهم  في اختيار البرامج التدريبية الالزمة لتطوير وتنمية مهارات املعلمات.   -

تتابع حضور املعلمات للورش التدريبية.   -
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تشارك في البرامج والدورات التدريبية اخلاصة باملعلمات اجلديدات.   -

تدرب املعلمة على استخدام الوسائل التعليمية، وأساليب التدريس املختلفة.   -

تشارك مع املعلمات في اختيار املرشحات لاللتحاق بالبرامج التدريبية.   -

تقييم مدى استفادة املعلمات من الدورات التدريبية التي التحقن بها خالل العام؛   -

عن طريق تقدمي أوراق عمل، أو تقارير، أو من خالل التطبيق الفعلي لإلستراتيجيات داخل 

الفصل.

 األدوار البحثية: 
العملية  مسيرة  تعوق  التي  والقضايا  املشكالت  الكتشاف  العلمي  البحث  تستخدم   -

التربوية.

)املادة،  مشكالت  لدراسة  قطاع؛  أو  مدرسة  كل  في  بحث  فريق  تكوين  على  تعمل   -

لها.  واقعية  حلول  واقتراح  واإلدارة(،  األمور،  وأولياء  واألطفال،  واملعلمات، 

تقوم  بإجراء البحوث والدراسات بوصفها أساسًا لتحسني ممارسة املعلمات والعملية   -

التعليمية. 

تصنف املشكالت التي تعيق مسيرة العملية التربوية حسب درجتها ومستوى أهميتها.  -

تستخدم أدوات البحث املختلفة )الكمية، والكيفية(؛ حلل املشكالت اإلشرافية.  -

األدوار التقويمية:
تهدف من عملية التقومي إلى تطوير أداء املعلمة وليس محاسبتها.   -

تعزز مواطن القوة في أداء املعلمة.   -

تعالج  أوجه الضعف في أداء املعلمة.   -

تقدم تغذية راجعة بعد كل زيارة مباشرة على نحو شفوي وكتابي، وتتم مناقشته.  -

تشخص الواقع الفعلي للمعلمات؛ لتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف.   -

حتافظ  على استمرارية التقومي واإلفادة من نتائجه.   -

األدوار التطويرية / اإلبداعية: 
تكتشف قدرات املعلمات وحتفزهن، باستخدام األساليب اإلشرافية املتطورة واملتنوعة.  -

تشارك في تطوير املنهاج الدراسي وحتديثه.  -

تضع اإلستراتيجيات واألساليب املبتكرة موضع االختبار والتجريب.  -
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تستخدم إستراتيجيات جديدة، وأساليب إشرافيه متطورة؛ لرفع العملية التربوية.  -

تعمل على تصميم برنامج سنوي مخطط تشاركي مع املعلمات؛ لتنفيذ زيارات تبادلية   -

واملهارات. التجارب  بعرض  املعلمات  إلثراء 

لتبادل  صالحيتها؛  وثبوت  جتريبها  بعد  املبتكرة  واألساليب  اإلستراتيجيات  تعمم   -

أخرى. مناطق  في  زميالتها  مع  اخلبرات 

آلية التنفيذ:
لكي يتم تنفيذ هذه الرؤية كان البد من اإلعداد والتهيئة ضمن التسلسل اإلداري اآلتي: 

مستوى اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم-مستوى إدارة اإلشراف التربوي 

في رياض األطفال- مستوى الروضات احلكومي واألهلي.

سيتم تطبيق الرؤية وفق اخلطوات التالية:

الشكل 1 )رسم توضيحي ملراحل التنفيذ من إعداد الباحثة(  

آلية مقرتحة لتنفيذ الرؤية:
لكي يتم تنفيذ التصور املقترح على نحو عملي في امليدان التربوي فإنه يحتاج إلى 

جملة من املتطلبات التي ينبغي توفيرها، ومن أهم متطلبات التنفيذ:

تفعيل . 1 بطريقة جتعل  التعليمي  النظام  في  كاماًل  التعليم حتواًل  وزارة  تتبنى  أن 

داعمة.  بيئة  وسط  في  تلقائية  عملية  التربوي  اإلشراف  وظائف 

املشرفة . 2 وأدوار  وظائف  لتفعيل  املقترحة  االستشرافية  الرؤية  الوزارة  تتبنى  أن 

املعرفة

التربوية

التغذية

الراجعة
التخطيط

التقومي التطبيق

املتابعة

التنفيذ
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التربوية في رياض األطفال في ضوء رؤية 2030.

إعداد فريق العمل، وحتليل الواقع بتكوين فريق من:. 3

املتخصصني واألكادمييني في مجال اإلشراف التربوي.   -

مخططي البرامج التعليمية، ومختصني في املناهج.   -

مسئولي التدريب بالوزارة واملؤسسات التدريبية املتخصصة.   -

معلمات متميزات في مجال رياض األطفال.  -

وذلك للنظر في هذه الرؤية ، ومقارنتها بواقع ومشكالت اإلشراف التربوي ، وحاجات 

املجتمع التربوي؛ لتفعيل هذه الوظائف وفقًا ملا جاء في التصور، أي: عمل حتليل للبيئة 

التربوية املستفيدة من الوظائف اإلشرافية احملددة. 

تصميم منوذج التطبيق: يقوم فريق العمل- بعد حتليل البيئة، ودراسة خصائصها، . 4

والتطورات  التربوية  املستحدثات  وواقع  اإلشرافية،  الوظائف  ممارسة  وواقع 

املستقبلية-  بإعداد التصميم ، ويتضمن ذلك إعادة هيكلة وظائف اإلشراف وفقًا 

للخطوات احملددة للتفعيل في كل وظيفة، مع اإلبقاء على الوظائف الرئيسة، ودمج 

املتقدمة  لألنظمة  احلديثة  االجتاهات  ضوء  على  التصور  في  الواردة  الوظائف 

)الواليات املتحدة األمريكية، كندا، فنلندا، اليابان( ورؤية 2030 حتت إطار واحد؛ 

لسهولة التطبيق.

التصور . 5 لتجريب  املختص بوضع خطة  العمل  فريق  يقوم  التجريب:  وضع خطة 

والتي  التربوية،  البرامج  في  عليها  املتعارف  التجريب  ملدة  وفقًا  وذلك  املقترح، 

تستمر من ثالث إلى خمس سنوات؛ ألن الهدف هو وضع تصور ديناميكي مرن، 

يقوم على أسس واقعية متالئمة مع احلاجات املتغيرة. وسيتطلب ذلك ما يلي:

إعداد فريق دعم )أون الين( عبر الشبكة، ومن خالل خدمات الهاتف احملمول؛ وذلك  أ- 

ملتابعة التجربة، ورصد نتائجها، ومستوى أدائها أواًل بأول، وتقدمي االستشارات 

الالزمة حول التنفيذ وحل املشكالت التي تواجه املشرفني واملشرفات وقادة فرق 

التجريب، وتقدمي املعلومات الالزمة حول املوسوعات املستجدة. 

وفقًا  هيكلتها  إعادة  بعد  اإلشرافية  للوظائف  استرشادي  إشراف  دليل  إعداد  ب- 

التربوي،  املجال  في  احلديثة  التطورات  حول  الالزمة  األدبيات  وتضمينه  للرؤية، 
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وأساليبها. اإلشرافية  والتطورات 

ت- اختبار وتدريب املشرفات؛ للتجريب على تفعيل هذه الوظائف من خالل املوضوعات، 

واآلليات، والتوقيت، وبيئات التدريب، على أن يكون التدريب إبداعيًا مبتكرًا يتناسب 

مع التطور الذي يدعمه التصور، وتقترح الباحثة أن يتمَّ ذلك باستخدام التدريب 

اإللكتروني، والتدريب املتنوع، والتدريب باستخدام الوسائط، ومن خالل الفيديو 

في أثناء التطبيق، وما ميكن أن يدعم هذا االجتاه من أساليب جديدة ومبتكرة في 

التدريب.

اإلنترنت،  بشبكات  الروضات  وربط  الروضات،  في  التعاونية  العالقات  تنشيط  ث- 

املكتبات. خالل  من  املعلومات  على  احلصول  وتيسير 

أواًل . 6 التفعيل  تطوير خطوات  يتمَّ  إذ  التجريبي؛  األداء  متابعة  التطوير من خالل 

بأول، وإيجاد احللول للمشكالت التي تواجه التطبيق، بحيث تطبق آليات التطوير 

في أثناء التجريب؛ لقياس فاعلية حلول املشكالت واملعوقات أواًل بأول، مبا ميكن 

معه استغالل فترة التجريب في تطوير التصور املقترح مما يجعله جاهزًا للتطبيق، 

وتوفير املعلومات الالزمة للمقومني بعد انتهاء فترة التجريب حول جدوى التصور، 

وأهميته، ومشكالته، وإمكان تعميمه. 

التقومي بعد مدة التجريب احملددة )ثالث سنوات(؛لتكوين قاعدة معلوماتية حول . 7

والفنية  التربوية  واجلدوى  معوقات،  من  واجهته  وما  تفعيله،  وخطوات  التصور، 

واالقتصادية من تطبيقه. وتأمل الباحثة أن يكون هناك تفعيل لهذه الرؤية، من 

خالل إحداث تغيير فعلي في الرؤية واملنطلقات، واألدوار التي تقوم عليها مهنة 

التربوي  التطوير  ذلك في حتقيق  األطفال ألهمية  رياض  التربوي في  اإلشراف 

املنشود.

الخاتمة والتوصيات: 
متَّ بناء هذه الرؤية االستشرافية ألدواِر املشرفِة التربويِة في رياِض األطفاِل مبدينة جدِة 

في ضوء رؤية 2030 من خالل دراسة االواقع الفعلي لإلشراف التربوي في رياض األطفال 

االمريكية  املتحدة  الواليات   - )فنلندا  املتقدمة  الدول  في  له  املناظر  الواقع  وحتليل  بها، 
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-كندا - اليابان ( وبعد التحليل واملقارنة توصلنا لبناء تصور يحمل رؤية ورسالة وأهدافًا 

وآلية واضحة للتطبيق منبثقة من واقع اإلشراف احمللي ومستندة إلى عوامل التطور في 

الدول املتقدمة، ولكي تتمَّ هذه الرؤية وتعطي نتائج واضحة وملموسة البد من وجود خطٍط 

طويلة املدى، تتابع املشرفة من خاللها تطور األداء، وتوثق كل التطورات في تقارير وعمل 

اخلطط السنوية واخلطط طويلة املدى بالتشارك مع املعلمات؛ وليس بشكل فردي وتشجيع 

املشرفات التربويات على عمل البحوث امليدانية مع معلماتهم؛ لكي يتمَّ حل املشكالت التي 

تواجههن بشكل عملي ومنطقي؛ وال تكون فقط حلواًل آنّية طارئة. والتقليل من املركزية في 

إدارة رياض األطفال، وإعطاء صالحيات أكبر ملديرة مكتب اإلشراف وأخيرًا استخراج 

رخصة ملهنة اإلشراف التربوي في رياض األطفال تتجدد كل أربع سنوات.
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ملحق رقم )1(
أسئلة مقابلة للبحث 

  

ف �ي وي رب اء ت �ب ع خ ت م ري ي أج
�ت ة ال ن ن ق م ه ال ب ة ش ل اب ق م ال

االسم /    

 سنوات اخلبرة /  

 كمعلمة /                مشرفة /                          أخرى /   

املؤهل العلمي/ ثانوي - بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه  

التخصص / 

املسمى الوظيفي احلالي /  

تهدف هذه املقابلة إلى معرفة واقع اإلشراف التربوي في رياض األطفال واملهام الفعلية التي تقوم 

بها مشرفة رياض األطفال في النظام التربوي  للواليات املتحدة األمريكية. وذلك استكمااًل ملتطلبات بحث 

بعنوان رؤية استشرافية ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال باململكة العربية السعودية في ضوء 

رؤية )2030( علمًا بأن البيانات واملعلومات التي ستقدم ستستخدم ألغراض الدراسة فقط وسيحافظ 

عليها مبنتهى السرية.

ة: ل ئ الس

NAEYC من فضلك. اعِط لنا نبذة عن اجلمعية الوطنية لتعليم الصغار  .1

ما طبيعة التعاون بني جمعية NAEYC ووزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية؟   .2

ما الهيكل التنظيمي املعتمد في رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية؟  .3

ما مرجعية الهيئة اإلشرافية؟  .4

هل هناك وثيقة مكتوبة حتدد الصالحيات واألدوار التي يقوم بها مشرف رياض األطفال؟   .5

هل يتم التخطيط للعمل على نحو تشاركي بني كل املعنيني بتطوير رياض األطفال؟  .6

ما آلية متابعة العمل داخل الروضات بالنسبة )للبيئة - أداء املعلم -تقدم الطفل(؟  .7

ما صالحيات الهيئة االشرافية داخل الروضة إن وجدت؟  .8

ما القرارات أو اإلجراءات املتخذة بعد التقييم؟  .9

10. كيف تتم متابعة تطور الروضات بعد التقومي؟

11. من وجهة نظرك، ما األدوار املتميزة التي تقوم بها مشرفة رياض األطفال في الواليات املتحدة 

األمريكية؟

12. ما اخلطط املستقبلية التي تعدونها في الواليات املتحدة األمريكية  لتطوير أداء القائمني على رياض 

األطفال؟

13. هل تودين إضافة معلومات أخرى؟
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ملحق رقم )2(
أسئلة مقابلة للبحث 

  

ف �ي وي رب اء ت �ب ع خ ت م ري ي أج
�ت ة ال ن ن ق م ه ال ب ة ش ل اب ق م ال

االسم/    

 سنوات اخلبرة/  

 كمعلمة/                مشرفة/                              أخرى/   

املؤهل العلمي/ ثانوي - بكالوريوس- ماجستير - دكتوراه  

التخصص/ 

املسمى الوظيفي احلال / 

تهدف هذه املقابلة إلى معرفة واقع اإلشراف التربوي في رياض األطفال واملهام الفعلية التي تقوم 

بها مشرفة رياض األطفال في النظام التربوي لدولة فنلندا وذلك استكمااًل بحث بعنوان رؤية استشرافية  

ألدوار املشرفة التربوية في رياض األطفال باململكة العربية السعودية في ضوء رؤية )2030( علمًا بأن 

البيانات واملعلومات التي ستقدم ستستخدم ألغراض الدراسة فقط وسيحافظ عليها مبنتهى السرية.

ة: ل ئ الس

1- ما الهيكل التنظيمي املعتمد في رياض األطفال في فنلندا؟

2- ما مرجعية الهيئة اإلشرافية؟

3- هل هناك وثيقة مكتوبة حتدد الصالحيات واألدوار التي يقوم بها مشرف رياض األطفال؟ 

4- هل يتم التخطيط للعمل على نحو تشاركي بني كل املعنيني بتطوير رياض األطفال؟

5- ما آلية متابعة العمل داخل الروضات بالنسبة )للبيئة -اداء املعلم -تقدم الطفل(؟

6- ما صالحيات الهيئة اإلشرافية داخل الروضة إن وجدت؟

7 - ما القرارات أو اإلجراءات املتخذة بعد التقييم؟

8 - كيف تتم متابعة تطور الروضات بعد التقومي؟

9- من وجهة نظرك، ما األدوار املتميزة التي تقوم بها مشرفة رياض األطفال في فنلندا؟

10 - ما اخلطط املستقبلية التي تعدونها في فنلندا لتطوير أداء  القائمني على رياض األطفال؟

11- هل تودين إضافة معلومات أخرى؟
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مهارات القرن الـ21: إطار عمل للتعليم
من أجل المستقبل

د. ساما خميس *

مقدمة:
ها أساًسا  تسعى دول العالم املتقدم لتحقيق الريادة من خالل التنمية البشرية، وَتُعدُّ

ل جميع أعضائه  للوصول باألفراد إلى الفاعلية واإلنتاجية؛ لتكوين نسيج اجتماعي ُيشكِّ

وإدارة  لبناء  تلزم  التي  األوجه،  املتعددة  واملهارات  القدرات  مختِلف  من  متكاماًل  نظاًما 

احلكومات واملجتمعات املدنية على حد سواء. وُيعدُّ قطاع التعليم أحد أهم مفاتيح التنمية 

التي تعمل احلكومات واملجتمعات على إصالحها، بوضع املشاريع التي ترمي إلى الرقي 

م، ال ُتعدُّ مشاريع إصالح التعليم مسئولية  به ولتحسني مخرجاته. وفي دول العالم املتقدِّ

مؤسسات  مختِلف  بها  وُتشارك  مها  ُتقدِّ مجتمعية،  وشراكة  وطنية  مسئولية  بل  حكومية، 

املجتمع املدني؛ لتحقيق العوائد املرغوبة للطرفنْي؛ فتحقيق مخرجات التعلم املنشودة في 

األفراد جتعلهم مدَربني جاهزين لالنخراط في مجال األعمال ولدفع عجلة االقتصاد في 

أن جناح  كما  الدعم،  من  املزيد  تقدمي  إلى  املؤسسات  هذه  يدفع  مما  املؤسسات؛  هذه 

مشاريع اإلصالح وحتقيقها ألهدافها ُيقنعان احلكومات مبتابعة العمل على هذه املشاريع. 

ومن جانب آخر، فإن مشاركة املؤسسات احلكومية واملدنية في املشاريع اإلصالحية في 

التعليم بشكل مباشر، وقيامها بإدارتها وتنفيذها من قبل أفراد من هذه املؤسسات، ُيسهم 

في تفهمهم ومعايشتهم الواقع في قطاع التعليم؛ ما يجعلهم أكثر كفاءة وعملية عند طرح 

احللول للمشكالت التي تواجهه.

إلى  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  احلكومات،  البناء:  قطبا  سعى  املنطلق،  هذا  ومن 

* قسم دراسات الطفولة - كلية االقتصاد املنزلي- جامعة امللك عبد العزيز.



150
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

وضع اخلطط واملعايير بهدف حتقيق النتائج املرجوة، وظهرت العديد من املبادرات العاملية 

لتحديد مخرجات التعلم التي ينبغي توفرها في لبنات املستقبل، التي كان نتاجها ظهور 

 21st Century الـ  القرن  أو كفاءات   ،21st Century Skills الـ  القرن  مصطلح مهارات 

Competences، وقد ذكر Voogt وRoblin )2012( عدًدا من هذه املبادرات العاملية نورد 

منها على سبيل املثال ال احلصر:

 Partnership for 21st Century Skills (P21) الشراكة من أجل مهارات القرن الـ  -

في الواليات املتحدة األمريكية، برعاية وزارة التعليم األمريكية وعدد من املؤسسات 

الكبرى. االقتصادية 

 Assessment and Teaching of 21st Century الـ21  القرن  تقومي وتعليم مهارات   -

 ،Intel وإنتل ،Cisco وهو جزء من مشروع عاملي برعاية سيسكو ،Skills (ATCS)،

ومايكروسوفت Microsoft، ويهدف إلى تقدمي تعريفات إجرائية واضحة لكفاءات القرن 

الـ21؛ لتوجيه تصميم أدوات مبتكرة الستخدامها في التقومي في الصف الدراسي.

 21st Century Skills اجلديدة  األلفية  في  للمتعلمني  الـ21  القرن  وكفاءات  مهارات   -

مبادرات  من  مبادرة  وهي   ،and Competences for new Millennium Learners

 Organization for Economic Co-operation منظمة التعاون والتطوير االقتصادي

هذا  ويهدف  م،  املتقدِّ العالم  دول  معظم  تضمُّ  التي   and Development (OECD)،

لوضع  الالزمة  باملعرفة  والتربويني  والباحثني  القرار  صانعي  تزويد  إلى  املشروع 

السياسات واملمارسات التربوية وحتديد متطلبات املتعلمني في مجتمع املعرفة. وينبثق 

 Definition and Selection of الكفاءات  واختيار  تعريف  برنامج  املبادرة  هذه  من 

Competences (DESECO)، الذي وضع لتطوير إطار عمل مفاهيمي لتحديد وتعريف 

عة من املتعلمني؛ ولتشكيل أساس نظري لبرنامج تقومي الطالب  الكفاءات املفتاحية املتوقَّ

Program for International Student Assessment (PISA). العاملي 

 ،Key Competences for Lifelong Learning الكفاءات املفتاحية لتعلم مدى احلياة  -

 2010 والتدريب  التعليم  برنامج  ضمن  تطويره  متَّ  أوربي  مرجعي  عمل  إطار  وهو 

 Council وجرى إقراره من املجلس والبرملان األوربي ،Education and Training 2010



151
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

and European Parliament. هذا املشروع ُيبنى على مخرجات برنامج تعريف واختيار 

 ،)OECD( املنبثق من منظمة التعاون والتطوير االقتصادي ،)DESECO( الكفاءات

ويرمي إلى هدفنْي أساسينْي: أولهما- حتديد وتعريف الكفاءات املفتاحية الضرورية في 

مجتمع املعرفة، وثانيهما- تقدمي مرجعية أوربية لدعم جهود الدول األعضاء لتنمية هذه 

الكفاءات في جميع املراحل العمرية.

وقد أشارت البحوث إلى أن هناك اتفاًقا أو إجماًعا قوّيًا على نوعية مهارات أو كفاءات 

القرن الـ21على الرغم من اختالف جهات إصدارها؛ لتتضمن مهارات التواصل، والتعاون 

والشراكة، واملهارات املرتبطة بتقنيات االتصال واملعلومات، والوعي االجتماعي والثقافي، 

واإلبداع، والتفكير الناقد، وحل املشكالت، وأن االختالف يظهر بشكل خاص في طريقة 

تنظيم وجتميع هذه الكفاءات، والوزن واألهمية املعطاة لكلٍّ منها. أما الفارق اآلخر بني 

مختلف أطر العمل لهذه املبادرات فهو في اعتماد أو عدم اعتماد احملتوى املعرفي الالزم 

عة  تعلمه ضمن مهارات أو كفاءات القرن21، مع أنه قد متَّ التأكيد عليه في أطر العمل املوسَّ

والشاملة كما في مبادرة الشراكة من أجل مهارات القرن الـP21(21(، وفي مبادرة تقومي 

 (Anderson, 2008; األوربي  العمل  إطار  وفي   ،)ATCS( الـ21  القرن  مهارات  وتعليم 

.Dede, 2010; Trier, 2003; Voogt & Roblin, 2012)

وفي هذا املقال، سيتمُّ استعراض مهارات القرن الـ21 كما وصفها إطار عمل الشراكة 

من أجل مهارات القرن الـ Partnership for 21st Century Skills (P21) 21 من الواليات 

املتحدة األمريكية؛ باعتباره منوذًجا إلحدى هذه املبادرات؛ لوضوح محاوره؛ ولتقدميه أربعة 

معايير أساسية لضمان حتقيق مهارات القرن الـ21 في مخرجات البرامج التعليمية. 

نشأة الشراكة من أجل التعلم يف القرن الـ21
 The Partnership for 21st Century 21 إن الشراكة من أجل التعلم في القرن الـ

َس في عام 2002؛ ليجمع مجتمع األعمال والقيادات التربوية  Learning هو ائتالف أسِّ

املختلفة  األعمال  مجاالت  في  لالنخراط  الالزمة  املهارات  حتديد  بهدف  القرار  وصانعي 

بكفاءة وفاعلية؛ ولتحقيق املواطنة واحلياة الكرمية اللتنْي يلزم االهتمام ببنائهما مبدارس 

الواليات املتحدة األمريكية بدًءا من مرحلة ما قبل املدرسة )US K-12(. وقد أسفر هذا 
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االئتالف عن وضع إطار العمل للتعلُّم في القرن الواحد والعشرين؛ ما ُيوضح هذه املهارات 

P21 Framework for 21st Century Learning (P21,NDa). وأطلق عليه

التعلم في  ائتالف الشراكة من أجل  إلى أن مؤسسي   P21(NDa) وقد أشار موقع 

هم:  The Partnership for 21st Century Learning الـ21  القرن 

U.S. Department of Education  من احلكومة األمريكية: وزارة التعليم األمريكية

 AOL Time Warner Foundation، Apple Computer,:واملؤسسات املنظمات  من 

 Inc.،Cable in the Classroom، Cisco Systems, Inc.، Dell Computer Corporation،

Microsoft Corporation، National Education Association، SAP.

ما مهارات القرن الواحد والعشرين؟
هي مجموعة من املهارات التي يحتاجها العاملون في مختِلف بيئات العمل ليكونوا 

أعضاء فاعلني ومنتجني، بل مبدعني، إلى جانب إتقانهم احملتوى املعرفي الالزم لتحقيق 

والعشرين. الواحد  للقرن  واالقتصادية  التنموية  املتطلبات  النجاح؛ متشًيا مع 

وتتمثل هذه املجموعة من املهارات في:

داع Innovation Skills: التي مُيكن من خاللها إعداد الطلبة للمستقبل  ب ارات الإ ه م  .1

حتى يصبحوا قادرين على مواجهة التعقيدات في مجاالت احلياة والعمل، وتشمل ما يطلق 

:)4Cs( عليه

 Creativity and Innovation اإلبداع واالبتكار  -

Critical Thinking and Problem Solving التفكير الناقد وحل املشكالت  -

Communication التواصل  -

 Collaboration التعاون واملشاركة  -

 Information, Media and Technology ة ي ن ق ت الم وال ع ات والإ وم عل م ارات ال ه م  .2

Skills: وتعني القدرة على صنع وتقييم وتوظيف املعلومات واإلعالم والتقنية بفاعلية مع 

احلرص على تطبيق االشتراطات األخالقية والقانونية، من خالل املعرفة بـ:  

علم املعلومات Information Literacy: ويعني القدرة على احلصول على املعلومات   -

ومعاجلتها وتقييمها واإلفادة منها بدقة حلل املشكالت بطرق إبداعية.
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التعامل مع ما يقدمه،  بنية اإلعالم وكيفية  اإلعالم Media Literacy: ويعني فهم   -

الثقافات. متعددة  بيئات  في  ولغته  أدواته  استخدام  من  والتمكن 

تقنية املعلومات واالتصاالت ICT Literacy: وتعني استخدام التقنية للبحث والتنظيم   -

(P21, 2015; 2016) .والتقييم والتواصل

مبهارات  تتعلَّق  التي   :  Life and Career Skills ة  ي ن ه م وال ة  ي ات ي ح ال ارات  ه م ال  .3

التفكير، والكفاءة االجتماعية واالنفعالية للتعامل مع بيئات العمل واحلياة املعقدة، وتشمل:

األدوار  مع  التكيف  وتعني   :Flexibility and Adaptability والتكيف  املرونة   -

واملسئوليات املختلفة، والعمل بفاعلية في مختلف البيئات، واالستفادة من التغذية 

واحللول.  اآلراء  مختلف  بني  واملوازنة  واملناقشة  باحلوار  بإيجابية  والتفاعل  الراجعة، 

املبادرة وتوجيه الذات Initiative and Self Direction: وتعني القدرة على وضع   -

والعمل  وعملّيًا،  إستراتيجّيًا  لها  بالتخطيط  حتقيقها  ومتابعة  منطقية  أهداف 

واإلتقان  واملتابعة،  اإلصرار  وتشمل:  الذاتي  التعلم  مهارات  وامتالك  باستقاللية، 

السابقة.  اخلبرات  من  واالستفادة  املعرفية،  املهارات  في  والعمق 

وتعني   :Social and Cross-Cultural Skills ثقافية  والبني  االجتماعية  املهارات   -

واخللفيات  الثقافات  اختالف  واحترام  املتبادل،  االحترام  لتحقيق  بفاعلية  التفاعل 

لالختالف. والتقبل  واالنفتاح  االجتماعية، 

اإلنتاجية واحملاسبية Productivity & Accountability: وتعني القدرة على حتديد   -

بإيجابية  العمل  مع  والعقبات،  التحديات  ومواجهة  لتحقيقها،  والتخطيط  األهداف 

لنتائج األعمال. الوقت، واملشاركة بفاعلية، واملراجعة واحملاسبة  وأخالقية، وإدارة 

إحداث  على  القدرة  وتعني   :Leadership & Responsibility واملسئولية  القيادة   -

التأثير وقيادة اآلخرين، والتأثير اإليجابي لدفع اآلخرين إلى بلوغ أقصى إمكاناتهم، 

اآلخرين  اهتمامات  في  التنوع  مراعاة  مع  األهداف  لتحقيق  والتصرف مبسئولية 

.)P21, 2015(  .وقدراتهم

وجميع هذه املهارات مرتبطة بإتقان احملتوى املعرفي للتمكن من الدمج بني مختلف 

ن من التفاعل مع مختلف املواقف واملشكالت بفاعلية، وبذلك  مجاالته؛ لتحقيق الفهم؛ وللتمكُّ

ُيعدُّ إتقان احملتوى املعرفي أساًسا ووسًطا لتعلم املهارات وجزًءا ال يتجزأ منها،ويشمل: 
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لتحقيق  إتقانها  ينبغي  التي  األساسية  العلوم  من  مجموعة   : ي
ر�ف ع م ال وى  ت ح م ال  .4

العالم  لغات   ،Reading or language arts اللغة  فنون  وهي:  الـ21،  القرن  في  النجاح 

 ،Economics االقتصاد ،Mathematics الرياضيات ،Arts الفنون ،World languages

املدني  واملجتمع  احلكومة   ،History التاريخ   ،Geography اجلغرافيا   ،Science العلوم 

Government and Civics.

وال يقتصر االهتمام بتعليم هذه العلوم على اإلتقان والكفاءة، بل ينبغي أن يتعداه إلى 

 Interdisciplinary Themes فهم احملتوى مبستويات عليا، وذلك بدمج املوضوعات البينية

في املنهج من خالل:

ي Global Awareness : وذلك بفهم العالم احمليط مبختلف ثقافاته  م ال ع ي ال وع ال  -

على  واحلوار  املتبادل  واالحترام  التعاوني  العمل  ممارسة  وتعلُّم  وأديانه،  ولغاته 

ثقافّيًا. متباينة  بيئات  في  واملجتمعي،  الشخصي  املستوى 

 Financial, Economic, ال  م الأع ادة  وري ال  م والأع اد  ص ت والق ال  م ال ب ة  رف ع م ال  -

اختيارات  اتخاذ  كيفية  تعلم  وهو   :Business and Entrepreneurial Literacy

مهارات  وتوظيف  املجتمع،  في  االقتصاد  دور  وفهم  مالئمة،  اقتصادية  شخصية 

العمل. مكان  في  اإلنتاجية  لتشجيع  الريادي  العمل 

ة Civic Literacy: وتعني املشاركة بفاعلية في احلياة من خالل  ي دن م ة ال رف ع م ال  -

معرفة كيفية احلصول على املعلومات املدنية واحلكومية والتفاعل معها، وممارسة 

حقوق وواجبات املواطنة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي، وفهم تأثيراتها 

املدنية. القرارات  على 

ة Health Literacy: وتعني القدرة على احلصول على املعلومات  ي ح ص ة ال رف ع م ال  -

األساسية املتعلِّقة بالصحة وخدماتها، والقدرة على فهمها واإلفادة منها لتحسني 

الصحة، ومعرفة االشتراطات الوقائية للمحافظة على صحة سليمة، واتخاذ قرارات 

صحية سليمة على املستوى الفردي واألسري، باإلضافة إلى اإلملام بأمور الصحة 

العاملية. والسالمة 

ة Environmental Literacy: وهي املعرفة بالعوامل البيئية احمليطة  ي ئ ي ب ة ال رف ع م ال  -

وما يؤثر عليها، ويشمل ذلك الهواء، والطقس، واألرض، والطعام، والطاقة، واملاء، 
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العوامل، وكيفية  تأثيرات املجتمعات على هذه  البيئي، باإلضافة إلى فهم  والنظام 

اتخاذ  بدور فاعل في  القيام  البيئية من خالل  التحديات  احملافظة عليها ومواجهة 

السليمة.  القرارات 

رها  توفِّ التي  الواقعية  والبيانات  املعلومات  من  االستفادة  أهمية  إلى  اإلشارة  جتدر 

املدرسة في  دور  إلى جانب  املهارات،  لتنمية هذه  واإلقليمية واحمللية  العاملية  املؤسسات 

.)P21, 2015: 2016( األساسية  العلوم  في  واإلتقان  الكفاءة  حتقيق 

كيف يمكن العمل على إكساب املتعلمني مهارات القرن الـ21؟
 Framework for 21st Century د إطار العمل للتعلم في القرن الواحد والعشرين ُيحدِّ

Learning(P21, 2016) كما يظهر في شكل )1( أربعة معايير أساسية ينبغي العمل عليها 

لتحقيق هذه املهارات في النظام التعليمي وهي:

Standards and Assessment املعايير والتقييم  .1

Curriculum and Instruction املنهج وطرق التدريس  .2

Professional Development التطوير املهني  .3

Learning Environments البيئات التعليمية  .4

ـ 2١ رن ال ق ي ال
م �ف عل ت ل ل ل م ع ار ال ل )١( إط ك ش

Framework for 21st Century Learning

 

 Partnership for 21st Century Learning (P21) (2007).P21 Partnership for 21st Century :املصدر

Learning: 21st Century Students Outcomes and Support System.
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ح شكل )2( إطار العمل للتعلُّم في القرن الـ21 باللغة العربية في تصميم مغاير . ويوضِّ

ـ 2١ رن ال ق ي ال
م �ف عل ت ل ل ل م ع ار ال ل )2( إط ك ش

 

Standards and Assessment م ي ي ق ت �ي وال اي ع م أوًل- ال

 Assessment of 21st Century Skills P21, الـ"  القرن  دليل"التقومي ملهارات  يذكر 

ل محددات احملتوى املعرفي، التي ُتعدُّ أساًسا للتقومي، يجب  (NDb أن املعايير التي ُتشكِّ

د مهارات القرن الـ21، وأن التقومي يجب أن يتبع نظاًما هرمّيًا جديًدا يهتم بجميع  أن جُتسِّ

عناصر العملية التعليمية، وليس فقط مبخرجات التعلم، ويشمل ذلك:

قياس إتقان الطالب مهارات القرن الـ21: بأدوات مالئمة لنوعية هذه املهارات، . 1

بعيًدا عن االختبارات وقياس استرجاع املعلومات، وبالتركيز على توظيف هذه 

املهارات في فهم احملتوى املعرفي مبستويات عليا، من خالل املوضوعات البينية 

مهارات  وتوظيف  العميق،  الفهم  تتطلب  مشاريع  على  للعمل  فرًصا  م  ُتقدِّ التي 

املهارات  جانب  إلى  والتقنية،  واإلعالم  املعلومات  ومهارات  واإلبداع،  االبتكار 

واملهنية. احلياتية 

الـ21: . 2 القرن  مهارات  لتحقيق  التدخل  إلى  الطالب  احتياج  مواطن  تشخيص 
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أيديهم  التربويون وضع  الـ21، يستطيع  القرن  التقومي ملهارات  نتائج  من خالل 

قبل  من  ذلك  ويتمُّ  لتحسينها،  إضافّيًا  دعًما  تتطلب  التي  الضعف  مواطن  على 

جميع املشاركني في العملية التعليمية مبْن فيهم الطلبة أنفسهم الذين يستطيعون 

تشخيص مواطن الضعف لديهم ولدى أقرانهم من خالل التقومي الشخصي وتقومي 

التعليمية. التدريس والبيئة  الزمالء وتقومي املنهج وطرق 

قياس كفاءة النظام التعليمي في تعليم مهارات القرن الـ21: من خالل تشخيص . 3

مواطن احتياج الطالب للتدخل، بتحديد كفاءة النظام التعليمي بجميع عناصره، 

وحتديد املواطن التي حتتاج إلى التطوير.

التعليمية . 4 للطلبة بإظهار كفاءتهم في مهارات القرن الـ21: للمؤسسات  السماح 

عة؛ وذلك يعني إتاحة الفرصة للمتعلمني إلثبات كفاءتهم  وجلهات التوظيف املتوقَّ

مونها من خالل الشراكة املجتمعية. بالعمل في املشاريع التي ُيقدِّ

Curriculum and Instruction س دري ت رق ال ج وط ه ن م ا- ال ًي ان ث

 Curriculum 21ح دليل "املنهج وطرق التدريس"،وهو دليل تطبيقي ملهارات القرن الـ يوضِّ

and Instruction: A 21 Century Skills Implementation Guide (P21, 2009a) أن 

معيار املنهج وطرق التدريس هو حجر األساس لتحقيق مهارات القرن الـ21 لدى املتعلِّمني. 

ويؤكد على أن املنهج يجب أن: 

ر الفهم العميق حملتواه بالتطبيق الواقعي احلقيقي ملهارات القرن الـ21، وذلك . 1 ُيطوِّ

التي  البينية  كاملوضوعات  ذلك،  التي حتقق  التعلُّم  أنشطة  باحتوائه على مناذج 

تتطلب إتقان احملتوى املعرفي وفهمه مبستويات عليا.

تعكس معاييره ومحتواه مهارات القرن الـ21؛ بحيث تكون موجهة لتحقيق تعلُّم . 2

هذه املهارات دون هدر لطاقات الطالب فيما هو بعيد عنها.

ا بني املعلمني والتربويني وصانعي القرار عن األفكار الكبرى التي . 3 يبني اتفاًقا عاّمً

يجب أن يدور حولها املنهج؛ لتحقيق إكساب مهارات القرن الـ21، ما يجعله يعمل 

دلياًل مفتاحّيًا تدور حوله جميع أنشطة التعليم.

ل التقومي . 4 يتمُّ تقومي مخرجاته من خالل األداء الفعلي في األنشطة ؛ بحيث ُيشكِّ

امتداًدا ألنشطة التعلم األساسية  وجزًءا ال يتجزأ منها.
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يلتزم العاملون عليه بالتطوير املستمر من خالل املراجعة الدورية واقتراح الطرق . 5

واألدوات الالزمة لتحسينه؛ ليعكس مهارات القرن الـ21 بشكل دائم.

املشاركة والتعاون بني جميع العاملني على املنهج من صانعي القرار، ومطوري . 6

احملتوى، ومقدمي هذه املناهج؛ لضمان مدى واسع من طرق التعلم والتعليم التي 

حتقق مهارات القرن الـ21.

ب أن: ج ا ي ه ل إل أن ي دل ار ال د أش ق س، ف دري ت رق ال ن ط ا ع أم

تعكس مبدأ التعليم من أجل الفهم من خالل التركيز على مهارات التفكير الناقد . 1

Teacher- وحل املشكالت، بعيًدا عن تلقني احلقائق واملعلومات، وذلك بقيادة املعلم

guided الذي يعمل على تنمية هذه املهارات من خالل التخطيط لألنشطة واخلبرات 

التي تتطلب االستقاللية في التطبيق، والقدرة على الفهم والتفسير.

تخلق خبرات وفرًصا ذات معنى ليستطيع الطلبة إظهار مهارات القرن الـ21 في . 2

العالم احلقيقي.

3 . Learner-centered ز على املتعلِّمني بحيث يكونون هم محور العملية التعليمية ُتركِّ

من خالل ربط خبرات التعلم مبعرفة وخبرات املتعلمني؛ ما يساعدهم على تطوير 

مهاراتهم بشكل منتظم ومالئم لقدراتهم واحتياجاتهم.

د على االستمرارية في تعديل وتطوير طرق التدريس من خالل التزام العاملني . 4 ُتؤكِّ

في املجال مبراجعتها؛ للتثبُِّت من فاعليتها في تطوير مهارات القرن الـ21.

ل  ُيشكِّ واملهنية  احلياتية  واملهارات  واالبتكار  اإلبداع  مهارات  على  التركيز  أن  كما 

الـ21؛ فقد أثبتت الدراسات أن الطلبة  ا في النجاح لتحقيق مهارات القرن  عنصًرا مهّمً

ا  ل عاماًل مهّمً الذين ميلكونها وميارسونها يرتفع مستوى أدائهم عن أقرانهم، كما أنها ُتشكِّ

على املدى الطويل ملا متنحه من فائدة في دفع املتعلِّمني إلكمال دراستهم وحتقيق أهدافهم 

في العمل Soffel, 2016. ولذلك أشار دليل توجهات حديثة في التربية، الصادر عن منتدى 

االقتصاد العاملي، إلى أهمية التركيز عليها وتنميتها بطرق مختلفة؛ منها تشجيع التعلُّم 

واهتماماتهم  وميولهم  املتعلِّمني  قدرات  توظيف  مع  املباشرة،  واخلبرة  اللعب،  خالل  من 

التفاعل  وتعزيز  للتعلُّم،  ومحفزة  آمنة  بيئة  لتوفير  التعزيز  واستخدام  األمثل،  الوجه  على 

والعالقات اإليجابية،ووضوح األهداف وتقسيمها، وحتفيز التفكير الناقد واالنعكاسي من 
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 (World خالل االكتشاف املوجه وحلِّ املشكالت، وتقدمي حتديات مالئمة ملستوى املتعلِّمني

.Economic Forum, 2016)

Professional Development ي
�ف ه م ر ال وي ط ت ا- ال ًث ال ث

 Development: الـ  القرن  ملهارات  تطبيقي  دليل  وهو  املهني"،  "التطوير  دليل  يقدم 

التوصيات  من  عدًدا   A 21 Century Skills Implementation Guide (P21, 2009b)

اإلرشادية لبناء مجتمع مهني ذي فاعلية في تنمية مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة، موجهة 

د على: إلى العاملني في قطاع التعليم ُتؤكِّ

ز على محتوى وطرق تدريس مهارات القرن . 1 بناء برامج تطوير مهني مكثف ُتركِّ

الـ21 لتدريس احملتوى املعرفي واملوضوعات البينية، من خالل توظيف مجاالت 

مهارات  دمج  على  كالتدريب  فصل،  دون  مجتمعة  التعلُّم  في  املطلوبة  املهارات 

وتقنية  اإلبداع  أو  كالرياضيات،  معني  محتوى  في  والتواصل  الناقد  التفكير 

اللغة. تعلُّم  في  املعلومات 

دمج مهارات القرن الـ21 في برامج إعداد املعلِّمني، من خالل مراجعة متطلبات . 2

لهذه  مناذج  املستقبل  معلمو  ميثل  أن  لضمان  التربوية؛  الكليات  في  التخرج 

وتطبيقها.  نقلها  على  قادرين  يكونوا  وأن  املهارات، 

بناء القدرات من خالل العمل بوصفه فريًقا متكاماًل من اإلدارة واملعلمني املتميزين . 3

لبناء بيئة عمل داعمة للتطوير املهني؛ ولبناء عالقات املشاركة والتعاون.

صة والقادرة على بناء مجتمع مهني فاعل، يستطيع . 4 بناء القيادات التربوية املتخصِّ

ر التطوير املهني للمعلمني في مؤسسات يسهل الوصول إليها؛ حيث يتمُّ  أن يوفِّ

نقل اخلبرات بني أفراد املجتمع املهني في كل منطقة.

االستثمار في تقنية املعلومات واالتصاالت، من خالل تطوير برامج تنمية مهنية . 5

ز على تنمية هذه املهارات لدى القيادة واملعلِّمني.  ُتركِّ

تقدمي . 6 الـ21، من خالل  القرن  تعليم مهني مبنية على مهارات  تطوير مجتمعات 

برامج التنمية املهنية إلكترونّيًا على اإلنترنت؛ لدعم جميع فئات العاملني في املجال 

التربوي من املعلمني واملديرين ومديري املناطق التعليمية.
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تدريب املديرين على طرق قيادة املبادرات املتعلقة مبهارات القرن الـ21.. 7

تقدمي برامج تنمية مهنية للعاملني في إدارات التعليم.. 8

دمج كليات التربية في قيادة التغيير نحو تعليم مهارات القرن الـ21.. 9

املعلمني . 10 أن  من  للتأكد  املعلِّمني؛  تأهيل  معايير  في  الـ21  القرن  مهارات  إدخال 

املشكالت. وحلِّ  الناقد  التفكير  مهارات  وتقومي  تعليم  على  القدرة  لديهم 

خلق بيئة تنمية مهنية من خالل نشر مصادر املعلومات على الشبكة العنكبوتية؛ . 11

دروس  وتقدمي  تخطيط  في  لعملهم  للمعلِّمني  املساندة  املواقع  ونشر  ببناء  وذلك 

الـ21. القرن  مهارات 

أما عن برامج إعداد املعلِّمني، فقد وضح دليل"املعرفة واملهارات في القرن الـ21 إلعداد 

 (21stCentury Knowledge and Skills in Educator Preparation AACTE التربويني

(P21, 2010 & كيف مُيكن لبرامج إعداد املعلمني التواؤم واالنسجام مع متطلبات التعلُّم 

في القرن الـ21، بناًء على املعايير األساسية األربعة املذكورة آنًفا، التي ينبغي العمل عليها 

لتحقيق هذه املهارات في النظام التعليمي وهي: املعايير والتقييم، املنهج وطرق التدريس، 

التطوير املهني، بيئات التعلم؛ وذلك بتحديد مخرجات التعلم لبرامج إعداد املعلِّمني التي 

تضمن اضطالعهم مبهامهم بكفاءة ومهنية؛ وذلك بامتالك اخلريج القدرة على أن:

فهًما . 1 املعرفي،وُيظهر  األكادميي  احملتوى  مواد  جلميع  تعليمّيًا  منوذًجا  يقدم 

الـ21. القرن  مهارات  امتالكه  جانب  إلى  البينية،  للموضوعات 

القرن . 2 ومهارات  معرفة  لتقومي  التقييم  إستراتيجيات  من  واسًعا  مدى  يستخدم 

املتعلِّمني. لدى  الـ21 

ُيتقن معرفة ومهارات القرن الـ21.. 3

رًا للتعلُّم بوضع املتعلمني في بؤرة االهتمام، باستخدام إستراتيجيات . 4 يعمل ميسِّ

ن املتعلِّمني من  التدريس املختلفة )مبا فيها االستخدام املالئم للتقنية(، والتي مُتكِّ

العمل في مجموعات، واتخاذ القرارات اجلماعية، والوصول إلى اتفاق جماعي في 

الرأي، والعمل مًعا لتحقيق األهداف التي متَّ االتفاق عليها.

أهمية . 5 األكثر  واملهارات  املفاهيم  تربط  التي  والوحدات  الدروس  م  وُيقدِّ ط  ُيخطِّ

م،  والتي يحتاج املتعلِّمون ملعرفتها والعمل بها؛ وذلك يعني جتنُّب التعليم غير املُنظَّ
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واحلقائق املنفصلة غير املترابطة التي ُتعيق ممارسة التفكير الناقد وحّل املشكالت 

ومهارات القرن الـ21.

الـ21 في أثناء العمل، ويعمل زمياًل . 6 ُيتابع فرص التطوير املهني ملهارات القرن 

املبتدئني.  للمعلِّمني  ًها  وموجِّ مّدِربًا 

البيئة . 7 على  املؤثِّرة  بالعوامل  معرفته  على  بناء  وكفاءة؛  ومسئولية  يتكيف مبرونة 

والعالم.  املدني  املجتمع  متطلبات  مع  واندماجه  واالقتصاد،  والصحة 

يستخدم التقنية مبهارة وسالسة وبطرق مالئمة للتدريس في جميع أنواع احملتوى . 8

املعرفي، في املمارسات اليومية.

يتفهم ويعمل محاميًا ومؤيًدا ومعزًزا لالحتياجات االنفعالية واجلسمية والتعليمية . 9

جلميع املتعلِّمني.

Learning Environments ة ي م ي عل ت ات ال ئ ي ب ا- ال ًع راب

 Building Your Roadmap to الـ القرن  لتعلم مهارات  التعلم  بيئة  ُيشير دليل"بناء 

إلى   21st Century Learning Environments "(Cable Impacts Foundation, 2015)

أن بناء بيئة التعلُّم املالئمة ملهارات القرن الـ21 يجب أن يتمَّ على أساس خمسة محاور 

هي: التعلُّم املستمر للعاملني في املدارس، وتطوير طرق التدريس والتطوير املهني، والتقومي 

واحملاسبية، والقيادة والثقافة، والبنية التحتية. حيث ُتعدُّ هذه احملاور أساًسا لتقومي البيئة 

وإعادة بنائها طبًقا لالحتياجات التي يتمُّ حتديدها.

ح  الة لتنمية مهارات القرن الـ21، يوضِّ ن املدارس من توفير بيئة تعلُّم فعَّ ولكي تتمكَّ

 Learning Environments: A 21"21دليل"بيئات التعلم: دليل تطبيقي ملهارات القرن الـ

Century Skills Implementation Guide(P21, 2009c) عدًدا من التوصيات اإلرشادية 

ملا ينبغي على املدرسة أن تقوم به لتحقيق البيئة الفعالة كما يلي:

بناء رؤية لبيئة التعلُّم التي متتد افتراضّيًا خلف أسوار املدرسة لتصل للمتعلِّمني . 1

بعد انتهاء اليوم املدرسي، فهي موجودة معهم طوال الوقت )7/24(؛ واستجابة 

الحتياجاتهم ولضمان تدريب املتعلِّمني على مهارات القرن الـ21.

البيئة املادية الفيزيائية للمدرسة يجب أن تكون مرنة ومتكيفة تسمح باملشاركة . 2

املدرسة وخارجها. املعلومات بني مجتمع  وتبادل  والتفاعل 
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ل نحو املرونة في تنظيم الوقت؛ ما يسمح بالعمل على املشاريع، واملوضوعات . 3 التحوُّ

ا بعيًدا  م الطلبة على أساس الكفاءة، وأن يكون التقومي مستمّرً البينية، وبتقومي تقدُّ

عن االختبارات املرتبطة بنهاية العام.

تقوية العالقات بني العاملني في بيئة التعلم؛ بحيث يتمُّ االنتقال من االنعزال إلى . 4

التي  الطرق  أفضل  املعلمون  يجد  حيث  إيجابية؛  تربوية  بيئة  لتكوين  التواصل؛ 

الداعمة.  البيئة  والتعاون مع  باملشاركة  تساعدهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم 

العالم العربي واإلسالمي ومهارات القرن الـ21
في االستعراض السابق للمنظمات والهيئات التي اضطلعت بوضع أطر العمل لتعلُّم 

بها ال  التي اهتمت  الدول  التحالفات بني  تبنيَّ أن  املقال،  بداية  الـ21 في  القرن  مهارات 

تشمل أّيًا من الدول العربية، بل تكاد تكون تركيا هي الدولة اإلسالمية الوحيدة العضو في 

منظمة التعاون والتطوير االقتصادي )OECD(؛ وبذلك يتضح حجم الفجوة بني ما عملت 

عليه هذه الدول من تأطير وتوضيح ملهارات القرن الـ21وتقدمي البرامج الداعمة لها، وبني 

الدول العربية واإلسالمية التي اقتصر فيها العمل على ذات املوضوع على جهود متفرقة 

صني الذين سعْوا لنقل املعرفة حول ماهية هذه املهارات  ينبع أغلبها من التربويني املتخصِّ

أو الكفاءات؛ ولوضع تصورات لكيفية تنفيذها على أرض الواقع، وقد وجدت الباحثة أن 

رة تنظيًما عن مهارات القرن الـ21 هي في الكتب والوثائق  أكثر مصادر املعلومات املتوفِّ

املترجمة التي ُنشرت حولها )انظر على سبيل املثال؛ بيرز، 2014 ترلينج، 2014؛جاكوبز، 

قة املنشورة على شبكة  201؛ جيان وآخرين، 2015(، إضافة إلى عدد من املقاالت املتفرِّ

اإلنترنت في مواقع منظمات أو هيئات أو مواقع شخصية أو مدونات. 

إال أن ذلك ليس باألمر الذي ُيستهان به، بل هو خطوة في االجتاه الصحيح نحو البدء 

بوضع إطار عمل لتفعيل مهارات القرن الـ21 في التعليم في املنطقة العربية؛ حيث أشار 

Voogt و Roblin )2012( إلى أن تفعيل هذه املهارات بشكل واقعي يجب أن يبدأ بتعريف 

كل مهارة أو كفاءة منها تعريًفا إجرائّيًا؛ لتحديد املتوقَّع من املتعلِّمني من املعرفة واملهارات 

ل للتنفيذ  واالجتاهات في كل مرحلة عمرية؛ما ُيسهم في تطوير إطار عمل مفاهيمي ُمفصَّ

يشمل طرق التدريس والتقومي. ويلي التعريفات اإلجرائية للمهارات لكل مرحلة عمرية، حتديد 
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االرتباطات بني احملتوى املعرفي الذي ينبغي تقدميه في كل مرحلة وبني مهارات القرن الـ21، 

من خالل تقدمي املوضوعات البينية التي تتطلب تطبيق املعرفة من مجاالت مختلفة باستخدام 

التفكير الناقد وحّل املشكالت واألفكار اإلبداعية، باإلضافة إلى توظيف جميع مهارات التقنية 

واملعلومات واملهارات احلياتية، وتتميز املوضوعات البينية بأنها متغيرة بشكل مستمر كونها 

د أنه يجب أن يكون مصدر هذه املوضوعات  تعكس مشكالت حقيقية معاصرة، وذلك ُيؤكِّ

العالم الواقعي في كل حقبة ولكل مرحلة عمرية بطريقة مالئمة. 

أما عن تقنية املعلومات واالتصاالت فذلك مجال التعلم ومحتواه؛ حيث البد أن تكون 

التقنية أداة للتعلُّم التي يتمُّ من خاللها التوصل إلى املعرفة ومعاجلتها وعرضها، وأن يتمَّ 

تعلُّم طرق استخدامها وتوظيفها والتفاعل معها وفق أفضل األساليب، فاملعرفة التقنية هي 

أداة ولغة العصر اللتان ال ميكن االستعاضة عنهما بغيرهما، بل لقد أصبحت في عصرنا 

تعلُّم احملتوى املعرفي  الفارق بني األمية والتعليم، بل يستحيل  ل  التي ُتشكِّ احلاضر هي 

تقنية  على  العمل  مهارات  إتقان  دون  املطلوب  الوجه  على  الـ21  القرن  مهارات  وتطبيق 

واالتصاالت. املعلومات 

وال يخفى على ذي ُلبٍّ أن حتقيق هذه اآلمال يستلزم دعًما تنظيمّيًا ومادّيًا ضخًما 

أنه ال  ندرك  أن  ومنطقية، فالبد  واقعية  أهدافنا  تكون  ولكي  واخلبرة.  املعرفة  إلى جانب 

أعيننا  نصب  ووضعناها  خبراتهم  من  استفدنا  إذا  إال  سبقونا  من  بركب  اللحاق  مُيكن 

ليواكب  التعليم  تطوير  أن  ُيتبني  السابقة؛  للخبرات  قراءتنا  ومن  به.  لالسترشاد  دلياًل 

متطلبات القرن الـ21 لن يكون إال بتضافر جهود احلكومات ورءوس األموال في املؤسسات 

االقتصادية التي هي في حاجة في األصل ملن ُيدير عجلتها وُيكمل مسيرتها؛ فهي منفعة 

متبادلة، يكون نتاجها حتقيق التطور في التعليم ومواصلة البناء. وال ينقص العالم العربي 

املستنير اخلبرات وال العلم الالزمان لتحقيق هذه اآلمال التي ستكون واقًعا قريًبا بأمر الله 

إن شددنا العزم وأخلصنا النية، وقد بدأت إرهاصات تأطير العمل على إكساب املتعلِّمني 

مهارات القرن الـ21 من قبل األفراد واملؤسسات املهتمة بتطوير التعليم في العالم العربي 

تظهر هنا وهناك؛ ما ُيشير إلى أنه قد حان الوقت للعمل على تقدمي الدعم التنظيمي من 

ف حتالفاتها في رقي مجتمعاتها من خالل االستثمار  قبل احلكومات، التي ينبغي أن ُتوظِّ

في اإلنسان رأس املال األول واألهم.
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التعليم في خط النار: النزاع وحرمان 
األطفال من التعليم فى الشرق األوسط
المؤلف: منظمة اليونيسف . سنة النشر: سبتمبر 2015

عرض: د.خالد صالح الدين حنفي  *

صدر تقرير منظمة اليونيسف فى أيلول /سبتمبر 2015 بعنوان "التعليم حتت خط 

النار:Education Under Fire". وترجع أهمية هذا التقرير إلى تركيزه على دراسة آثار 

الصراع وتصاعد العنف على األطفال في سن الدراسة وعلى النظم التعليمية في تسعة 

ولبنان واألردن  والعراق  العربية والشرق األوسط وهى: سوريا  املنطقة  بلدان  بلدان من 

الراهنة،  األزمة  مظاهر  التقرير  ورصد  فلسطني.  ودولة  والسودان  وليبيا  واليمن  وتركيا 

يجب  التى  املستقبلية  والتحديات  معها،  التعامل  فى  املطروحة  واحللول  وأبرز مؤشراتها 

* كلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
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التعامل معها سواء من قبل املنظمات الدولية أو من قبل الدول املتأثرة بالصراع أو دول 

العالم على وجه العموم.

ووفًقا للتقرير فقد بلغ عدد األطفال احملرومني من التعليم فى البلدان التسعة أكثر من 

)13( مليون طفل، وهذا ما يصفه التقرير بأنه كارثة، كان من أبرز أسبابها االستهداف 

لت  مت وإما حتوَّ د للمدارس وللمرافق التعليمية - في بعض األحيان - والتى إما حتطَّ املتعمَّ

إلى مآٍو للعائالت التى فقدت منازلها نتيجة احلرب، وصار ذلك أحد األسباب األساسية 

التي متنع األطفال من الذهاب إلى املدرسة، وكذلك خوف املعلمني الذين يتركون- في بعض 

األحيان- مواقعهم،  باإلضافة إلى خوف اآلباء واألمهات، الذين ال يريدون إرسال أطفالهم 

ب ماليني من  إلى املدرسة ألسباب تتعلق بالسالمة، وهي من العوامل التي تسبَّبت في تسرُّ

املدرسة.

وأوضح التقرير مظاهر األزمة فى الدول التسع؛ ففي سوريا والعراق واليمن وليبيا، 

ُيوجد ما يقرب من 9000 مدرسة غير مستخدمة. أما في األردن و تركيا ولبنان فإن أكثر 

من 70,000 طفل وطفلة سوريني ال يستطيعون الذهاب إلى املدرسة؛ ألن البنية التحتية 

التعليمية في هذه البلدان ال مُيكنها استيعاب أعباء إضافية.

لقد أوجدت األزمة السورية أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم؛ حيث بلغ عدد النازحني 

إلى  بعضهم  إنسان، جلأ  مليون  ونصف  ماليني  على سبعة  يزيد  ما  احلرب  من  ين  الفارِّ

العراق وتركيا واألردن ولبنان ومصر.

فى  التحتية  البنية  تدمير  فى  اإلسرائيلى  العدوان  أحداث  تسببت  فقد  غزة  فى  أما 

. املدارس صاحلة  من  كثير  تُعْد  ولم  القطاع، 

وفى اليمن،أغلقت آالف املدارس نتيجة الصراع الدائر هناك، وبلغ عدد األطفال الذين 

ُحرموا من التعليم )1.8( مليون طفل، ُيضافون إلى )1.6( مليون طفل لم يلتحقوا أصاًل 

بالتعليم قبل نشوب احلرب.

الصراع  تأثير  إلى  األرقام  السكان.وُتشير  ثلث  د  تشرُّ إلى  الصراع  ليبيا،أدى  وفى 

على ما يقارب مليوني شخص ممن تأثروا بتدمير املنازل والبنى التحتية واملرافق. أما فى 

السودان فقد بلغ عدد النازحني )2.9( مليون إنسان.

وأشار التقرير إلى أن الصراعات القائمة أدت إلى ضياع اإلجنازات واالستثمارات 
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فى مجال التعليم فى هذه الدول، وإلى تعطيل حركة التنمية من خالله، ويتضح ذلك جلّيًا 

فى حالة العراق واليمن وسوريا.

بالصراعات  تأثرت  التى  واجلماعية  الفردية  احلاالت  من  العديد  التقرير  ورصد 

القائمة،واآلثار السلبية للصراع، وكيف أسهم هذا الوضع في زيادة أعداد حاالت زواج 

والصراعات. احلروب  فى  األطفال  وجتنيد  الصغيرات،  الفتيات 

املتحدة  األمم  منظمات  ذتها  نفَّ التى  املبادرات  من  عدٍد  على  الضوء  التقرير  وسلَّط 

املتحدة  أطلقتها األمم  التى  )ال لضياع جيل(  مبادرة  ومنها  املدني،  املجتمع  ومؤسسات 

وشركاؤها من املنظمات الدولية عام 2013، وأدت هذه املبادرة إلى توفير التمويل لدعم 

التعليم فى دول الصراع والدول املجاورة لها، وأنشأت املبادرة )600( ناٍد مدرسي لتعويض 

األطفال السوريني ما فاتهم من دروس، كما دعمت املبادرة تعليم األطفال الالجئني فى كل 

من لبنان و األردن وتوفير الفرص التعليمية لهؤالء الالجئني.

مت اليونيسف حملة "العودة إلى التعليم" إلنشاء أماكن مؤقتة للتعليم وتوفير  كما نظَّ

بإتاحة  احلملة  فقامت  املتضررة؛  املدارس  وإصالح  وترميم  والتجهيزات  التعليمية  املواد 

فرصة العودة للتعليم لـ )260( ألف طفل فى قطاع غزة، وتدريب )11( ألف معلم، كما 

قامت اليونيسف بالتعاون مع صندوق الشراكة العاملية بدعم تسريع التعليم من خالل إعادة 

تأهيل )139( مدرسة متضررة فى ست محافظات مينية، وتوفير فرص التعليم لـ )68( ألف 

طفل وتزويد املدارس باألثاث واملقاعد واملكاتب، كما قامت اليونيسف بتنفيذ برنامج التعلم 

لألطفال املتسربني من التعليم الرسمي، وتشجيع األطفال على االستذكار فى منازلهم أو 

وفى  الغرض،  لهذا  خصيًصا  إعدادها  متَّ  التى  التعليمية  املواد  بواسطة  احمللية  املراكز 

العراق مت إعداد مواد تعليمية تكميلية لدعم األطفال املتغيبني مؤقًتا عن املدرسة ويستخدم 

حالّيًا فى مخيمات الالجئني. 

ومتَّ االعتماد على التعلم اإللكتروني بوصفه أحد احللول املطروحة لتوفير فرص التعليم 

لألطفال فى مناطق احلروب والصراعات، فجرى تنفيذ مبادرة " املدرسة االفتراضية للتعليم 

م مقررات  فى مناطق األزمات "سحابتي"، وهى عبارة عن ِمنصة إلكترونية باللغة العربية ُتقدِّ

اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم مصحوبة بنظام تقييم ومنح شهادات 

 ،Raspberry P1  من خالل اإلنترنت. كما متَّ استخدام جهاز كمبيوتر خاص أطلق عليه
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البرمجة واحلساب،  تعليم األطفال بعض مهارات  ز على  ُيركِّ وهو جهاز كمبيوتر محمول 

ل لألطفال فى  وفى السودان يتم استخدام أجهزة لوحية رخيصة وتقدمي منهج تعليمي ُمعجَّ

املناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه اجلهود، فإن التقرير ُيشير إلى مجموعة من التحديات التى ُتواجه 

تعليم األطفال فى هذه الدول وهى:

العمل على خفض األطفال املتغيبني عن املدرسة، وذلك من خالل توسيع خدمات . 1

التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي لتشمل ماليني األطفال الذين ُحرموا من 

التعليم.

توفير املزيد من الدعم ألنظمة التعليم الرسمية فى دول الصراع.. 2

املطالبة بوقف الهجمات على املدارس واملؤسسات التعليمية.. 3

إن . 4 حيث  به؛  املتأثرة  والدول  الصراع  دول  فى  التعليم  لتمويل  األولوية  إعطاء 

مستوى اإلنفاق على التعليم فى دول الصراع فى عام )2013(  لم يتجاوز )%2( 

ا. وهو مستوى متدٍن جّدً

على أي حال، فهذا التقرير الصادر عن منظمة اليونيسف باللغتنْي العربية واإلجنليزية 

التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية، ورصًدا لواقع تعليم  مُيثِّل إضافة إلى غيره من 

ح فى ضوء الوضع الراهن  األطفال فى هذه املناطق التى ُتعاني من الصراع. ومن املُرجَّ

أن تستمر هذه الصراعات واحلروب فى القريب العاجل فى اليمن وسوريا والعراق وليبيا؛ 

ومن َثمَّ على دول العالم العربي العمل على دراسة كيفية التعامل مع اآلثار السلبية لهذه 

املشكلة والتفكير فى توفير التمويل والدعم ألنظمة التعليم فى هذه الدول، وتنفيذ مبادرات 

الصراع  منه على مستوى دول  األطفال احملرومني  لهؤالء  التعليم  لتوفير فرص  وحمالت 

املواد  وتوفير  املؤقتة  التعليم  املدارس ومراكز  تأثرت سلًبا وإنشاء  التى  املجاورة  والدول 

أو مآويهم، واإلفادة من شبكات  التعليم لألطفال فى منازلهم  ُتتيح فرص  التى  التعليمية 

اإلنترنت وأنظمة التعليم اإللكتروني فى إتاحة فرص التعليم لهم مبا َيُحدُّ من تفاقم الوضع 

والتخفيف من حدة األزمة القائمة.
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التربية من أجل التنمية المستدامة
في مرحلة الطفولة  

د. علي أسعد وطفة *

التنوع  خضم  في  أنه  ندرك،  أن  علينا  يجب  قدًما،  للمضي 

ل عائلة  الكبير من الثقافات وأشكال احلياة اإلنسانية، أننا نشكِّ

بشرية واحدة، تعيش على أرض واحدة، ويحكمها مصير واحد 

مجتمع  إقامة  أجل  من  لنعمل  مًعا  ننضمَّ  أن  وعلينا  مشترك. 

اإلنسان  وحقوق  الطبيعة،  احترام  على  يقوم  مستدام،  عاملي 

السالم". وثقافة  االقتصادية،  والعدالة  العاملية، 

)ميثاق األرض، الديباجة(. 

رة . ك ب م ة ال ول ف ط ة - ال دام ت س م ة ال ي م ن ت ة - ال ول ف ط ة - ال ي م ن ت ة: ال ي اح ت ف م ات ال م ل ك ال

مقدمة: 
تواجه املجتمعات اإلنسانية اليوم حتديات طبيعية واجتماعية بالغة التأثير في مختلف 

مجاالت الوجود اإلنساني، والسيما في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية. فموارد 

ا، واالحتباس احلراري  األرض احملدودة تستنزف بطريقة تدميرية وبوتائر متسارعة جّدً

التنوع احليوي. ويأتي ارتفاع مستويات سطح البحر نتيجة  د  البيئي ويهدِّ التوازن  يدمر 

البلدان  في  املعمورة، والسيما  أرجاء  في مختلف  البشر  د ماليني  ليهدِّ املناخي  االحترار 

الفقيرة التي تعاني من ضعف في وتائر منوها. فالهجرة عبر القارات، وارتفاع مستويات 

ل جميعها نسًقا  الفقر، وندرة الغذاء، وتضاعف األمراض، وتراجع األمن اإلنساني، تشكِّ

من التحديات واملخاطر التي تواجه املجتمعات اإلنسانية في مختلف أصقاع األرض وتهدد 

احلياة اإلنسانية. 

* جامعة الكويت - كلية التربية.
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برونتالند  تقرير   )OECD( والتنمية  التعاون  منظمة  فيها  نشرت  التي  اللحظة  منذ 

)Brundtland report()١( في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي، الذي طرح قضية التنمية 

وعلمّيًا،  العالم، سياسّيًا  بدأ  بالغة األهمية واخلطورة،  باعتبارها قضية عاملية  املستدامة 

ه أنظاره إلى التربية بوصفها املنطلق احليوي في مواجهة حتديات الوجود واملصير.  يوجِّ

املواد  إلدراج  مكثف  نحو  على  ُتبذل  والتربوية  السياسية  اجلهود  بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ 

والقضايا واملسائل األساسية املتصلة بالتنمية في املناهج التربوية كما في حال املمارسة 

املناخ،واالنحباس احلراري، وحماية  وتغير  البيئة،  بتلوث  تتعلق  التي  كالقضايا  التربوية، 

املوارد الطبيعية، وكل هذه األمور أضحت قضايا أساسية في مجال التربية والتعليم. وفي 

هذا السياق يالحظ أن هذه القضية لم تعَط ما يجب أن حتظى به في مناهج التربية والتعليم 

في مرحلة الطفولة املبكرة وفي مجال تعليم األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة. 

وفي التسعينيات من القرن املاضي شهد املجتمع اإلنساني عدًدا هائاًل من املشكالت 

العاملية اخلطيرة التي اقتضت الضرورة العمل على وضع سياسات وإستراتيجيات عاملية 

 )United Nations Organization( ملواجهتها والتصدي ملخاطرها. وقد أدت األمم املتحدة

ا في دعم وتعزيز نشاطات العديد من املنظمات واالجتماعات  ومنظماتها الفرعية دوًرا مهّمً

العاملية املعنية بهذا الشأن، ورعاية الكثير من املؤمترات التي كرست لتناول قضايا التنمية 

العاملية وحتدياتها. وميكن اإلشارة في هذا السياق إلى تضافر جهود هيئة األمم املتحدة 

بهذا الصدد مع مؤسسات ومنظمات عاملية، والسيما املنظمات غير احلكومية عبر شبكاتها 

ومنتدياتها  بجمعياتها  الدولية  املؤسسات  لهذه  وكان  دولّيًا،  إطاًرا  ل  تشكِّ التي  الواسعة 

وهيئاتها ومؤمتراتها وندواتها دور فاعل في إيجاد املسارات املتميزة لبناء إستراتيجيات 

ملصير  العاملية  التهديدات  مواجهة  في  وتنفيذها  والثقافي  واالقتصادي  السياسي  للعمل 

الكوكب والكائنات احلية التي حتيا عليه.

 The( فت التنمية املستدامة ألول مرة في عام ١987 من قبل جلنة برونتالند وقد ُعرِّ

Bruntland World Commission(، وهي اللجنة العاملية املعنية بوضع إستراتيجية أممية 

األجيال  بقدرة  املساس  دون  احلاضرة  األجيال  احتياجات  تلبية   ....." بأنها:  للتنمية)2(. 

القادمة على تلبية احتياجاتها")3(، وأصبح هذا التعريُف أكثَر شيوًعا وأهمية بني مختِلف 

التعريفات التي وضعت لتعريف التنمية املستدامة، بل ُيعدُّ حالّيًا ركيزة أساسية في كل فهم 
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الحق للتربية املستدامة. َبْيَد أن هذا التعريف يتضمن مفهومنْي رئيسنْي: 

ا: مفهوم "احلاجة"، والسيما االحتياجات األساسية لفقراء العالم، التي ينبغي  م ه أول

إيالؤها األولوية القصوى. 

ا: فكرة القيود املفروضة من قبل الدول واحلكومات على احترام البيئة وتأهيلها  م ه ي ان وث

لتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية ألفراد املجتمع. 

د بوضوٍح على البعدْين  وهذا التعريف الذي قدمته برونتالند عن التنمية املستدامة، يؤكِّ

اإلنساني والعاملي ملسألة التنمية املستدامة. وهنا يجب علينا أن ننطلق من التصور الذي 

يرى في التنمية املستدامة عمًقا يتجاوز حدود الدالالت التي أعطيت لها، فاالستدامة - كما 

نراها- عملية دينامية أكثر منها سمة ثابتة للمجتمع، كما أننا نراها أدواٍت ووسائَل للعمل 

ل حتدًيا إنسانّيًا  بداًل من النظر إليها كغاية نسعى إليها في النهاية، وهي فوق ذلك كله تشكِّ

ا في مجال التغيير الثقافي واالجتماعي املستمر.  مستمّرً

وقد وجدت فكرة التنمية املستدامة هذه تعزيًزا لها في أعمال قمة األرض في ريو دي 

َم لها مفهوًما جديًدا عميق  جانيرو )مؤمتر األمم املتحدة املعنّي بالبيئة والتنمية، ١992( فقدَّ

الصلة بالتنمية املستدامة وهو "االستهالك املستدام"،وينصُّ على إلزام الشعوب في البلدان 

الغنية بالعمل على تغيير أمناط استهالكها وتقنني الهدر االستهالكي والصناعي، مبا من 

شأنه حتقيق التنمية املستدامة واحملافظة على دميومة املوارد الطبيعية.

ويبدو أن تعريف برونتالند لم يسلم من االنتقادات الشديدة والسيما تلك التي أوردها 

برونتالند  بأن تعريف  املفهوم، ويفيد  لهذا  املهم  تناوله  Amartya Sen في  أمارتني صن 

ملفهوم التنمية املستدامة تعريف ريادي لكنه يعاني من بعض أوجه الضعف والسيما في 

ارتكازه على مفهوم تلبية االحتياجات "Need")٤(؛ وبذلك يرى أنه يجب علينا أن ننظر إلى 

األفراد بوصفهم "كائنات مبدعة تفكر وتتصرف وتنتج، وليس بوصفهم كائنات حتتاج إلى 

تلبية احتياجاتها")٥(.

وهذا يعني وفق صن أنه يجب النظر إلى الناس والتعامل معهم بوصفهم أناًسا قادرين 

على "التفكير، والتقييم، واحلل، واإللهام، والفعل، والقدرة على تشكيل العالم)٦(.

ز  تعزِّ التي  "التنمية  أنها  التنمية املستدامة على  ومن هذا املنطلق أعاد صن تعريف 

الذي  املنظور  يدعم  املقبلة"؛وبذلك  األجيال  بقدرات  املساس  دون  احلاليني  الناس  قدرات 
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ينطلق منه صن فكرة "القدرة اإلنسانية" بدياًل من فكرة احلاجة، كما يدعم فكرة الدمج 

في مفهوم التنمية املستدامة ويوائم بقوة بني فكرتي االستدامة واحلرية، فالبشر وفًقا لهذا 

املنظور ليسوا مجرد مخلوقات لهم احتياجات ُتَسدُّ وُتلبَّى بل أشخاص يتمتعون باحلريات 

والقدرات..قادرون على الفعل واإلنتاج في املقام األول")7(.

وقد لقَي هذا التوجه صداه مع موقف تشوماخر Schumacher الذي يقول: "إن التنمية 

التنظيم  على  وقدرتهم  بتعليمهم،  يتعلق  فيما  الناس  مع  بل  واألشياء  السلع  مع  تبدأ  ال 

واالنضباط.ومن دون هذه العوامل الثالثة ستبقى املوارد جميعها مجرد إمكانية مفترضة")8(.

ومنذ عقد مؤمتر القمة العاملي)9( للتنمية املستدامة في جوهانسبرج عام 2002،أصبح 

من املسلَّم به وعلى نطاق واسع أن للتعليم دوًرا رئيًسا يؤديه في حتقيق ثقافة االستدامة 

وتكريس منظورها الذي يربط الرفاهية االقتصادية بالتنوع الثقافي والتنوع البيئي)١0(.

ا بأنه يجب على التعليم من أجل التنمية املستدامة أن يكون  ونشهد اليوم اتفاًقا عاّمً

جزًءا ال يتجزأ من التعليم اجليد للجميع، على النحو الذي مت حتديده في ضوء مؤمتر داكار 

لعام 2000)١١(. ويالحظ هنا أن التركيز على مفهوم االستهالك املستدام يجب أن يكون 

احملور األساسي للتعليم في السنوات األولى من أجل تعزيز التنمية املستدامة.وميكن لنا 

في هذا السياق النظر إلى اإلجراءات املستدامة على أنها إجراءات ُتلبي احتياجات األجيال 

احلاضرة دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها املستقبلية.

مواجهة  في  ا  مهّمً دوًرا  ميارسا  أن  للتربية  كما  للتعليم  ميكن  أنه  ذلك  من  ويتضح 

التحديات احليوية الكبرى. ومن منطلق أهمية الدور التربوي تراكمت الدراسات والبحوث 

صة التي تتمحور حول دور التعليم في  وتدفقت أدبيات هذا املوضوع وترامت الوثائق املتخصِّ

عملية التنمية والتنمية املستدامة، وترسيخ مفاهيمها، وتزويد املواطنني بالقدرة على العمل 

التغيير اإليجابي  ملواجهة التحديات املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية، والعمل على إحداث 

املنشود في بنيتها. ومع أهمية هذا التراكم الهائل بدور التربية عموًما، فإن االهتمام بدور 

ا.  التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة يسير بوتائر ضعيفة ومحدودة جّدً

التعليم من أجل التنمية املستدامة: 
عام ١992على  جانيرو  دي  ريو  في  عقدت  التي  املتحدة  األمم  قمة  توصيات  زت  ركَّ
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ثالثة أقانيم للتنمية: التنمية االجتماعية، والتنمية االقتصادية، وحماية البيئة. وهذه الركائز 

الثالث مترابطة ومتعاضدة ال ميكن الفصل بينها في مجال التنمية املستدامة.ولذلك فإن 

التحدي الذي يواجه املربني في مرحلة الطفولة املبكرة يتمحور حول تطوير النظم التعليمية 

بكل من هذه  يتعلق  فيما  املستدامة  اإلجراءات  ز  تعزِّ التي  التربوية  واملمارسات  واملناهج 

الثالث.  الركائز 

ر "الركائز" الثالث للتعليم من أجل التنمية املستدامة وألجلها رؤية للتعليم قوامها  وتوفِّ

حتقيق التوازن بني الرفاهية االقتصادية والبشرية وبني الثقافة مبعاييرها اإلنسانية القائمة 

على احترام البيئة. ولذلك من املهم أن ندرك أن التنمية املستدامة تعتمد هذه الركائز الثالث 

مًعا؛ ومن ثم فإن أي ممارسة أو سياسة ال تأخذ هذه الركائز مًعا أو أّيًا منها في احلسبان 

فإنها بالضرورة آيلة إلى الفشل. وهذا يعني بالضرورة أن على املربني التركيز في وقت 

ر على تعليم األطفال القدرة على الرؤية النقدية لوضعية املنتجات الصناعية والغذائية  مبكِّ

ومآالتها تقنّيًا واقتصادّيًا وثقافّيًا. وهذا ُيشير إلى ُنقلة كبيرة في التحول من النهج التقليدي 

الذي ال يحفل بالطاَبع النقدي لهذه املنتوجات الصناعية.

إمكانية  على  ينطوي  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  فإن  العملية،  الناحية  ومن 

دمج عدٍد من األمناط التربوية في مجال تطوير املناهج الدراسية ضمن توجهات التربية 

على التنمية املستدامة، كالتربية للمستقبل؛ والتربية على املواطنة؛ والتربية على التسامح؛ 

والتربية على السالم؛ والتربية على التعدد الثقافي ؛والتربية في مجال التثقيف الصحي؛ 

التربوية منصة فعالة لتطوير  التوجهات  ل هذه  البيئية؛ والثقافة اإلعالمية. وتشكِّ والتربية 

املناهج الدراسية احلديثة والسيما تلك املعنية بتطوير الوعي االقتصادي التنموي لألطفال 

في مجال التربية املستدامة. 

التنمية املستدامة )ESD()١2( يف مرحلة الطفولة املبكرة:
 The UN Convention on the( )١989( د اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ُتؤكِّ

Rights of the Child()١٣( أن جلميع األطفال احلقَّ في التعليم، وتضع خطة العمل " من 

أجل التنمية املستدامة " التي صدرت عن '"قمة األرض"' في ريو Rio )١992( لتعزيز التعليم 

رة؛  االبتدائي األساسي في قمة أولوياتها. لكن هذا االهتمام لم يشمل مرحلة الطفولة املبكِّ
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حيث يكون التفاعل األعمق بني األطفال ووسطهم البيئي. إذ غالًبا ما ُيواجه األطفال في 

رة أكبر التحديات البيئية، وفي هذه املرحلة يكون الوقت مناسًبا لبناء  مرحلة الطفولة املبكِّ

االجتاهات الثقافية اإليجابية وغرس القيم التنموية البيئية في عقل الطفل وتكوينه النفسي. 

ا  وميكن القول في هذا السياق - استناًدا إلى البحوث والتجارب- إن األطفال الصغار جّدً

قادرون على التفكير اجليد فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية والبيئية، وبناء على ذلك فإن 

التعليم والتربية على التنمية املستدامة يكونان أكثر فعالية كلما كان هذا التعليم في وقت 

سابق وكان األطفال أصغر سّنًا.

 Charlie( تشارلي سيمبسون  اإلنكليزي  الطفل  الرؤية جتربة  هذه  على  مثال  وخير 

Simpson(، ففي عام 20١0 استطاع ذلك الطفل البالغ سبع سنوات حينذاك أن يستقطب 

انتباه اجلمهور في غرب لندن مبا أبداه من بسالة إنسانية في التضامن مع ضحايا زلزال 

ر، فبعد مشاهدته األخبار على شاشة التلفزيون ركب تشارلي دراجته ملسافة  هايتي املدمِّ

خمسة أميال )8 كم ( متوجًها إلى حديقة قرب منزله في لندن جلمع التبرعات واألموال؛ 

وذلك من أجل شراء الطعام واملاء واخليام لضحايا الزلزال في هايتي استجابة لنداء منظمة 

األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(.وكان تشارلي يتوقع في ذلك احلني أن يجمع أقل من ٥00 

جنيه إسترليني، ولكن اهتمام وسائل اإلعالم بتجربته الالفتة للنظر ساعده على جمع أكثر 

من 2١0,000 جنيه إسترليني لصالح ضحايا الزلزال. وتقدم قصة تشارلي مثااًل على ما 

ميكن لألطفال أن يقوموا به على املستوينْي الفردي واملجتمعي من خالل التركيز على التعليم 

ر)١٤(. من أجل التنمية املستدامة في وقت مبكِّ

اهتماًما   2009 عام   في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أولت  األساس،  هذا  وعلى 

قبل  من  للمشاركة  العام  املبدأ  أن  دة  مؤكِّ إليهم،  يستمع  أن  في  األطفال  بحقوق  ا  خاّصً

األطفال يشكل شرًطا أساسّيًا وحيوّيًا لتنفيذ جميع احلقوق األخرى املدرجة في اتفاقية 

حقوق الطفل)١٥(. وضمن هذا املسار دعت اجلمعية العامة الدول إلى ضمان حقوق األطفال 

في التعبير عن جميع القضايا التي متسهم، دون متييٍز على أي أساس، وذلك من خالل 

مواصلة تنفيذ اللوائح والترتيبات التي تنصُّ على ذلك والسيما مشاركة األطفال في جميع 

الظروف، سواء كان ذلك في داخل األسرة واملدرسة أو في إطار احلياة االجتماعية التي 

حتيط بهم. 
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يوتيبورج  جامعة  بها  اضطلعت  التي  املبادرة  إلى  املقام  هذا  في  اإلشارة  وميكن 

 Centre( واالستدامة  للبيئة  املشترك  املركز  مع  باملشاركة  للتكنولوجيا،  تشاملرز  وجامعة 

for Environment and Sustainability( في عام 200٤، وذلك بالدعوة إلى مؤمتر دولي 

حول التعليم من أجل التنمية املستدامة الذي عقد الحًقا في غوتيبورج  Goteborg بعنوان 

لتغيير عاملنا  Learning to change our world. وأسهمت حلقات العمل املكثَّفة  التعلم 

رة. وانطلقت  في ذلك املؤمتر في التركيز على مفهوم التعليم للتنمية في مرحلة الطفولة املبكِّ

الة ونشطة فيما يتعلق  توصيات املؤمتر من مسلمات االعتقاد بأن األطفال كائنات ذاتية فعَّ

إذا كان  فيه والسيما  يعيشون  الذي  بالوسط  ويتأثرون  يؤثرون  وأنهم  بحياتهم اخلاصة، 

هذه  اتخذت  وقد  واجتماعية.  بيئية  أوساط  في  االنخراط  والسيما  ذلك  يتطلب  وسطهم 

بوصفها  الطفولة  مرحلة  في  للتفكير  التقليدي  الطاَبع  عن  فيه  ابتعدت  التوصيات مساًرا 

مرحلة رومانسية تفيض ببراءة األطفال وألعابهم ضمن سياق حياة آمنة ومأمونة غامرة 

بالسعادة تنأى عن األحداث من حولهم. وقد أسفر املؤمتر عن عدة توصيات عن التعليم 

من أجل التنمية املستدامة. ومن أهم القضايا التي ركز عليها املؤمتر أهمية التعلم من أجل 

رة باعتبارها نقطة انطالق للتعلم مدى احلياة؛  التنمية املستدامة في مرحلة الطفولة املبكِّ

د املؤمتر على تكريس قيم املساواة بني اجلنسنْي وحقوق  من أجل التنمية املستدامة؛ كما أكَّ

ر للطفل بوصفه تأصياًل إنسانّيًا، فالتعليم في  اإلنسان والقيم الدميقراطية في التعليم املبكِّ

ل نقطة انطالق في اجتاهات العمل على تربية الطفل على  هذه املرحلة من الطفولة يشكِّ

التنمية املستدامة.  مبادئ 

الطفولة  املناهج املدرسية في مجال تعزيز مشاركة  ز املؤمتر على أهمية تكامل  وركَّ

في حماية البيئة والتعايش معها وتأكيد القيم والقناعات لدى األطفال بأهمية التغيير في 

البيئة واملجتمع مبا يدعم مسارات التعليم من أجل التنمية املستدامة. فالتعليم في مرحلة 

الرعاية  النقدية، وتوفير  القدرات  وبناء  للتعلم مدى احلياة  ر األساس  يوفِّ املبكرة  الطفولة 

األولية والثانوية للشباب، مبا في ذلك تعزيز إمكانات الرعاة األساسيني للتنمية املستدامة. 

ر من أجل التنمية املستدامة في مناهج  د املشاركون على أهمية التعليم املبكِّ وقد شدَّ

رة على منهجية  السنوات األولى؛ حيث يتمركز هذا التعليم التنموي في مرحلة الطفولة املبكِّ

دمج القيم التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية في مختِلف أوجه حياة الطفل ونشاطاته، 
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اعتماد  العمر، ويتعني  السنة األولى من  تتجاوز أعمارهم  لم  الذين  وهذا يشمل األطفال 

هذه النهج على نطاق أوسع في املناهج الدراسية الرسمية لنهج التعليم ونهج التعليم غير 

النظامي في مجال التربية على التنمية املستدامة.

سها املؤمتر أهمية املمارسة العملية للمعلمني بوصفهم مناذج   ومن القضايا التي كرَّ

تربوية حية، فاألطفال يتماهْون مبعلميهم ويتمثلون سلوكهم باالقتداء، وهذا يعني أنه يجب 

املمارسات  أفضل  لتقدمي  واملمارسة  الفكر  بني  التوافق  ملبدأ  وفًقا  العيش  املعلمني  على 

التربوية التنموية. ويتمركز هذا التطبيق العملي في التفاعل احلي مع البيئة الذي يهدف إلى 

احلد من الهدر في الطاقة واملياه واملواد ومحاربة التلوث، كما يشمل ذلك املمارسة احلية 

للقيم االجتماعية التنموية في مجال املمارسات الدميقراطية واإلنسانية، مبا يعني باختصار 

أن على املعلمني ممارسة ما يدرسونه من قيم ونظريات. 

وأخيًرا نبَّه املؤمترون إلى أهمية التركيز على إطالق البحوث والدراسات وتشجيعها 

هذا  في  البحوث  من  املزيد  بإجراء  ونادْوا  التنموية،  القيم  على  ر  املبكِّ التعليم  مجال  في 

رة يعاني من نقص شديد في هذا املجال.  امليدان؛ وذلك ألن التعليم في مرحلة الطفولة املبكِّ

أهمية الطفولة يف مجال الرتبية على التنمية املستدامة: 
د علماء النفس أن السنوات اخلمس األولى من حياة الفرد ُتعدُّ األساس احليوي  يؤكِّ

تتشكل  املرحلة  هذه  ففي  فيها،  يصقل  التي  الوجودية  والبوتقة  الفرد  لتشكيل شخصية 

معطيات  مع  للفرد  التربوي  التفاعل  خضم  وفي  وجوده،  معالم  وتتبلور  الفرد  شخصية 

الوجود اإلنساني في هذه املرحلة األولى من الطفولة تتغلغل القيم واملعاني والدالالت في 

ل هذه املعطيات التربوية في  ل منطلًقا لسلوكه وفهمه للكون، وستشكِّ أعماق الفرد وتشكِّ

املستقبل القريب أو البعيد مرجعيات أساسية ملختلف أشكال التفاعل بني اإلنسان والبيئة 

أوضاًعا  ما  يواجه شخص  فعندما  احلياة.  فيها مدى  يعيش  التي  والطبيعية  االجتماعية 

صعبة ومعقدة، أو عندما يتطلب األمر اتخاذ قرارات مهمة، فإن القيم الضاربة جذورها في 

سة للشخصية في مرحلة الطفولة األولى ستؤدي دوًرا حاسًما  التكوين الداخلي للفرد املؤسِّ

ه خيارات الطفل وحتدد قراراته وسلوكياته وردود أفعاله.  وُتوجِّ

لذلك، إذا كنا نرغب في تكوين اجتاهات إيجابية لألجيال القادمة نحو احترام الطبيعة 
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س كل املعطيات  ورعاية الكوكب واحملافظة عليه وحمايته، فمن الضرورة مبكان أن نؤسِّ

خها وفق اجتاهات إيجابية مكينة نحو  رة ونرسِّ املنهجية والفكرية في مرحلة الطفولة املبكِّ

قيم احترام الطبيعة والعناية بالبيئة واحملافظة عليهما، وهذا يتضمن ترسيخ أهمية الترابط 

خه من قيم وممارسات واجتاهات  احليوي بني البشر والبيئة التي حتتضنهم. فكل ما نرسِّ

الفرد  حياة  مسار  في  ومؤثًرا  فاعاًل  سيبقى  األولى  الطفولة  مرحلة  في  الفرد  وعي  في 

املستقبلية حتى النهاية.

احليوانات،  مكونات:  من  عليه  تنطوي  مبا  للطبيعة  ا  جّدً حساسون  فاألطفال 

والنباتات،والورود، والنار، واملياه، واألرض، والرياح، واحلرائق... إلخ. وهم يتأثرون بعمق 

عاطفّيًا ونفسّيًا وفكرّيًا بكل ما يتعلق باملكونات احليوية للطبيعة. وتبنيِّ التجربة أن أغلب 

ُتنسى  ال  بسرور حلظات  يتذكرون  الكبيرة  املدن  في  يعيشون  الذين  البالغني  من  الناس 

في مرحلة الطفولة والسيما تلك السنوات التي قضْوها في األرياف، مع النباتات والبذور 

والطيور  واملاشية  واألزهار، واخليول  والورود  واألنهار، واحلدائق،  واألشجار وأشكالها، 

يجب  هنا،  ومن  القدمية.  الطفولية  الذكريات  تلك  ُتغالبهم  ما  وغالًبا  األليفة.  واحليوانات 

في  تأخذ  التعليم،  في  الة  فعَّ إستراتيجيات  بناء  أجل  من  الطفولية  التجارب  هذه  اعتماد 

وعي  في  جذورها  تضرب  التي  والتصرفات  والقيم  واملشاعر  األحاسيس  هذه  االعتبار 

األطفال من أجل بناء اجتاهات إيجابية خالقة نحو البيئة. ومن هذا املنطلق ُأدرجت مقررات 

رة في كثير  الطبيعة بوصفها نشاًطا علمّيًا مؤثًرا في الوعي البيئي في مرحلة الطفولة املبكِّ

من بلدان العالم. وفي هذا املسار، ومع االهتمام العاملي بتدهور البيئة، بدأ هذا املوضوع 

مرحلة  في  التعليم  في  كبيرة  أهمية  يكتسب  أن  املرجح  ومن  سياسّيًا،  اهتماًما  يجتذب 

رة، في عدد كبير من البلدان التي بدأت تضّمن الطبيعة والبيئة في املناهج  الطفولة املبكِّ

رة.  املبكِّ الطفولة  للتعليم في مرحلة  الدراسية 

التنمية املستدامة يف رياض األطفال: 
يستمد منهج التربية املستدامة في تعليم األطفال جوهره التربوي من نظرية فروبل 

Fröbel، ويرتبط ارتباًطا وثيًقا برؤيته؛ إذ كانت نظريته التربوية تتمحور حول ربط األنشطة 

املدرسية باألنشطة التي ميارسها الطفل في حياته اليومية لتصبح إطاًرا مرجعّيًا لسلوكه 
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يؤديها  التي  والوجودية  احليوية  األنشطة  أغلب  يشمل  وهذا  احلياة،  مدار  على  ونشاطه 

اليومية، كاألعمال التي يقوم بها في املنزل، مثل الطبخ ونشر اخلشب  الطفل في حياته 

والزراعة، واملمارسات التي يؤديها في تفاعله مع الناس في محيطه كما في طريقة نظرته 

إلى احلياة والوجود. فاألطفال الصغار يختلفون عن الكبار في تكوينهم الذهني والنفسي، 

لذا فإن الطريقة األجنع لتعليمهم وتأهيلهم إنسانّيًا واجتماعّيًا في مرحلة ما قبل املدرسة 

تكون على أساس التعلم باللعب والعمل واللون والصورة واملوسيقى، وكل ما ميكنه أن يكون 

محبًبا وجمياًل وممتًعا ومشوًقا بالنسبة إلى الطفل.

وُتعتبر رياض األطفال املكان املثالي الذي يعيش فيه األطفال الصغار مبا ميكنهم من 

التعلم واالستكشاف في عالم آمن وشفاف دون أجندات خفية، ففي رياض األطفال يبدأ 

بريئة حسية  بطريقة  بعض  على  بعضهم  فيتعرف  الثقافي،  االجتماعي  بالتفاعل  األطفال 

مباشرة بعيًدا عن النمذجة املتحيزة التي جندها في عالم الكبار؛إذ إن رياض األطفال هي 

أماكن تلتقي فيها أجيال مختلفة من بيئات متنوعة وخلفيات ثقافية متباينة، يتفاعل فيها 

ل بوتقة إنسانية ينشأ فيها  األطفال مع اآلباء واألجداد والكبار والصغار، وهي بذلك تشكِّ

الطفل على قيم احملبة والسالم والتوازن اخلالق مع مكونات البيئة التي يعيش فيها. وفي 

هذه الرياض ال توجد أسئلة مبهمة أو غير مفهومة لدى األطفال، بل هناك دائًما وقت لطرح 

األسئلة واإلجابة عنها مبصداقية وبراءة وصراحة. وفي ذلك العالم الصغير املفعم باملعاني 

التنمية  على  للتربية  املناسب  املكان  هو  وأخالقّيًا،فهذا  روحّيًا  الطفل  ل  يتشكَّ اإلنسانية 

املستدامة روحّيًا ونفسّيًا وأخالقّيًا إزاء البيئة واإلنسان واحلياة)١٦(.

لقد بيَّنت البحوث املتعلقة بأطفال مرحلة ما قبل املدرسة أن األطفال يتعلمون جيًدا 

وبطريقة مذهلة عن طريق اللعب، وإذا كان تعليم األطفال ينبغي أن يكون عن طريق اللعب، 

التفاعل مع  األطفال من  قادًرا على متكني  بالتعلم في مجمله سيكون  اللعب  إدماج  فإن 

قضايا البيئة والطبيعة وحقوق اإلنسان. 

في هذا املكان املثالي )روضة األطفال( يكون التحدي التربوي تنموّيًا، فهناك الكثير من 

املعلومات املوجودة في العالم غير معروفة عند األطفال، وعلى املعلمني بذل اجلهد والعمل 

جلعل املجهول مفهوًما ومعلوًما عند األطفال؛ وذلك بخلق فرص متجددة وحيَّة الكتشاف 

املجهول عن طريق املمارسة، وهذا يتطلب من املعلمني أن يكونوا على دراية ومعرفة مبا هو 
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مطلوب منهم وما ينبغي أن يعلِّموه لألطفال، ومن ناحية أخرى هناك حتديات أكثر صعوبة 

قد ُتواجه املعلمني، وقد تكون إحدى طرق التعامل مع هذه الصعوبات هي محاولة حتديد 

ما ميكن أن يستفيد منه جميع األطفال في املستقبل)١7(.

 وفي إطار هذا التوجه التربوي يتعلم الطفل قيم الشجاعة والنزاهة والتفكير النقدي 

ل محوًرا أساسّيًا في التربية املستدامة الضرورية جلميع  واملسئولية، وهي القيم التي تشكِّ

األطفال حتى يكونوا مستعدين ملستقبل غامض غير معروف، والطفل هنا يتعلم ويتأصل 

على مقاومة الظلم واملطالبة بحقوق اإلنسان؛ بحيث ُيصبح في املستقبل قادًرا على املواجهة 

عندما ُتنتهك حقوق اإلنسان، وعلى مناهضة الظلم عندما يراه، وعلى مقاومة االعتداء على 

الني في مجتمع  البيئة عندما يلمسه، ومن هنا في الرياض تكمن القدرة على بناء مواطنني فعَّ

تنموي مستدام.

 وفي هذا املدار يجب على املعلمني املتخصصني في التعليم من أجل التنمية املستدامة 

أن يكونوا قادرين على أداء املهمة التربوية مبا ميتلكونه من أفكار وتصورات ونظريات حول 

التنمية املستدامة، وضمن رسالتهم التربوية يجب أن يكونوا قادرين على مواجهة وحتدي 

جتارب األطفال وأفكارهم. وفي الوقت ذاته يجب األخذ بعني االعتبار أن النهج التربوي هو 

األهم. ومن املرجح أن يكون هذا النهج منفتًحا على االختالفات ويجعل تباين أفكار األطفال 

وجتاربهم مهمة مركزية لتعزيز وعي األطفال بصنع املعنى)١8(. 

فاإلحساس باملسئولية واملشاركة االجتماعية يشكالن جزًءا ال يتجزأ من مفهوم التنمية 

املستدامة، وهنا تكمن مهمة املعلمني في رياض األطفال أو التعليم ما قبل املدرسي؛ إذ يجب 

عليهم ترسيخ هذه املعاني وجتسيدها في أمناط السلوك الطفولية قبل املدرسة؛ ألن التنمية 

االجتماعية كانت دائًما وال تزال عاماًل رئيًسا في حياة األطفال الصغار، وميكن القول إن 

ترسيخ مفهومي املسئولية واملشاركة ليس أمًرا صعًبا ومعقًدا على اإلطالق؛ إذ ميكن للمربني 

في مرحلة ما قبل املدرسة ترسيخ هذه املعاني وتعظيم هذه الدالالت في عقول األطفال عن طريق 

تفاعل األطفال مع بعضهم بعًضا باللعب واألنشطة املدرسية الترفيهية املشوقة، ومن املؤكد هنا 

ل اجلانب األكثر أهمية في عملية التشكيل الذهني واالجتماعي للطفل؛ لذا جند  أن اللعب يشكِّ

تعاظًما في مشاركة املعلمني لألطفال في ألعابهم؛ ألنهم يعتقدون - وهذا صحيح علمّيًا- أن 

اللعب أفضل وسيلة لتعليم األطفال وترسيخ املعرفة التي يريدون إيصالها إليهم. 
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وخالل ورشة العمل الدولية التي عقدت في غوتيبورج عام 2007 حول موضوع "دور 

التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة من أجل مجتمع مستدام"، وضعت توصيات بشأن التعليم 

دت هذه التوصيات  من أجل التنمية املستدامة عند أطفال مرحلة ما قبل املدرسة . وقد أكَّ

أهمية العالقات الوثيقة بني املعلمني واألطفال، وهذه األهمية تشمل عالقة األطفال بعضهم 

د روحه احلقيقية. ومثل  ل قلب التعليم قبل املدرسي وجتسِّ ببعض؛ ألن هذه العالقات تشكِّ

خ لدى الطفل فكرة  هذه العالقات املتوازنة بني األطفال ومعلميهم وبني األطفال أنفسهم ترسِّ

الدميقراطية وُتعلِّمه العيش مع اآلخرين وفق معاييرها، وُيعدُّ هذا اجلانب من أكثر اجلوانب 

املعلمني واملتعلمني ضمن أجواء  املدرسة؛ حيث يعيش جميع  املضيئة في مرحلة ما قبل 

دميقراطية آمنة وخالقة. 

وفي العديد من رياض األطفال النموذجية يتم فرز األشياء وتصنيفها إلعادة تدويرها 

البيئة؛  مكونات  واحترام  وأهميتها  األشياء  دوامية  فكرة  لترسيخ  وذلك  الحق؛  وقت  في 

ومن ثم ترسيخ فكرة االقتصاد في االستهالك وإضفاء املعنى على األشياء وتكريس فكرة 

تفقد قيمتها  والبيئة، فاألشياء ال ميكن أن  الطبيعة  والهدر في  والتبذير  رفض اإلسراف 

عبر االستهالك، فهناك دائما إمكانية حتويلها إلى أشياء أخرى مفيدة للمجتمع ولإلنسان، 

ل أحد العناصر  خ فكرة دوامية األشياء والقدرة على تدويرها تشكِّ وهذه العملية التي ترسِّ

األساسية في التربية املستدامة. 

فلسفة االستدامة- التدوير: 
صة في مجال التعليم من أجل التنمية في   ميكننا أن مُنيِّز في مناهج التربية املتخصِّ

مرحلة الطفولة املبكرة محورْين أساسينْي للتربية البيئية:

 )أ( املعرفة واخلبرة امللموسة املباشرة للطبيعة؛ 

)ب( التحويل وإعادة التدوير.

واملغامرة  واالستكشاف  البيئي  بالوعي  تتصل  التي  الفعاليات  األول  يتضمن احملور 

والتجارب مع العناصر الطبيعية )البذور والنباتات واملياه والتربة والرمال والرياح والطيور 

الصغيرة واحليوانات الصغيرة وغيرها(.

ل احملور الثاني في عملية تدوير واستخدام املواد املهملة في مجال األنشطة  بينما ُيشكِّ
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رة. فالتربية  ا في مناهج التعليم في مرحلة الطفولة املبكِّ التربوية والفنية جانًبا حيوّيًا مهّمً

رة يتفاعالن جوهرّيًا - كما أسلفنا- مع عناصر الطبيعة  والتعليم في مرحلة الطفولة املبكِّ

وبقاياها؛ حيث يتم تدويرها وحتويلها إلى أشياء مفيدة مثل اللعب، واألدوات املوسيقية، 

واملواد الفنية. 

واألشياء املهملة، مثل الصناديق، واألكواب البالستيكية والزجاجات الفارغة، والورق 

املهمل واألنسجة، واملالبس املستعملة، والقبعات، واألحذية، والنظارات، واملرايا، واألنابيب، 

واخلردة اخلشبية، ميكن تدويرها وإعادة استخدامها وحتويلها إلى أشكال وأشياء مفيدة 

ومثيرة لالهتمام على نحو تربوي. ومن ثم فإن استكشاف املصنوعات القدمية مثل اخليام 

واملراصد والقوارب والسفن والغواصات والصواريخ والشاحنات والقطارات والصناعات 

ي  واملصانع، ُيعطي األطفال جتربة استكشاف العالم واإلحاطة بأسراره. وهذه العملية ُتغذِّ

وأنها  ال متوت،  الطبيعة  في  األشياء  أن  على  تدلُّ  املدى  عميقة  فلسفية  رؤية  الطفل  في 

قادرة ضمن سياق الفعل اإلنساني على أن تعود إلى احلياة من جديد بيد األطفال وضمن 

الكائنات  أن  هو  اإلبداعي  التدوير  هذا  من  نتعلَّمه  الذي  الدرس  نعم،  خيالهم.  توهجات 

الطبيعية ال متوت، وهي إن اندثرت ال تفنى معانيها فهي تنتمي إلى العالم الذي نعيش فيه، 

ل إلى كائنات أخرى مهمة في احلياة ومفيدة، وهذا يعني أن عالقة اإلنسان  وميكن أن تتحوَّ

بالطبيعة تسمو في هذه العملية مبعانيها اإلبداعية. 

ومع ذلك يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار أنه ليست كل األشياء املهملة مناسبة إلعادة 

رة، ميكننا استخدام مجموعة واسعة من املواد من  التدوير. ففي مراكز تنمية الطفولة املبكِّ

مجموعات أشمل وأوسع من املواد األخرى التي ال تصلح للتدوير، وفي كل األحوال فإن 

فكرة التدوير والتجديد في معطيات البيئة فكرة أساسية في تعميق صلة األطفال بالطبيعة 

إبداعّيًا، وتنميتهم على تقدير األشياء الطبيعية واالهتمام بصيرورتها. 

التأسيس النقدي لعقلية الطفل: 
عمليتي  عبر  للتعليم  رة  املبكِّ األساسية  املراحل  في  اإلمنائية  التربوية  املناهج  تهدف 

والصناعية  الطبيعية  املخلَّفات  تدوير  إعادة  )أي   )Transformation( والتدوير  التحويل 

وإعطائها معًنى جديًدا( إلى حتقيق أهداف فلسفية ونفسية وتربوية في آن واحد. لقد دفع 
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التصنيع وظهور املجتمع االستهالكي إلى توليد حاجات صناعية زائفة ومتكلَّفة؛ وهذا بدوره 

أدى إلى تراكم هائل في حجم النُّفايات الصناعية والطبيعية. 

يعتقد الشخص العادي، في جميع أنحاء العالم، أنه ال ميكننا أن نعيش دون البضائع 

التي ُتنتجها التكنولوجيا الصناعية املتقدمة. فوجود املال واالنخفاض النسبي في أسعار 

املنتجات الصناعية ُيولِّدان الرغبة في شراء املنتجات الصناعية واستخدامها املتزايد على 

بوتائر متسارعة. ونحن  واملنتوجات تسير  البضائع  ا. فعملية استبدال  نحو متسارع جّدً

نعيش في حلقٍة ُمْفَرَغة مرعبٍة جتمع بني اإلنتاج واالستهالك. فإستراتيجيات التسويق ُتغري 

الناس بشراء أحدث املنتوجات املتطورة، وعلى نحو متسارع تفقد املنتوجات السابقة أو 

املستخدمة حالّيًا )التي ال تزال مفيدة( قيمتها وأهميتها؛ حيث تدفع إلى مكاسر اإلهمال 

ل إلى مجرد ُنفايات صناعية بائدة غير مرغوبة.  والعدمية وتتحوَّ

وتأسيًسا على هذه املعطيات يتم تعزيز الروح االستهالكية ومتكني سلوك االستبدال 

في عقولنا وعاداتنا واجتاهاتنا، وتنمية نزعتنا إلى مواكبة اجِلدة واجلديد واحتقار القدمي 

للتعبير عن الروح احلقيقية  النزعة االستهالكية ليست سوى طريقة واحدة  وازدرائه. إن 

أبًدا،  املتسارعة  االستهالكية  دورته  في  يتمثل  الذي  الرأسمالي  الصناعي  اإلنتاج  لعالم 

ذاته  التكنولوجي  اجلديد  يتحول  ما  وسرعان  القدمي،  محل  اجلديد  يحل  مبوجبها  والتي 

رة للبيئة ولإلنسان. ومن ثم فإن هذه  إلى قدمٍي يترامى في ُركام النُّفايات الصناعية املدمِّ

واملالبس  املنزلية  واألجهزة  سياراتهم  من  يتخلصون  الناس  جتعل  واملواقف  الوضعيات 

واألحذية واألمتعة الشخصية والهواتف احملمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والصوت 

دة.  اقتناء اجلديد بصورة مستمرة ومتجدِّ إلى  والكاميرات، ويسعْون 

وقد بدأ املجتمع اإلنساني اليوم حتت تأثير هذا التراكم في النُّفايات يشعر بالقلق 

الكبير، والسيما بشأن النُّفايات اإللكترونية التي حتمل مخاطر اإلشعاعات الضارة باإلنسان 

وبالبيئة، كالبطاريات، والرقائق املشعة وغيرهما من املواد اخلطرة على الصحة والبيئة. 

ك العالقات اإلنسانية: لقد  ويكمن اخلطر األكبر لهذه القيم االستهالكية في مجال تفكُّ

العالقات  لت  الصداقة شعوًرا سطحّيًا، وحتوَّ وغدت  الزوال،  عاطفة سريعة  أصبح احلب 

قيم سلبية  إلى ظهور  ذلك  وأدى  والزوال.  بالتسارع  تتسم  مادية  عالقات  إلى  اإلنسانية 

مخيفة مثل خيانة اآلخرين والغدر بهم بسهولة وألتفه األسباب، أو التخلي عن هذه العالقات 
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واإلهمال  باالغتراب  يشعرون  الناس  أصبح  حتى  كبيرة،  بسرعة  واستبدالها  اإلنسانية 

وكأنهم سلع قدمية يجب جتديدها ورميها في سلة املهمالت. وغدا األمر مخيًفا إلى درجة أن 

قلياًل من سوء الفهم بني األصدقاء واألحبة يكفي لقطع الروابط حتى بني اآلباء واألبناء، أو 

ح الوقائع أن األبناء يتخلْون بسرعة  بني األمهات والبنات، أو بني األزواج والزوجات. وتوضِّ

كبيرة عن ذويهم املسنني؛ إذ سرعان ما يجد هؤالء املسنون أنفسهم في دائرة اإلهمال 

والنسيان من قبل أقرب الناس إلى قلوبهم وحياتهم. 

قيم  وتقدير  القدمي  إلى  االعتبار  إعادة  ملنظور  ا  جّدً الكبيرة  األهمية  تأتي  هنا  ومن 

املستهلك واملهمل عبر رؤية جديدة وقيم متجددة، فتقييم بعض األشياء التي متَّ التخلص 

منها ُيضفي كثيًرا من املعاني ويوقظ مبدأ الشعور بالدميومة واالستمرارية واالنتماء في 

ال من جديد الستعادة  حياة الناس ووجودهم. فاحترام الطبيعة وتقدير البشر ميكن أن يؤصِّ

الناس واألشياء؛ وذلك يؤدي بدوره إلى  الناس والناس كما بني  العالقات اإلنسانية بني 

تعزيز قيم احملافظة على القدمي واحترام ما كانت عليه األشياء، وتقدير كينونة األشخاص 

كما كانوا وكما يجب أن يكونوا عليه من احترام وتقدير. 

وعلى هذا النحو ميكن إضفاء املعاني اجلديدة على أشياء وأمور قدمية، وذلك عندما 

يتم توظيفها من جديد لغايات جديدة. على سبيل املثال، إن حتويل زجاجة من البالستيك 

إلى لعبة لألطفال، أو حتويل أي منتوج قدمي مستهلك إلى صورة فنية جديدة، أمر يؤدي 

إلى احلصول على قيمة تتجاوز حدود املنفعة املادية اخلاصة باألشياء، فاألمر هنا يكمن في 

رة والفانية. إن إعادة التدوير )بصرف النظر عن  إضفاء املعنى والداللة على األشياء املدوَّ

قيمها االقتصادية والبيئية( حتمل في ذاتها قيًما نفسية ودالالت فلسفية وتربوية. وتتمثل 

هذه القيم في إضفاء املعنى على القدمي والتركيز على داللتي أهمية األشياء ودميومتها 

ل لعملية استكشاف  والسيما في األمور التي تتعلَّق بالناس. وهذا السلوك التربوي يؤصِّ

القيمة اإلنسانية لإلنسان ولكرامته الذاتية، فاإلنسان قيمة تتجاوز حدود النظرة احملدودة 

إليه، إنه توق إلى املستقبل واحللم والسعادة واحلب واجلمال. 

األطفال يف مواجهة التحديات الحيوية: 
هل ميكن فعلّيًا لقضايا البيئة واحمليط احليوي لإلنسان أن تثير اهتمام الطفل مثل: 
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ث  وتلوُّ ر،  والتصحُّ املياه،  احتياطيات  وتراجع  األوزون،  طبقة  وثقب  احلراري،  االحتباس 

الهواء، واألمراض الناجمة عن تدهور البيئة، والقمامة السمية والذرية؟ فمن الواضح أن 

تناول هذه القضايا البيئيَّة في الصحف، وعلى شاشات التلفزيون، وفي برامج الدردشة 

اليومية، ُيثير اهتمام األطفال ويحرِّض فيهم الفضول املعرفي. وألن هذه املشكالت ترتبط 

باهتمامهم  حتظى  وجودية  حتديات  بوصفها  يواجهونها  فإنهم  األطفال،  بحياة  حيوّيًا 

وقلقهم. وتفكيرهم 

وفي هذا يقول الفيلسوف اإلسباني أورتيجا إي جاسيت )Orte y Gasset(: "ال شيء 

"، "أنا نفسي عني ظروفي"، وهذا يعني أن األحالم، والرغبات،  يحيط بي هو غريب بالنسبة إليَّ

وهذا األمر بالتأكيد ينسحب على األطفال. فاحمليط احليوي الذي نعيش فيه وكل ما ينطوي 

وكينونته  املرء  يشكل شخصية  ومادية  ونفسية  ثقافية  ومشكالت  وقضايا  أشياء  من  عليه 

الذاتية، ومبا أن املرء جزء من الطبيعة، فإن كل مشكلة تؤثر على البيئة - الهواء والنباتات 

والغابات واألنهار واحليوانات وظروف احلياة على األرض - تؤثر في وجوده وكيانه. 

"فاإلنسانية - كما جاء في ميثاق األرض - هي جزء من عالم متطور واسع، إنها 

الوطن الذي نعيش فيه باعتبارنا جماعة بشرية حية.. وعلينا أن نقرر العيش بإحساس 

أنفسنا بوصفنا جماعة كونية متثل مجتمع  التعرف على  علينا  املسئولية، كما  عاملي من 

األرض برمته، وكذلك ضمن سياق مجتمعاتنا احمللية ". وهكذا فإن املبدأ األول لهذا امليثاق 

هو "االعتراف بأن جميع الكائنات مترابطة ترابطًا عميقًا وجوهريًا، وأن كل مظهر وشكل 

من أشكال احلياة يحظى بقيمته الكونية بغض النظر عن قيمته للبشر" )20(.

التجارب الحيوية لألطفال: 
ما الصيغ والطرائق الفضلى التي ميكن أن تعتمد إلدراج هذه القضايا البيئية احليوية 

واملوضوعات في مناهج التربية والتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة؟ وفي معرض اإلجابة 

ميكن القول إن أفضل طريقة وأكثر أشكال التعلم فعالية في السنوات األولى من العمر 

واملراحل األولى من التعليم املبكر هي طريقة املشروع. وميكن أن نورد هنا باختصار شديد 

موجزًا ملشروع واحد وضعه مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم بني ٣ إلى ٤ سنوات، 

مبساعدة من معلميهم، في أحد املراكز التعليمية مبرحلة الطفولة املبكرة.
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ديدان األرض)2١(: 
 وجد فيليب حشرة صغيرة حتت أوراق جافة من شجرة البرتقال عندما كان يلعب في 

احلديقة، فنادى زمالءه الذين كانوا في مكان قريب قائاًل لهم بدهشة: انظروا ..انظروا ماذا 

وجدت؟ سأله أحد رفاقه: ما هذا يا فيليب؟ فأجابه فيليب قائاًل: "إنها دودة األرض". وعندما 

عاد األطفال إلى الفصل بدءوا يتحدثون عن الدودة التي شاهدوها حتت شجرة البرتقال، 

ف  ل هذا األمر املوضوع الرئيس للحوار في الفصل الدراسي. واستطاع املعلم أن يوظِّ وشكَّ

احلادثة توظيًفا تنموّيًا بتشجيعه لألطفال على احلوار والتساؤل في محاولة منهم لفهم ما 

الحظوه حتت الشجرة وبني أوراقها املتناثرة. وبدأ األطفال ُيبدون تعليقاتهم وشروحاتهم 

املتنوعة. وعلَّقت ليزا على املوضوع بالقول: والدي يعمل في مجال تربية دود األرض. ثم 

سألها املعلم: ملاذا يقوم والدها بتربية دود األرض؟ فأجابت ليزا بالقول: "إنه يبيع سماد 

ز  دودة األرض". ويسأل املعلم : "هل دود األرض يجعل السماد أفضل؟ وهنا أخذ املعلم يركِّ

على هذه املسألة محاواًل أن يجعل األطفال يفهمون سر السماد وعالقته بدودة األرض)22(.

وبدأت األسئلة واإلجابات تتدفق بني التالميذ، وبعد فترة من الوقت، استطاع التالميذ 

بناء هذا االستنتاج: "الديدان تشكل زغب األرض، وهي التي تساعد النباتات على التفتح 

والنمو ". وفي كل هذه اللحظات من احلوار كان اهتمام األطفال بالقضية واضًحا، وكانوا 

جميًعا يريدون معرفة املزيد عن ديدان األرض. فقال بعضهم إنهم لم يروا دودة األرض 

من قبل، وإنهم لم يكونوا على علم قط بقدرة هذه الديدان الصغيرة على جعل األرض أكثر 

يناعة وخصوبة لنمو األشجار والنباتات)2٣(.

ك  وبعد ذلك اقترح املعلم على األطفال القيام مبشروع ميكنهم من معرفة كيفية حترُّ

الديدان في داخل التربة وكيفية صنعها األنفاق الناعمة، كما ميكنهم من معرفة املواد التي 

تتغذى عليها الديدان وسبب كراهيتها ألشعة الشمس. واقترح بعض األطفال دعوة والد 

ليزا )مربي الديدان( للحديث عن عمله في هذا املجال. ثم اقترح بعضهم أن يقوموا ببناء " 

مشتل لدودة األرض" في حديقة املدرسة؛ ومن ثم االستفادة من هذا املشتل لوضع السماد 

املنتج على النباتات املدرسية)2٤(.

دودة األرض"، وهو مشتل مصنوع من  "مشتل  ومعه  املدرسة،  إلى  ليزا  والد  وجاء 

الزجاج؛ حيث ميكن لألطفال مراقبة عمل ديدان األرض. وأوضح في شرحه له كيفية تكاثر 



186
مجلة الطفولة والتنمية -ع 31 / 2018

الديدان، وكيفية تأثيرها في التربة وتخصيبها، كما شرح لهم أهمية السماد بالنسبة إلى 

ث عن الكائنات احلية الدقيقة التي تعيش في التربة، وعن أهميتها للنباتات  احلدائق. ثم حتدَّ

بشكل عام، وللخضراوات على وجه اخلصوص. وفي نهاية املطاف، كان األطفال فرحني 

ا مبا تلقْوه من معرفة عن ديدان األرض ودورها في تخصيب التربة ومنو النباتات)2٥(.  جّدً

الثانية من املشروع اقترح األطفال بناء مشتل لديدان األرض بعد أن  وفي املرحلة 

وجدوا أفكاًرا عملية عديدة جيدة لتحقيق هذا املشروع من خالل شبكة اإلنترنت، واقترحوا، 

بإشراف املعلم، إحضار عدة مواد ضرورية: زجاجة من البالستيك، ومقص لقطع جانب 

من الزجاجة، وكيلوجرام من التربة، وبعض الرمل، وشريط الصق، وكيس من البالستيك 

األسود، وقطعة من رقائق األملنيوم لتغطية الزجاجة )وحلماية الديدان من الضوء وأشعة 

عليهم  كان  ذلك،  من  واألهم  املتعفنة،  الفاكهة  وقشور  الطعام،  بقايا  وجميع  الشمس(، 

إحضار عدد صغير من ديدان األرض. وكتب املعلم على السبورة كل األشياء التي اقترحها 

األطفال وكل ما قالوه، ثم طلب منهم أن يرسموا األشياء واملواد املطلوبة على أوراق بيضاء.

بإشراف  املواد  هذه  إلحضار  األطفال  بني  املهام  تقسيم  مّت  األخيرة  املرحلة  وفي 

املعلم، وبعد احلصول على املواد املتفق عليها، بدءوا العمل وفق املخطط الذي وضعوه؛ 

حيث قام األطفال بقص جانب واحد من الزجاجة البالستيكية، ثم وضعوا طبقات التربة 

والرمل واألوراق اجلافة وقشور الفاكهة. ثم وضعوا الديدان وغطوا كل شيء بأوراق اخلس 

اجلافة، وأخيًرا غطوا الزجاجة بقطعة البالستيك األسود، وبعد عدة أيام قام األطفال بإزالة 

البالستيك ملراقبة ما يحدث. وبعد أربعة أسابيع أخرى كان الفرق واضًحا متاًما: أصبحت 

املواد تربة مختلطة، وقد تغيَّر تكوين املواد داخل الزجاج كما لونها.

وبينما كانت الديدان - التي أطلق عليها أحد األطفال "عمال التربة" - تقوم بدورها 

في إنتاج التربة السمادية، كان األطفال يتابعون على اإلنترنت كل ما يتعلق بالدود وطبيعته 

ودوره احليوي، واستطاعوا عبر ذلك أن يتعلموا أشياء كثيرة غريبة، لقد عرفوا بوجود عدة 

أحجام من ديدان األرض، بعضها يبلغ طوله 0.٥ سم، وبعضها اآلخر يصل طوله إلى ٣ 

أمتار. وقرأ األطفال أن هذه الديدان متَّ تبجيلها كحيوانات مقدسة في احلضارة املصرية 

د تربة ضفاف نهر النيل، وأن بعض الناس يأكلون هذه الديدان؛ ألنها  القدمية؛ ألنها ُتسمِّ

التربة  أيام، عندما أصبحت  البروتينات. وبعد بضعة  ا ومتتلك كمية كبيرة من  مغذية جّدً
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السمادية جاهزة، وضع األطفال هذه التربة في أواني النباتات وزرعوا الورود فيها. كما 

أعادوا زراعة الورود التي فقدت نضارتها بعد إصابة أصيصها بكرة قدم طائشة. 

لقد   ، الصفِّ في  الكتب  خزانة  رفوف  في  ليوضع  هناك  املشروع  ينتِه  لم  ذلك،  ومع 

ث عن دودة األرض بوصفها بطلة؛ ملا تقدمه من سماد رائع كان  وجد األطفال كتاًبا يتحدَّ

يستخدم ملساعدة النباتات الطبية على النمو؛ إذ استطاعت أن تكون سبًبا في إنقاذ حياة 

إلى  ودفعتهم  ألهمتهم  املشروع  في هذا  األطفال  اكتسبها  التي  فاملعرفة  األطفال.  بعض 

زراعة حديقة خضراوات في املدرسة، وبناء مشتل إلنتاج النباتات الطبية)2٦(.

حقوق األطفال: 
وهنا علينا أال ننسى عند التفكير في التربية على التنمية املستدامة عند األطفال أن 

هذه التربية يجب أن تتمحور حول حقوق األطفال أنفسهم؛ حيث يجب على املدرسة أن 

تعلم الطفل الكيفية التي يدافع بها عن حقوقه والكيفية التي يؤمن بها، وأن يدرك عندما 

تتاح له فرصة اإلدراك أن كل طفل اعتباًرا من اليوم الذي يولد فيه يحمل حقوق اإلنسان 

بالكرامة نفسها التي يتمتع بها الشخص البالغ، وهذا ما تضمنته احلقوق املنصوص عليها 

في االتفاقيات الدولية حلقوق األطفال. 

ا في   فالتربية من أجل التنمية املستدامة في مرحلة الطفولة سيكون لها تأثير كبير جّدً

حياة األجيال القادمة، وذلك في مجال ترسيخ حقوق اإلنسان والطبيعية واحملافظة على 

البيئة وحماية احمليط احليوي لإلنسان. ولذلك من املنطقي أن نشرك األطفال منذ نعومة 

التوازن الضروري بني حق  أظفارهم في قضايا احلياة والوجود؛ وذلك من أجل حتقيق 

الطفل في احلماية والعمل بصورة مستقلة. وهذا األمر يتطلب أن يكون املعلمون قادرين 

الني في خلق مناخ من املساواة بني التالميذ)27(. وفعَّ

يجب على األطفال العمل على ما هو قريب منهم وما هو متوفر لديهم، ولكن هذا ال 

يعني أن اهتمامهم وطموحاتهم ال ميكن أن تكون كبيرة ويتمُّ توجيهها نحو العالم، فإن 

أي  من  أكثر  حالّيًا  ومعلوماتهم  األطفال  معرفة  من  يزيد  والسفر  اإلعالم  وسائل  إسهام 

وقت مضى، ولألطفال احلق في احلصول على املواطنة في الوقت احلالي وفي املستقبل. 

فبناء املجتمع املستدام "يتطلب تغييًرا في العقل والقلب"، كما قيل في ميثاق األرض، وهذا 
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التغيير ال شيء سيكون أفضل منه عندما نبدأ به في السنوات األولى من حياة اإلنسان؛ 

حيث يتم غرس االجتاهات اإليجابية في نفوس الناشئة واألطفال باألهمية الكبرى للتنمية 

املستدامة عبر رعاية البيئة واحترام مكونات احمليط احليوي لإلنسان. 

خاتمة: 
د أن التربية من أجل التنمية املستدامة عند األطفال تتميز بطابعها الشمولي؛  من املؤكَّ

فهي نظام يتفاعل فيه األطفال مع مختلف مكونات املجتمع والبيئة احليوية التي يعيشون 

فيها، وضمن هذه الرؤية النظمية للتعليم من أجل االستدامة تؤخذ مختلف أوجه احلياة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلنسانية في منظومة تفاعلها وتكاملها بعني االعتبار. 

فالتناول التنموي لهذه القضايا وفًقا لهذه الرؤية يكون شاماًل متكاماًل؛ حيث يتمُّ تناول هذه 

العناصر في مجموعة واحدة كاملة ومعاجلتها من مختلف االجتاهات، وتقارب من مختلف 

املنهجيات واألساليب التربوية بوصفها نظاًما وجودّيًا. وفي مواجهة هذا التحدي النظمي 

التنموية  بالقضايا  ودراية ومعرفة عميقة  إلى خبرة  واملربون  واملعلمون  املدرسون  يحتاج 

وأنساق تفاعلها وتكاملها وطرائق ترسيخ الوعي اإلبداعي بها لدى األطفال.

بأهمية  احلكومات  تعترف  أن  االستدامة  على  التربية  مجال  في  الضرورة  وتقتضي 

املتحدة  القول إن األمم  السياق ميكن  بناء مجتمع مستدام. وفي هذا  ر في  املبكِّ التعليم 

بناء  مجال  في  باهرة  نتائج  أن حتقق  استطاعت  الوطنية  واحلكومات  الدولية  واملنظمات 

وعي كبير باملشكالت والتحديات التي تضع احلياة على كوكبنا في حالة اخلطر. لقد أصبح 

الذي نعيش فيه. ومع  البيئة واحمليط احليوي  د  تهدِّ التي  الناس أكثر حساسية لألخطار 

رة هي املرحلة املميزة لبناء وعي  ذلك، لم يدركوا جيًدا حتى اآلن أن مرحلة الطفولة املبكِّ

جديد واجتاهات إيجابية حول أهمية البيئة ورعايتها من أجل استدامة احلياة على كوكبنا.

فالتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة لم يأخذ مكانه جيًدا في بيئة القرارات السياسية 

واحلكومية في مجتمعاتنا. ومن اخلطورة مبكان غياب االهتمام بالتربية من أجل التنمية 

واالستدامة.  للتنمية  ضرورّيًا  شرًطا  ل  تشكِّ التي  رة  املبكِّ الطفولة  مرحلة  في  املستدامة 

فاألطفال في بلداننا يأخذون مكانهم باعتبارهم مواطنني ذوي أهمية ثانوية ومن الدرجة 

الثانية في مجتمعاتنا. وهذا هو السبب الذي يوِجب علينا أن نناضل ونستخدم الضغط 
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رة على جدول أعمال املنظمات واألحزاب  االجتماعي لوضع األطفال في مراحل الطفولة املبكِّ

واحلكومات، والتأكيد على وجوب النظر إليهم مبنظور املواطنة الكاملة.

ومن هنا تبرز أيًضا ضرورة العمل في امليدان السياسي واالقتصادي من أجل االعتراف 

باألهمية اإلستراتيجية للسنوات األولى من احلياة، في تعزيز ورعاية مواقف إيجابية جديدة 

رة.  جتاه البيئة، وتطوير األنشطة التربوية البيئية املستدامة في مرحلة الطفولة املبكِّ
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قيام! جلوس!
ثقافات التعليم في مصر

إعداد:  د. ليندا هيربرا
عرض:  أحمد عبد العليم *

الفصل الدراسي بوصفه فضاء ثقافيـًّا: 
االرتباط الواضح بني الثقافة والتربية ال يدعو لبراهني أو استدالالت منطقية فهي عالقة 

ظاهرة للعيان، من حيث كون الثقافة مبعناها العام ذلك النسيج الكلى املعقد من األفكار 

وأمناط  والعمل،  التفكير  وأساليب   ، والقيم  واالجتاهات  والتقاليد  والعادات  واملعتقدات  

السلوك، وكل ما ينبنى عليه جتديدات وابتكارات، أو وسائل فى حياة الناس، مما ينشأ 

فى ظله كل عضو من أعضاء املجتمع، ومما ينحدر إلينا من املاضى، فنأخذ به كما هو أو 

نطوره، فى حدود ظروف حياتنا وخبراتنا.

فالثقافة هى اإلنسان بوصفه فاعاًل ومنفعاًل، إذ يدخل فى إطارها العام كل ما أنتج 

فكرية،  أم ممارسات  خبرات  تراكم  كان  سواء  مادى  غير  أو  مادى  إنتاج  من  اإلنسان 

تصورات من عقائد روحية أم صنع أداة من األدوات أو تقليدًا من التقاليد، فهى تشمل 

الفخار،  الفخار ألوانى  ،وأسلوب عمل صانع  البنه  األب  تربية  أسلوب  ما تشمل:  ضمن 

الزواج،  وأسلوب  والرموز،  اللغة  واستخدامات  املالبس،  وارتداء  الطعام،  تناول  وأسلوب 

ودفن املوتى، فالثقافة إلى جانب كونها سلوكًا بشريًا جماعّيًا، ومنط عيش مشترك، وإلى 

جانب كونها قيمًا روحية وعقائد وتقنيات، فهى أيضًا بصورة رئيسة عالقة إنسان ببيئته 

ذلك  كل  إلى  باإلضافة  وهى  اجلماعية،  وبذاكرته  اجلمالية  و  املادية  وإبداعاته  ومحيطه، 

مجموع النشاط الفكرى والفنى مبعنْيهما الواسع، وما يترتب عليهم من أساليب وأشكال 

من القيم، يبتكرها اإلنسان ليكسب إنسانيته معناها اخلاص، وينظم بها حياته.

* باحث - املجلس العربي للطفولة والتنمية.
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والسياسية  االجتماعية  بأشكالها  التنشئة  عملية  متثل  مجملها  فى  الثقافة  ولعل 

واالقتصادية كافة ...إلخ. ولكى يبدو املدى الذى تؤدى العوامل الثقافية فى إطاره لتشق 

ملسالك احلياة مجراها، يكفى تعقب سلوك فرد واحد خالل يوم واحد سواء أكان ذلك اليوم 

فى حياة عامل أم رجل من أرباب املهن أم فنان أم عالم، فالنتيجة هى اكتشاف الصورة 

التى يأتى بها السلوك مشبعا من أوله آلخره بعوامل وظروف ثقافية فى نشأتها ومضمونها 

باعتبارها أسلوب عمل ومنهج حياة، باإلضافة إلى كونها ذلك الكل املركب الذى يتألف من 

كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه بوصفنا أعضاء فى مجتمع.

يطرح هذا الكتاب على املجتمع املصري عددًا من األسئلة ذات الداللة والتي ميكن 

أن تطال مجتمعات عربية تتشابه في السياق االجتماعي مع املجتمع املصري حيث تدور 

هذه األسئلة حول الثقافة وتأثيراتها وأدوارها داخل السياق التعليمي إذ تلعب الثقافة دوًرا 

مهمًا، وتؤثر على املعلم ضمن ما تؤثر وهو تأثير ذو داللة مهمة بوصفه حلقة الوصل بني 

املضمون التعليمي والطفل املتعلم، وهو قطعًا دور  ضمن أدوار كثيرة يلعبها املعلم الذي 

يعد أهم عنصر في العملية التعليمية. حيث تدور أسئلة هذا الكتاب حول:

ما الثقافات التربوية املوجودة في مصر؟  -

ما دور املعلم في العملية التربوية؟  -

للمجتمع  األوسع  واالقتصادية  السياسية  الهياكل  إلى  بالنسبة  املدارس  موقع  ما   -

؟ ككل

كيف يتم تنظيم وإدارة املدارس في احلياة اليومية؟  -

ما التمايزات املتعلقة بالنوع في املدارس اليومية؟  -

بصفة   - ضمنّيًا   - يتسم  الذي  التربوي  النظام  في  الدين  يلعبه  الذي  الدور  ما   -

؟ نية علما

كيف ينصاع الطالب للثقافات املدرسية املهيمنة أو يقاومونها؟  -

كيف ميكن أن يعمل كل من املعلمني، وصانعي السياسات، والباحثني معًا؛ بهدف   -

والثقافية؟ التربوية  املجاالت  في  والنقدي  اإلبداعي  البعد  إضفاء 

وعبر أسئلة هذا الكتاب الثري واملتنوع ببحوثه، يطرح الباحثون/الُكتَّاب موضوعات 
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وتدعها  أخرى  أحيان  في  تعمقها  أو  الرئيسة  الكتاب  أسئلة  عن  أحيانًا  جتيب  متنوعة 

إثنوجرافّيًا  النقدية وصفًا  التربوية  النظرية  إلى  الباحثون استنادًا  يقدم  لالكتشاف، كما 

الناحية النظرية إلى مواقع  التربوية عبر مؤسسة املدرسة التي ترمز بالطبع من  للعملية 

لإلنتاج االجتماعي الثقافي، كما تقوم بدور وسائط حلدوث احلراك االجتماعي واالقتصادي، 

وال يقف الكتاب عند هذا احلد بل يناقش عبر أسئلته املطروحة وتنويعات الباحثني الفكرية 

مجموعة من القضايا احملورية بغرض رسم صورة واضحة لثقافة الفصل بوصفه ال ميثل 

التربية بكل ما  مجرد "حجرة" في مدرسة، بل باعتباره فضاء اجتماعيًا تدور فيه عملية 

تتضمنه من جدل حول التعليم والتعلم واالكتشاف، وما يحمله من توتر أو غياب للقدرة على 

التنبؤ، وما يتضمنه من صراع أو إشباع.

بني  تتراوح  والتي  التربوية  العملية  على  نفسها  تطرح  التي  التحديات  الكتاب  يقدم 

املواقف الثقافية، والبيروقراطية، والفقر، والنمو السكاني، وغياب املساواة على الصعيد 

والدينية  االجتماعية  واحلركات  وتأثيراتها،  الداخلية  والهجرة  واالقتصادي،  االجتماعي 

احملافظة ودورها، وكشف العالقات الهيكلية للقوة املهيمنة وأثر كل هذه التحديات املطروحة 

في احلد من توافر أفضل الفرص أمام اخلدمات التي تقدمها املدرسة، وعالقتها باملخرجات 

التي تنتجها في ضوء التغيرات غير املسبوقة التي طرأت على املجتمع املصري فيما يتعلق 

بالتطور الكبير في مجال تكنولوجيا االتصاالت، والثقافة الشعبية والتغيرات التي طرأت 

في خصخصة  للتوسع  أدت  التي  الهيكلي  التكيف  وسياسات  املصرية،  الشخصية  على 

التعليم، وأخيرًا طبيعة التغيرات التي طرأت على الصراعات اجليوسياسية في املنطقة.

من أجل إثنوجرافيا نقدية للرتبية:
يتبنى الكتاب عبر باحثيه املنهج النقدي؛ إذ ينبغي أن تبنى املعرفة على الوقائع والدالئل 

عوضًا عن كونها مستندة إلى فروض أو افتراضات سابقة حول آليات عمل املجتمع. ومن 

هنا ميثل املنهج النقدي أداة مناسبة ومقنعة في الوقت ذاته لدراسة الظاهرة االجتماعية 

حيث يتناول املجتمع بوصفه وحدة ديناميكية تتسم بالتغير املستمر؛ وبذلك تهتم املقاربات 

النقدية التي تنظر إلى التربية في إطار السياق العام الذي يعنى بالبحث واملالحظة الدقيقة 

في  التربية  على  تؤثر  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  احمليطة  النظم  ملجمل 
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ضوء التراث التربوي والثقافي والتفاعالت املتبادلة وتأثيراتها على الفاعلني االجتماعيني 

واملؤسسات االجتماعية وخصوصًا املدرسة وعالقة ذلك باملقررات الدراسية ونصوصها؛ 

إذ تبرز الدراسات اإلثنوجرافية النقدية أن للطالب دورًا نشطًا في بناء املعاني وتشكيل 

نوعية التعليم الذي يتلقونه حيث يقبلون أو يرفضون ومن ثم يعيدون صياغة املعارف بطريقة 

انتقائية، وهو األمر الذي ميكن كشفه والتعامل معه عبر منهج يتسم بالديناميكية ويؤمن 

الوظيفية  النظريات  في  كما  فحسب  النظرية  الفروض  إلى  يستند  وال  التغيير،  بتأثيرات 

واحلداثية.

التقافة الرتبوية بني املعلم واملدرسة:
في إطار إجرائي ينقسم هذا الكتاب إلى سبعة فصول يتضمنهما قسمان رئيسان، 

الثاني دور  بينما يناقش القسم  يتناول القسم األول دور املعلم بوصفه فاعاًل اجتماعيًا، 

املدرسة بوصفها نظامًا اجتماعيًا وتؤكد محررة الكتاب على أن هذا التقسيم هو لغرض 

األوراق  تتناولها  املشتركة  والقضايا  املوضوعات  من  كثير  هناك  حيث  فحسب؛  نظري 

البحثية في مضمونها تتجاوز هذا التقسيم مثل ما تتضمنه بعض األوراق من ربط بني 

املدرسة واملجتمع، والعقبات البنيوية التي تواجه املفاهيم املثالية املجردة للتربية والتعليم 

وعالقتها بالظروف املادية والواقعية في املجتمع، إال أن هذا ال ينفي املداخل األساسية 

التي استند إليها الباحثون والتي تتمثل في مدخلني متميزين يتمثالن في املعلم من ناحية 

واملدرسة من ناحية أخرى، وعليه سيتم عرض الكتاب وفقا لهذا التقسيم اإلجرائي الذي 

ارتضاه كل من الُكتَّاب/الباحثني من ناحية ومحررة الكتاب من ناحية أخرى.

القسم األول: املدرسون بوصفهم ممارسني اجتماعيني
يتضمن هذا القسم ثالث أوراق بحثية من خالل فصوله الثالثة األولى

را( ي �ي دا ه ن ي رص )ل ي م
ة �ف اف ق ث دود ال ى وح ق ي وس م ة.. ال وي ب �ت ات ال ان ك م ل الأول: الإ ص ف ال

مجال  في  "منوذجي"  مصري  ملعلم  التربوية  املمارسات  بتوثيق  الدراسة  هذه  تقوم 

املوسيقى مع األخذ بعني االعتبار السياق الذي يعمل من خالله متمثاًل في بعض العوامل 
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املؤسسية واالجتماعية والثقافية ...إلخ وتأثيراتها على تشكيله معلمًا، في ضوء االفتراضات 

النظرية السابقة عن  التعليم في مصر والتي تؤكد على وجود نظم تربوية جامدة معادية 

للدميوقراطية، تساند التعليم النمطي، وتؤكد على قيم سلبية مثل عدم التسامح والضحالة، 

غير أن الكاتبة ترى أن مجال التربية في املدارس املصرية يتضمن ممارسات وثقافات أكثر 

اتساعًا على مستوى الواقع العملي، وتؤكد ذلك عبر دراسة حالة ملعلم موسيقىِّ في إحدى 

املدارس املصرية يسعى من خالل ما يراه دورًا محورّيًا للموسيقى في تنمية املجتمع، مؤمنا 

بأن من شأن املوسيقى أن تكون أفضل مدرسة في احلياة، وهو الفعل الذي تخطى أثره 

مجال التربية املوسيقية لألطفال إلى بناء مجتمع أكثر قبواًل للتنوع واالنفتاح والدميوقراطية.

رج( ان ف م ات )د.إي ارس م ارات وم س ون... م درس م : ال ي
ا�ف ث ل ال ص ف ال

تدور الورقة البحثية حول وضع املدرسني فيما بني اخلطابات املجتمعية التي تبرز الطابع 

"الرسالي" ملهنة املدرس من ناحية، والشروط املجتمعية الراهنة ملمارسة مهنة التدريس، 

وذلك في ضوء نظرة املجتمع للتعليم، وظروف الواقع االجتماعي في مصر، والتفاوت بني 

"عظمة الرسالة" و"تواضع املهنة" من خالل لقاءات مع عدد من املدرسني ناقشت من خاللها 

من  وغيرها  التدريس  وطرق  واملتعلم،  املعلم  بني  والعالقة  وأدوارهم،  املدرسني  أوضاع 

املوضوعات التي تطرح على املدرسني إعادة اكتشاف ذواتهم بعيدًا عن الواقع اليومي الذي 

يعيشونه من ناحية وبعيدًا عن التصورات الذهنية الراهنة عن املدرس من ناحية أخرى.

ث( ي غ ة م ادي ة )د.ف وي ب �ت ة ال ي ل م ع اءة ال ف ع ك ي رف
م �ف عل م ث: دور ال ال ث ل ال ص ف ال

تدور فكرة الدراسة حول الكشف عن دور املعلم ومدى قدرته على رفع كفاءة العملية 

التربوية وتعظيم عائدها، باإلضافة إلى كشف توجهات املنظومة التربوية جتاه دور املعلم 

ومدى اعتمادها عليه بوصفه أهم احملاور التربوية، وخصوصًا في ضوء ما تراه الباحثة من 

اعتبار املعلم "منوذجًا سلوكّيًا" يسهم في تأكيد ما يرغبه املجتمع من قيم وأمناط سلوكية 

وثقافة، ومن هنا تأتي ضرورة التعرف على موقع املعلم وسط العملية التعليمية، واكتشاف 

قدرة املعلم على حتقيق دوره، باإلضافة إلى التعرف على ممارسات املعلم التربوية في ظل 

املنظومة التربوية الراهنة وقدرته على إحداث تغيير ثقافي في املجتمع، والتعرف على مدى 
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تقدير املعلم ألوضاعة املهنية واالقتصادية والثقافية...إلخ. وقد اعتمدت الباحثة على أدوات 

املغلقة؛  االستبانة  ومنها  املتعمق،  احلوار  ومنها  املباشرة،  املالحظة  منها  متنوعة  بحثية 

بهدف رصد توجهات املعلمني والتعرف على آرائهم.

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج التي تؤكد على التراجع الثقافي للمعلم وضحالة 

وعيه وظهر هذا بوضوح من خالل تبني املعلم أفكار تيارات أصولية ترفض التطور واحلداثة، 

مع تراجع كفاءة املعلم وإن كانت ظروف العمل القاسية والبيئة الفقيرة من الناحية املادية 

واملعنوية جتعل الباحثة ترفض احلكم على كفاءته، كما ترى الباحثة أن الظروف االقتصادية 

املتراجعة عندما حتاصر املعلم غير املدرب في ظل بنية ثقافية هشة فإنه يؤثر السالمة ومن 

ثم التكيف مع الثقافة السائدة وما حتتوي عليه من أفكار أصولية، ونزعات للتطرف، ورفض 

للتطور، ومعاداة للحداثة.

القسم الثاني: املدرسة باعتبارها نظامًا اجتماعيًا
ب( ي ج ال ن م ة )د. ك رصي م دارس ال م ي ال

ة �ف اف ق ث اج ال ت ادة إن اج وإع ت ع: إن راب ل ال ص ف ال

تطرح الدراسة من خالل املدخل اإلثنوجرافي الذي يقوم على معايشة احلياة اليومية 

التالميذ  خبرة  وفهم  التعليمية  املمارسات  على  للتعرف  اليومية  والفصول  املدرسة  داخل 

واملعلمني في مواقف احلياة اليومية، من خالل املالحظة املباشرة واللقاءات املعمقة؛ للوصول 

إلى طبيعة العالقات السائدة بني هيئة اإلدارة املدرسية واملعلمني، وأمناط إدارة الصف، 

والضبط االجتماعي، والتعرف على أشكال اإلنتاج الثقافي للتالميذ وما يطرحونه من طرق 

ملقاومة الثقافة السائدة وكيف يتعامل املعلمون معها، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج 

ذات الداللة تأتي في مقدمتها هرمية العالقات االجتماعية داخل املدرسة وتسلط املدير، ومن 

ثم انتشار الثقافة التسلطية من األعلى لألدنى على أشكال العالقات البينية كافة، وذلك في 

ظل سيادة املصالح الشخصية، ومن ناحية أخرى يظهر عجز املعلم بوضوح عن السيطرة 

نواجت  فيه  تتضاءل  والذي  التلقني  منهج  سيادة  ثم  ومن  التعليمية  العملية  مجريات  على 

التعليم، في ظل حالة من القمع والتسلط والتمييز والذي يؤدي بدوره إلى تفشي اخلوف 

ومن ثم الكراهية في العالقات البينية، وانتشار الفساد بصوره املختلفة على كل املستويات، 

وهو األمر الذي يؤدي بالطبع إلى إعادة إنتاج منظومة القهر، والعنف املضاد، والسلبية، 
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وتراجع دور املدرسة ومن ثم تضاؤل قيمة التعليم وتفضيل التسرب واالنقطاع عن الدراسة 

وحتطيم القواعد والتقاليد السائدة في ثقافة الفصل عبر الهروب من احلصص، أو النوم 

في أثناء الدراسة، أو االمتناع عن املشاركة والتجاوب وغيرها من املمارسات التي تشي 

برفض التالميذ من ناحية، وشعورهم بامللل والضجر من ناحية أخرى.

د( ع ف س وس د ي م �ي )د. أح ق اق ف ي ي س
ة �ف ي وج داج ي ع ب ائ س: وق ام خ ل ال ص ف ال

تطرح الدراسة عبر النهج اإلثنوجرافي النقدي مقاربة مهمة حول كيفية "قراءة الكلمة" 

الطالب، وقد أسفرت  اللذْين يسيطران على  والقهر  الفقر  العالم" في ظل سياق  و"قراءة 

املالحظات عن عديد من املظاهر التي تؤكد على تراجع التعليم واختزاله في مجموعة من 

النصوص التي يتم تناولها من خالل الكتاب املدرسي دون زيادة أو حذف، وكأنها نصوص 

مقدسة ال تقبل التحريف، في ظل منهج تلقيني ال يقبل اإلبداع أو اإلضافة، وفي ظل بيئة 

مدرسية غير مؤهلة وطاردة، ومجموعة من البشر الذين تتسم مالمحهم بالتردي النفسي 

الذي تكشف عنه ممارسات معظم املنتمني إلى املكان، وإن ظلت هناك محاوالت فردية تأمل 

في واقع أفضل.

دران( ل ب ب رصي )د. ش م م ال ي عل ت ي ال
ة �ف ي درس م دارة ال ة والإ ي راط وق م دي ة ال اف ق ادس: ث س ل ال ص ف ال

تطرح الدراسة من خالل املنهج اإلثنوجرافي النقدي مقاربة ذات مغزى حول عالقة 

منط وشكل اإلدارة املدرسية بالتطور الدميوقراطي من خالل دراسة ثقافة الدميوقراطية 

في اإلدارة املدرسية، عبر كشف طبيعة وعي وإدراك املدراء والنظار وممارستهم اليومية 

وفهمهم للقواعد والقوانني املنظمة للعمل اإلداري اليومي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد 

من النتائج الدالة التي تؤكد على االلتباس الواضح حول ثقافة الدميوقراطية الذي يشي 

بغيابها عن البيئة املدرسية، ومتركز األعمال اإلدارية واليومية حول شخص املدير، وانتشار 

التواصل  أولياء األمور، وغياب قنوات  التغيير، وانتشار اجلهل بني  اليأس واإلحباط من 

بني مستويات اإلدارة املدرسية وغيرها من اإلدارات ذات الصلة، وغياب آليات املشاركة 

لإلدارات  الترقي  نظام  في  النظر  إعادة  من  يجعل  الذي  األمر  وهو  الرأي،  والتعبير عن 

من  يصبح  كما  املستمر،  والتأهيل  للكفاءة  واالنتصار  ملحة،  ضرورة  واملتوسطة  العليا 

الضروري وجود تدريب مباشر وعميق ميتلك الرؤية واألهداف الواضحة واحملددة حول 

املدرسية. اإلدارة  قضايا دميوقراطية 
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ادو( ب ج ري وى غ ل ة )د. س ي رب ع ة ال غ ل س ال دري ت ي ل
ا�ف ق ث اق ال ي س ع: ال اب س ل ال ص ف ال

داخل  الثقافي  اإلنتاج  واقع  النقدي  اإلثنوجرافي  املنهج  خالل  من  الدراسة  تطرح 

اللغة  مادة  تدريس  على  املباشرة  مالحظاتها  في  ركزت  حيث  املصري  املدرسي  الفصل 

العربية وخصوصًا "حصة التعبير" حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات 

التي تؤكد على هيمنة القواعد واللوائح الشكلية على البيئة املدرسية، وانتشار ثقافة التحايل 

داخل املنظومة التربوية في العالقات البينية كافة بوصفها شكاًل من أشكال املقاومة للثقافة 

السائدة وهيمنة اإلدارة املركزية، وانتشار حالة من الفوضى داخل الفصل الدراسي. وإذا 

كانت حصة التعبير جتسد حاالت مستمرة من محاوالت سيطرة "العقل الكلي" إال أن هذه 

إلى أي شكل من السيطرة، ويؤكد  بينما ال تشير املمارسات  الورق  تتعدى  السيطرة ال 

تراجع أهمية املدرسة وحصة التعبير لدى الطالب، وهو مايؤكد على أن السياق الثقافي 

يجنح نحو التنميط والهيمنة في مقابل اخلضوع في املراحل الدراسية األولى، ومحاوالت 

التمرد في املرحلة اإلعدادية وما بعدها ومقاومة ثقافة الهيمنة ولو من خالل التحايل لرفض 

سطوة املدرسة وتسلطها.

أما بعد ..
يؤكد الكتاب من خالل رؤية واضحة ومحددة تستند إلى البحوث املقدمة على ضرورة 

املضي قدمًا نحو "دمقرطة" الثقافة والنهوض بأوضاع املعلمني املادية والعلمية إذا ما كانت 

التعليم رغبة صادقة في تطويره، في ظل سياسات متكن املربني من  القائمني على  لدى 

االستمتاع باستقاللية عملهم والتمتع به؛ بحيث تصبح قادرة على أن تقدم أمنوذجًا سلوكّيًا 

ملهمًا لطالبهم من أجل املساهمة في بناء مجتمع أفضل، وال يتأتى ذلك إال من خالل تفتح 

مجال الثقافة، واحلوار، وااللتزام األصيل بالقيم واملمارسات الدميوقراطية.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطفل والتكنولوجيا. •

أدب وفنون الطفل. •

الطفل ذو اإلعاقة. •

مالحظة :
ــة،  ــة العربي ــال الطفول ــن مبج ــراء واملهتم ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول موضوعات أخــرى مللفات األعــداد التالية، 

كمــا يســعد املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه، أو 

فــي أي موضوعــات تتعلــق بالطفولــة والتنميــة، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر.
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