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افتتــاحيــة العـ ــدد
أ.د .حسن البيالوي

*

يرك ــز مل ــف ه ــذا الع ــدد على قضية الطفل واإلدمان ،والس ــبل التي تنتهجها املؤسس ــات
املختلف ــة ف ــي التص ــدي له ــذه الظاهرة ،التي يتزايد خطرها على املجتمع ويتس ــع انتش ــارها
مب ــرور الوق ــت ب ــن فئ ــات أصغ ــر عم ــراً ،إل ــى جان ــب ارتف ــاع أع ــداد املعرض ــن له ــا ف ــي ظ ــل
األوض ــاع اإلقليمي ــة غي ــر امل س ــتقرة ،الت ــي أث ــرت ف ــي املجتمع ــات العربي ــة وأعاق ــت العدي ــد
م ــن املؤس س ــات ع ــن القي ــام بدوره ــا .وق ــد ناقش ــت الن ــدوة الت ــي عقده ــا املجل ــس العرب ــي
والدم ــان" أس ــباب انتش ــار اإلدم ــان ،والفئ ــات األكث ــر
للطفول ــة والتنمي ــة بعن ــوان "الطف ــل إ
عرض ــة لــه ،وش ــارك ف ــي الن ــدوة األس ــتاذ الدكت ــور أحم ــد عكاش ــة أس ــتاذ الط ــب النف س ــي
بجامع ــة ع ــن ش ــمس ،ورئي ــس اجلمعي ــة املصري ــة للط ــب النف س ــي ورئي ــس اجلمعي ــة الع املية
للط ــب النف س ــي س ــابق ًا ،بع ــرض قدمــه األس ــتاذ الدكت ــور ط ــارق أحمد عكاش ــة أس ــتاذ الطب
النف س ــي بجامع ــة ع ــن ش ــمس ،وق ــد تن ــاول الع ــرض مفه ــوم اإلدم ــان والفئ ــات الت ــي تدخ ــل
ف ــي عِ ــداد املدمن ــن ،وأس ــباب االجن ــراف إل ــى اإلدم ــان ،ونس ــب انتش ــاره ف ــي ال ــدول العربي ــة،
وكذل ــك ن س ــب انتش ــاره ف ــي محافظ ــات مص ــر املختلف ــة .وأوض ــح الدكت ــور ط ــارق عكاش ــة
أن األوض ــاع املعيش ــية الصعب ــة الت ــي مت ــر به ــا املجتمع ــات العربي ــة كان ــت أح ــد أس ــباب
انتش ــار اإلدم ــان ب ــن الفئ ــات األق ــل عم ــر ًا؛ وتفاقم ــت املش ــكلة بالنظر إل ــى غياب دور االس ــرة
وانش ــغالها بالبح ــث ع ــن لقم ــة العي ــش ،وأك ــد أن أكث ــر الفئ ــات الت ــي ينتش ــر بينه ــا تعاط ــي
املخ ــدرات بأنواعه ــا ه ــم فئ ــة األطف ــال العامل ــن والس ــائقني حتدي ــد ًا ،فض ـ ًا ع ــن فئ ــة األطفال
ف ــي وضعي ــة الش ــارع الت ــي تع ــد أب ــرز الفئ ــات الت ــي يحيطه ــا خط ــر اإلدم ــان.
وكان لإلع ــام أيض ـ ًا دور ف ــي انتش ــار ه ــذه الظاه ــرة ،وه ــذا م ــا تناولــه د .عم ــرو عثم ــان
* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية ،واملشرف العام على املجلة.
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رئي ــس صن ــدوق مكافح ــة وع ــاج اإلدم ــان والتعاط ــي ف ــي مص ـر ،مؤك ــدا أن املش ــاهد الكثي ــرة
لتعاط ــي املخ ــدرات الت ــي تضمنته ــا األعم ــال الدرامي ــة املصري ــة تع ــد أح ــد أس ــباب انتش ــار
ه ــذه الظاه ــرة ،وف ــي ه ــذا الص ــدد كان ــت جه ــود الصن ــدوق ف ــي رص ــد ه ــذه املش ــاهد ،وعم ــل
اتفاقي ــة وميث ــاق ش ــرف م ــع غرف ــة صناع ــة الدرام ــا للح ــد م ــن مش ــاهد اإلدم ــان ف ــي الدرام ــا
املصرية.
كم ــا يع ــرض املل ــف أيض ـ ًا مش ــكلة إدم ــان امل ــواد املخ ــدرة وفق ـ ًا مل ــا ج ــاء في تقاري ــر األمم
املتح ــدة واملكت ــب العرب ــي لش ــئون املخ ــدرات ف ــي كل م ــن تون ــس واملغ ــرب والع ــراق واليم ــن
ومص ــر واألردن ودول اخللي ــج العرب ــي.
ويق ــدم للمل ــف م س ــعود كرمي ــي ب ــور املمث ــل اإلقليم ــي للش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا،
مكت ــب األمم املتح ــدة املعن ــي باجلرمي ــة واملخ ــدرات وال ــذي أش ــار إل ــى أهمي ــة توفي ــر خدم ــات
ع ــاج ورعاي ــة ملدمن ــي املخ ــدرات واملصاب ــن باألم ــراض املرتبط ــة به ــا ،وإتاح ــة الفرص ــة إلع ــادة
تأهيله ــم وإدماجه ــم ف ــي املجتمع.
م ــن خ ــال ه ــذا املل ــف حرصن ــا عل ــى ع ــرض األبع ــاد احلقيقي ــة له ــذه املش ــكلة ،والت ــي
يتض ــح منه ــا تع ــدد األس ــباب وتش ــابك اجله ــات امل س ــؤولة ع ــن التص ــدي له ــذه الظاه ــرة،
بداي ــة م ــن املنظوم ــة التش ــريعية .واملجل ــس العرب ــي للطفول ــة والتنمي ــة ب ــدوره يح ــرص عل ــى
متابع ــة ه ــذه اجله ــود وس ــتكون ه ــذه القضي ــة موضوع ـ ًا ألع ــداد قادم ــة ف ــي املجل ــة ،لنش ــر
الوع ــي به ــا ،والوق ــوف عل ــى أث ــر اجله ــود املبذول ــة للتص ــدي له ــا.
وأخي ــرا أتوج ــه بالش ــكر والتقدي ــر إل ــى كل املش ــاركني ف ــي ه ــذا املل ــف ،وإل ــى الباحث ــن
املش ــاركني ف ــي ه ــذا الع ــدد ،وإل ــى الزم ــاء ب املجل ــس الذي ــن س ــاهموا ف ــي أعم ــال اإلع ــداد
واملراجع ــة.

10
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

كلمة رئيس التحرير
د .سهير عبد الفتاح

ي س ــرني وأن ــا أق ــدم لك ــم ه ــذا الع ــدد م ــن مجل ــة الطفول ــة والتنمي ــة ،أن أن ــوه بخاصيتني
يتمي ــز بهم ــا أم ــا األول ــى فه ــي تركي ــزه عل ــى الطفول ــة املبك ــرة كم ــا ن ــرى ف ــي بح ــث الدكتور
ش ــبل ب ــدران ال ــذي ي ــدور ح ــول نظ ــم ري ــاض األطف ــال وف ــي دراس ــة الدكت ــورة إين ــاس س ــعيد
ع ــن مه ــام املرش ــد األكادمي ــي مب س ــتوى الدراس ــات العلي ــا ف ــي أق س ــام تربي ــة الطف ــل،
وأم ــا اخلاصي ــة األخ ــرى فه ــي املج ــال الواس ــع ال ــذي تنق ــل فيــه الباحث ــون ليعب ــروا ع ــن
اهتم ــام ع امل ــي مش ــترك بالطف ــل الصغي ــر وتربيتــه وبالتال ــي ع ــن خب ــرة واس ــعة نس ــتطيع
أن نطمئ ــن به ــا ونس ــتفيد منه ــا خاص ــة ف ــي ه ــذه املرحل ــة الت ــي أصب ــح فيه ــا مس ــتقبل
التعلي ــم ف ــي مقدم ــة القضاي ــا املطروح ــة ف ــي العال ــم العرب ــي كم ــا ج ــاء ف ــي الن ــص املق ــدم
لكت ــاب "املعلم ــون بن ــاة ثقاف ــة".
وعــرض الدكتــور شــبل بــدران فــي بحثــه املعاييــر واملواصفــات الع امليــة والتربويــة
املتبع ــة ف ــي ري ــاض االطف ــال أو تعلي ــم م ــن قب ــل املدرس ــة االبتدائي ــة ف ــي ع ــدد م ــن الب ــاد
الت ــي جنح ــت ف ــي ه ــذا التعلي ــم مث ــل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،واجنلت ــرا ،والياب ــان،
وروس ــيا .م ــن أج ــل النظ ــر ه ــذه املعايي ــر ودراس ــاتها واالس ــتفادة منه ــا ف ــي بالدن ــا.
ونح ــو ه ــذا اله ــدف أيض ــا تتج ــه الدكت ــورة إين ــاس ف ــي بحثه ــا ال ــذي تنظ ــر فيــه لتربية
الطفــل الصغيــر باعتبارهــا أساســ ًا يجــب ندرســه بعنايــة وأن نســتعد لــه اســتعداد ًا
أكادميي ــا يحق ــق لن ــا النج ــاح ف ــي مش ــاريعنا التربوي ــة وبالتال ــي ف ــي مش ــاريعنا القومي ــة.
أم ــا الع ــرض املق ــدم لكت ــاب "املعلم ــون بن ــاة ثقاف ــة" فيتضم ــن عش ــرة رس ــائل يتوج ــه
به ــا باول ــو فري ــري إل ــى القائم ــن عل ــى التعلي ــم ف ــي م س ــتوياته املختلف ــة م ــن معلم ــن
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وم س ــئولني ع ــن منظوم ــة التربي ــة والتعلي ــم ،ويتن ــاول م ــن خالله ــا مواق ــف تعليمي ــة متعددة،
تواج ــه املعل ــم ف ــي ممارس ــاته اليومي ــة ،وم ــن خ ــال رس ــائله العش ــرة يدخ ــل الفص ــل م ــع
املعل ــم اجلدي ــد ف ــي أول درس م ــن دروس ــه ف ــي املدرس ــة ومتت ــد لتش ــمل عالق ــة املعلم ــن
بطالبه ــم إل ــى أن يص ــل إل ــى ال س ــمات الت ــي ينبغ ــي أن يتحل ــي به ــا العل ــم.
وأخي ــرا نص ــل إل ــى مل ــف الع ــدد ال ــذي قدمن ــا فيــه ندوتن ــا ح ــول مش ــكلة اإلدم ــان الت ــي
عاجله ــا األس ــتاذ الدكت ــور أحم ــد عكاش ــة وش ــارك فيه ــا الدكت ــور ط ــارق عكاش ــة والدكت ــور
عمــرو عثمــان ،وقــد تناولــت النــدوة مشــكلة اإلدمــان وأنواعــه وأســباب انتشــاره بــن
االطف ــال واملراهق ــن كم ــا تناول ــت دور اإلع ــام ف ــي التص ــدي له ــذه املش ــكلة باإلضاف ــة إل ــى
مقال ــة ع ــن مخاط ــر اإلدم ــان ف ــي ال ــدول العربي ــة قدمته ــا الدكت ــورة دالي ــا اجلي ــزاوي.
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دراسات وبحوث
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نظم رياض األطفال في بعض الدول األجنبية

 حتليل مقارن -أ .د .شبل بدران *
بدالً من المقدمة :

تعد مرحلة الطفولة من أهم املراحل التي مير بها اإلنسان في حياته ،ففيها تشتد
قابليته للتأثر بالعوامل احمليطة ،وتتضح ميوله واجتاهاته ،ويكسب ألوان ًا من املعرفة
واملفاهيم والقيم وأساليب التفكير ومبادئ ال سلوك وأساليب املعاملة؛ مما يجعل ال سنوات
األولى حاسمة في م ستقبله ،وتظل آثارها العميقة في تكوينه مدى العمر ،ويجعل االهتمام
بالطفولة من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم املجتمعات؛ ألن تربية األطفال ،وإعدادهم
ملواجهة التحديات احلضارية والتكنولوجية التي تفرضها حتمية التطور ُي ع َّدان اهتمام ًا
بواقع األمة ومستقبلها.
لذلك تهتم دول العالم شماله وجنوبه ،شرقه وغربه ،أغنيائه وفقرائه ،بتربية األطفال
من خالل مؤس سات تربوية ذات معايير ومواصفات علمية وتربوية ،ونعني ب املؤس سات
رياض األطفال أو تعليم ما قبل املدرسة االبتدائية .وحتظى نظم رياض األطفال باهتمام
كل دولة ومجتمع حسب األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية بها ،ففي ع املنا
العربي جند الدول النفطية ذات املوارد املرتفعة لديها من اإلمكانات املادية ما يسد عجزها
عن تطوير نظم رياض األطفال ،وكذلك على امل ستوى الع املي ،فكل دول العالم الرأسمالي
تهتم اهتمام ًا بالغ ًا بنظم رياض األطفال ،وتستخدم من األساليب التربوية والعلمية ما
ميكنها من تقدمي أفضل أداء لتربية طفل ما قبل املدرسة.
والدراسة احلالية حتاول أن تعرض نظم رياض األطفال في بعض الدول األجنبية
* أستاذ علم اجتماع التربية ،العميد ال سابق لكلية التربية -جامعة اإلسكندرية.
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(الواليات املتحدة األمريكية ،إجنلترا ،اليابان ،وروسيا ،والتي تعد مناذج فعالة في االهتمام
بنظم رياض األطفال ،هادفة إلى تبيان كيفية االستعانة واالستفادة من هذه النظم في
الدول املختلفة في ضوء واقع املجتمع املصري ،ف املجتمع ي سعى إلى حتقيق التعليم
للجميع ،ولكن الكيفية التي حتقق بها هذا الهدف متباينة ،لذلك فإن الدراسة توفر قدر ًا
معقو ًال من املعرفة واالستفادة وتطوير نظم رياض األطفال.
أو ً
ال :رياض األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية:
 -1النشأة والتطور:

لقد تأثرت رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية بآراء «كومينوس»
 1657وباجتاهات «روسو» في تربية الطفل في كتابه املشهور «إميل»  1762ثم بآراء
«بستالوتزي» و«جون لوك» وغيره من املربني ،إال أن أثر «فروبل» وآراءه التربوية في
تربية رياض األطفال كانا احملور في معظم رياض األطفال ،وبخاصة بعد تأسيس
الروضة األولى في مدينة (ووتر تاون  )Water Townفي والية ويسكونسني Wisconsin
عام  1870لألطفال الناطقني باللغة األملانية ،وبعدها تأسست الروضة العامة احلكومية
عام  1873في (سانت لويس ميسوري  )St Louis Misouriعلى يد (سوزان بالو
 )Susan Blowبالتعاون مع (وليم هاريس) ،وقد حتمست املربية األمريكية (بالو)
آلراء فروبل وأدخلت األلعاب والهدايا في برامج الروضة اجلديدة ،وهكذا بدأت حركة
رياض األطفال في االنتشار أواخر القرن التاسع عشر بني سنوات ()1890-1880
()1
متأسية بأفكار فروبل املثالية وفلسفته.

وفي بداية القرن العشرين أخذت آراء (مدام منت سوري) طريقها إلى الواليات املتحدة
األمريكية ،فبدأ ق سم من رياض األطفال يطبق أفكار (مدام منت سوري) وأجهزتها ،وحت َّم س
كثير من املربني لألخذ بنهجها بعد أن حظيت بتشجيع ال سيكولوجيني والتربويني أمثال
(بتي سميث هيل) و(ستانلي هول) و(ثورندايك) و(جون ديوي) الذين أكدوا جميع ًا أهمية
النشاط احلر ،واأللعاب احلرة ،واحلركات اإليقاعية ،والتربية الرياضية وممارسة اخلبرات
العلمية عن طريق نشاط ذاتي يقوم به الطفل.
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وفي الواقع ،فإن رياض األطفال األمريكية أتت نتيجة املناقشات اجلادة لتأكيد أهمية
برامج “فروبل” و”مدام منت سوري” في تنظيم النشاطات اليومية للروضة؛ مما أدى إلى
ظهور دراسات وبحوث كثيرة في مجال تطوير رياض األطفال ،وقد أشار “جون ديوي” إلى
هذه احلقيقة بقوله“ :لقد اتبعت رياض األطفال في أكثر الواليات ،طريقة فروبل وقوانينها،
وكانت رياض األطفال هذه ملكية أكثر من امللك كما يقولون ،أي أنها ت سير وفق فكر فروبل
()2
أكثر من أفكار فروبل نف سه.
ولذلك اجتهت الدراسات احلديثة إلى االبتعاد عن الرمزية الفروبلية في تربية طفل
الروضة باعتبارها غامضة وحتتاج إلى برهان ،وتأييد صالحيتها ،وأثرها في تنمية قدرات
الطفل العقلية واإلدراكية ،وفي تكوين مفاهيمه العلمية املبسطة.
إال أن طريقة “مدام منت سوري” استطاعت أن حتافظ على دورها في رياض األطفال،
بعد أن حظيت باهتمام الباحثني؛ مما أدى إلى تطويرها واإلفادة من أجهزتها التعليمية
في بناء املهارات األساسية وبخاصة املهارات احلركية الدقيقة (مهارة األنامل).
وفي ال ستينيات من هذا القرن ،حدثت تطورات كبيرة في برامج رياض األطفال نتيجة
للدراسات ال سيكولوجية والتربوية املتنوعة في مختلف مجاالت رياض األطفال ،وتأثرت
بنظريات علماء النفس ودراساتهم أمثال “بياجيه” و”برونز” و”فولر” و”بلوم” وغيرهم الذين
يشاركون جميع ًا في إحداث ثورة تربوية عبر االهتمام برياض األطفال في الواليات املتحدة
األمريكية.
وتزامنت هذه االهتمامات مع االنقالب اخلطير الذي حدث في التربية األمريكية في
مختلف أبعادها بعد إطالق االحتاد ال سوفيتي قمره الصناعي عام 1957؛ مما أدى إلى
إسراع الواليات املتحدة األمريكية في تطوير العملية التربوية لتحقيق ما يلي:
1 .1تغيير النظام التعليمي ال سائد في مختلف مراحله ،وتطوير وحتديد مناهجه
وأساليبه ملواجهة التحديات املعاصرة.
2 .2زيادة االهتمام بالتفكير العلمي وبناؤه بأسلوب مشوق عن طريق خبرات علوم
طبيعية ورياضية.
3 .3االهتمام ببرامج إعداد املعلمني للمراحل التعليمية كافة وتنويع أساليبها في
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مختلف املراحل التعليمية ،وبخاصة مراحل التعليم األولى وما قبله.
4 .4العمل على إيجاد طرق ووسائل ت س ِّرع في حتصيل املعرفة ،ومنها أن يبدأ التعليم
في سن مبكرة أي في فترة ما قبل سن ال سادسة.
5 .5االجتاه اجلاد نحو االهتمام مبرحلة رياض األطفال وضرورة تعميمها.
وهذه االهتمامات واملؤشرات أدت إلى ظهور برامج متنوعة في رياض األطفال ،وظهرت
مشروعات كثيرة في تطوير برامج رياض األطفال مثل برنامج ،Home Start Head Start
وبرنامج التربية التعويضية  Compensatory Educationلبرايتر وإجنلمان.
وكذلك ظهرت جمعيات تربوية متخصصة في مجال رياض األطفال قدمت خدمات
كبيرة في بلورة االهتمامات بتربية الطفل في مرحلة رياض األطفال ،ومن هذه اجلمعيات:
1 .1اجلمعية األمريكية ملربي املرحلة االبتدائية والروضة واحلضانة.
2 .2اجلمعية الدولية لتربية الطفولة.
3 .3اجلمعية األمريكية لدراسة األطفال.
4 .4جمعية رياض األطفال الوطنية.
5 .5اجلمعية الوطنية لتربية صغار األطفال.
وظهرت آالف املقاالت البحثية املتعلقة بسنوات الطفولة املبكرة في املجالت العلمية مثل:
 -1مجلة تطور الطفولة .Child Development
 -2مجلة دراسات املجتمع في تطور الطفولة Monographs of the Society for
.Research in Child Development
 -2أهداف رياض األطفال وبرامجها:

نتيجة للدراسات النف سية ،والبحوث التربوية واالهتمامات الكبيرة برياض األطفال في
الواليات املتحدة األمريكية ،فقد تطورت أهداف رياض األطفال ،وتنوعت مجاالتها ،واجتهت
إلى أن تكون أهداف ًا سلوكية ميارسها الطفل ،فمن برامج مدروسة لتحقيق جوانبها
املعرفية والوجدانية واملهارية بصورة مترابطة ومتكاملة ،ولتحقيق أهدافه السلوكية بصورة
فعالة ،فقد ظهرت مناذج من النماذج املتطورة التي أخضعت للدراسات العلمية من قبل
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جامعات وكليات متخصصة في سيكولوجية تربية الطفولة املبكرة وتعليمها؛ ألجل إبراز
دورها في تعليم الطفل.
وقد قام “ماير  ”Meiyerبدراسة مقارنة ألهم النماذج في مناهج رياض األطفال
في الواليات املتحدة األمريكية ،وحاول أن يحلل هذه املناهج ،وي سلط األضواء على بعض
االختالفات النظرية الرئيسة بني هذه املناهج ،ومدى اجتاهاتها التربوية ،وتأكيدها أمناط ًا
متنوعة في العملية التعليمية في رياض األطفال ،من حيث :النمو االنفعالي واالجتماعي
والدافعية واإلدراكية ،والتمييز احل سي ،والتحصيل الدراسي ،والعمل األكادميي ،ثم
النظريات املختلفة عن النمو والتعليم ،ودور املعلمة في كل منهج وطريقة تعليمها
وتدريسها ،وموادها املنهجية ،وخبراتها التعليمية( ،)3فقد حاول “ماير” عرض أهم أربعة
مناذج ملناهج رياض األطفال التي اشتهرت تطبيقاتها في رياض األطفال في الواليات
املتحدة األمريكية وحتليلها ،وهي:
أ -النموذج الذي يهتم بتطور الطفل :The Child Development Model
ويستخدم هذا النموذج في معظم رياض األطفال في تربية أطفال الطبقة الوسطى
وتعليمها في الواليات املتحدة األمريكية ،كما أن مشروع “البداية املنطلقة” Head Start
قد استخدم هذا النموذج ضمن برامجه من أجل إغناء حصيلة األطفال احملرومني ثقافي ًا
واجتماعي ًا واقتصادي ًا .ويتطلب هذا املنهج تهيئة غرفة واسعة مبساحات معينة لنشاطات
مختلفة لألطفال داخل الصف ،وألعاب متنوعة ال صفية خارج الصف ،ثم زيارات ميدانية
إلى البيئة احمللية احمليطة بالروضة.
والتعليم وفق هذا املوقف يتم عن طريق العمل  Learning Doingبتوجيه املعلمة
لألطفال ومراقبتهم وهم ي ستعملون املواد واألجهزة التعليمية بطريقة تزداد تعقيد ًا من
الناحية التعليمية وتهذيب ًا وخيا ًال .كما أن املنهج يعطي حرية كافية لألطفال في اختيار
النشاطات التي مييلون إليها ،ويسمح لهم بحرية االنتقال بني النشاطات ومجاالتها.
ومما يالحظ أن هذا املنهج يهتم باللعب االجتماعي والدراماتيكي ضمن برامجه
اليومية بصورة فعالة ،كما أنه يعطي أهمية خاصة للعالقة بني مجاالت التطور االجتماعي
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واالنفعالي واإلدراكي؛ حيث إن قدرة الطفل على التعلم تعتمد على سالمة وضعه االنفعالي.
ف املعلمات واألطفال يتواصلون على نحو طبيعي ،في سياق العمل واللعب في البرامج
اليومية؛ وذلك لسد حاجات األطفال التطورية وتعاملهم ولعبهم مع األطفال اآلخرين؛ مما
يؤدي إلى توسيع خبراتهم خارج البيت.
ولعل أهم األهداف التي يؤكدها هذا النموذج من املنهج ما يلي:
1 .1تعليم الطفل كيفية التفاعل والتعاون مع األطفال اآلخرين.
2 .2تطوير وسائل التحكم الداخلي للطفل مبا يتفق مع ال سلوك املقبول واملرغوب فيه.
3 .3تطوير اإلح ساس لدى الطفل باحترام الذات والثقة بالنفس.
4 .4تعليم الطفل املزيد عن البيئة الواسعة احمليطة به.
ب -نموذج اإلدراك اللفظي :The Verbal- Cognitive Model
ويقوم هذا النموذج من املنهج على ما هو مطبق في روضة “الب سالنتي "Lapsilanti؛
حيث يوفر لألطفال نشاطات وأماكن شبيهة مبا هو موجود في النموذج األول -تطور
الطفل -إال أن هذا املنهج قد يتميز عنه باآلتي:
1 .1تأخذ املعلمة دور ًا توجيهي ًا فعا ًال وكبير ًا في تخطيط نشاطات معينة جتعلها محور ًا
يتبناه األطفال.
2 .2تكثر املعلمة التحدث والكالم مع األطفال طوال اليوم الدراسي ،وتطرح األسئلة
باستمرار ،وجتيب عنها ب املشاركة مع األطفال.
3 .3يؤكد هذا املنهج أهداف ًا عقلية إدراكية تقوم أساس ًا على نظرية “بياجيه” في تطوير
النمو العقلي.
4 .4كما أنه يؤكد أهداف ًا اجتماعية وانفعالية بغية حتقيق أغراض التطور اإلدراكي
للطفل.
و ُي َع ُّد التفاعل بني األطفال وسيلة مهمة للتطور اإلدراكي للطفل ،وهكذا فإن هذا
النموذج من املنهج قد يعطي دور ًا كبير ًا وفعا ًال للمعلمة؛ لكي تقوم بتعليم الطفل بصورة
مباشرة ،وجتعل من االستكشاف أمر ًا حتمي ًا للتعليم ،كما أن البيئة تنظم وترتب بصورة
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جتعل عملية التعلم أمر ًا ممكن ًا ومي سور ًا ،وكذلك فإن من وظائف املعلمة الرئي سة التنمية
اللغوية للطفل ،وإرساء إستراتيجياتها عن طريق توجيه األسئلة والتعليمات إليها باستمرار
ضمن برامج يومية محددة في الروضة.
ويقوم املنهج في البداية بتب سيط البيئة احمليطة بالطفل؛ بغية ت سهيل تطور قدراته
السابقة مثل تصنيف حجمني من املكعبات فقط ،ثم يتدرج بإثراء البيئة التعليمية،
بإضافة مكعبات أكثر وأكبر من حجمني ،وقد يف سح هذا املنهج مجا ًال لألطفال في اختيار
النشاطات ،إال أن هذا االختيار خاضع لقيود وحدود تفرضها املعلمة.
وهذا المنهج يح ِّق ق أ
الهداف التالية:
تطوير املعرفة املادية لدى الطفل مثل :الزجاج القابل للك سر.
تطوير املعرفة االجتماعية لدى الطفل مثل :قيام الطبيب بوظائف معينة.
تطوير املعرفة املنطقية في التصنيف لدى الطفل مثل :االثنان أكثر من الواحد.
تطوير قدرة الطفل في التمثيل بالرمز.
ج -نموذج المنهج المبني على اإلدراك الحسي
:Cognitive Model
ويقوم هذا النموذج من املنهج على طريقة “مدام منت سوري” في تربية طفل الروضة؛
حيث يتم ترتيب صف الروضة بطريقة منتظمة وغير مكتظة ،وتوفر فيها املواد واألجهزة
للمهارات احلسية ،ونشاطات احلياة التعليمية في االستعدادات للقراءة والكتابة واحلساب،
وتكون املعلمة م سئولة عن تعليم مجموعة من األطفال في مختلف األعمار بني (5-4
سنوات) في الصف الواحد.
كما أن املنهج يؤكد اخلبرات املادية غير اللفظية بغية تطوير قدرة الطفل على التمييز
احل سي ،والقدرات احلركية ،وللطفل احلرية في اختيار نشاطه ،وفي االنتقال من نشاط
إلى نشاط آخر ح سب رغبته وسرعته في التعليم ،ولكن املواد والنشاطات التعليمية مرتبة
ومتسلسلة بعناية فائقة وبصورة مترابطة ومتكاملة ،وعندما يكتسب الطفل خبرة مادية
ملموسة ،تقوم املعلمة باإلشارة اللفظية ،لها مثل (سميك ،رقيق .. ،إلخ) ،ثم تالحظ مدى

The Sensory
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التقدم الذي يحققه الطفل من فهم ومتكن للمواد التعليمية اجلديدة.
كما أن اختيار الطفل لنشاطه ميثل جانب ًا أساسي ًا في هذا النموذج؛ ألن الكثير من
النشاطات يقوم بها الطفل على انفراد ،إال أن اللعب املوازي في مجموعة مختلفة ُي ش ِّك ل
أيض ًا جانب ًا مهم ًا ضمن هذا املنهج ،ولكن اللعب االجتماعي والدراماتيكي غير مسموح
به في املنهج ،فض ًال عن أن هذا املنهج أص ًال يؤكد النشاطات احلية اإلدراكية الفردية بغية
حتقيق األهداف التعليمية اآلتية:
1 .1تكوين القدرة لدى الطفل على املقابلة والتمييز بدرجات معينة في األلوان واألصوات
واألن سجة واألوزان.
2 .2تكوين القدرة على ترتيب املواد ح سب تزايد احلجم والشكل والنغمة.
3 .3القدرة على متييز نظام من االرتفاع املتزايد عن نظام لقصر متزايد.
4 .4العناية بالنباتات واحليوانات.
5 .5القدرة على العناية بالنفس مثل (الغ سل ،والتنظيف ،وارتداء املالبس).
6 .6االهتمام بالعد والعدد واألرقام وتكوين مفاهيمها الصحيحة.
7 .7تطوير املهارات احلركية من أجل تكوين االستعدادات للكتابة.
8 .8تعلم أصوات احلروف ،واالستعداد للقراءة.
9 .9تطوير االنتباه لدى الطفل.
وفي احلقيقة ،فإن رأي “مدام منت سوري” في الذكاء يعني أنه القدرة على الترتيب
والتصنيف ،واعتقادها بأن الذكاء ينشط بتفاعل الطفل مع بيئته؛ مما يجعلها متعاطفة
مع آراء “بياجيه” التي تؤكد أن التمثيل واملواءمة في تفاعل م ستمر مع البيئة؛ غير أن
تأكيد “مدام منت سوري” على التعلم عن طريق العمل والدافعية الضرورية ،يلتقي مع فكرة
منوذج تطوير الطفل املشار إليه سابق ًا.
ج -النموذج اللفظي التعبيري :The Verbal Dialectic Model
يقوم هذا النموذج على املنهج الذي وضعه “برايتر وإجنلمان Beriter & Engel
 )1961( ”Manمن أجل تطبيقه في رياض األطفال ،وقد نظما املنهج تنظيم ًا أكادميي ًا
22
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

حتى ميكن استخدامه مع األطفال احملرومني ثقافي ًا واجتماعي ًا واقتصادي ًا ،مستهدفني
تزويدهم ب املعلومات واملهارات ،التي قد يحتاجونها في املرحلة األولى من املدرسة االبتدائية؛
ليت ساووا مع األطفال اآلخرين في التحصيل الدراسي.
ويلعب التعليم املباشر في مجاالت اللغة واحل ساب ،وقراءة القصص وامل سرحيات
دور ًا رئي س ًا في البرنامج اليومي للروضة وفق املنهج ،وكذلك يؤكد املنهج التعليم املباشر،
ويعتمد عليه اعتماد ًا كبير ًا ،ولذلك يؤكد التكرار اللغوي واللفظي ،مستند ًا إلى االعتقاد
ال سائد بأن التعليم ميكن أن يتم في أح سن صورة ،عن طريق التلقني ،املتضمن في ترديد
األطفال أقوال املعلمة ،ويلي اإلجابات الصحيحة لألطفال توزيع املكافآت ،مع استعمال حر
لالستحسان اللفظي واملعاني وتقدمي احللوى.
وقد وضعت مواد البرنامج على نحو مت سل سل تبع ًا لصعوبة املفاهيم وتعقيدها؛
بحيث مير جميع األطفال بالبرنامج ذاته ،وحتدد “منت سوري” اإلجناز مبقدار ما مت
إعطاؤه من املنهج ،أما اختيار األطفال ملجاالت النشاط فمحدود جد ًا ،ويقتصر فقط على
فترات اللعب شبه املنظم .كما أن اللعب االجتماعي والدراماتيكي لم يكن له أي دور في
هذا البرنامج ،ويرجع ذلك إلى االعتقاد القائل بأن الطفل احملروم ،لديه عدد محدود من
ال ساعات التي يلحق فيها بأقرانه األكثر حظ ًا؛ حيث ينظر إلى التطور األكادميي بوصفه
عام ًال لتطوير الشعور باحترام الذات.
يل:
وتتلخص أهداف هذا المنهج فيما ي
1 .1استعمال اجلمل اخلبرية املثبتة واملنفية عند اإلجابة عن األسئلة ،مثل :ما هذا؟ هذا
كتاب ...إلخ.
2 .2القدرة على التعامل مع مجموعات ذات طرفني مثل :مضيء -مظلم ،حار -بارد...
إلخ.
3 .3استخالص االستنتاجات ،مثل( :بعد ،عندئذ )...إذا سقط ذلك فعندئذ سينكر.
4 .4ت سمية األلوان األساسية.
5 .5العدد إلى الرقم عشرة.
6 .6متييز وت سمية أصوات حروف العلة ،وخم سة عشر صوت ًا صحيح ًا.
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7 .7قراءة مفردات ال يقل عددها عن أربع كلمات.
وإلى جانب هذه النماذج في برامج رياض األطفال ،فقد قامت جامعات وكليات تربوية
جديدة مبشروعات تربوية متنوعة لتطوير مناهج رياض األطفال وهي كثيرة منها:
1 .1نموذج “تكسون” للتربية املبكرة :وهذا النموذج خضع إلشراف كلية التربية مبدينة
تك سون في والية أريزونا األمريكية.
2 .2نموذج تحليل السلوك :وهذا النموذج أشرفت عليه جامعة كنساس األمريكية.
3 .3نموذج االستجابة :وقد أشرف على هذا النموذج أحد أساتذة معهد الغرب األقصى
للبحوث والتنمية في بيركلي -كاليفورنيا.
ف
المعر� :وقد أشرفت على هذا املشروع مؤس سة البحوث
4 .4النموذج ذو الطابع
ي
التربوية (بابسالنتي) بوالية ميتشجان.
5 .5برنامج أنجل -بيكر في االستخدام املنظم للمبادئ ال سلوكية :وكان هذا البرنامج
بإشراف أساتذة من جامعة أوريجون.
وإلى جانب هذه املشروعات في مناهج رياض األطفال ،أخذت املناهج العامة لرياض
األطفال أمناط ًا متنوعة متآلفة مرة ،ومختلفة تارة أخرى في وجهة نظرها التربوية.
وقد اقترح “دورين” ( )1972عدة ثنائيات متناقضة بوصفها اجتاهات تتراوح البرامج
بني قطبيها ،وهذه الثنائيات هي:
برامج محددة البنية ...وبرامج غير محددة البنية.
برامج تؤكد املهارات املعرفية ...وبرامج تؤكد املهارات الوجدانية.
برامج التعلم عن طريق التعليم ...وبرامج التعليم عن طريق االستكشاف.
برامج تؤكد املكافأة اخلارجية ...وبرامج تؤكد املكافأة الذاتية.

برامج تؤكد املضمون ...وبرامج تؤكد العمليات.

()4

وفي احلقيقة ،إن هذه البرامج تتشابه في كثير من عناصرها أحيان ًا وتختلف أحيان ًا
أخرى ،وكلما زاد التشابه بني برنامجني أو أكثر كانت هذه البرامج تشترك في اجتاه واحد.
َب ْي َد أن االختالف بني هذه البرامج ليس تام ًا ،فهناك دوم ًا عناصر تشابه ،ولكن االختالف
يكمن عادة في نقطة التأكيد التي يتبناها البرنامج ،هل يؤكد اجلانب املعرفي ،أم يؤكد
24
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اجلانب الوجداني؟ وأخرى يتم التركيز عليها خالل نشاطات الروضة اليومية.
ومما يالحظ أن البرنامج احملدد البنية  -على سبيل املثال -ليس محدد ًا بصورة
مطلقة ،وبصورة ال تترك أي مجال ملبادرة املعلمة ،أو القتراحات األطفال اآلنية ،كما أن
البرنامج غير محدد البنية ال يعني عشوائية ال يحكمها ضابط وال خطة نظامية ،كما أن
الدافعية اخلارجية ال تعني التجاهل وال اإلهمال لكل الدوافع الذاتية من قبل الطفل.
ومما يالحظ ،أيض ًا ،أن جميع هذه البرامج تعطي أهمية كبيرة للتنمية اللغوية
لطفل الروضة ،وتضع لها خطة متكاملة في املمارسة والتدريب إلكساب الطفل مهارات
اللغة األساسية املتمثلة في مهارة اإلصغاء “االستماع” عن طريق سرد القصص املصورة
املشوقة ،والتمارين اللغوية في احلوار واألسئلة ،ومهارات التحدث “التكلم” والطالقة في
التعبير لدى طفل الروضة .ثم تكوين مهارة االستعداد للقراءة والكتابة واكتساب الطفل
املهارات الضرورية في مجاالت القراءة والكتابة عن طريق التدريب والتمارين في كراسات
منظمة ،وألعاب متنوعة بالطني االصطناعي والرمل واملاء؛ مما يسهل على األطفال إتقان
مهارة القراءة والكتابة في الصفوف األولى من املرحلة االبتدائية.
وهكذا ،فقد أصبحت مناهج رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية م سألة
تربوية مهمة ،وينظر إليها نظرة علمية باعتبارها احملور األساسي للعملية التعليمية
والتربوية ،في ترابط وتكامل م ستمرين وبتأثير كبير في جتويد تعلم الطفل بدافعية قوية
في املراحل التعليمية األخرى؛ ولذلك أصبحت شاملة ومرنة ،تشمل جميع نشاطات الطفل
في الروضة وخارجها من نشاطات جسمية وحركية وفعاليات عقلية وإدراكية ،وخبرات
معرفية وتفاعالت فعالة مع الظروف البيئية ومحفزاتها وحتدياتها ،وفرص مثمرة في
حاجات املجتمع احلالية وامل ستقبلية.
وفي احلقيقة ،إن املناهج املعاصرة ُت َع ّد الطفل هو احملور في كل نشاطاتها ،وتقوده
دائم ًا إلى النشاطات الذاتية ،واللعب احلر املمتع ،والعمل اجلاد املشوق ،وإلى احملاولة
واخلطأ والتجريب امل ستمر في مجال االستكشاف ،وبذلك فهي مرنة في تطبيقاتها
وبرامجها ،تستوعب كل االقتراحات ورغبات األطفال الطارئة وميولهم ضمن النشاطات
اليومية ،وال تتقيد باحلرفية اجلامدة ،واآللية اململة واإللزامية احلادة وال باحلتمية غير القابلة
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للتغيير والتطوير والتنويع ،وإمنا تكون غالب ًا مرنة وقابلة للتنويع واالبتكار ،والتجديد،
والتطوير ،والتغيير تبع ًا لظروف التطبيق وامل ستلزمات واألدوات ،وفي ضوء اقتراحات
األطفال وحاجاتهم ،ودوافعهم وشغفهم باللعب والتعلم واكتساب اخلبرات وممارساتها،
وكذلك تطور املفاهيم واملهارات احلياتية في املجاالت التكنولوجية املعاصرة املتطورة.
لهذا اقتنع املربون بضرورة وجود مناهج واضحة املعالم ،واسعة اجلوانب ،متنوعة
الفعاليات والنشاطات وشاملة املفاهيم ،وكثيرة املواقف في التجريب والبحث والتحري
واالكتشاف ومتنوعة الفرص في احلركات الكبيرة والدقيقة ومهاراتها األساسية ،بإشراف
معلمة واعية ذكية ومتحم سة للعمل املتواصل الشاق مع األطفال لتحقيق رغباتهم خالل
ألعابهم الهادفة ،وأعمالهم اجلادة ،ومشاهداتهم احلية وخبراتهم املباشرة وخياالتهم
الواسعة ،وزياراتهم امليدانية ،وخبراتهم احلياتية اليومية.
 -3مناهج رياض األطفال:

ظهرت في فترة الثالثينيات تطورات كبيرة في تنظيم املناهج وبخاصة في مرحلة
رياض األطفال والتعليم االبتدائي ،على أساس الوحدات التعليمية أو اخلبرات التعليمية
لتكوين مناهج أكثر فاعلية في تعليم األطفال الصغار.
فالوحدات التعليمية عبارة عن تنظيم خاص ملجموعة من اخلبرات تدور حول إطار
خاص ،وموضوع محدد ،تتناسب مع قدرات الطفل وخصائص منوه وميوله وحاجاته،
وتؤدي إلى حتقيق أهداف تربوية بأبعادها املعرفية والوجدانية واملهارية ...أي تنظيم املنهج
على صورة موضوعات متكاملة ومترابطة تشتمل على طريقة التعليم واملادة التعليمية
واخلبرة العملية في ممارسات م ستمرة من قبل املتعلم نف سه.
كما أن الوحدات التعليمية في رياض األطفال تزيل احلواجز والفواصل بني املواد
التعليمية املختلفة من لغة وحساب وعلوم واجتماعيات وتربية فنية وموسيقية ورياضية؛
بحيث تعطي الوحدة التعليمية نظرة متكاملة وكلية للمواد الدراسية ،أي يتم االنتقال
بينها ضمن إطار الوحدة وحاجاتها على شكل خبرات يعيش معها األطفال ،وميارسونها
وينفذون م ستلزماتها بصورة فردية أو جماعية وبأسلوب مترابط ومتكامل بحيث تكون
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ِّ
وموض حة لها ط ْور ًا آخر في نشاطات
اخلبرات مكملة لألخرى مرة وداعمة لها تارة،
مح سوسة ،وقد وضعت “ألي سون  ”Eliasonفي كتابها املوسوم باسم (الدليل التطبيقي
في مناهج الطفولة املبكرة) عام ( ،)1977مؤشرات جلملة من الوحدات التعليمية التي
ميكن تطبيقها في رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية ،والتي تدور حول :األلوان،
واألعداد ،واألحجام ،واألشكال ،وأنا والناس واآلخرين ،ووسائل النقل ،واحليوانات ،والنباتات،
واملناخ ،والفصول ،والوزن واملوازنة ،واألقمشة واألصوات ،واحلواس ،وخبرات الطعام وخبرات
)(5
العلوم ،واخلبرات املوسيقية ،والفنون اإلبداعية ،وخبرات الفنون اللغوية.
فالمنهــج المبنــي علــى طريقــة وحــدات الخبــرات يحقــق بمــا
يلــي:
1 .1البناء ال سليم والتنظيم املترابط املتكامل للوحدة الدراسية من حيث أهدافها وطريقة
حتقيقها وتقوميها.
2 .2إتاحة الفرصة الكافية أمام الطفل ملمارسة نشاطه الفردي واالجتماعي ،وتنظيم
خبراته ال سابقة واجلديدة ،وإثرائها عن طريق النشاط الذاتي.
3 .3وضع خطة شاملة لتطبيق الوحدة من حيث املوضوعات التي تشملها وتهيئة
الوسائل التعليمية املنافسة ،التي ميكن االستعانة بها مثل الزيارات والرحالت
واألفالم والنماذج أو املعدات والرسوم ،واخلبرات املباشرة إن أمكن ،ثم اقتراح
()6
نشاطات يقوم بها الطفل في إطار هذه اخلطة.
 -4نظام رياض األطفال:

يلتحق األطفال برياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية فيما بني سن الرابعة أو
اخلام سة حتى ال سادسة .وبذلك ميكن القول إن مدة الدراسة برياض األطفال في الواليات
وعامي أو ثالثة أعوام في بعض األحيان ،وإن شروط
املتحدة األمريكية ،تتراوح ما بني عام
ْ
القبول برياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية تختلف من روضة إلى أخرى ومن
والية إلى أخرى ،ح سب نوعها وتبعيتها اإلدارية ،وعلى أي حال فهناك بعض الشروط
العامة للقبول في هذه املؤس سات ،مثل :بلوغ ال سن املناسبة لاللتحاق برياض األطفال،
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واخللو من األمراض والعاهات امل ستدمية؛ حيث توجد رياض األطفال لألطفال الشواذ ،ودفع
()7
رسوم االلتحاق ...إلخ.
 -5إدارة رياض األطفال:

ينظر إلى التعليم في الواليات املتحدة األمريكية على أنه من مقومات الدميقراطية،
كما ينظر إلى الدميقراطية على أنها البيئة التي ينمو فيها النظام التعليمي وأن الغرض
األساسي هو حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لكل األفراد إلى أقصى ما ت سمح
به قدراتهم ،وتقع م سئولية ذلك على الواليات وال سلطات احمللية وليس على احلكومة
الفيدرالية ،وكان من نتيجة ذلك أن متيز التعليم األمريكي بالتنوع واملرونة ،وأصبحت نظمه
ال جتري على وتيرة واحدة ،وال تتشابه في م ستواها ونوعها في أي جهة من اجلهات.
ويقع اإلشراف املباشر على التعليم في الواليات املتحدة األمريكية على عاتق الوحدات
احمللية بتفويض من الوالية ،وهي تتمتع بدرجة كبيرة من حرية التصرف في شئونها
التعليمية في حدود قواعد عامة تضعها الوالية ومجلس التعليم بها ،ولكل مدينة مجلس
للتعليم يتم تعيني أعضائه باالنتخاب.
وتتنوع اجلهات التي تتولى اإلشراف على إدارة رياض األطفال في الواليات املتحدة
األمريكية؛ فمنها املؤسسات التي تشرف عليها اجلهات الرسمية؛ ومنها املؤسسات التي
يشرف عليها القطاع اخلاص؛ ومنها التي تشرف عليها الكليات واجلامعات ألنها تُع ّد
حق ًال جتريبي ًا للبحوث التربوية والنفسية.
كما أن هناك أنواع ًا عدة من رياض األطفال؛ بعضها مؤسسات خاصة تابعة
للكنائس متولها وتديرها ،وبعضها يقبل إعانات احلكومة الفيدرالية أو السلطات
احمللية في الوالية ،ومن َث َّم تسهم هذه اجلهات في اإلشراف عليها وإدارتها ،وهكذا
تكون رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية إما ملحقة بالهيئات اخلاصة ،وإما
()8
ملحقة باملدارس العامة.
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 -6تمويل رياض األطفال:

ميكننا القول إن متويل التعليم في مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية في الواليات
املتحدة األمريكية يعتمد على املصادر اآلتية:
 ال سلطات احمللية التي تتحمل اجلانب األكبر أي حوالي .%57 حكومة الوالية التي تشارك في متويل التعليم بحوالي .%39 احلكومة الفيدرالية التي تشارك بحوالي  %4فقط.كما متثل اشتراكات األطفال مصدر ًا مهم ًا من مصادر متويل هذه املرحلة ،غير
أن هذه االشتراكات تتفاوت في حجمها تبع ًا لنوع الدراسة؛ األمر الذي يجعل املدارس
اخلاصة تعتمد على مشروعات األطفال ،لذلك جند أن اشتراكات األطفال في هذه املدارس
مرتفعة عن املدارس األخرى ،بينما تعتمد دور احلضانة العامة في متويلها على مصروفات
األطفال باستثناء الدور التي متول من ميزانية تعلم الكبار.
أما دور احلضانة التابعة للهيئات الدينية ،فتعتمد في متويلها على املساعدات املالية
التي تقدمها الكني سة والتبرعات األهلية ،إلى جانب مصروفات األطفال ،بينما تقدم بعض
الواليات مساعدات لرياض األطفال ومدارس احلضانة العامة باإلضافة إلى متويلها محلي ًا،
والبعض اآلخر من الواليات ال يقدم أي م ساعدات مالية لهذا النوع من املدارس وإمنا يكون
()9
متويلها محلي ًا فقط.
 -7التصورات المستقبلية لرياض األطفال:

احتلت مرحلة رياض األطفال مكانة مرموقة في السلم التعليمي األمريكي بكل
أبعادها ،من حيث أهدافها التربوية ،ومناهجها التعليمية وأدوات ألعابها ،وإعداد معلماتها
وتصميم أبنيتها املدرسية ،وطرق تعليمها ،وخبراتها العلمية ،وعمليات تقومي أطفالها،
وعالقاتها باألسرة وب املدرسة االبتدائية ،وأصبحت مرحلة تربوية هادفة ذات آثار تعليمية
وتربوية في إعداد الطفل للمرحلة االبتدائية ،وأخضعت جميع هذه املجاالت لدراسات علمية
في مؤسسات وجامعات وكليات تربوية.
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وقد أكدت الدراسات املعاصرة ضرورة االهتمام بتوضيح العالقة بني مرحلة رياض
األطفال والتعليم االبتدائي ،من حيث إستراتيجيات التدريس والتنظيمات اإلدارية وأساليبها،
وأساليب تقومي الطفل وتعليمه مختلف اخلبرات واملعارف واملهارات التي تتطلبها احلياة
العصرية املتقدمة في القرن احلادي والعشرين ،ثم االنتقال من الدور التعويضي لرياض
األطفال إلى الدور الوقائي لرياض األطفال ،أي أنها ال تعوض الطفل عما فقده في األسرة
واملجتمع فقط ،وإمنا تعطيه تربية تقيه من الفشل في امل ستقبل ،وبخاصة بعد أن أكدت
دراسات “برونر” في جامعة “هارفارد” أنه ميكن تعليم الطفل أي مادة يراد تعليمها في
أي مرحلة عمرية ،إذا ما وضعت بأسلوب مبدع ذكي يشجع الطفل على البحث والتحري
والتجريب ،ثم الوصول إلى التعليم باالستكشاف  Learning by Discovery؛ ألن التعليم
الذي يتلقاه الطفل عن طريق االستكشاف يكون أكثر ثبات ًا وتأثير ًا في مستقبل تعلم
الطفل في املراحل القادمة.
وأحدثت هذه النظرية ثورة في بناء املناهج وفي طرائق التعليم ليس فقط في رياض
األطفال ،وإمنا في جميع املراحل التعليمية في الواليات املتحدة األمريكية ،فقد ظهرت
صيحات في الواليات املتحدة األمريكية وبخاصة في كلياتها التربوية ،تؤكد أن التعليم في
رياض األطفال ليس بتعليم مبكر ،ولذلك البد من االهتمام اجلاد مبرحلة رياض األطفال
و َع ِّدها فرصة ذهبية لتعليم الطفل ،وتكوين املفاهيم العلمية وإكساب اخلبرات واملعارف
()10
واملهارات التي يتطلبها التقدم التكنولوجي املعاصر في العقود القادمة.
ثانياً :رياض األطفال يف إنجلرتا:
 -1النشأة والتطور:

تعرف مؤس سات ما قبل املدرسة في بريطانيا باسم “مدارس احلضانة”
 Schoolsالتي تكون مخصصة لألطفال من عمر ( 5-3سنوات) ملدة سنتني ،ثم يأخذ
الطفل طريقه بصورة إلزامية إلى مدارس األحداث  Infant Schoolsمن عمر ( 7-5سنوات)،
وهكذا ،فمدارس احلضانة تعادل رياض األطفال في الواليات املتحدة األمريكية التي تقبل
األطفال من عمر ( 6-4سنوات) قبل املدرسة االبتدائية اإللزامية.

Nursery
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وفي احلقيقة  ،إن فكرة ظهور مدارس ما قبل املدرسة في بريطانيا كانت نتيجة الثورة
الصناعية ،وتطور احلياة االقتصادية واالجتماعية وخروج املرأة إلى ميادين العمل خارج
البيت وبخاصة في القرن التاسع عشر ،عندما بدأ “روبرت أوين” بتأسيس مدرسته األولى
لألطفال فيما قبل املدرسة عام 1816م في “نيوالنارك” في مصنع القطن؛ ولذلك يعد “روبرت
أوين” الرائد في وضع أساسيات مدارس احلضانة في بريطانيا.
إن أسس التربية ألطفال ما قبل املدرسة تأثرت بآراء “أفالطون” و”جون لوك” و”كومينوس”
و”ب ستالوتزي” و”فروبل” في أهدافها وأساليب التعامل مع أطفالها ،وتطورت مدرسة “روبرت
أوين” على يد “ويندرسياين”  ،1820الذي أخذ يؤسس مدارس األحداث م ستخدم ًا طريقة
 Chalk and Talkوبعض النشاطات احلركية والعمل مع مكعبات خشبية واللعب مع
البذور واألشجار.
ولعل أول مدرسة حضانة فتحت في لندن كانت في عام  1850برعاية تربوية مدروسة،
ونتيجة النتشار أفكار “فروبل” وطريقته والهدايا املقدمة في تربية رياض األطفال ،فقد
بدأت أول روضة في عام  1870في لندن ،ثم أخذت تنتشر في بقية املدن ،وفي عام 1895
تأسس معهد “فروبل التربوي” في لندن لتدريب املعلمات على طريقة “فروبل” في مدارس
احلضانة.
وفي بداية القرن العشرين ،تطورت االهتمامات بتربية طفل ما قبل املدرسة بجهود
األختني “راشيل ومارجريت مكمالن” في لندن عام 1914؛ حيث فتحتا مدرسة احلضانة
املفتوحة  ،Open Our Nurseryووضعتا لها برنامج ًا يومي ًا في االهتمام والرعاية الصحية
واالجتماعية وبعض اخلبرات احلياتية والنشاطات الذاتية )11(.وفي عام  ، 1923تأسست
جمعية مدارس احلضانة برئاسة “مارجريت مكمالن” لتبني نشر مدارس احلضانة في
بريطانيا ،وفي الوقت ذاته أخذت طريقة “مدام منت سوري” وأجهزتها تعرف في بريطانيا
نتيجة ترجمة أول كتاب ملنت سوري إلى اللغة اإلجنليزية ،وذلك عام  ،1910وتأثرت مدارس
احلضانة بها ،وظهرت دورات لتدريب املعلمات على طريقة “مدام منت سوري” في كيفية
تهيئة البنية املنظمة ألطفال ما قبل املدرسة في مدارس احلضانة.
وكذلك كان لدراسات “سوزان إيزكس” التي كانت تقوم بدراسة سلوك األطفال في
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مدرسة “مالتنيك هارس” في كمبردج عام  ،1920أبلغ األثر في إدراك أهمية مدارس احلضانة
()12
واللعب في تنمية القدرات العقلية للطفل.
ونتيجة لظهور تقرير “هادو  ”Hadow Reportعام 1933م ،الذي أقر بإلزامية تعليم
الطفل في عمر خمس سنوات في مدارس األحداث ،وضرورة االهتمام بتربية الطفل في
مدرسة احلضانة من ( 5-3سنوات) ،زاد عدد مدارس احلضانة وعرفت بأسماء متنوعة،
منها:
 -1مدارس احلضانة.
 -2صفوف احلضانة امللحقة بالتعليم االبتدائي.
 -3مجموعة األلعاب.
 -4احلضانات النهارية.
 -5مراكز الرعاية النهارية.
 -6راعية األطفال.
 -7حضانات املصانع وامل ستشفيات.
وبصدور تقرير “بلودن  ”Plowden Reprotعام  ،1964من قبل املجلس االستشاري
املركزي للتربية في بريطانيا  ،تطورت مدارس احلضانة ،وأخذت االهتمامات تنصب على
بلورة أهدافها وبرامجها التعليمية وتنظيم الدوام فيها ،ونشأت مدارس احلضانة املزدوجة
الستيعاب أكبر عدد ممكن من األطفال ثم فرضت مدارس احلضانة نف سها على العملية
التربوية في بريطانيا بعد أن شاع انتشار دراسات “بياجيه” و”برونر” في بريطانيا.
وشهدت بدايات ال سبعينيات مجموعة من البحوث والدراسات واملشروعات املعن َّي ة بتطوير
أهداف ومناهج وأدوات ألعاب مدارس احلضانة ،بلغت أكثر من  75دراسة ومشروع ًا عن
برامج أطفال ما قبل املدرسة ،ومنها ما يلي:
1 .1دراسة “جون تان” ومشروعه في معهد التربية في جامعة ليدز عن تنظيم املناهج
على أساس اللغة حتت عنوان “مهارات في الطفولة املبكرة” عام .1973
2 .2دراسة “أرنولد بنتلي وأيام كاندال” في جامعة ردينك ومشروعهما عن التربية
املوسيقية لألطفال الصغار في مدارس احلضانة .1972
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3 .3دراسة “جيوفراي” وجوليه ماشيو” ومشروعهما عن اخلبرات الرياضية املبكرة في
كلية جالس عام .1974
4 .4دراسة “بارباره ثايزارد” و”جانيت فيليب” في وحدة البحوث -توماس كورم بلندن
ملالحظة سلوك املعلمات واألطفال في مراكز التربية ملا قبل املدرسة لتعرف العالقات
االجتماعية واإلنسانية فيها ،وذلك في عام .1972
5 .5دراسة “جيرفن فايت” في جامعة كيل عام  1971حول التنمية االجتماعية لدى طفل
احلضانة ،وفي عام  1974دراسة حول كيف يقضي الطفل الذي لم يدخل احلضانة
يومه في البيت ،وكم يقتضي وقته مع البالغني مع ألعابه بصورة فردية أو مع
أقرانه؟
6 .6دراسة “كيفني كونونلي وبتر سميث”  1971عن أثر األلعاب املختلفة واألماكن
املناسبة في سلوك األطفال في مجموعة األلعاب التجريبية.
7 .7دراسات “هاسلي” في جامعة أك سفورد  1974عن أساليب التوسع في تربية مدارس
احلضانة في إجنلترا.
8 .8دراسات “برونر” في جامعة أك سفورد  1974عن التعليم االستكشافي في مرحلة ما
قبل املدرسة ،ثم االتصاالت اللغوية لطفل احلضانة.
9 .9دراسة “أثر كاثدن”  1974عن طريقة تعليم طفل احلضانة وتربيته ضمن برامج
اجلامعة املفتوحة بلندن.
1010دراسة “جون هات وكورين هات”  1972في اللعب االستكشافي والتعلم لطفل ما قبل
()13
املدرسة في جامعة كيل.
 -2فلسفة رياض األطفال وأهدافها:

ترتبط تربية األطفال في إجنلترا ارتباط ًا وثيق ًا باألسرة لتحقيق التربية املتكاملة
(ج سمي ًا وعقلي ًا وخلقي ًا) عن طريق تربية سوية تقابل احتياجات هؤالء األطفال في مرحلة
ما قبل املدرسة ،وم ساعدتهم تدريجي ًا على الدخول إلى املدرسة االبتدائية واستثارتهم
الكتشاف بيئتهم احمليطة.
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وتقوم فل سفة تربية طفل ما قبل املدرسة على حتقيق األهداف التالية:
 م ساعدة الطفل تدريجي ًا على الدخول إلى مرحلة التعليم الرسمي املنظم ،واستثارتهالكتشاف بيئته احمليطة به.
 تهيئة الظروف لنمو األطفال فيما بني سن اخلامسة والسابعة منو ًا متكام ًالجسمي ًا وعقلي ًا وخلقي ًا وجمالي ًا.
 العناية بالرعاية البدنية لألطفال ،وتدريبهم على العادات الطبية. إتاحة الفرص الكافية لألطفال لتجد جتاربهم الشخصية حلو ًال للمشكالت العديدةالتي يواجهونها.
 تدريب األطفال على األعمال التعاونية اجلماعية ،وأن تتاح لهم فرص اللعب احل ر. تنمية احلصيلة اللغوية وقوة املالحظة وح ساسية األذن. -3نظام رياض األطفال:
أ -نظام القبول:

نظر ًا إلى أن فترة اإللزام في إجنلترا متتد ما بني سن اخلام سة حتى اخلام سة
عشرة ،فإن مرحلة رياض األطفال تدخل فيها ،وتُع ّد مرحلة إلزامية مجانية ،تخضع إلدارة
السلطات التعليمية احمللية ،وتتمثل في رياض األطفال التي تديرها مختلف الوحدات
التعليمية واألجهزة احلكومية واملؤس سات الدينية واخليرية وغيرها .غير أنها تقبل األطفال
على أساس نظام اليوم ،وفي حالة استمرار األطفال بالروضة إلى ما بعد الظهر تق ِّدم لهم
وجبة غذائية لكي يتناولوا طعام ًا ،وتقبل األطفال في حوالي سن اخلام سة ،ويلتحق بها
()14
كل األطفال سواء حضروا مدارس احلضانة أو لم يحضروها.
ب -مدة الدراسة:

تقبل رياض األطفال أطفالها ملدة سنتني من سن اخلام سة حتى سن ال سابعة ،وهي
مرحلة انتقالية مير بها الطفل قبل أن يتلقى مناهج املدرسة االبتدائية.
 -4األنشطة والبرامج اليومية داخل رياض األطفال:

ينق سم العمل داخل رياض األطفال في اململكة املتحدة إلى فترتني أو فصلني دراسيني،
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في الفصل األول يلعب األطفال معظم الوقت سواء داخل حجرات واسعة أو في اخلارج،
وجت َّه ز احلجرات بألعاب تعليمية متنوعة ،كما توجد بها أدوات وخامات بوفرة ،ومع تقدم
العام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني يخضع األطفال لتربية تهتم مبا سيدرسونه
في العام التالي ،فيتعلمون مهارات التلمذة املطلوبة من تلميذ املدرسة االبتدائية.
وبذلك يدور البرنامج اليومي في رياض األطفال حول أنواع النشاط املختلفة ،شام ًال
البرنامج التعليمي الديني والتربية البدنية واحلياة في الهواء الطلق واللعب ،كما يشمل
التدريب على التعبير باحلديث والرقص والغناء واألشغال اليدوية والرسم ،باإلضافة إلى
()15
مبادئ القراءة والكتابة واحلساب متهيد ًا لتهيئة األطفال للتعليم الشكلي.
وفي ضوء ما سبق ،يتضح أن برامج رياض األطفال تدور حول أنواع النشاط
واخلبرات املناسبة لهؤالء األطفال ،وليس حول املعلومات وحفظها ،وهذا يتفق مع رأي
كاندال  Kandelبأن مرحلة احلضانة ورياض األطفال هي مرحلة تكوين العادات احلسنة
من خالل االستحمام وامللبس وخلع املالبس واألنشطة التعاونية في اإلعداد للوجبات ،وأن
معظم الوقت مكرس للعب ،وتدريب احلواس على متييز اللون واحلجم والعدد ،كما أن املواد
الرسمية ليس لها مكان ،ولكن يوضع لهذا األساس من خالل املالحظة والعناية باحليوانات
والنباتات والغذاء واأللعاب اجلماعية ،وسرد القصص ،والعمل الفني ،وتطوير عادات الكالم،
كما أن تعلم الطفل مبادئ القراءة والكتابة واحل ساب في هذه املرحلة يتم في اللحظة
املناسبة عندما يظهر استعداده وقدراته ،ولذلك ُت َع ّد عملية حتديد الوقت املناسب للطفل
في تعلم هذه املهارات من أصعب امل سائل التربوية في هذه املرحلة.
ثالثاً :رياض األطفال يف اليابان:
 -1النشأة والتطور:

إن أسس التعليم احلالي في اليابان تعود إلى عهد امليجي ،وإلى عام 1767م ،والذي
ُي َع ّد عالمة ثابتة على ظهور التعليم احلديث في اليابان ،وإن كانت األسس قد وضعت
في عصر أيدو ال سابق ،بل إن األيام األخيرة لهذا العصر شهدت تنويع التعليم املدرسي
وانتشاره في أنحاء البالد ،فقد أرست حكومة “توكوجاوا شوجونيت” في أيدو “طوكيو
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حالي ًا” نظام ًا للتعليم حتت سيطرته املباشرة ،في حني كانت العشائر احمللية قد أنشأت
في املناطق التي تسيطر عليها مدارس خاصة بها لتعليم ذوي املواهب العلمية.
كما توجد معاهد تعليم املهارات األساسية لعامة الناس ،وكان أغلبها مدارس خاصة
ت سمى “تيراكويا” -مدرسة املعبد -لتعليم القراءة والكتابة واحلساب ألطفال العامة .وفي
حوالي منتصف القرن التاسع عشر ،بلغ عدد هذه املدارس ما يقرب من  50ألف مدرسة
“تيراكويا” في جميع أنحاء اليابان.
وفي أعقاب العصر امليجي ،وبالتحديد عام  ،1872صدرت لوائح التعليم التي تُع ّد
نقطة حتول بالنسبة إلى نظام التعليم احلديث لليابان ،ومبقتضى هذا النظام انقسمت
م ستويات التعليم العام إلى ثالث مراحل متتابعة :املدرسة االبتدائية ،واملدرسة املتوسطة،
واجلامعية ،وبحلول عام  1886أصبحت ال سنوات األربع األولى من املرحلة االبتدائية إلزامية.
وفي صباح احلادي عشر من فبراير  1889كانت نهاية أول وزير تربية في تاريخ
اليابان ،وهو “موري أرينوري  ”Mori Arinoriالذي ُق تل على يد شاب مييني في سكنه
الرسمي في تاجاتشو في طوكيو ،وكان ُي َع ّد أحد الوزراء الذين دفعوا اليابان وبشدة نحو
التحديث ،سواء في الفن أو في العلم أو في التربية اقتداء بأوربا وأمريكا.
وفي نهاية القرن التاسع عشر ،متت إضافة مدارس حرفية ثانوية إلى النظام التعليمي
وكذلك استحدثت مدارس للمعلمني ،ومدارس معلمني عليا ،ومدارس لإلعداد للجامعة ،ثم
امتدت فترة التعليم اإللزامي في عام  1900إلى أربع سنوات في أنحاء البالد ،وألغيت رسوم
التعليم في املدارس االبتدائية العامة ،وبعد ثالث سنوات أنشئت كليات مهنية أقل من
امل ستوى اجلامعي بقليل ،وفي عام  1908امتدت مناهج املدرسة االبتدائية من أربع إلى ست
سنوات ،وأصبحت إلزامية.
وصدر في عام  1947قانونان لتقرير البناء األساسي واملبادئ التي يقوم عليها نظام
التعليم الراهن ،وهما :القانون األساسي للتعليم الذي ينص على :مبدأ امل ساواة في فرص
التعليم للجميع وفق ًا لقدرات كل منهم ،ويؤكد أهمية الثقافة األساسية والتسامح الديني
من أجل خلق مواطن سليم ،أما القانون اآلخر فهو قانون التعليم املدرسي.
وقد أسفرت اجلهود املتعددة واجلادة من قبل اليابانيني عن نتائج تضع اليابان في
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مصاف األمم األكثر تقدم ًا في العالم؛ حيث تدل اإلحصاءات على أن  %38.4من الشعب
الياباني مؤهل جامعي ًا ،و %92من الشعب الياباني حاصل على التعليم فوق املتوسط،
بينما امل سجلون في م ستوى التعليم اإللزامي والذين تقع أعمارهم من ( )15-6سنة ،فإن
نسبتهم  %99للمرحلة ما قبل املتوسطة ،و %100للتعليم األولي الذي ال يقل عادة عن هذه
()15
النسبة.
أما َم نْ هم في سن خمس سنوات أي أطفال الرياض ،فإن ن سبتهم وصلت إلى %86.3
في عام 1974م ،شاملة املوجودين في املدارس املخصصة لهم ،وهناك أنشطة تعليمية
مختلفة تندرج حتت نظام التعليم االجتماعي وت سير جنب ًا إلى جنب .وقد انتشر التعليم
العام نف سه ،وغدا في أهمية التعليم املتوسط نف سه ،وتنوعت هذه األنشطة باستمرار
لت ساير الفكرة التي تدعو إليها اليونسكو واملتمثلة في “التربية مدى احلياة”.
إن مثل هذا النوع من التعليم امتد ليشمل األفراد صغار ال سن ،سواء في املدرسة
أو في العمل ،مثلهم مثل الراشدين ،كما يشمل اآلباء الذين يتبعون التعليم األسري ،هذا
باإلضافة إلى أن التعليم املشروط داخل املؤسسات الصناعية التي لها تاريخها أضحى له
مكان خاص في ال سلم التعليمي ،وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا املجال.
إن اليابان اليوم من البالد التي انتشر فيها التعليم انتشار ًا واسع ًا ،واكت سبت أعلى
م ستويات الثقافة ،وعلى كل حال فإن املرء البد أن يتذكر أن العالم لم يخلق في يوم واحد،
َب ْي َد أن التركيز على التعليم في املجتمع الياباني لم ينشأ بب ساطة خالل فترة “امليجي
 ”Meljiأي منذ عام  1767وما بعده ،كما ذكرنا سابق ًا عندما بدأت البالد تشق طريقها
نحو التمدين ،بل إن االحتكاك الثقافي لليابان وتفاعلها مع الثقافات األخرى كانا قد بدآ
منذ زمن بعيد.
 -2فلسفة رياض األطفال وأهدافها:

تهدف رياض األطفال  Kindergartensإلى م ساعدة أطفال ما قبل املدرسة على
تنمية عقولهم وأجسامهم بتأمني بيئة تربوية سليمة لهم .وتقبل رياض األطفال في اليابان
األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني ثالث أو أربع سنوات إلى خمس سنوات ،وتقدم
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لهم برامج تتراوح مدتها ما بني سنة إلى ثالث سنوات ،فاألطفال في سن الثالثة يدخلون
برنامج ال سنوات الثالث ،واألطفال في سن الرابعة يدخلون برنامج ال سنتني ،أما األطفال
في سن اخلام سة فيدخلون برنامج ال سنة الواحدة ،واجلدير بالذكر أن غالبية رياض
األطفال في اليابان تديرها هيئات أهلية خاصة.
وإلى جانب الرياض ،هناك مدارس احلضانة النهارية  Day Hurseriesو”هويكو -شو
 ”Hoiku-Shoباليابانية التي ُت َع ُّد كذلك مؤسسات تربوية في مرحلة ما قبل املدرسة،
بينما جند رياض األطفال خاضعة إلشراف هيئة الرعاية االجتماعية على امل ستويني
الوطني واحمللي ،وتهتم هذه احلضانات باألطفال منذ سن الوالدة حتى سن اخلام سة،
ممن هم في حاجة إلى رعاية اجتماعية .واألطفال امللتحقون بهذه احلضانات ممن هم في
سن الثالثة فما فوق ،غالب ًا ما تقدم لهم برامج شبيهة مبا تقدمه رياض األطفال ،وتدار
()16
معظم هذه احلضانات من قبل سلطات احلكم احمللي.
كما تهدف رياض األطفال في اليابان إلى م ساعدة أطفال ما قبل املدرسة على تنمية
ميولهم وأج سامهم بتأمني بيئة تربوية سليمة لهم ،وميكن إيجاز هذه األهداف على النحو
التالي:
 غرس العادات الالزمة للحياة اليومية اآلمنة ،وتوفير منو متكامل لألطفال. ممارسة األطفال للحياة اجلماعية ،وتنمية روح التعاون واالستقاللية أو االعتماد علىالنفس لديهم.
 إرساء الفهم الصحيح للحياة والبيئة احمليطة بهم. إرشاد الطفل إلى االستعمال الصحيح للغة وإثارة اهتمامه بالقصص.()17
 تنمية روح التعبير االبتكاري عن الذات ب املوسيقى أو بالرقص أو بالصور ...إلخ. -3نظام رياض األطفال:
أ -مدة الدراسة والقبول:

يقبل األطفال برياض األطفال في اليابان من سن الثالثة أو الرابعة أو اخلام سة وحتى
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ال سادسة ،ويقضي الطفل في بعض هذه املؤس سات أربع ساعات يومي ًا ،وحوالي ثماني
ساعات في مراكز الرعاية النهارية ،وتعرف بعض رياض األطفال باسم “فنادق األطفال”؛
حيث يقضي بها الطفل  24ساعة يومي ًا .وبذلك ميكن القول إن مدة الدراسة برياض
األطفال تختلف من روضة إلى أخرى ،وتتراوح ما بني عام أو عامني أو ثالثة أعوام ،وكذلك
تختلف الفترة اليومية التي يقضيها الطفل بهذه املؤسسات ،والقبول برياض األطفال في
اليابان اختياري ،وتختلف شروط القبول من مؤس سة إلى أخرى ح سب نوعها وتبعيتها
()18
اإلدارية والرسوم التي يدفعها أولياء األمور ،وسن القبول.
و ُي َع ُّد متضية الطفل عام ًا في رياض األطفال على األقل مطلب ًا أساسي ًا لاللتحاق
ب املدرسة االبتدائية ،وميثل ذلك نسبة  %90من أطفال املدرسة االبتدائية ،وهي مرحلة اختيارية
ال تدخل ضمن ال سلم التعليمي ،وتنتشر في أنحاء البالد ،وتتنوع بني الرياض الرسمية
واخلاصة واألهلية ،وتذكر “ميري هوايت” أن  %96ممن يقومون بتربية أطفال ما قبل املدرسة
في اليابان من اإلناث؛ إذ يتطلب املناخ التربوي في هذه املؤسسات جو ًا مشبع ًا باحلنان
والدفء والعطف ،بعيد ًا عن األكادميية املدرسية ،ويتمحور حول اللعب ،مؤكد ًا اجلوانب
()19
االجتماعية وال سلوكية ،واعتماد األطفال على أنف سهم في قضاء حوائجهم
وقد زاد إقبال اليابانيني على رياض األطفال انطالق ًا من إميانهم بأهمية التربية
في ال سنوات األولى من حياة الطفل ،وخاصة تربيته في رياض األطفال سواء الرسمية
أو اخلاصة .لذلك زاد اإلقبال على ت سجيل األطفال الصغار في هذه املدارس املنتشرة
في أنحاء البالد املختلفة ،وتقول إحصاءات وزارة التربية والتعليم اليابانية عام  1979إن
نسبة  %65من أطفال سن الثالثة ملتحقون مبؤسسات احلضانة ورياض األطفال الرسمية
واخلاصة.
وجدير بالذكر أن امل سئولني في رياض األطفال ال يشجعون ما تقوم به األم لتنمية
اجلانب املعرفي لدى األطفال ،بل يفضلون ترك امل سئولية للمعلمة املتخصصة في الروضة
وما تقدمه من خبرات ،وما توفره من بيئة تربوية صاحلة في رياض األطفال ت ساعده على
حتقيق النمو املتكامل للطفل فردي ًا واجتماعي ًا.

39
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

 -4إدارة رياض األطفال:

تتقاسم السلطات املركزية والعلمية إدارة التعليم في اليابان ،فوزارة التربية مسئولة
عن إدارة اخلدمات احلكومية التعليمية على امل ستوى القومي وعلى جميع امل ستويات
التعليمية ،كما أن بعض احملافظني ومديري اجلامعات يشاركون في املسئولية التعليمية
أيض ًا.
ويرأس وزارة التعليم في اليابان وزير للتعليم ،تتلخص مهمته في اإلشراف على
تنفيذ السياسة القومية للتعليم مبعاونة املجالس االستشارية املركزية ،ويساعد النائب
الدائم للوزير ثمانية مكاتب أو إدارات تشرف على األبنية التعليمية ،واملناهج والكتب
املدرسية ،واعتماد اإلعانات احلكومية للمدارس ،كما يقوم حاكم كل إقليم بإجناز ال سياسة
التعليمية في دائرته مبعاونة مجموعة من املفتشني واملالحظني امل سئولني عن تنفيذ
السياسة التعليمية.
وأصبحت رياض األطفال في اليابان جزء ًا من النظام التعليمي بعد احلرب الع املية
الثانية ،كما حاولت وزارة التربية والعلوم والثقافة حتسني نوعية التربية برياض األطفال
عامي  1964و  ،1971ومتكني جميع األطفال في سن الرابعة أو اخلام سة من دخول رياض
األطفال بحلول عام  ،1983إال أن هذه املرحلة مازالت حتى اآلن اختيارية ،وشعبيتها في تزايد
م ستمر .وهناك ثالث جهات رسمية م سئولة عن إدارة رياض األطفال في اليابان واإلشراف
عليها ،وهي :السلطات التعليمية املركزية ،وتشرف على إدارة رياض األطفال الوطنية،
والسلطات التعليمية احمللية وتشرف على رياض األطفال العامة ،وبعض املؤسسات
التعليمية اخلاصة املرخص لها من احلكومة وتشرف على رياض األطفال اخلاصة.
 -5تمويل رياض األطفال:

ال توجد ضريبة خاصة من أجل متويل التعليم في اليابان -كما هو حادث في الواليات
املتحدة األمريكية -على الرغم من أن التعليم ميول من الضرائب العامة واحمللية .وتقوم
احلكومة املركزية بتحمل نصيب كبير من نفقات التعليم ،كما تقوم املجالس اإلقليمية
بتقدمي م ساعدة مالية للمدارس في املدن والقرى ،وتقوم -أيض ًا -املجالس احمللية باإلنفاق
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على املدارس األولية العامة واملدارس الثانوية الدنيا .أما مرتبات املعلمني فتتقاسمها
بالتساوي احلكومات املركزية واإلقليمية.
وأوضحت املؤشرات اإلحصائية أن نسبة رياض األطفال اخلاصة وصلت إلى %85.8
من املجموع الكلي لرياض األطفال في اليابان ،ونسبة املؤسسات العامة وصلت إلى
 ،%14.2ونسبة املؤسسات القومية وصلت إلى  %0.3عام .1985
ويتم متويل رياض األطفال في اليابان من خالل رسوم القبول التي يدفعها أولياء
أمور األطفال امللتحقني بها ،ومن خالل اإلعانات وامل ساعدات التي تقدمها احلكومة املركزية
وحكومات األقاليم ،وتختلف قيمة الرسوم التي يدفعها أولياء األمور تبع ًا لنوع املؤس سة
التي يلتحق بها أبناؤهم.
 -6البرنامج التربوي برياض األطفال:

تقدم رياض األطفال في اليابان مقررات لألطفال خالل سنواتها الثالث ،فعلى الرغم
من أن  %70من رياض األطفال في اليابان خاصة ،فإن عليها أن تكون ذات م ستوى معني
يتماشى مع امل ستوى الذي حددته وزارة التربية هناك ،وهناك ستة مجاالت للدراسة
في رياض األطفال في جميع أنحاء اليابان ،وهي :الصحة ،واملجتمع ،والطبيعة ،واللغة،
واملوسيقى ،والرسم واألشغال اليدوية.
يبدأ اليوم الدراسي برياض األطفال في اليابان من الثامنة والنصف صباح ًا حتى
الرابعة وخمس وأربعني دقيقة بعد الظهر طوال األسبوع ،عدا يوم ال سبت فينصرف عند
الثانية عشرة والنصف؛ حيث يفتتحون يومهم بفترة من اللعب احلر ،مع إشراف محدود
من معلمتهم ،التي ميكن أن ت ساعدهم على تصميم بناء القالع الصغيرة ،أو على نحت
التماثيل ،أو على اللعب في صناديق الرمال ،أو قد تشاركهم في الكثير والعديد من أوجه
النشاط األخرى .وتنتهي فترة اللعب احلر في منتصف الصباح ،وبعد أن يعطى األطفال
فترة قصيرة للراحة (كالنوم) أو الذهاب إلى دورات املياه ،يدع ْون إلى اجتماع حتضره
مديرة املدرسة ،وتغني إحدى األغنيات املدرسية ،أو تؤدي إحدى الرقصات اجلماعية ،ويعقد
اجتماع عمل مدرسي جاد بواسطة املعلمات ،وبعد تناول الغذاء مينح األطفال نصف
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ساعة للعب احلر ،وبعدها يجمعون حاجاتهم وينظفون حجراتهم استعداد ًا لالنصراف
إلى منازلهم ،وغالب ًا ما يقوم اآلباء أو األمهات بإحضار أطفالهم إلى الروضة وأخذهم منها
()20
عند االنصراف.
كما تهتم رياض األطفال في اليابان بتربية الطفل وإعداده اجتماعي ًا وجسمي ًا وعقلي ًا
ليكون عضو ًا فعا ًال في املجتمع ،وليأخذ دوره بجدارة في التطورات الع املية واملعاصرة.
وانطالق ًا من الفلسفة التربوية التي أنتجتها اليابان في التنمية البشرية بعد استقاللها
عام  ،1951فإن من أهم القيم واألخالقيات واالجتاهات التي عنيت بغرسها في الطفل
الياباني بعد نكستها في احلرب الع املية الثانية ،ما تضمنته التربية في رياض األطفال
من مناهج وبرامج تعمد إلى بث روح التحدي ملواجهة األخطار واملصاعب في كل وقت-
وهي نتيجة حتمية للصدمات التي تعرض لها الشباب الياباني -حتى حتفظ للفرد
كرامته وعزته وأصالته منذ الصغر ،الشيء الذي يتطلب التع ُّود على االعتماد على النفس
واجلد في العمل والتفاني في أداء الواجبات ،هذا إلى جانب تأصيل روح اجلماعة التي
()21
جعلت من كل جزء عضو ًا في جسد واحد يتحرك بكل أجزائه.
لقد وضع القانون التربوي الياباني ملرحلة رياض األطفال أكثر من  137فعالية ليمارسها
األطفال ضمن البرامج اليومية ،وفي إطار ستة مجاالت رئي سة متثل اخلطوط العريضة
لوضعها بني يدي معلمة الروضة ،ليكون دلي ًال ت سترشد به في اختيار مفردات البرامج
اليومية وتنظيمها وفق االجتاهات النفسية والتربوية املعاصرة في مجاالت الطفولة املبكرة.
وهذه المجاالت الرئيسة الستة تتلخص ف ي�:
1 .1املجال الصحي واحلركي وما يتضمنه من إك ساب الطفل العادات الصحية ال سليمة،
والعناية باجلسم وباحلركة.
2 .2املجال االجتماعي وما يتضمنه من التنشئة االجتماعية عبر العناية بشخصية
الفرد ،وتكوين امليل لالندماج مع البيئة االجتماعية.
3 .3املجال الطبيعي وما يتضمنه من كائنات حية وظواهر طبيعية والعمل على
مالحظتها والتعامل معها وفهمها بصورة جيدة.
4 .4املجال اللغوي وما يهدف إليه من إك ساب الطفل القدرة على التعامل باللغة والتعبير
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بها والتفكير من خاللها ،وتطوير تصوراته وتخيالته.
5 .5مجال الفنون التعبيرية الذي ميكن للطفل أن يع ِّب ر من خالله ب سعادة ،مثل :الغناء
واللعب باآلالت املوسيقية واإليقاع واحلركة ،ومحاولة التعبير عن املشاعر واألفكار
بوساطتها.
6 .6مجال الرسم واألعمال اليدوية الذي يعبر بهما الطفل عن نف سه من خالل أدواتهما
وخاماتهما ويكتسب املهارات املختلفة ،إلى جانب تكوين امليل لتذوق اجلمال
()22
وإدراكه
وتهتم رياض األطفال اليابانية بتوفير األدوات واخلامات اخلاصة ب املمارسات العملية
(كاألدوات املوسيقية اإليقاعية املتنوعة ،وأدوات الرسم والتلوين والتشكيل) ،وكذلك األلعاب
الصغيرة (التربوية وغيرها) ،والكبيرة بالساحات اخلارجية ،كما تهتم بتوفير حظائر
صغيرة ملحقة بالروضة لبعض احليوانات والطيور.
كما تهتم املناهج والبرامج اليابانية بتعويد األطفال على كبت الذات والتحكم فيها،
وإيثار املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ،ويغلف هذا كله االعتزاز بالشخصية القومية
واالنتماء والوالء ابتدا ًء من اخللية التي يعيش فيها (األسرة أو الروضة) وانتها ًء بالوالء
والطاعة للدولة؛ حتقيق ًا للهدف األسمى للتربية اليابانية التي تهتم بالقيم واألخالقيات
الذاتية واالجتماعية التي تشكل تراث اليابان العظيم ،والتي تهتم كثير ًا بتنشئة أطفالها
عليه ،و َع ِّده الضمان الوحيد الستمرارية تقدمها والنهوض بها واحتاللها املكانة الالئقة
بني األمم.
إن هذه املناهج تقوم على الفلسفة اليابانية التي َت ُع ُّد بناء اإلنسان أهم كثير ًا من
جمع الثروات ،واستثماره األمثل هو ثروتها األساسية.
رابعاً :رياض األطفال يف روسيا:
 -1النشأة والتطور:

تقوم الهيئات واملؤسسات الصناعية بإنشاء رياض األطفال ،وتشرف عليها وزارات
التعليم ،وتقبل األطفال من سن شهرين إلى سن ال سابعة ،وي سهم اآلباء في نفقات
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صيانة األبنية واألدوات وتغذية أبنائهم مساهمة بسيطة تعفى منها األسرة التي يزيد عدد
أفرادها على أربعة.
وتؤثث الرياض تأثيث ًا جيد ًا فتوجد في كل روضة حجرة لكل مجموعة من األطفال
بجانب األبهاء الف سيحة لنوم األطفال في منتصف النهار ،كما توجد أدوات تعليمية متنوعة
ي ستخدمها األطفال في نشاطهم في هذه املدارس ،وتتبارى اجلهات احمللية لتزيني املدارس،
وتشمل هيئة التدريس باإلضافة إلى مديرة املدرسة ،طبيب ًا وممرضة ومدرسة خاصة
للموسيقى ،وعدد ًا من املوظفني واإلداريني واخلدم ،و ُي َد ّرب املشرفون على هذه الرياض في
معاهد خاصة أهمها املعهد املركزي لطب األطفال ،وبه قسم للتربية وتطور منو الطفل.
ويحدد الطبيب نظام تغذية األطفال سواء في دور احلضانة أو في رياض األطفال ،ويتكون
البرنامج اليومي لهذه الرياض من أوقات للراحة وأوقات للعب احلر ،ويحدد الطبيب هذه
األوقات ،وميارسون املوسيقى والرسم والرقص ،ويبدأ األطفال في سن اخلام سة تعلم
مبادئ القراءة والكتابة واحل ساب ،كما يبدءون تعلم حب وطنهم وشعبهم ويتدربون على
()23
عادات الفصل الصحيحة ،وكل ما يتصل بتنظيم املتعلم.
و ُي َع ُّد االحتاد ال سوفيتي -سابق ًا -بجمهورياته اخلمس عشرة ،من الدول العريقة في
مجال االهتمام بالطفولة وتربيتها ،وتلعب العوامل التاريخية واجلغرافية دور ًا كبير ًا في
التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقافي السوفيتي .إن اهتمامه بالتعليم كان من عوامل
هذا التقدم الذي بدأ بقرارات 1919م التي أحدثت تطور ًا كبير ًا في النظام التعليمي مبراحله
املختلفة؛ مما أثر بدوره في االهتمام بأطفال ما قبل التعليم االبتدائي ،وأخذت حركة
الرياض تنمو وتنتشر خصوص ًا بعد ثورة 1917م البلشفية.
ويرجع االهتمام بالطفولة املبكرة في االحتاد ال سوفيتي إلى عهد بعيد منذ الثورة
البلشفية وإنشاء كروبسكايا  Krupskayaزوجة لينني العديد من دور احلضانة ورياض
األطفال عام  1917ضمن خطة تربوية ،تهدف إلى التقليل من تأثير األسرة على األطفال
على أساس أن احلياة األسرية رمبا حتمل بعض القيم التقليدية واحملافظة التي تعوق
تربية األطفال على األفكار الثورية اجلديدة ومجتمع الغد ،وإميان ًا بأن تربية األطفال منذ
سن مبكرة تؤ ِّم ن لهم رعاية اجتماعية وسياسية ،وتغرس في نفوسهم مبادئ الشيوعية
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التي ينشدونها ،وقد ساعد على انتشار دور رعاية األطفال واحلضانة ومدارس الرياض
خروج معظم األمهات إلى العمل لفترة طويلة ،قد متتد من شروق الشمس إلى غروبها.
ويتضح االهتمام مبرحلة الطفولة ورعايتها في روسيا مما ذكره أحد فالسفتها مثل
“لونا تشارسكي  ”Lynatsharisiبأن تشكيل الطفل يبدأ منذ نعومة أظافره ،وأن تقوميه
أو إصالحه بعد مرحلة الطفولة املبكرة لن يؤتي ثماره ،وهذا يؤكد إميانهم الراسخ بأثر
التربية في توجيه الفرد وتوعيته وال سيطرة على عقله ووجدانه.
وقد زاد االهتمام بأطفال مرحلة ما قبل املدرسة بصفة عامة ،حينما انتشرت أفكار
العالم التربوي الروسي قسطنطني دميتري أوشنسكي  ،1870-1824الذي ش َّدد في توصيات
كتابه “اإلنسان مادة التربية” على ضرورة تعرف اخلصائص النف سية للطفل في مراحل
منوه املختلفة بصورة فردية ،وعلى األساليب الواجب اتباعها في تربيته ،؛ مما أدى إلى
إنشاء نظام جديد في روسيا عام ١٩٦٠يقضي بقبول األطفال من سن شهرين إلى ثالث
سنوات ،ينقل بعدها إلى الروضة ويظل بها حتى سن اإللزام “ال سابعة من العمر” ليلتحق
ب املدرسة االبتدائية.
وجدير بالذكر أن إنشاء الروضات اخلاصة قد سبق هذا النظام ،فافتتحت أول روضة
أهلية في روسيا عام 1860م ،وكانت نفقات االلتحاق بها عالية فاقتصرت على العائالت
املوسرة ،ثم توالى افتتاح هذه الروضات اخلاصة حتى وصل عددها إلى  250روضة في
بداية القرن العشرين .أما الروضات الرسمية فكانت بدايتها عام 1866م وهي روضات
مجانيةُ ،أسند اإلشراف فيها على األطفال إلى طبيبة تعاونها مدرسة موسيقى وممرضة،
()24
تكفل لهم الرعاية الطبية في الفترات التي ال يوجد فيها الطبيب.
وبلغ عدد رياض األطفال اخلاصة قبل ثورة  ١٩١٧حوالي  250روضة فقط ،وكانت توجد
في املدن الكبيرة ،واقتصرت على قبول أطفال املثقفني ،وبعد ثورة  1917قامت احلكومة
سي هما:
الروسية بإنشاء العديد من رياض األطفال؛ ل سببني رئي ْ
األول :أهمية مرحلة الطفولة املبكرة في غرس املبادئ األخالقية ال سوفيتية.
واآلخر :حترير املرأة من واجباتها املنزلية قدر اإلمكان؛ لزيادة م ساهمتها في املهن
الصناعية.
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 -2نظام رياض األطفال:

أنشئت في عام 1918م أول دار لرياض األطفال للطبقة العاملة بنا ًء على أمر من لينني،
وأطلق عليها “براعم الشيوعية” ،وأكد أهمية هذه املؤس سات في حترير املرأة وم ساواتها
مع الرجل مبا يدعم دورها في اإلنتاج واحلياة االجتماعية ،غير أن مرحلة ما قبل املدرسة
في روسيا تتمثل في مؤس ستني هما:
أ -دور الحضانة:

وتقبل األطفال من األشهر األولى إلى سن ثالث سنوات ،وهي ملتحقة ب املصانع
واملكاتب احلكومية ،وتتجه العناية إلى رعاية األطفال في أثناء مزاولة أمهاتهم العمل
واالهتمام بصحتهم ومتابعة منوهم ،حتى يجيء منو ًا طبيعي ًا وسليم ًا ،ولذلك تشرف
عليها وزارة الصحة.
ب -رياض األطفال:

وتقبل األطفال من سن الثالثة ،ويظلون بها حتى يلتحقوا ب املدرسة األساسية في سن
السابعة ،وتشرف على هذه الرياض السلطات التعليمية ،وتتجه العناية فيها ،باإلضافة
إلى رعاية النمو اجلسدي -إلى تنمية األطفال خلقي ًا واجتماعي ًا وجمالي ًا وعقلي ًا وتدريبهم
على العادات واالجتاهات الصحية.
 -3فلسفة رياض األطفال وأهدافها:

تقوم فل سفة تربية طفل ما قبل املدرسة في روسيا على إك ساب األطفال العادات
واملهارات املطلوبة؛ حيث إن فل سفة مؤس سات التربية ملا قبل املدرسة تهدف إلى:
أ -توجيه األطفال ألن يدركوا ما للشخصية اإلنسانية من قيمة عالية.
ب -غرس احترام حقوق اإلنسان وكرامته في نفوسهم.
إن الهدف من رياض األطفال هو ضمان تربية األطفال في سن ما قبل املدرسة
وتنميتهم تنمية متكاملة مبا يناسب خصائص منوهم في هذه ال سن املبكرة وقدراتهم
الفردية ،عن طريق:
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1 .1حتقيق النمو الشامل املتكامل ألطفال سن ما قبل املدرسة وتربيتهم ليصبحوا
أقوياء أصحاء محبني للحياة ،وتعليمهم في إطار توجهات املجتمع اجلديد.
2 .2تنمية االستعدادات والقدرات العقلية لألطفال ،وكذلك تنمية قدراتهم على النطق
واإلدراك ،وتدريبهم على تنمية امليول الفنية لديهم ،وتعريفهم بالبيئة التي يعيشون
فيها.
3 .3تنمية عادات االعتماد على النفس لدى األطفال وتعليمهم خدمة أنف سهم ،وتكوين
عادات العمل ال سليم وإح ساسهم بالنظام والتكيف معه.
4 .4غرس عادات احلب والوالء لوطنهم وشعبهم الروسي.
5 .5م ساعدتهم على متابعة الدراسة في امل ستقبل بنجاح.
ورياض أ
الطفال ف ي� روسيا نوعان:
نوع خارجي :ميتد إيواء األطفال فيه من ت سع ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة في
اليوم ،وحتديد الزمن هذا قائم على أساس أن اآلباء يعملون ثماني ساعات ،ثم يحتاجون
إلى فترة زمنية لالنتقال إلى الروضة ألخذ أطفالهم ،واألطفال الذين ُي ضون وقتهم من
ت سع ساعات إلى عشر ساعات تقدم لهم وجبات غذائية ،أما الذين يقضون اثنتي عشرة
ساعة -أو نحوها -فتقدم لهم الطعام ،وهناك بعد ذلك أوقات للراحة والنوم.
داخل :يبقى األطفال فيه ستة أيام في األسبوع ،ثم يأخذهم أهلهم لقضاء يوم
نوع
ي
األحد معهم.
التشريعات:

تتمثل مسئوليات وزارة التعليم في االحتاد ال سوفيتي -سابق ًا -بالنسبة إلى
مؤس سات طفل ما قبل املدرسة فيما يلي:
 توسيع شبكة مؤس سات ما قبل املدرسة وتطويرها وحت سينها. رفع م ستوى قادة مؤس سات ما قبل املدرسة في مجاالت التعليم واملناهج. تطوير نظام إعداد معلمي أطفال ما قبل املدرسة وتدريبهم. توفير األدوات والوسائل التعليمية ملؤس سات أطفال ما قبل املدرسة.47
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 تنظيم التدريب املتصل مع الوزارات واإلدارات لتح سني نوعية التعليم في هذهاملؤس سات.
 تطوير املناهج مبا يتالءم مع حاجات األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة. تطوير اللوائح اخلاصة مبؤس سات ما قبل املدرسة واإلدارات املختلفة باالتفاق معجلنة الدولة للتخطيط.
 إنشاء تصميمات قياسية ملدارس أطفال ما قبل املدرسة وجتهيز هذه املباني. متابعة أنشطة مدارس أطفال ما قبل املدرسة ،بغض النظر عن اإلدارة التيتتبعها من حيث طبيعة عملها الثقافي وطرق تدريسها.
 التعاون مع وزارة الصحة في تطوير الوسائل الصحية لضمان حماية صحةاألطفال في مؤس سات ما قبل املدرسة ووقايتها.
ومتارس وزارة التعليم هذه امل سئوليات من خالل اإلدارات التعليمية في املناطق واملدن
املختلفة ،وتقوم هذه اإلدارات ب املشاركة في تطوير التدريس وتنظيم التدريب مع الوزارات
املعنية بتطوير نوعية التعليم وحتديد الوسائل التعليمية الالزمة للتدريس بهذه املرحلة،
كما تضطلع هذه اإلدارات مب سئولية تعيني املديرات واملشرفات واملربيات وتشرف على
عال أو تعليم متوسط عام
نشاطهن ،ويشترط في املديرة أن تكون حاصلة على مؤهل ٍ
وتدريب خاص ،وخبرة ال تقل عن سنتني للعمل مع األطفال.
مما تقدم يتضح لنا أن مرحلة ما قبل املدرسة في روسيا لي ست مرحلة إجبارية ،كما
أنها لي ست مجانية ،على عكس مراحل التعليم األخرى.
 -4تمويل رياض األطفال:

وتتمثل مصادر متويل مؤس سات ما قبل املدرسة فيما يلي:
 دعم الدولة لهذه الدور بنسبة كبيرة من ميزانيتها. دعم املؤس سات اإلنتاجية بأنواعها املختلفة. رسوم األطفال وحت َّدد نسبتها بح سب دخول اآلباء. املعونات املقدمة من اعتمادات التأمني االجتماعي للمؤس سات االقتصادية.48
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أ -اإلمكانات المادية:

لقد ُخ ططت مباني الرياض بحيث تفي بحاجات األطفال وممارستهم لألنشطة
املختلفة والداخلية واخلارجية ،ويالحظ أن رياض األطفال اجلديدة مزودة بقاعات ف سيحة
وحجرات واسعة للموسيقى واحلفالت ومالعب وساحات لعب ،وقد روعي تزويد رياض
األطفال باآلالت املوسيقية وأجهزة عرض أفالم متحركة.
وتخصص في كل روضة أطفال أماكن مزودة باحلشائش للعب والتجوال ،وبشرفات
واسعة ومكان لألدوات الرياضية ،وفي كل روضة أيض ًا ركن يضم بعض احليوانات األليفة،
كما تهتم روضة األطفال بعمل مع سكرات صيفية بالقرب من البحيرات ،وتتبارى اجلهات
احمللية لتزيني رياض األطفال ،ولذلك كثير ًا ما يوجد األثاث امللون البديع.
ب -اإلمكانات البشرية:

تتمثل اإلمكانات البشرية في املعلمات واإلدارة والعاملني في املؤس سة ،وهم على
عال في التأهيل والتدريب التربوي على أسس علمية.
م ستوى ٍ
وفيما يتعلق باألطفال فإنهم يق سمون في رياض األطفال في روسيا إلى ثالث
مجموعات عمرية كاآلتي:
 املجموعة الدنيا من سن ( )4-3سنوات. املجموعة الوسطى من سن ( )5-4سنوات. املجموعة العليا من سن ( )7-5سنوات.وتوجه عناية كبيرة إلى منو األطفال ،ويبدأ األطفال في اخلام سة تعلم مبادئ احل ساب
والقراءة والكتابة ،وتعرف الصور والرسومات وحفظ األشعار ،واكتساب حب وطنهم
وشعبهم ،والتد ُّرب على عادات الفصل الصحيحة ،وكل ما يتصل بتنظيم العمل؛ متهيد ًا
لدخول املدرسة العادية األساسية اإللزامية وأوقات اللعب احلر.
 -5البرنامج التربوي لرياض األطفال:
أ -من حيث األهداف:

أكدت األهداف التعليمية في روسيا ضمان تنمية الطفل جسمي ًا وصحي ًا وعقلي ًا
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وأخالقي ًا ،وتدريبه على األعمال اجلماعية ،وعلى العادات الصحية والنظام والطاعة؛
لتحقيق أهداف التربية اجلديدة عن طريق التربية الوطنية واحلب والوالء ألوطانهم وللروضة
وقادتها ،كما أولت رياض األطفال أهمية كبرى إلك ساب األطفال القدرة على الرقص والغناء
واملوسيقى.
ب -من حيث المحتوى:

ولتحقيق التنمية الصحية والبدنية السليمة ألطفال الرياض ،يقدم لألطفال الغذاء
الصحي ،مع مراعاة تقوية أجسامهم وتنمية حركاتهم عن طريق التمرينات الرياضية ،كما
يقضي األطفال كل يوم من ثالث إلى أربع ساعات في الهواء الطلق.
أما بالنسبة إلى تنمية القدرات العقلية لدى األطفال ،ف ُي عد اللعب من أهم األساليب
لتحقيق هذا الهدف؛ ألنه عن طريق اللعب ميكن تنمية احلواس املختلفة للطفل وتنمية
لغته وأفكاره .ولتحقيق التربية األخالقية لطفل روضة األطفال ،تهتم الروضة بغرس عادات
الطاعة لآلباء واملدرسني واحترام الكبار وقوة اإلرادة والشجاعة وضبط النفس واملثابرة
والتواضع والصدق وأداء الواجبات ومراعاة الضمير ،كما يغرس في األطفال الشعور
بالواجب والكرامة والشخصية ،وهذا كله هو الذي تتألف منه روح اإلنسانية االشتراكية.
وتهتم رياض األطفال بإك ساب الطفل امليول الفنية عن طريق الرسم والغناء واملوسيقى
والرقص والنماذج ودروس الرسم والقصص؛ مما ي ساعد على تنمية اإلح ساس باجلمال
لدى األطفال تدريجي ًا .ويبدأ األطفال في سن اخلام سة تعلم مبادئ القراءة والكتابة
واحلساب ،ولتنمية اهتمامات األطفال في هذا املضمار تقوم املعلمات بإعداد وسائل
إيضاحية تتناسب مع املادة التعليمية املقدمة لألطفال؛ جلعلها مثيرة وتساعد األطفال
على استيعابها.
ج -من حيث الوسائل التعليمية:

إن الوسائل التعليمية في حجرة روضة األطفال الروسية تتكون من أدوات اللعب
والوسائل التعليمية األخرى ،وتوضع كلها في متناول األطفال ،وتوجد حول جدران
احلجرة رفوف منخفضة االرتفاع مفتوحة لتخزين اللعب ،وتتم العناية باإلضاءة الطبيعية
والصناعية في حجرات األطفال حلماية حاسة البصر لديهم.
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د -من حيث طرق التدريس:

مما تقدم يتضح لنا أن اللعب وسيلة مهمة ونشاط أساسي لتعليم األطفال في رياض
األطفال الروسية ،ومن الطرق التي ُي عتمد عليها بوجه عام لغرس املبادئ واملثل العليا
األخالقية االشتراكية في التالميذ على أن تعرض عليهم أمثلة من أرقى أنواع ال سلوك،
ويجب على املدرس أن يكون خير قدوة لألطفال من هذه الناحية في حياته وعمله.
هـ -من حيث التقويم:

إن وسائل التقومي في رياض األطفال الروسية تكمن في حتقيق أهداف الدولة في
تربية األطفال ،على نحو ما سبق ذكره؛ لذا فإن وسائل التقومي املتبعة حتاول قياس ما
أمكن حتقيقه من هذه األهداف ،مر ّك زة على قياس هدف تنمية التربية اخللقية للطفل،
وتنمية روح الفريق والطاعة وقوة اإلرادة والشجاعة واملثابرة وأداء الواجب حتت م سئولية
()25
الضمير.
وتقر الدولة في روسيا مبا تعده اللجان اخلاصة املتخصصة في مجال رياض األطفال،
من مناهج وبرامج ،تكون ملزمة للمعلمات العامالت في هذه املدارس ،وقد وضعت وزارة
التربية في روسيا نظام ًا لتربية الطفل وتعليمه؛ بحيث يكون قادر ًا بعد تخرجه في رياض
األطفال على ما يلي:
االهتمام باللغة ومفاهيمها ومهاراتها واستخداماتها لفظي ًا وفي عبارات ،وفي جملة
واضحة ،وأن ي ستخدمها الطفل في التعبير عن سرده للقصص ،وأن يتعرف أسماء
األشياء واألشكال واألشخاص احمليطة به.
أن يكون قادر ًا على الع ِّد ،وأن يفهم مكونات العدد وعمليات اجلمع والطرح ،وأن يدرك
ومييز األشكال واألطوال وامل ساحات واألوزان واحلجوم ،ويتعرف مفهوم الوقت (ال ساعة -اليوم-
األسبوع -الشهر -ال سنة -الفصول األربعة) ،كما يتعرف بعض املفاهيم الطبيعية والعلمية
(النهار -الليل -الشمس -القمر -ال سماء -املعادن -اخلشب ...إلخ) ،على أن يتم حتصيل
هذا من خالل املواقف ال سلوكية املتضمنة في البرامج اليومية وحتت إشراف املعلمة.
وقد مت وضع منهج محدد لرياض األطفال في روسيا ي سير وفق أهداف تربوية موحدة،
ومحددة من قبل الدولة ،تؤكد االهتمام بتنمية الطفل جسمي ًا وصحي ًا وعقلي ًا وتزويده
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ب املعلومات وإكسابه املهارات العلمية وتدريبه على األعمال اجلماعية والطاعة وتقوية عالقاته
االجتماعية وغرس مفاهيم التربية الوطنية لديه من خالل اللعب واملشاركة والعمل .وتتحقق
هذه األهداف من خالل عدة برامج ،تتكون كل منها من مجموعة من اخلبرات التي تتناسب
وسنوات عمر الطفل وسماته وخصائصه وقدراته؛ بحيث يحقق كل نشاط أكثر من هدف،
كما يتحقق كل هدف من خالل عديد من األنشطة؛ فالنمو اجل سمي يتحقق عن طريق
األلعاب الفردية واجلماعية ،التي يكتسب الطفل من خاللها املهارات اخلاصة بالتآزر احلركي
والقيم األخالقية واالجتاهات اإليجابية نحو الوطن واحترام العمل والعاملني.
والنمو العقلي يتحقق من خالل استغالل احلواس في أثناء النشاط واحلركة واللعب،
وربطها بالتدريبات إلكساب الطفل بعض املفاهيم واملهارات واملعارف اللغوية واحلسابية
الب سيطة ،مع التركيز على إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن نف سه وإثارة تفكيره في
املشكالت التي تتطلب استخدام الذكاء وتنمية قدراته العقلية عن طريق إدراك العالقات
بني األشياء.
والنمو االجتماعي له طابع خاص في روسيا ،فهناك التزام خاص في الفل سفة
التربوية بروسيا بالتركيز على قيم التعاون وم ساعدة اآلخرين وأداء الواجب وتقديس قيمة
العمل ،مما ميثل العنصر األكبر الذي يتكون منه املنهج اليومي في مرحلة الرياض.
كذلك فإن االهتمام باجلوانب الفنية كالرسم والتلوين واملوسيقى واألغاني واألناشيد
وإدخالها في جميع املناشط يحقق أهداف التربية الفنية واجلمالية إلى جانب إسهامات
في النمو العقلي للطفل ،كذلك فاألعمال اليدوية (القص والتشكيل والتصميم الب سيط
()26
لأللعاب) يعطي أهمية خاصة في منهج رياض األطفال في روسيا االحتادية.
ويناء على ما سبق ،جند أن الدول الرأسمالية املتقدمة تولي مؤس سات رياض األطفال
أهمية عظمى ،سواء كان ذلك على م ستوى املعارف واملهارات التي يكت سبها األطفال في
سن ( 6-4سنوات) أو على م ستوى البنية الفنية واإلدارية ملؤس سات رياض األطفال ،ولعل
ذلك يدفعنا في وطننا إلى ضرورة االهتمام مبؤس سات رياض األطفال حتى نحقق اآلمال
في أن تصل نسبة االستيعاب إلى  %60على األقل بحلول عام  .2020إن األمر جد خطير
ومهم ،ويتطلب ضرورة االهتمام مبؤس سات رياض األطفال.
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الع ْليا
هام المرشد
َم
األكاديمي بمستويات الدراسات ُ
ّ
ُّ
في أقسام تربية الطفل
دانية"
بين النظر َّية والتَّ طبيق "دراسة َم ْي
َّ
د .إيناس سعيد عبد الحميد الشتيحي

*

مقدمة البحث ومشكلته

نظ ًرا إلى أننا نعيش عصر التحديات والتغ ُّي ر السريع والتط ًّور الهائل الذي أسفر
ماس ة إلعداد أفراد قادرين على مواجهة هذه التحديات ،وتقبل التغيي ر؛ كان
عن حاجة َّ
البد من توفير خدمات توجيهية لألفراد تتناسب ونشاطاتهم وأعمالهم ،وفي الوقت ذاته
م ساعدتهم على إيجاد حلول للتحديات والتغيرات التي تعترض حياتهم( .دونالد مورتنس،
ألن شمولر.)2005
ري في العصر احلالي كما يشير
وعليه؛ أصبح التح ِّدي احلقيقي للمجتمع امل ْ
ِص ّ
تواز معه والعمل
(أحمد الرشيدي  ،)34 ،2000هو اللحاق بركب العالم املتقدم وال سير في ٍ
بكل جهد حتى ال نتخلف عنه؛ لذا تعمل جميع مؤس سات املجتمع  -وفي مقدمتها
املؤس سات التربوية  -على مواجهة هذا التح ِّدي بكل صوره وأشكاله.
وانطال ًق ا من الت سليم بأن اجلامعة إحدى أهم املؤس سات التربوية املنوط بها مجابهة
تأسيس ا على أنها متثل مركز إشعاع لكل جديد من الفكر واملعرفة ،وهي
هذا التح ِّدي؛
ً
ً
فضل عن كونها
املنبر الذي تنطلق منه آراء العلماء والفالسفة ور َّواد اإلصالح والتطوي ر؛
تخص صاتهم العلمية ليتولوا م سئولية
املؤس سة املنوط بها إعداد األفراد على اختالف
ُّ
* أستاذ م ساعد أصول تربية الطفل  -ق سم الطفولة  -كلية التربية  -جامعة املنوفية.
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إدارة احلياة العصرية؛ لذا يحاول اجلامعيون على اختالف م ستوياتهم االرتقاء مب ستوى
اجلامعي إلى أقصى درجة ممكنة( .فيصل احملارب1430/1429هـ
كفاءة نظام التعليم
ّ
.)12،
والدراسات ال ُع ليا فترة حاسمة في حياة الطالب؛ حيث ينتقل هؤالء إلى مرحلة
مختلفة في مع املها ون ُُظ مها عن املرحلة اجلامعية األولى ،وفي الوقت ذاته قد يختلفون
فيما بينهم في درجة التك ُّي ف مع متطلبات هذه املرحلة؛ األمر الذي ُي سهم في ظهور عدد
التعليمي َو ْف ًق ا لظروفه االجتماعية
من املشكالت ُي تط لَّ ب معها أن ينظم كل منهم م ساره
ّ
واألكادمي ّي ة واملادية؛ وكذلك الظروف الشخصية وظروف العمل.
وعلى هذا؛ حتظى الدراسات العليا بقدر كبير من تفكير رجال اجلامعة وامل سئولني
اجلامعي ،ملا تقوم به من دور ف َّع ال في مواجهة مشكالت املجتمع
عن تخطيط التعليم
ّ
اجلامعي ذاته ،وعليه
وحلها وفي دفع حركة التنمية القومية الشاملة ،وفي تطوير التعليم
ّ
ترى (سعاد نصر  )16 ،2004أنه بقدر ما تنال الدراسات العليا وبرامجها من تطوير،
تكون قوة اجلامعة التي تنتمى إليها؛ لذا قد صارت الدراسات العليا في هذا العصر جزء ًا
وسالح ا قو ًّي ا يقتحم فيه الطالب ميادين املعرفة التي
ُم ه ًّم ا من احلياة الثقافية للخ ِّريجني،
ً
ال تُتاح له في أثناء دراسته اجلامعية.
وحيث إن النظرة التي تب نَّتها العملية التربوية في ظل ما قدمته االجتاهات احلديثة
في التربية املعاصرة تشير إلى أهمية التركيز على الطالب بدرجة أكبر من التركيز على
باقي عناصر املنظومة التعليمية؛ األمر الذي أتاح الفرصة أمام نظريات اإلرشاد التربوي
لإلسهام بفاعلية في رفع امل ستوى التعليمي للطالب نتيجة توافقه الدراسي واالجتماعي
األكادميي مكانة ُم ه َّم ة في العملية التربوية
والنفسي؛ وبالتالي أصبحت لبرامج اإلرشاد
ّ
من أجل بناء الشخصية اإلنسانية املتكاملة واملتزنة في مختلف جوانبها( .فؤاد العاجز
.)320 -319 ،2001
رئيس ا في العملية التعليمية باجلامعات وضرورة
األكادميي ميثل محو ًرا
فاإلرشاد
ً
ّ
لح ة لتحقيق متطلبات جودة التعليم بها وبكلياتها املتنوعة خاصة الكليات التربوية؛ فهو
ُم َّ
نظام ضروري للتوفيق بني أهداف التعليم اجلامعي وحاجات الطالب ،يقوم به أعضاء هيئة
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التدريس بالكلية بهدف م ساعدة الطالب على التغلب على ما قد يصادفهم من مشكالت
ُ
حت ول دون حتقيق أهدافهم التعليمية .يدعم هذا ما أظهرته نتائج دراسة (Gallagher
األكادميي
 ،)& et als 2004, 1-2التي توصلت إلى أن  %92من مديري مراكز اإلرشاد
ّ
مشكالت كثيرة وخاصة املشكالت
في اجلامعات األمريك َّي ة يعتقدون أن الطالب يعانون
ٍ
النف سية وهؤالء هم األكثر حاجة للخدمة اإلرشادية ،كما يعتقد  %85منهم أن املشكالت
املرتبطة بالطالب في ازدياد ملحوظ .ويشير ) (Mitchell & et al 2007إلى نُدرة وجود
األكادميي خالل مراحل دراسته اجلامعية .وأكدت
طالب ال ُي بدي حاجة خلدمات اإلرشاد
ّ
على ما اتفقت عليه نتائج عدد من الدراسات في جامعات متعددة ،وهو حاجة الطالب
اجلامعيني عامة وطالب الدراسات العليا خاصة إلى اخلدمات اإلرشادية( .محمــد الطحان
وسهام أبوعيطة ( ،)129 ،2002أحمد رضا ( ،)19 -17 ،2006أحمد نوري ،أياد يحيى ،2008
( ،)295نشأت أبوح سونة ،سمير عيلبوني .)219 ،2011 ،وتؤكد معايير اجلودة واالعتماد
األكادميي على أن أحد املعايير املهمة التي تُقاس بها جودة أداء مؤس سات التعليم
ّ
العالي هو جودة ما تقدمه املؤسسة لطالبها من دعم وخدمات(صالح الغامدي)2010؛
تأسي ًس ا على أن له دو ًرا في تعزیز فرص التنافس التعلیمي؛ حيث أوضحت نتائج دراسة
( )Lorenzen 2001, 45أن الطالب الذین عمل املرشد األكادیمي على تشجیعهم وح ِّث هم
على التمیز ،حققوا م ستویات أكادیمیة أفضل من نظرائهم.
وعلى م ستوى الكليات والتخصصات ومدى االستفادة من اخلدمة املتاحة ،توصلت
دراسة ( )Hyun &etals, 2006إلى أن طالب الدراسات العليا في الكليات اإلنسانية في
إحدى اجلامعات غربي الواليات املتحدة كانوا أكثر استفادة واستثما ًرا للخدمات اإلرشادية
من أقرانهم في الكليات العلمية .وأوضحت نتائج دراسة (آسيا محمد د .ت )142 ،أن
األكادميي؛ كلما تقدموا في
الطالب في الدرجات اجلامعية املتنوعة في حاجة لإلرشاد
ّ
ال سنوات اجلامعية .ودراسة ( )Flisher &etals 2002, 309التي ُأجريت في جامعة كيپ
تاون بجنوب إفريقيا أكدت أن طالب الكليات اإلنسانية هم األكثر استثما ًرا للخدمات
اإلرشادية .وكشفت نتائج دراسة ( ،)Arco&etals Mar. 2005,71التي ُأجريت على طالب
جامعة غرناطة  Granadaاإلسپانية أن طالب الكليات اإلنسانية؛ وكذلك االجتماعية ،من
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بني أكثر التخصصات ،وهم الذين بحثوا عن اخلدمات اإلرشادية.
األكادميي وخدماته املتنوعة ،ضرورة حتمية وركيزة أساسية
وعلى هذا أصبح اإلرشاد
ّ
ً
نشاط ا
في مؤس سات التعليم العالي عامة وبرامج الدراسات العليا حتدي ًدا؛ حيث ُي ع ُّد
أساس ًّي ا الكتشاف رغبات الطالب وقدراتهم ،وم ساعدتهم على حتديد أهدافهم ورسم
اخلطط احملققة لها مبا يتالءم واستعداداتهم وظروفهم.)Bishop Spring, 2006,1( .
األكادميي أن
على اجلانب اآلخر ،رصدت نتائج بعض الدراسات املهتمة باإلرشاد
ّ
املشكلة األعظم من بني املشكالت التي يواجهها الطالب في معظم اجلامعات الع املية،
عزوف أعضاء هيئة التدريس عن العمل مرشدين أكادمي ِّي ني الفتقادهم الوعي بطبيعة املهام
املطلوب أداؤها؛ األمر الذي يترتب عليه افتقاد الطالب القدرة على إدارة برامجهم الدراسية.
يوضح ذلك ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات؛ منها :دراسة (ال سيد عمر ،)17، 2006
األكادميي تتمثل في عدم
التي توصلت إلى أن أكثر املشكالت التي تعترض جناح اإلرشاد
ّ
األكادميي؛ ودراسة (عبدالله الصارمي ،كاشف زايد )82 ،59 ،2006؛
فاعلية دور املرشد
ّ
األكادميي الذي
توص لتا إلى أن اإلرشاد
ودراسة (سعاد سليمان ،يوليو  ،)14 ،2008اللتان َّ
ّ
يتلقاه الطالب دون م ستوى توقعاتهم ،وأن الطالب يهتمون بضرورة توافر معلومات كافية
متخصصة ،والتزامه مبواعيد ال ساعات اإلرشادية احملددة أكثر من اهتمامهم بأسلوب
تعامله معهم أو سهولة تواصلهم معه .أما دراسة (محمد اخلوالدة ،لطفي غرايبة،2000 ،
)104؛ ودراسة (سلطانه الدمياطي ،)105 - 104 ،2010فتوصلتا إلى أن هناك عد ًدا من
املشكالت التي يواجهها الطالب وتؤثر على م ستوى أدائهم ،يأتي في مقدمتها ما يتعلق
األكادميي؛ مثل عدم قيامه بتوجيه الطالب لت سجيل املقررات ح سب ا ُ
خل َّط ة
بدور املرشد
ّ
الدراسية ،وعدم املواظبة على احلضور بانتظام خالل فترة احلذف واإلضافة إلى املقررات،
وعدم حرصه على شرح جوانب الغموض فيما يتعلق باللوائح الدراسية.
تواج ه مبؤثرات خارجية وداخلية
من جانب ثالث ،فإن طبيعة عمل املرشد
األكادميي َ
ّ
كثيرة؛ في مقدمتها التوسع الهائل في حجم املعرفة ،والتوسع املُلْزِم في األخذ بنظام
اجلودة واالعتماد باجلامعات؛ مما ي ستدعي التجديد امل ستمر والدائم ملعارفه ومهاراته كي
يتمكن من تلبية احتياجات الطالب املتنوعني في قدراتـهم واستعداداتـهم وحاجاتهم،
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واشتداد ح َّدة ظاهرة املناف سة بني مؤس سات التربية داخل املجتمع الواحد ،وتعا ِل ي
األصوات املطالبة بضرورة إخضاع هذه املؤس سات ملبدأ املُ سا َء لة ()Accountability؛
بهدف إلزامها بوضع أولويات تخ ُدم احتياجات مجتمعاتـها بفاعل َّي ة .يؤكد على هذا ما
أشار إليه ( )Swanson, 2006, 2حول وجود العديد من التهديدات التي َ ُ
ت ول دون إمتام
األكادميي كما ينبغي ،والتي تتمثل في  :الدور التناف سي للمؤس سة،
عملية اإلرشاد
ّ
زيادة أعباء الهيئة التدري سية ،عدم كفاية تدريب املرشدين األكادمي ّي ني ،عدم وعي املرشدين
األكادمي ّي ني باجلوانب املتعلقة باإلرشاد ،املُع ِّوقات التكنولوﭽية ،واملستويات املتزايدة من
التحديات املتعلقة بالطالب وآبائهم .ويأتي في مقدمة ما سبق من حتديات ،اضطالعه
علمي ،وخدمة
بأعباء مهمة وخطيرة في مجاالت وظائف اجلامعة الثالث من تدريس ،وبحث
ّ
البيئة؛ ولعل هذا يتوافق بدرجة كبيرة مع ما أشار إليه ( )Yarbrough, 2002 ,61حول أن
ًّ
مستقل أوموظ ًف ا يقوم بتقدمي بعض اخلدمات؛
األكادميي ال يعمل باعتباره باح ًث ا
املرشد
ّ
تخص صه.
بل إنه يقوم بالتدريس وإجناز البحوث العلمية ويقدم خدماته للمجتمع في إطار
ُّ
كل هذا يجعلنا نكاد نسلم بأنه ال يكفي االهتمام بإسناد هذا التكليف إلى أحد
أعضاء هيئة التدريس فقط ؛ بل ينبغي أن ميتد هذا االهتمام ً
أيض ا إلى م ساعدته على
تأديته بنجاح ،من خالل توعيته مبجاالت هذا التكليف وفن ًّي اته وأبرز َم ها ِّمه.
األكادميي في أق سام تربية الطفل ،فقد كان لالعتبارات
أما عن تركيز االهتمام ب املرشد
ّ
واملبررات التالية:
1 .1تكليف الباحثة من قِ بل مجلس ق سم الطفولة مرش ًدا أكادمي ًّي ا لطالبات الدراسات
العليا تخصص تربية الطفل .وعليه بدأت في ال سؤال والبحث في الئحة الدراسات
العليا بكلية التربية  -جامعة املنوفية عن متطلبات هذا التكليف ،وما ينبغي عليها
عمله تأسي ًس ا على اضطالعها به .ولم جتد اإلجابة التي تزيل غموض املهام التي
يجب أن تؤديها ،كما أن الئحة الدراسات العليا بكلية التربية  -جامعة املنوفية لم
ِ
األكادميي؛ لكنها لم توضح إجراءات تكليفه
تأت إال بإشارات ب سيطة عن املرشد
ّ
وخصائصه واملهام التي ينبغي أن يؤديها ضمانًا لنجاحه في أداء هذا التكليف.
(جامعة املنوفية ،سبتمبر .)136 ،2008
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2 .2حداثة تطبيق نظام ال ساعات املعتمدة بكليات التربية في مرحلة الدراسات العليا
بجمهورية مصر العربية والتي تُعد أقسام تربية الطفل جز ًءا منها؛ وبالتالي فإن
التربوي في حاجة إلى االهتمام بأحد امل سئولني عن جناح واحد من أهم
امليدان
ّ
األكادميي؛
األكادميي ،وحتدي ًدا املرشد
عناصر جناح هذا النظام وهو اإلرشاد
ّ
ّ
خاصة أنه كما يشير (إميل شنودة )687 - 685 ،2013 ،ليس لديه اإلملام الكافي
األكادميي وآلياته ،عالوة على عدم وجود نظام حقيقي لتقييم أدائه.
بطبيعة اإلرشاد
ّ
3 .3في الوقت الذي تشير فيه لوائح اجلامعات والكليات املتعددة إلى أهمية اإلرشاد
األكادميي ودوره الرئيس في جناح النظام ككل ،يرصد الواقع عدم تفعيل دور املرشد
ّ
األكادميي -كما أوضحت آراء %40من أعضاء هيئة التدريس بق سم الطفولة بكلية
ّ
التربية  -جامعة املنوفية ،بل تع َّدى هذا األمر أنه قد ُي كلف من يقوم بهذا الدور من
أعضاء هيئة التدريس؛ لكن هذا اإلجراء يكون شكل ًّي ا الستكمال اإلجراءات اإلدارية
األكادميي
الفعلي للمرشد
املطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية .أما الدور
ّ
ّ
فهو غير ُم ف َّع ل على اإلطالق .وب سؤال هؤالء عن أسباب عدم تفعيلهم لهذا الدور
األكادميي
أجمعوا على عدد من األسباب؛ أولها عدم وعيهم بطبيعة عمل املرشد
ّ
واإلجرائي للمهام التي ينبغي أن يقوم بها غير موجود ،إضافة
وأن التحديد الدقيق
ّ
العلمي أدائهم لهذا التكليف؛ على الرغم من مواجهتهم
إلى عدم متابعة الق سم
ّ
عديد من املشكالت التي ت ستدعي جلوء الطالبات إليهم الستشارتهم في حلها.
4 .4تن ُّوع التخصصات بقسم تربية الطفل وتع ُّدد املقررات وتنوعها ما بني تربوية
وتخصصية ،ومقررات يقوم أعضاء هيئة التدريس تخصصات تربية الطفل
بتدري سها وأخرى يقوم بتدري سها أعضاء هيئة تدريس بأق سام الكلية األخرى،
ويسير بالتوازي مع هذا التنوع افتقاد الطالبات الوعي الكافي بنظام الساعات
املعتمدة ،الذي تقوم فل سفته في األساس على إعطاء الطالبة احلرية في اختيار
الوقت واألستاذ ،واملقررات وعددها وتخصصها الدقيق؛ وهنا يظهر بوضوح دور
األكادميي في م ساعدة كل طالبة على حتقيق أقصى فاعل َّي ة أكادميية
املرشد
ّ
ممكنة (محمد ميالد ،أحمد محمد .)258 ،2002 ،وهذا ما مل سته الباحثة فعل ًّي ا
60
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

من خالل تواصلها مع طالبات الدراسات العليا ،تخصص تربية الطفل في العام
اجلامعي  ،2014 /2013وعند طرحها سؤا ًال عليهن  -على اختالف درجاتهن العلمية
ّ
(دبلوم
مهني – دبلوم خاص  -متهيدي ماﭽستير) م ُف اده :ما املهام التي يؤديها
ّ
ملوح دة :ما
املرشد
األكادميي بق سم تربية الطفل من وجهة نظركن؛ كانت اإلجابة ا َّ
ّ
األكادميي؟
املقصود ب املرشد
ّ
األكادميي حتدي ًدا في أق سام تربية الطفل ما توصلت إليه
5 .5يدعم االهتمام ب املرشد
ّ
نتائج عدد من الدراسات؛ منها دراسة ()Lowe & Tony, 2001؛ ودراسة (Epps,
 ، )2002ودراسة ( )Gladding, 2009حيث ُأجريت األولى على إحدى عشرة كلية
األكادميي بني
وتوصلت إلى أن هناك تباي نًا بدرجة كبيرة في م ستوى اإلرشاد
ّ
الكليات وكذلك بني الطالب أنف سهم َو ْف ًق ا لتخصصاتهم؛ وعليه أوصت بضرورة
حاس ب َّي ة وتق ِّي يم َّي ة
تدريب املرشد
األكادميي وحتديد م سئولياته ووضع معايير ُم َ
ّ
ألدائه َو ْف ًق ا لكل كلية وتخصص .أما الثانية ،فأكدت على ضرورة إجراء مزيد من
األكادميي .وهذا يبرر االهتمام مبن يقدم
الدراسات التي تهتم مب سئوليات املرشد
ّ
هذه اخلدمة لطالبات الدراسات العليا ،تخصص تربية الطفل ملا يقع عليهن من
أعباء أكادميية ومِ هن َّي ة تختلف بشكل كبير عن نظرائهن من طالب الدراسات العليا
بباقي التخصصات بكلية التربية .وأما الثالثة ،فأوضحت بروز احلاجة إلى تقدمي
خدمات م ساندة ذات طا َب ع إرشادي ونف سي تربوي متخصص؛ نتيجة ازدياد أعداد
ً
ملحوظ ا .وعليه؛ ُي عد هذا البحث
الطالب امللتحقني بالكليات واجلامعات ازديا ًدا
ً
األكادميي باجلامعات والتخصصات األخرى.
استكمال ملنظومة االهتمام ب املرشد
ّ
الم�رات واالعتبارات السابقة؛ فقد تحددت فكرة هذا البحث
وتأسيس ا عىل ب
ً
ف
ئ
ت
ت
التعرف بشكل
وال� تمثلت ي� محاولة
ال� ينبغي أن يؤديها
ُّ
ي
إجرا� عىل المهام ي
ي
المرشد الأ
كاديمي بأقسام تربية الطفل ،وتحديد درجة تقديره لأهمية هذه المهام
ّ
والتعرف عىل واقع ممارسته لها.
لأ
ف
وعليه؛ يمكن صياغة مشكلة البحث ي� ا سئلة التالية:
األكادميي مب ستويات الدراسات العليا في
1 .1ما املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
ّ
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أق سام تربية الطفل كما يراها اخلبراء؟
األكادميي ،وما
2 .2ما درجة األهمية التي يعطيها أعضاء هيئة التدريس ملهام املرشد
ّ
درجة ممارستهم لها؟
َ
متوسط ْي درجات استجابات أعضاء هيئة
3 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
األكادميي وممارستهم لها؟
التدريس حول أهمية مهام املرشد
ّ
4 .4هل تختلف آراء أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة أهمية ،وكذا ممارسة مهام
األكادميي باختالف النوع ،والتخصص والرتبة األكادمي ّي ة؟
املرشد
ّ
هـدف الـبحث

سعى البحث الراهن إلى تقدمي قائمة مقترحة ب املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
ً
األكادميي مبستويات الدراسات في أقسام تربية الطفل؛
سبيل للتعرف ميدان ًّي ا على
ّ
درجة أهمية هذه املهام من وجهة نظره ودرجة ممارسته لها ومدى االختالف حول درجة
األهمية وكذا املمارسة تَب ًع ا ملتغيرات النوع والتخصص والرتبة األكادمي ّي ة ،وتقدمي بعض
املقترحات والتوصيات التي ميكن أن تُسهم في تنمية أدائه لهذه املهام.
أهمية البحث:

1 .1أهمية الهدف الذي ت سعى إلى حتقيقه اجلامعات ،خاصة ال ساعية منها إلى اجلودة
األكادميي وهو بناء شخصية الطالب من جميع جوانبها؛
واحلصول على االعتماد
ّ
من أجل إعداد الق َوى البشرية القادرة على خدمة ذاتها ووطنها؛ لذا أضحى
م ستقبل الطالب
األكادميي واملهني أم ًرا ُم ه ًّم ا ج ًّدا ،والبد أن تضع اجلامعات خدمة
ّ
األكادميي في أولوية مهام عضو هيئة التدريس بها؛ وذلك للوقوف على
اإلرشاد
ّ
صحة وسالمة خطة الطالب األكادمي ّي ة ،واستثمار قدراته وإمكاناته وطاقاته إلى
أقصى م ًدى لها.
األكادميي بأقسام تربية الطفل تُعد مبثابة دليل إرشادى
2 .2تقدمي قائمة مبهام املرشد
ّ
ميكن تعميمه على أقسام تربية الطفل وكليات رياض األطفال؛ ليستفيد منه كل
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عضو هيئة تدريس ُي سند إليه هذا التكليف؛ وعليه ميكن أن تُعني هذه القائمة
مبجاالتها ومعاييرها ومؤشراتها على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتفعيل عمل املرشد
األكادميي.
ّ
األكادميي الذي ُي ع ُّد عنص ًرا رئي ًس ا
3 .3أهمية موضوع البحث حيث يركز على املرشد
ّ
األكادميي ،وهي احملور الرئيس لفاعل َّي ة الدراسات العليا التي
لنجاح عملية اإلرشاد
ّ
تعمل وفق نظام ال ساعات املعتمدة .لذلك؛ فمن األهمية وجود قائمة مبهام املرشد
األكادميي ينبغي عليه الوعي بها باعتباره أحد املسئولني عن هذه العملية داخل
ّ
الق سم ،كما أنها قد تفيده في تقييم أدائه ذات ًّي ا.
ُ 4 .4ي عد تلبية ملا أوصت به بعض الدراسات حول إجراء مزيد من الدراسات حول املرشد
األكادميي ومهامه وحتديد املمارسات واألدوار اإلرشادية التي يقوم بها ،وضرورة
ّ
األكادميي لي ساعده على امتالك قاعدة معلومات مت ِّك نه من
إجناز دليل املرشد
ّ
تقدمي الردود الصحيحة والواقعية الستف سارات الطالب؛ من هذه الدراســـات:
دراســة ( ،)Epps, 2002ودراسة (وفاء مرسي ،)161 ،2006 ،ودراسة (محمد عبد
الر ُء وف ،)2010 ،ودراسة (إميل شنوده ،)688 ،2013 ،ودراسة (حنان محمد،)2013 ،
ودراسة (اجلوهرة الصقية مارس.)459 ،2013 ،
األكادميي
5 .5البحث ال يقف عند حد التعرف على املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
ّ
نظر ًّي ا ،بل يتجاوز ذلك إلى التعرف ميدان ًّي ا على درجة أهمية هذه املهام ودرجة
ً
فضل عن تقدمي مجموعة من املقترحات لالرتقاء
ممارسته لها من وجهة نظره؛
بأدائه لهذه املهام.
مصطلحات البحث:
األكاديمي Duties of academic advisor
 مهام المرشدّ

يعرفها ( :)Mcnergney & Carrier, 1981,23هي مجموعة الواجبات
المهام كما ِّ
والنشاطات التي يقوم بها الفرد إلجناز عمله بنجاح .وهناك من يرى أن املهام هي األعمال
التي ُي كلف الفرد بعملها؛ على أن ُت َّدد هذه املهام في إطار تنظيم العمل مبعنى أن
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يكون الفرد ُم ل َز ًم ا بأداء مجهود في ميدان عمله ،وقد يكون هذا املجهود بدن ًّي ا أو عقل ًّي ا،
كما ترتبط املهام بأفعال حتددها قواعد تنظيمية مقبولة ُي ناط بالفرد أداؤها عندما يشغل
األكادميي  Academic advisorهو
وظيفة ما( .أحمد حجي .)363 ،2005 ،والــمرشد
ّ
العلمي في الكلية ليتولَّ ى توجيه الطالب،
عضو هيئة التدريس الذي يختاره الق سم
ّ
ويتابع م سيرته العلمية منذ التحاقه بالدراسات العليا وحتي تخ ُّرجه .على ذلك ميكن
األكادميي بأنها :مجموعة األداءات التي ينبغي أن يؤديها عضو هيئة
تعريف مهام املرشد
ّ
التدريس بق سم تربية الطفل؛ تأسي ًس ا على تكليفه من قِ بل الق سم بها في مجال اإلرشاد
األكادميي.
ّ
 -مستويات الدراسات العليا levels Postgraduate

ُي قصد بها الفترات التي تبدأ بعد حصول الطالبة على شهادة بكالوريوس رياض
األطفال ،وتلتحق بها َم نْ لها طموح أكادميي أو اهتمامات بحثية بداية من دبلومات (مهني
 خاص) تربية الطفل ،ومرو ًرا بتمهيدي املاﭽستير وانتها ًء بتمهيدي الدكتوراه.منهج البـحث:

يعتمد البحث الراهن على املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة البحث وهدفه،
األكادميي بأقسام
مقترح ة ب املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
في محاولة لتقدمي قائمة
َ
ّ
تربية الطفل ،والتع ُّرف على درجة أهمية ودرجة ممارسته لهذه املهام ،ومقارنة االستجابات
وحتليلها َو ْف ًق ا لبعض املتغيرات؛ مثل :النوع ،والتخصص ،وال ُّرتبة األكادمي ّي ة.
أداة البحث:

اعتمد البحث على االستبيان كأداة جلمع البيانات امليدانية .وقد متثل الهدف من
األكادميي ودرجة ممارسته لها من وجهة
إعدادها في التعرف على درجة أهمية مهام املرشد
ّ
نظره.
وقد مر إعداد االستبيان بالمراحل التالية:
األكادميي بأقسام تربية الطفل
( )1إعداد قائمة املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
ّ
الدارية ،المهام
في صورتها املبدئية والتي جاءت في ثالثة مجاالت؛ هي :المهام إ
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النسانية وكل مجال يتضمن عد ًدا من املعايير ،وبدورها
الفنية ،المهام االجتماعية إ
يتألف كل معيار من عدد من املؤشرات وحتديد ثالث درجات لالستجابة (كبيرة -
متوسطة  -قليلة)؛ وذلك من خالل:
ِّ
ً
فضل
األكادميي،
االط الع على بعض الدراسات واألدبيات التربوية في مجال اإلرشاد
ّ
األكادميي التي أصدرتها بعض اجلامعات والكليات املصرية
عن أدلة اإلرشاد
ّ
والعربية والع املية في هذا الشأن.
 إجراء مقابالت شخصية مفتوحة مع األستاذ الدكتور وكيل كلية التربية لشئونالدراسات العليا -جامعة املنوفية؛ وكذلك مقابالت عدد من أعضاء هيئة التدريس
بأقسام تربية الطفل مع عدد من كليات التربية؛ مثل كلية التربية جامعة املنوفية،
وطنطا ،وحلوان وكلية التربية النوعية ببنها؛ باإلضافة إلى عدد من أعضاء هيئة
التدريس من تخصصات أخرى لهم خبرة طويلة في العمل بنظام ال ساعات
املعتمدة سواء باجلامعات املصرية ،أم العربية وكذلك بعض طالبات الدراسات
العليا ،تخصص تربية الطفل.
( )2مت عرض االستبيان في صورته املبدئية على مجموعة من ال سادة األساتذة ُ
امل ِّك مني.
وقد ُط لب من سيادتهم حتديد آرائهم بوضع عالمة ( ) أمام كل َم ه َّم ة في اخلانة
املناسبة لوجهة نظرهم حول ما يلى :مالءمة التصنيف املقدم للمهام التي ينبغي أن
األكادميي ،انتماء كل مؤشر
األكادميي ،استيفاء املعايير ملهام املرشد
يؤديها املرشد
ّ
ّ
للمعيار واملجال الذي ينتمى إليه ،سالمة الصياغة ال ُّل غوية ،وجود مهام أخرى كان
ينبغي تضمينها في القائمة ،وجود أي اقتراحات خاصة بالقائمة ككل.
(َ )3و ْف قَ آراء ال سادة احمل ِّك مني ومالحظاتهم مت تعديل بعض العبارات ونقل وحذف وإضافة
عبارات أخرى .ومت اإلبقاء على املؤشرات التي بلغت نسبة االتفاق حولها  %80فأكثر.
وعليه؛ كانت نتيجة التحكيم على النحو التالي:
 اإلبقاء على مجاالت ومعايير األداة عدا املعيار اخلامس ،فتم تعديله من تنمية مهاراتالبحث العلمي لدى الطالبات إلى تنمية املهارات العلمية للطالبات ،والتحضير
للدخول في سوق العمل.
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المؤشرات التي تم تعديلها

ش
المؤ�

تعديله

 ُي راقب غياب الطالبات من خالل تقارير  -يتابع غياب الطالبات من خالل تقارير القائمنيالقائمني بالتدريس.

بالتدريس.

ُ -ي تابع التقدم العلمي للطالبات.

العلمي للطالبات.
 يكتب تقارير دورية عن التقدمّ

وج ه الطالبات إلى ضرورة االستفادة من  -يوجه الطالبات نحو استخدام املصادر التعليمية
 ُي ِ ّاملواقع اإللكترون ّي ة على شبكة اإلنترنت  +يشجع املختلفة.
الطالبات على االستفادة من املكتبة.
المؤشرات التي نقلها من مجال آلخر
ش
المؤ�

		
من

إىل

ُ -ي وجه الطالبات إلى اختيار التخصص الدقيق

األول		

الثاني

املتوافق مع قدراتهن.

األول		

الثاني

 -ي ستعرض مع الطالبات املقررات الدراسية

األول		

الثاني

اإلجبارية .وكذلك املساعدة واالختيارية.

 يتابع تنفيذ الخطة الدراسية لطالبات مجموعته.ش
المؤ�ات المحذوفة فهيُ :ي ل ُّم بأﭽندة العام اجلامعيُ ،ي راعي املتطلبات ال سابقة
 أماللتخصصات املختلفة ،يستوفي ملفات الطالبات ويحفظها ،يشجع الطالبات على
إدارة الوقت بفاعليةُ ،ي لم مبضمون اخلطة الدراسية من حيث توزيع املقررات فيها،
يوجه الطالبات للحصول على مناذج (الت سجيل  -االن سحاب  -احلذف  -اإلضافة) .
ش
المؤ�ات المضافة فهي :يشجع الطالبات على استخدام وسائل االتصال
 وأمااإللكتروني واالستفادة منها ،يتابع كل ما يستجد من تعليمات تخص الطالبات في
املرحلة ،يزود الطالبات مبعلومات كافية عن جهات التوظيف احملتملة.
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وتال ذلك عرض االستبيان بصورته النهائية على مجموعة من هؤالء احملكمني ،الذين
أقروا بصالحيته؛ وأصبحت القائمة في صورتها النهائية تتكون من سبعة معايير تتضمن
ستة وثالثني مؤش ًرا موزعة على املجاالت الثالثة على النحو التالي :اثنى عشر مؤش ًرا في
املجال األول ،وأربعة عشر مؤش ًرا في املجال الثاني ،أما الثالث فتمثله عشرة مؤشرات.
( )4حل ساب ثبات االستبيان مت تطبيقه مرتني على اثنني من أعضاء هيئة تدريس ،بق سم
اجلامعي
الطفولة بكلية التربية -جامعة املنوفية ،في الفصل الدراسي األول للعام
ّ
 .2014 /2013وقد تراوحت املدة بني التطبيقني :األول والثاني ما بني  15إلى  21يو ًم ا،
وقد جاء االرتباط تا ًّم ا للمجاالت الثالثة؛ مما يشير إلى أن االستبيان يتمتع بدرجة
عالية ج ًّدا من الثبات.
وهذه النتائج تشير إلى أن األداة صادقة وثابتة؛ وبالتالي فهي صاحلة للتطبيق على
عينات مماثلة لها املواصفات واخلصائص ذاتها.
خطوات البحث

في ضوء هـدف البحث وت ساؤالته .نُظم البحث في خطوتني على النحو التالي:
 -1اإلطار النظري للبحث وفيه مت التعريف بأق سام تربية الطفل وطبيعة العمل بها،
األكادميي عبر اجلامعات وأهميته وأهدافه وأبرز عناصره .ثم
وتوضيح مفهوم اإلرشاد
ّ
األكادميي بأقسام تربية الطفل ،وشروط اختياره وإجراءاتها ،واملهام
التعريف ب املرشد
ّ
التي ينبغي أن يؤديها .وميكن من خالل هذه اخلطوة إجابة السؤال األول.
 -2اإلطار امليداني للبحث وفيه مت التعرف على درجة األهمية التي يعطيها املرشد
األكادميي للمهام املقدمة ودرجة ممارسته لها ،وحتليل االستجابات َو ْف ًق ا للمتغيرات
ّ
التالية :النوع ،التخصص ،الرتبة األكادمي ّي ة ،وذلك بتطبيق استبيان ُأع َّد لهذا الغرض.

ومن خالله يتم اإلجابة عن ال سؤال الثاني؛ وكذا الثالث والرابع.
األكادميي في
و ُي ختتم البحث بتقدمي مجموعة من املقترحات لالرتقاء بأداء املرشد
ّ
أقسام تربية الطفل ،ومبهامه.
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اإلطار النظري للبحث

التعريف بأقسام تربية الطفل وطبيعة العمل بها
بفحص ما قدمته بعض كليات رياض األطفال وأقسام تربية الطفل بكليات التربية
والتربية النوعية وكلية البنات ،عن رؤيتها ورسالتها في لوائحها الداخلية املُ ِّ
نظ مة للعمل
بها وكذا عبر مواقعها اإللكترون ّي ة على الشبكة الدولية ،ميكن التوصل إلى أن أقسام
تربية الطفل ت سعى إلى حتقيق ثالثة أهداف رئي سة؛ يتمثل الهدف الأ ول في إعداد
الكوادر الفنية التي تفي باحتياجات الدولة من معلمات رياض األطفال؛ وذلك من خالل
إعداد َح م لَة الثانوية العامة والشهادات املعادلة للعمل معلماتٍ في مرحلة رياض األطفـال،
واالرتقاء ب املستوى العلمي واملهني والثقافي لهن وتعريفهن باالجتاهات التربوية املعاصرة
ن
الثا� ،فيتعلق باالهتمام بخدمة املجتمع في عديد
في مجال رياض األطفال .أما الهدف ي
من القطاعات ذات العالقة بالطفولة ،يأتي في مقدمتها تقدمي اخلدمات االستشارية الفنية
لألفراد واملؤس سات ،وتدريب العاملني بها على اجلديد في مجال عملهم ،وتزويدهم مبا
التربوي ويزيد من معرفة روادها مبتطلبات وخصائصه العمل امليداني بهذا
يعزز العمل
ّ
العلمي (باحثني وأبحا ًث ا) ،من
املجال .في حني يتمثل الهدف الثالث في االهتمام بالبحث
ّ
خالل ما تقدمه من برامج للدراسات العليا (دبلومات وماﭽستير ودكتوراه متخصصة في
تربية الطفل) ت سعى إلعداد باحثني وإجراء البحوث العلمية في جميع مجاالت تخصصات
رياض األطفال؛ إضافة إلى تبادل اخلبرات واملعلومات مع الهيئات واملؤسسات التعليمية
والثقافية املصرية والعربية والدولية ،والتعاون معها في القضايا التربوية ذات االهتمام
املشترك.
ويرصد الواقع تن ُّوع أمناط وم سميات هذه املؤس سات اجلامعية امل َنُوط بها إعداد
معلمة رياض األطفال في مصر ،ما بني كليات رياض األطفال بأنحاء جمهورية مصر
العربية ،وكلية البنات (قسم تربية الطفل)،وبعض كليات التربية (أقسام تربية الطفل
ورياض األطفال ،الطفولة على تنوع هذه املسميات من جامعة إلى أخرى) وبعض كليات
موضح ا
التربية النوعية (ق سم رياض األطفال -الطفولة) .هذا ،ويشير (وليد جبريل)2009 ،
ً
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أن هذا التنوع واالختالف في التبعية يؤديان إلى وجود مشكلة في تقييم جودة أداء
الوظائف اجلامعية عامة بهذه املؤس سات من خالل ُم خ َرجاتها ،في مجاالت :التعليم،
يوج ب ضرورة البحث عن حل منطقي
والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع وتنمية البيئة؛ مما ِ
ّ
مبني على أسس علمية؛ لذا ميكن القول إن تطوير كليات وأق سام رياض األطفال مبصر
لم ي ُع د محل اختيار بل ُي ع ُّد أحد املتطلبات األساسية ملواجهة امل ستقبل ،مع مراعاة أنه ال
البشري ،والعمل على
بد أن يبدأ أي سعي لإلصالح والتطوير بدراسة كيفية أداء العقل
ّ
تطوير هذا األداء؛ حتى نضمن  -إلى حد كبير  -أن منضي في م سعانا نحو ما هو
مطلوب تطويره .يدعم هذا األمر ما حدده (شاكر محمد )89 ،2001 ،من اعتبارات ت ستدعي
العلمي وأعضائه ،وهي كون األول الوحدة التنظيمية األساسية للجامعة
تطوير أداء الق سم
ّ
والثاني وحداته الفنية ،باإلضافة إلى أنه امل سئول عن جتديد املعرفة واستشراف آفاق العلم
ملستقبلي ٌّ
كل في تخصصه.
ا
ّ
وعليه؛ ينبغي االهتمام بأعضاء هيئة التدريس وما يقومون به من مهام .وتأسي ًس ا
األكادميي أحد التكليفات التي تُسند إليهم وانطال ًق ا من أن لهذا النوع
على أن اإلرشاد
ّ
من املؤس سات خصوصي ًة  -كما سبق التوضيح  -يكون من املجدي تركيز الضوء على
األكادميي حتدي ًدا؛ حتى يت سنى له تأدية التكليف امل س نَد إليه
األكادميي واملرشد
اإلرشاد
ّ
ّ
على الوجه األمثل.
اإلرشاد األكاديميّ (مفهومه عرب الجامعات -أهميته وأهدافه  -عناصره)
األكاديمي عبر الجامعات
مفهوم اإلرشاد
ّ

األكادميي منذ عام  ،1879عندما ُأنشئ أول معمل
بدأ االهتمام بالتوجيه واإلرشاد
ّ
لعلم النفس بأملانيا الغربية( .سعيد األسدي ومروان إبراهيم ،)10 ،2003 ،وقد كان جلامعة
مني سوتا دور الريادة في إنشاء أول مركز إرشادي جامعي كان له الدور األكبر في نشر
ثقافة هذه اخلدمات في اجلامعات؛ حيث ُأ ِّس س أول مركز إرشادي يقوم على تقدير حاجات
الطالب التربوية والتعليمية واملهنية والتعامل معها بتدخالت من بعض اإلداريني وأعضاء
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هيئة التدريس ،وفي خم سينيات القرن العشرين كان هناك بعض االجتاهات التي تنادي
بالتوسع في قاعدة خدمات املراكز اإلرشادية اجلامعية؛ لتضم حل مشكالت الطالب
الشخصية والنفسية واالجتماعية.)Gladding, 2009( .
ً
أشكال متعددة من كلية إلى أخرى ومن
األكادميي وتأخذ
تتنوع خدمات اإلرشاد
ّ
جامعة إلى أخرى ،فكلية التربية بجامعة أالباما  Alabama State Universityجتمع
في خدماتها اإلرشادية بني اإلرشاد األكادميي الذي ي ساعد الطالب على إجناز برنامجه
الدراسي والتقدم نحو حتقيق أهدافه األكادمي ّي ة ،باإلضافة الى اإلرشاد التوجيهي الذي
ي ساعد الطالب على مواجهة املشكالت احلياتية والعمل على حلها؛ حتى ال تكون هناك
عوائق َت ول دون وصول الطالب إلى امل ستوى الدراسي املرغوب فيه .باإلضافة إلى وجود
املرشدين األكادمييني في جميع أقسام الكلية؛ حيث يتولون مهمة مساعدة الطالب في
التخطيط للدراسة في كل فصل دراسي وتعريفه ب املتطلبات الدراسية اخلاصة باجلامعة،
ً
وأيض ا م ساعدة الطالب على حل املشكالت
واملتطلبات املتعلقة بتخصصه الدراسي،
األكادمي ّي ة املتعلقة بالبرنامج الدراسي امللتحق بهAlabama State University Aug.( .
.)2004
أما في جامعة َولْدِن  Walden Universityفي والية مني سوتا األمريك َّي ة ،فيوجد
فريق اإلرشاد
األكادميي  Academic Advising Teamالذي يعمل أعضاؤه م ًع ا من
ّ
أجل م ساعدة الطالب على التأقلم مع البيئة اجلامعية اجلديدة ،وم ساعدتهم على فهم
اإلجراءات وال سياسات اجلامعية ،وإجابة الطالب عما لديهم من أسئلة واستف سارات،
وتقدمي امل ساعدة للطالب خالل املراحل األولى النضمامهم إلى اجلامعة ،وم ساعدتهم على
استكمال برامجهم الدراسية بنجاح وحل مشكالتهم األكادمي ّي ةWalden University( .
.)Mar. 2012 , 187
األكادميي املق َّدم للطالب في برامج الدراسات العليا في
أما بالنسبة إلى اإلرشاد
ّ
معهد التربية بجامعة لندن فيتم من خالل ثالثة م ستويات إرشادية؛ بحيث يكون لكل
األكادميي؛ وذلك من خالل ت س ُّل م
طالب مشرف  Supervisorيتولى توجيهه وتقييم أدائه
ّ
كل من الطالب واملشرف في بداية الدراسة استمارة ُي طلق عليها "استمارة املراجعة
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ال سنوية "annual review؛ بحيث يتم التعرف على إجنازات الطالب في خطته الدراسية
ومشكالته والصعاب التي واجهته ،باإلضافة إلى مراجعة اخلطوط العريضة التي يجب
أن تكون واضحة للطالب عند تنفيذ كل مرحلة من مراحل دراسته ،ويتم ذلك من خالل
لقاءات مباشرة بني كل من الطالب واملشرف ملناقشة تقدمه الدراسي في ضوء الوقت
احملدد للحصول على درجته العلمية ،ومدى مت ُّك نه من املهارات البحثية املختلفة الالزمة
الستكمال خطته الدراسية ،وبعد ذلك يقوم املشرف بت سليم هذه االستمارة إلى املرشد
ملوج ه (الرائد)  )Tutorاخلاص بوحدة البحث في الكلية ،على أن يقوم هذا
اجلامعي (ا ِّ
املرشد اجلامعي مبراجعة هذه التقارير واالستمارات اخلاصة بتقدم الطالب الدراسي
والتي على ضوئها يتم حتديد م ستوى تقدم الطالب ،وفي النهاية يتم ت سليم هذه التقارير
إلى الهيئة اإلرشادية للطالب /الفريق االستشاري للطالب ،Students Advisory Panel
والتي تقوم بالتعاون مع جلنة البحث العلمي /جلنة أبحاث الدراسات العليا Postgraduate
 Research Committeeفي الكلية بتحليل هذه االستمارات والتقارير بالشكل الذي ُي سهم
البحثي للطالب
األكادميي في الكلية ،من حيث تأكيدها على التدريب
في حت سني العمل
ّ
ّ
وإرشادهم على أعلى مستوى ،ومقابلة احتياجاتهم املختلفة ،والتعرف على مشكالتهم والعمل
على ح لِّ ها ،وتدريب الطالب على كيفية التغلب على املشكالت التي تعترض م ساراتهم
األكادميي في برامج الدراسات العليا التربوية يهدف إلى إمداد
الدراسية ،وبذلك فإن اإلرشاد
ّ
األكادميي؛من أجل م ساعدتهم على حتديد
الطالب بالتغذية الراجعة عن أدائهم وم ستواهم
ّ
نقاط القوة والعمل على تعزيزها ،وحتديد نقاط الضعف عندهم والعمل على حتسينها.
)(Institute of Education , University of London 2012/2013 2-5

وتتبع جامعة فوينكس  Phoenixبالواليات املتحدة األمريك َّي ة مناذج متعددة لإلرشاد
األكادميي تعتمد على التعاون ما بني املرشدين األكادمي ّي ني من الهيئة التدريسية واإلداريني
ّ
والطالب ،وتتمثل هذه النماذج ال سبعة تَب ًع ا لـ ( )Swanson, 2006,4-5فيما يلي:
النموذج الأ ول  -نموذج المرشد الأ
كاديمي الواحد :حيث ُي خصص لكل طالب عضو
ّ
األكادميي له.
هيئة تدريس من البرنامج امللتحق به ،ويكون هو فقط امل َنُوط به اإلرشاد
ّ
النموذج ن
الثا�  -نموذج القمر الصناعي  /النموذج المتعدد :ويتمثل في عدة
ي
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األكادميي للطلبة تكون مستقلة عن األقسام العلمية بالكلية.
مكاتب لإلرشاد
ّ
ت
الذا� :ويتم من خالل مكتب مركزي لإلرشاد ُي شرف
النموذج الثالث  -نموذج إ
الرشاد ي
عليه مدير إداري أو مدير مكتب العميد ،ويضم مجموعة من املرشدين األكادمي ّي ني املدربني
األكادميي للطلبة مع مالحظة أنه ال يكون
على أعلى مستوى ،يتولون مسئولية اإلرشاد
ّ
للطالب أي عالقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية.
التكميل :وفيه يتم اإلرشاد
الرشاد المتكامل /الملحق
النموذج الرابع  -نموذج إ
ي
األكادميي للطلبة بتعاون َّ
موظ في مكتب اإلرشاد مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،و ُي الحظ
ّ
األكادميي.
أنه في هذا املكتب يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلرشاد
ّ
النموذج الخامس  -نموذج المشاركة المتوالية /المتتابعة :من خالل هذا النموذج
األكادميي للطلبة ذوي امل ستوى الدراسي الواحد على هيئة مجموعات وذلك من
يتم اإلرشاد
ّ
وج ه
خالل مركز اإلرشاد
األكادميي؛ حتى ي ستكملوا املتطلبات العامة للدراسة ،ثم بعد ذلك ُي َّ
ّ
األكادميي لهم.
الطالب إلى مرشدين أكادمييني من أعضاء هيئة التدريس الستكمال اإلرشاد
ّ
عي للطلبة
النموذج السادس  -نموذج المشاركة المتوازية /المزدوجة :حيث ُي َّ
األكادميي؛ أحدهما من هيئة التدريس ،واآلخر عضو إداري،
عضوان يختصان باإلرشاد
ّ
ولكل منهما اختصاصاته ومهامه ،فعضو هيئة التدريس ُي ناط به مساعدة الطالب في
اختيار البرنامج الدراسي ،واختيار املقررات ،كما يتابع تقدمه العلمي؛ أما العضو اإلداري
فيختص ب املهام اإلدارية من ت سجيل وخالفه.
األكادميي بالكلية
جمال :حيث يتولى مركز اإلرشاد
النموذج السابع  -النموذج إ
ّ
ال ي
تقدمي املشورة جلميع الطالب حتى ينتهوا من عامهم الدراسي األول ،ثم بعد ذلك تتم
إحالتهم إلى مرشدين من أعضاء هيئة التدريس.
األكادميي هو العملية التي يقوم بها
باستقراء ما سبق ميكن القول إن اإلرشاد
ّ
أعضاء هيئة التدريس في املؤس سات اجلامعية؛ لتعريف الطالب بهذه املؤس سات وأنظمتها
الدراسية والطالبية ،وما تتيحه من مجاالت وفرص دراسية مل ساعدتهم على اختيار
التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم ،وتوافق ميولهم ورغباتهم ،وكذلك
معاونتهم على ال سير في الدراسة على أفضل وجه ممكن ،والتغلب على ما يعترضهم
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من عقبات ،مستفيدين من اخلدمات واإلمكانات التي تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامة،
والتي توفرها املؤسسات اجلامعية التي ينتمون إليها بصفة خاصة.
أهمية اإلرشاد األكاديميّ وأهدافه

األكادميي في أنه ركيزة من ركائز جناح نظام ال ساعات املعتمدة؛
تكمن أهمية اإلرشاد
ّ
حيث ال ميكن لهذا النظام كما توصلت دراسة (شاكر احملاميد،أحمد عربيات)154، 2005 ،
أن يحقق أهدافه بفاعلية من دونه .تف سر ذلك (فوقية رضوان )483 ، 2011 ،حيث توضح
أن فل سفة نظام ال ساعات املعت َم دة قائمة على حرية االختيار والتي لن تتحقق إال بعد
األكادميي .وتوصلت دراسة
تدريب الطالب على كيفية اتخاذ القرار ،وهنا ال بد من اإلرشاد
ّ
األكادميي املقدم للطالب
( )Morgans,2003إلى وجود عالقة إيجابية بني جودة اإلرشاد
ّ
ِّ
األكادميي لهم تؤثر بشكل مباشر
وات اهاتهم نحوه وتكيفهم الدراسي؛ فزيادة التحصيل
ّ

وإيجابي على توافقهم الدراسي.
األكادميي ضرورة
ويشير (فيصل احملارب 1430 /1429هـ  )13-12،إلى أن اإلرشاد
ّ
لح ة؛ نظ ًرا إلى ما يقدمه من خدمات تُسهم في حتقيق أهداف التعليم اجلامعي الرامية
ُم َّ
ً
إلى حفز مواهب الطالب املتباينة لتنمو من ّو ًا
متكامل أكادمي ًّي ا وأخالق ًّي ا ونف س ًّي ا واجتماع ًّي ا
وسلوك ًّي ا ،وإعداد الطالب إعدا ًدا يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وق َي م مجتمعهم ،ومواك ًب ا
ً
نشاط ا
األكادميي
للتحديات التنموية ال سريعة على ال ساحة املجتمعية؛ إذ ُي عد اإلرشاد
ّ
أساس ًّي ا وضرور ًّي ا في مؤس سات التعليم اجلامعي الكتشاف رغبات الطالب وقدراتهم،
وحتديد أهدافهم وم ساعدتهم على رسم اخلطط ُ
امل ِّق قة لها مبا يتالءم مع استعداداتهم،
وما ي ساعد على تزويدهم ب املهارات األساسية التي يحتاجها عملهم بعد التخ ُّرج ،وت سهم
أساس ا على تنمية
األكادميي
في التنمية الشاملة ملجتمعهم .وتقوم فلسفة اإلرشاد
ً
ّ
شخصية الطالب ،وذلك من خالل التعرف على استعداده وميوله وقدراته وحالته النف سية
والصحية ومدى تعاونه وثقته مبرشده؛ من أجل مساعدته على مواجهة مشكالته اخلاصة
األكادمي ّي ة والوظيفية على ُأسس علمية حتقق ذاته وت ساعد على تنمية مجتمعه.
األكادميي يسهم في التنمية املتكاملة
ويشير (أحمد رضا )26 ،2006 ،إلى أن اإلرشاد
ّ
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األكادميي .وأظهرت
لشخصية الطالب اجلامعي وله دور رئيس في رفع م ستوى أدائه
ّ
األكادميي كانوا أكثر
نتائج دراسة ( )Chang,2008أن الطالب الذين خبروا اإلرشاد
ّ
إيجابية واستخدا ًم ا للخدمات اإلرشادية في املراكز اجلامعية.
أما عن أهداف الرشاد الأ
األكادميي
كاديمي :فتعددت اآلراء التي قدمت أهدا ًف ا لإلرشاد
إ
ّ
ّ
األكادميي ،وأخرى جاءت
وتنوعت الرؤى ما بني أهداف قدمها الباحثون املهتمون باإلرشاد
ّ
بأدلة الكليات واجلامعات اآلخذة بنظام ال ساعات املعتمدة ،وفيما يلي عرض هذه األهداف:
األكادميي في جامعة الشارقة ميكن أن
يرى (ال سيد عمر )4 ،2006 ،أن أهداف اإلرشاد
ّ
تتبلور في :تزويد الطالب ب املعلومات األساسية عن اجلامعـة وكلياتها و َم رافقها واخلدمات
والتسهيالت التي تقدمها ،مبا يوفر له بيئة تعليمية تساعده على تل ِّق ي العلم وحتصيل
املعرفة ومواجهة الصعوبات وحل املشكالت وتوجيهه إلي اجلهات التي ميكن أن ت ساعد
على حلها ،إضـافة إلى تنفيذ البرامج اإلرشادية ،وربـط الطالب باجلهات التي تقوم على
خدمته في اجلامعة.
األكادميي يسهم في حتقيق
ويرى (أحمد أبو أسعد )22 -21 ،2009 ،أن اإلرشاد
ّ
األهداف التالية :
 م ساعدة الطالب على التعرف على خصائص نف سه ،وفهم قدراته وميوله ِّوات اهاته.
 إك ساب الطالب مهارة الضبط والتوجيه الذاتي ،والتي تعني الوصول به إلى درجاتمن الوعي بذاته وإمكاناته وفهمه لظروفه ومحيطه.
 حتقيق التوافق والتك ُّي ف للطالب من أجل ت سهيل قدراتهم على القيام بالوظائفاملختلفة.
 االهتمام بحاالت التأخر الدراسي ،والعمل على دراسة أسباب هذا التأخر ،وتقدميالعون العالجي والوقائي.
 تقدمي اخلدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية التي حتقق الفاعل َّي ة في التحصيلالدراسي.
 م ساعدة الطالب على اكتشاف قدراتهم وحتديد أهدافهم ،وعلى رسم خططهم مبايتالءم مع استعداداتهم.
 إحداث تغييرات إيجابية في أمناط سلوك الطالب اجلامعي جتاه ق َي م مجتمعه74
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الثقافية واالجتماعية وا ِمل ْه نية ،وم ساعدته على اكتشاف ذاته واتخاذ قراراته بنف سه.
األكادميي في تزويد الطالب بالدعم
أما دليل جامعة هوجن كوجن ،فحدد أهداف اإلرشاد
ّ
الالزم لتحقيق أهدافهم األكادمي ّي ة واملهنية ،وإك سابهم القدرة على حل مشكالتهم من خالل
اندماجهم في احلياة اجلامعية واملشاركة اإليجابية فيها ،ووضع اخلطط الالزمة لتحقيق
هذه األهداف ،وتقييم التقدم نحو حتقيقها ،وإكساب الطالب القدرة على التفكير الناقد
ً
فضل عن حت ُّم ل امل سئولية الشخصية عن صنع القرار بتوجيه من املرشدين األكادمي ّي ني.
( .)http: //aao. hku. hk/faculty-staff/aca-adv/what-is-aaأما (فوقية رضوان،2011،
 ،)489فحددت هدفني لإلرشاد األكادميي هما :م ساعدة الطالب على معرفة قدراته وفهم
ميوله ِّ
وات اهاته ،وإك سابه مهارات التوجيه الذاتي.
األكادميي بالدراسات العليا بأق سام
وعليه؛ ميكن التوصل إلى أن أهداف اإلرشاد
ّ
تربية الطفل تتمثل في :تزويد الطالبة بالدعم الالزم لتحقيق أهدافها األكادمي ّي ة واملهنية،
ووضع اخلطط الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،وتقييم التقدم نحو حتقيقها وذلك من خالل
م ساعدتها على حل مشكالتها واندماجها في احلياة اجلامعية واملشاركة اإليجابية فيها،
ً
فضل عن حت ُّم ل املسئولية الشخصية
وإكسابها مهارات التوجيه الذاتي والتفكير الناقد؛
األكادميي.
عن صنع القرار واتخاذه بتوجيه من املرشد
ّ
عناصر اإلرشاد األكاديميّ

األكادميي عملية تشاركية ترتكز على أطراف عدة أهمها :املرشدوالطالب
ُي عد اإلرشاد
ّ
واالدارة بأكملها؛ بهدف م ساعدة الطالب على رفع م ستواه العلمي واملهني واالجتماعي مبا
يعود بالنفع على جميع األطراف على ح ٍّد سواء( .عبد الرحمن القواسمى1435 ،هـ )2 ،؛
(حنان الكواري ،إبريل .)6 ،2004
األكادميي بوعي وتف ُّه م جميع أطراف العملية اإلرشادية؛
وتتكامل عملية اإلرشاد
ّ
بهدف توجيه الطالب إلى أنسب الطرق الختيار أفضل ال سبل؛ وحتقيق النجاح املنشود
والتك ُّي ف مع البيئة اجلامعية.
األكادميي يعتمد بدرجة كبيرة على
وتؤكد نتائج بعض الدراسات أن جناح اإلرشاد
ّ
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األكادميي باجلامعات
األكادميي ،كما أشارت إلى أن أحد معوقات ممارسة اإلرشاد
املرشد
ّ
ّ
األكادميي .وقد كان في مقدمة ما
عدم التحديد الدقيق ملهام إجرائية يقوم بها املرشد
ّ
األكادميي باجلامعة؛ لي ساعد املرشدين
قدمته هذه البحوث من توصيات إجناز دليل املرشد
ّ
على امتالك قاعدة معلومات تهيئ لهم تقدمي الردود الصحيحة والواقعية الستف سارات
الطالب( .فؤاد العاجز)319 ،2001 ،؛ (محمد عبد الر ُء وف.)2010 ،
املرشد األكاديميّ يف أقسام تربية الطفل (شروط وإجراءات اختياره واملهام التي
ينبغي أن يؤديها):
األكاديمي في أقسام تربية الطفل
شروط وإجراءات اختيار المرشد
ّ

أ  -ش�وط اختيار المرشد الأ
كاديمي ف ي� أقسام تربية الطفل
ّ
األكادميي احملرك الرئيس وجوهر العملية اإلرشادية األكادمي ّي ة في
ُي عد املرشد
ّ
محوري في توجيه الطالب الوجهة العلمية الصحيحة التي من
اجلامعات؛ ملا له من دور
ّ
خاللها ي ستطيع كل منهم أن ي سلك طريقه في االجتاه الصحيح نحو إكمال دراسته.
(أحمد املشهداني ،سكرين املشهداني .)174 ،2005
األكادميي مهامه على الوجه املطلوب ال بد أن يكون اختياره
ولكي يؤدي املرشد
ّ
قائ ًم ا على معايير علمية وتربوية محددة وأن تتم متابعة تقومي أدائه باستمرار مبختلف
األساليب؛ وقد أكد على وجود هذه املعايير عدد من اآلراء وأدلة اجلامعات التي اتفقت في
مجملها على ضرورة اختيار املرشد وفق شروط تضمن قدرته على القيام ب املهام امل سندة
األكادميي ملهامه رهن بتوافر هذه الشروط لديه،
إليه .وترى الباحثة أن تأدية املرشد
ّ
وشروط االختيار تتضمن املواصفات التي يجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس املكلفني
األكادميي ملرحلة الدراسات العليا بأقسام تربية الطفل
باإلرشاد
ّ
ً
شرط ا واح ًدا يتمثل في اإلملام
وعن هذه الشروط ،يرى ( )Fukuyama, 2001أن هناك
األكادميي الفردي واجلمعي واملهني .وقدمت جامعة ﭽميس
اجليد مبتطلبات اإلرشاد
ّ
مادي سون البحثية  James Madison Universityبوالية فيرﭽينيا األمريك َّي ة خم سة
معايير الختيار املرشد األكادميي وهي :الوعي باللوائح والقوانني واإلجراءات وال سياسات
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األكادميي ل إلملام مبتطلبات البرامج الدراسية كافة ،ومتطلبات التخرج،
املتعلقة باإلرشاد
ّ
واإلملام مبتطلبات سوق العمل ،والقدرة على التطوير امل ستمر لدوره اإلرشادي من خالل
حضور الدورات التدريبية وورش العمل ،والقدرة على وضع رؤية للتطوير امل ستمر لإلرشاد
األكادميي في "كلية
األكادميي .)http: //www. jmu. edu( .أما معايير اختيار املرشد
ّ
ّ
املجتمع ماكلينن  "McLennan Community Collegeبوالية تك ساس األمريك َّي ة ،فقد
األكادميي
جاءت في اثني عشر معيا ًرا هي :الوعي ب سياسات وإجراءات و ُم تط لَّ بات اإلرشاد
ّ
كافة ،الوعي بأنواع ومتطلبات البرامج الدراسية املختلفة ،الوعي باللوائح والقوانني
والقواعد ا ِّ
ملنظ مة للعمل بالكلية ،تف ُّه م حاجات سوق العمل ،تفهم احلاجات النفسية
للطالب ،تفهم االحتياجات املختلفة للطالب ،القدرة على تقدمي الدعم املناسب إلمكاناتهم
األكادميي
وميولهم ،مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط ملستقبلهم
ّ
والوظيفي ،القدرة على دراسة مشكالت الطلبة واقتراح بدائل للحلول ،إتقان التعامل مع
برامج الكمبيوتر ،الوعي ب نُظم التقومي وطرق ح ساب الدرجات ،القدرة على التواصل
املستمر مع الطلبة شفو ًّي ا وكتاب ًّي ا ،والعالقات الطيبة مع الطالب والزمالءMcLennan( .
.)Community College, Texas, 2013
وقد وضعت كلية ريتش الند  -إحدى كليات املجتمع بوالية تك ساس األمريك َّي ة -
األكادميي ،والتي تتمثل
مجموعة من املعايير التي على أساسها يتم اختيار املرشد
ّ
األكادميي ،وامل ساهمة في حت سني
في ثمانية معايير هي :التم ُّي ز في أداء مهام اإلرشاد
ّ
األكادميي ،واالستماع اجليد للطالب وتوطيد العالقات الطيبة بينهم ،
جودة اإلرشاد
ّ
والتواصل املستمر والتعاطف معهم ،واإلملام باللوائح والقوانني والسياسات واإلجراءات
األكادميي ،والتطوير امل ستمر ألدائه من خالل االشتراك في البرامج
املتعلقة باإلرشاد
ّ
األكادميي ،والدراية باخلدمات واملساعدات التي
التدريبية وورش العمل املتعلقة باإلرشاد
ّ
ُي كن أن توفرها الكلية للطلبة ،ومعاونتهم في اإلفادة منها عند احلاجة ،وااللتزام ا ُ
خل ُل قي،
واحملافظة على أسرار الطالب وعدم البوح بها.)Richland College, Texas( .
في هذا الصدد أشارت إحدى (وثائق مشروع التطوير امل ستمر والتأهيل لالعتماد،
األكادميي ،تتمثل
سبتمبر  )3 -2 ،2010إلى أن هناك عد ًدا من املعايير الختيار املرشد
ّ
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في :أن یكون ذا سمعة طیبة ویتصف باحلكمة والعطاء واملرونة والقدرة على التواصل مع
اآلخرین ،أن تكون له القدرة على العطاء والنصیحة والعلم والوقت واملجهود ،واإلملام باللوائح
والقوانین ا ِّ
ً
مؤهل ومدر ًب ا على عملیات اإلرشاد
ملنظ مة للدراسات العلیا واإلرشاد األكادیمي،
اآللي وبرامجه امل ستخدمة دور ًّی ا،
ومتطلباته وخصائصه ،ويتقن العمل على احلاسب
ّ
العلمي
واإلملام ب املقررات واحملتویات العلمیة لهذه املقررات وطبیعتها وارتباطها بالبحث
ّ
وسوق العمل وله رؤیة في عملیات تطویر املقررات ومحتواها ،وي ساعد على نشر ثقافة
اإلرشاد األكادیمي ویدعم مفاهیمها ،وأن یكون إیجاب ًّی ا ویتق َّب ل الرأي اآلخر وی ستفید من
اإلیجابی والف َّع ال مع إدارة الكلیة
عملیة التغذیة الراجعة ،وأن یكون قاد ًرا على التواصل
ّ
واجلامعة ،ویتمتع بعالقات طیبة مع الزمالء والطالب واإلداریین ،وأن یكون قاد ًرا على
التواصل اإلنساني واألكادیمي مع الطالب ،وأن یكون حكمه موضوع ًّي ا بعی ًدا عن األهواء
األكادیمي،
الشخصیة ،وله رؤیة لعملیة التطویر امل ستمر ملرحلة الدراسات العلیا واإلرشاد
ّ
وأن تكون له القدرة على التطویر امل ستمر لألداء من خالل االشتراك بالبرامج التدریبیة
وورش العمل.
ال�وط السابقة وفحصها الختيار المرشد الأ
وباستقراء ش
كاديمي ،يمكن التوصل
ّ
ال� ينبغي أن تتوافر ف� المرشد الأ
ت
ش
كاديمي ف ي� أقسام تربية الطفل
ي
ّ
إىل عدد من ال�وط ي
التال:
عىل النحو ي
األكادميي ومتطلباته واألنظمة واللوائح املنظمة
1 .1أن يكون مؤه ًال ومد َّرب ًا على اإلرشاد
ّ
له ليكون متمي زًا في أدائه.
األكادميي ويدعم نشر ثقافته.
2 .2لديه ِّات اه إيجابي نحو اإلرشاد
ّ
3 .3یتمتع بعالقات طیبة مع الزمالء والطالبات واإلداریین و ُي جيد االتصال بكل منهم.
4 .4ميتلك مهارات القيادة الف َّع الة على تنوعها ما بني املهارات الفنية التنظيمية ،واملهارات
اإلنسانية ،واملهارات التصورية  -املستقبلية ،واملهارات الذاتية  -الشخصية.
األكادیمي.
5 .5لديه رؤیة لعملیة التطویر امل ستمر لإلرشاد
ّ
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ب  -إجراءات وقواعد اختيار المرشد الأ
كاديمي ف ي� أقسام تربية الطفل
ّ
و ُي قصد بها اإلجراءات التنظيمية التي ُت رى بهدف التحقق من توافر الشروط املطلوبة
في عضو هيئة التدريس املكلف باإلرشاد
األكادميي ومن خاللها ُي سند إليه رسم ًّي ا هذا
ّ
العمل ،وهي غال ًب ا ما تُسمى بالقواعد العامة التي تنظم عملية التكليف ذاتها.
األكادميي ،ميكن
و َو ْف ًق ا ملا ق َّدمه عدد من الكليات من إجراءات وقواعد الختيار املرشد
ّ
األكادميي في أق سام رياض
تقدمي اإلجراءات والقواعد التي ينبغي ا ِّت باعها لتكليف املرشد
ّ
األطفال (كلية الفنون التطبيقية ( ،)2013كلية العلوم جامعة املنوفية  )2013فيما يلي:
1 .1یختار مجلس الق سم املرشد األكادیمي مبا یحقق املعاییر احملددة لالختیار سالفة
ال ِّذك ر.
2 .2يتم تكليف مرشد أكادیمي واحد لكل م ست ًوى من م ستويات الدراسات العليا
تخصص تربية الطفل (دبلوم مهني -دبلوم خاص  -متهيدي ماﭽستیر  -متهيدي
األكادیمي هو خمس عشرة
دكتوراه)؛ بحيث يكون احلد األقصى لتحمیل املرشد
ّ
طالبة ،وإذا ما زاد عدد الطالبات في أي مرحلة منها عن خمس عشرة طالبة یجوز
ملجلس الق سم َو ْف ًق ا ألعباء أعضاء هيئة التدریس ،أن یكون هناك أكثر من مرشد
أكادميى.
3 .3تُراعى العدالة التامة والشفافیة في سیاسة توزیع الطالبات على املرشدین.
4 .4إضافة ساعات اإلرشاد األكادیمي إلى اجلداول الدراسیة للطالبات وكذلك إلى
األكادميي-
جداول احملاضرات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس -املكلفني باإلرشاد
ّ
واإلعالن عنها بوضوح في لوحة إعالنات الق سم.
األكاديمي في أقسام تربية الطفل
مهام المرشد
ّ

األكادميي تعددت اآلراء التربوية ،وكثرت الكتابات خاصة األجنبية
حول مهام املرشد
ّ
ً
فضل عن فهمه طبيعة
التي عددت هذه املهام ،واتفقت على ضرورة فهم املرشد مهامه،
العالقات التي تربطه بغيره من األفراد داخل نطاق العمل( .دليل الدارس لالئحة ال ساعات
األكادميي.)93 ،2010 ،
املعتمدة واإلرشاد
ّ
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األكادميي ينبغي أن يقوم مبا
ومن هذه اآلراء أشار ( )Ford 2001, 36إلى أن املرشد
ّ
َ
التخطيط
خص ص الوقت الكافي لتقدمي املشورة الوافية الحتياجات الطالبُ ،ي عطي
يليُ :ي ِّ
يوج ه الطالب إلى املصادر
طويل املدى األهمية ذاتها التي يعطيها للمشكالت احلاليةِّ ،
املتنوعة للمعلومات ،يتعرف على مخاوف الطالب من وجهة نظرهم .قدم ُ
دليل كلية املجتمع
في أدجكوم بوالية كارولينا الشمالية األمريك َّي ة اخلاص ب املرشدين األكادمي ّي ني ،قائمة
األكادميي اجليد؛ منها  :االستماع بشكل جيد ملشكالت الطالب ،وتخصيص
مبهام املرشد
ّ
ما يكفي من الوقت لتلبية احتياجاتهم وتقدمي املشورة لهم ،واإلملام بقواعد وتعليمات الكلية
بشكل جيد لتزويد الطالب مبا يحتاجونه من معلومات دقيقة وقابلة لالستخدام ،وتوجيه
الطالب إلى مصادر املعلومات التي تُفيده ،ومراعاة الفروق الفردية بني الطالب ومعاملة
كل طالب ككيان متف ِّرد ،واحلرص على اللقاءات اإلرشادية امل ستمرة ،ومعاملة الطالب
ً
تفصيل ،واالستمرار في حت سني أسلوب ومضمون
باحترام ،واملعرفة ب سياسات الكلية
دوره اإلرشادي.)Edgecombe Community College, 2001,23(.
وحددت كلية التربية جامعة والية نيومك سيكو عد ًدا من املهام التي ينبغي أن يقوم بها
املرشد األكادميي الذي يتم تعيينه بها؛ متثلت في :م ساعدة الطالب على حتديد أهدافهم
التربوية واهتماماتهم الدراسية ،وعلى اختيار التخصص الدراسي املوافق إلمكانات كل
طالب وقدراته ،باإلضافة إلى حتفيزهم على استكمال متطلبات برامجهم الدراسية الالزمة
لتخ ُّرجهم ،وتدريبهم على املهارات املختلفة التي تُعينهم على حل املشكالت التي تعوقهم
عن تقدمهم في برامجهم الدراسية .و ُي الحظ أن جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية
األكادميي خاصة في فترة الت سجيل نظ ًرا إلى ضيق وقت الت سجيل،
يقومون بدور املرشد
ّ
كما يقوم الطالب بتحديد مواعيد مع مرشديهم األكادمي ّي ني قبل بداية عملية الت سجيل
لتج ُّن ب عملية االنتظار لوقت طويل؛ وحتى يحصل الطالب على اخلدمات اإلرشادية التي
يحتاجها في هذه الفترة.)University of New Mexico, 2011-2013, 19( .
أمــا كليــة التربيــة جامعــة لنــدن (Instituteof Education University of
األكادميي فيما يلي  :اإلملام
 ،)London, 2012/2013 , 5-6فحددت م سئوليات املرشد
ّ
بسياسات وإجراءات ومتط لَّ بات اجلامعة والكلية واألقسام املختصة ،وتشجيع الطالب
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وتوجيههم إلى حتديد أهدافهم بشكل واقعي ،وتخصيص ساعات إرشادية ملقابلة الطالب،
اإللكتروني للطالب ً
أول بأول ،وتعريف الطالب بأوجه الرعاية
والرد على رسائل البريد
ّ
والتسهيالت واخلدمات كافة التي توفرها الكلية ،واملتابعة الدقيقة للتقدم الدراسي لهم
وكتابة تقارير دورية وإرفاقها بالسجالت اخلاصة بهم ،ومعاملة الطالب باحترام ،واحملافظة
على س ِّرية املعلومات املتعلقة بهم؛ وكذلك اإلملام مبضمون ا ُ
خل طة الدراسية من حيث توزيع
املقررات فيها ومستوياتها ومتطلباتها السابقة وإعالم الطالب بذلك.
األكادميي ومسئولياته في  :مساعدة الطالب
وقد حددت جامعة  Leeأدوار املرشد
ّ
األكادميي واملهني بشكل واقعي ،ومساعدتهم على اختيار
على التخطيط ملستقبلهم
ّ
البرنامج الدراسي الذي يتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم واألهداف التي ي سعون إلى حتقيقها،
متابعة التقدم في حتقيق األهداف التعليمية واملهنية ،ومناقشة وتعزيز الروابط والعالقات
بني البرنامج التعليمي واملجال الوظيفي /املهني ،ومعرفة السياسات التعليمية واإلجراءات
واملتطلبات اخلاصة بالبرنامج ،معرفة متطلبات عملية تسجيل املقررات واالنسحاب
واإلضافة ،وكذلك معرفة متطلبات التخ ُّرج ،واحلفاظ على ِس ِّرية املعلومات املتض َّم نة في
ملف الطالب ،وم ساعدة الطالب على حل مشكالتهم األكادمي ّي ة والشخصية وح ِّث هم على
األكادميي ،وم ساعدة
ضرورة مراجعته باستمرار ،وتوعية الطالب بحقهم في تغيير مرشدهم
ّ
الطالب على اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخصصات األكادمي ّي ة والرغبات الوظيفية ،ومتابعة
األداء العلمي للطالب ومخاطبة أساتذته ملعرفة مالحظاتهم عن م ستوى أدائه وجوانب
تقصيره ،وأخي ًرا تعريف الطالب بأوجه الرعاية الصحية واالجتماعية واخلدمات التي
توفرها لهم الكليـة)Lee University, 2012, 5( .
األكادميي في جامعة كونكورديا الكندية ،فتمثلت في م ساعدة الطالب
وأ َّم ا مهام املرشد
ّ
على حتديد أهدافهم التعليمية واملهنية التي تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم ،ومساعدتهم
على حتديد مساراتهم التعليمية واملهنية التي تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم .وكذلك
م ساعدتهم على اختيار مقرراتهم ،وتخطيط جداولهم الدراسيةConcordia University,( .
)2013

أما كلية ﭽميس مادي سون لإلدارة العامة والعالقات الدولية بجامعة والية ميتشجان
األكادميي في :ت سهيل فهم الطالب ل سياسات ولوائح
األمريك َّي ة ،فقد حصرت مهام املرشد
ّ
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ومتطلبات الكلية ،تزويدهم ب املعلومات التي تهمهم فيما يتعلق بتخصصاتهم ،مساعدتهم
ِّ
تخط ي أي صعوبات أو مشكالت
على التخطيط لبرامجهم الدراسية ،م ساعدتهم على
دراسية ،متابعة تقدمهم العلمي ،توجيههم إلى كيفية احلصـول على املوارد األكادمي ّي ة
وغير األكادمي ّي ة املق َّدمة من الكلية أو اجلامعة.James Madison College, 2009, 1-2( .
األكادميي ،كمــا أشار
وفي جامعــة پوردو  Purdue Universityمتثلت مهــام املرشد
ّ
( )Panlilio,2013/2014, 5في:
 تعريف الطالب بالبرامج الدراسية املوجودة بالكلية ،والتي ُي كن االلتحاق بها حسبقدراته الشخصية واهتماماته واستعداداته.
 مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات املتعلقة باختياراته الدراسية ،والتفكير بشكلنقدي نحو هذه اخليارات.
 تقدمي املساعدة للطالب في أثناء عمليات الت سجيل وال سحب واإلضافة واالنسحاب منأحد املقررات الدراسية.
 تقدمي النصائح للطالب حول البدائل املختلفة للمقررات. التشاور مع الطالب -مرة واحدة على األقل خالل كل فصل دراسي -ملراجعة اخلطةالدراسية ،واخلطة األكادمي ّي ة ،ومناقشة التقدم الذي حققه ،مع اإلجابة عن أسئلته
كافة.
األكادميي حتى مرحلة استيفاء متطلبات التخ ُّرج.
سج ل الطالب
 متابعة ِّّ
 مساعدة الطالب على فهم وإدراك السياسات واإلجراءات امل تَّبعة في الكلية فيمايتعلق باحلضور والغياب والتأخير وتقدمي االعتذارات واالنضباط ...وغيرها من
األمور امله َّم ة.
 م ساعدة الطالب على فهم سياسات اإلدارة اجلامعية ،وما يطرأ عليها من تعديالت أوتغييرات.
 مسئول عن التواصل مع الطالب فيما يتعلق باختياراته للبرنامج الدراسي واملقرراتواملتطلبات اإلجبارية واالختيارية كافة.
 م ساعدة الطالب على حتقيق أهدافه وخطته الدراسية.82
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األكادميي يبدأ بإعداده ماف ًا
وتشير (ريهام محمد1430 ،هـ) إلى أن دور املرشد
ّ
األكادميي وجدوله
إرشادي ًا لكل طالب ملتابعة سيره الدراسي ،يتضمن بياناته وسجله
ّ
الدراسي ونتائجه الفصلية وبيانات احلذف واإلضافة .وكل ما يخص الطالب من معلومات
تعطي للمرشد فكرة متكاملة عن سير الطالب طوال دراسته؛ ل ُي م ِّك نه ذلك من املتابعة
األكادمي ّي ة وا ِّت باع طرق اإلرشاد والتوجيه ح سب م ستوى الطالب واتخاذ الوسائل املناسبة
لتحفيزه.
أما جامعة املي رالند األمريك َّي ة ،فقد قدمت مهام املرشد األكاميى مص نَّفة إلى
ثالثة معايير تشتمل كل منها على عدد من املهام ،على النحو التالي :يتمثل األول
في اإلملام ب املتط لَّ بات األكادمي ّي ة الالزمة للتخ ُّرج ،وتشمل :م ساعدة الطالب على وضع
خططهم األكادمي ّي ة واملهنية ،وعلى اختيار التخصص املالئم لقدراتهم وإمكاناتهم ،والوعي
مبتطلبات عملية ت سجيل املقررات واالنسحاب واإلضافة ،والرد على استف سارات الطالب
املتعلقة بت سجيل املقررات .ويتمثل الثاني في م ساعدة الطالب على اتخاذ القرارات املتعلقة
األكادميي ،وتتضمن تشجيع الطالب املتفوقني على إكمال دراساتهم
بالتخطيط ملستقبلهم
ّ
العليا ،وتقدمي معلومات عن برامج الدراسة في اخلارج .أما الثالث ،فيتمثل في الدراية
مبوارد اجلامعة األكادمي ّي ة وغير األكادمي ّي ة وتشمل :الوعي بأوجه الرعاية واخلدمات التي
تُق ُّرها اجلامعة للطالب ،وم ساعدتهم على اإلفادة منها عند احلاجة ،وتوجيههم إلى وحدات
األكادميي املتمثلة في الدروس اخلصوصية ،وتشجيعهم على االلتحاق بورش العمل
الدعم
ّ
التي تُنظمها اجلامعة لتنمية مهاراتهم العملية مثل :مهارة إدارة الوقت ،توجيه الطالب
ذوي االحتياجات اخلاصة إلى وحدات الرعاية واخلدمات التي توفرها لهم اجلامعة ،تشجيع
الطالب على ممارسة األنشـطة الطالبية املختلفـة (االجتماعية -السياسية  -العلمية -
الثقافية  -الرياضية  -الترفيهية) ،وتشجيعهم على االنضمام إلى املنظمات الطالبية
املختلفة.)University of Maryland(.
األكادميي في جامعة إلينوي احلكومية البحثية مبدينة شيكــاغو
ومن مهـام املرشد
ّ
( ،)University of Illinois at Chicago / UICامل ســاهمة في التخطيــط لبرنامج
الدراسات العليا الذي يناسب احتياجات الطالب ،باإلضافة إلى اإلملام مبتطلبات البرنامج
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الدراسي الذي يلتحق به الطالب ،واإلملام مبتطلبات الكلية ،واملراجعة واملوافقة على املق َّررات
التي مت تسجيلها مبعرفة الطالب للتأكد من مالءمتها وموافقتها للتخصص الذي يريده.
وجدير بالذكر أن للطالب في مرحلة الدراسات العليا احلقَّ في التشاور مع مدير برنامج
الدراسات العليا؛ وذلك الختيار مرشد رئيس له قد يكون مرش ًدا أكادمي ًّي ا أو مرش ًدا بحث ًّي ا
من أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على درجة الدكتوراه واملوجودين في الق سم العلمي
الذي يدرس فيه الطالب.
األكادميي
في حني يرى (محمود ميالد ،أحمد محمد )264 ،2002 ،أن مهام املرشد
ّ
تدور حول م ساعدة الطالب على اختيار وحتديد برنامج دراسته ،وتقدمي املعلومات الكافية
إليه عن القواعد اإلدارية للنظام؛ مثل شروط الت سجيل ،اختيار املقررات ،مواعيد الت سجيل
والنهائي ،واالنسحاب من املقرر ،وأخي ًرا التقومي.
ملبدئي
ا
ّ
ّ
األكادميي (الدراسات العليا)
ويؤكد دليل الدارس لالئحة ال ساعات املعتمدة واإلرشاد
ّ
األكادميي
األكادميي بأهمية اإلرشاد
بكلية التربية جامعة حلوان ،على ضرورة وعي املرشد
ّ
ّ
األكادميي وال ساعات املعتمدة،
عامة ،واإلملام بقواعد ولوائح اجلامعة فيما يخص اإلرشاد
ّ
ودراسة الئحة الدراسات العليا دراسة وافية ،وكذلك ا ُ
خل طط الدراسية اخلاصة بكل م ستوى
من مستويات الدراسات العليا واإلحاطة بأسماء املقررات وتوصيفها ومتطلباتها السابقة.
األكادميي إلى مهام تتعلق بعملية ت سجيل املواد
كما ص نَّف الدليل ذاته مهام املرشد
ّ
واالنسحاب واإلضافة ،وأخرى تتعلق مبراقبة أداء الطالب(.دليل الدارس لالئحة ال ساعات
األكادميي.)95 -93 ،2010 ،
املعتمدة واإلرشاد
ّ
األكادميي ،وما عرضته أدلة بعض
ومما سبق طرحه من آراء حول مهام املرشد
ّ
اجلامعات الع املية والعربية وكذلك املصرية ،وعلى ضوء ما أسفرت عنه آراء بعض ال سادة
ملتخص صني في تربية الطفل وكذلك عدد من ال سادة األساتذة أصحاب اخلبرة
األساتذة ا
ِّ
الطويلة في العمل بنظام ال ساعات املعتمدة؛ مت التوصل إلى أن النظرة الشمولية إلى
األكادميي في أق سام تربية الطفل تقتضى إدراك
املهام التي ينبغي أن يؤديها املرشد
ّ
جوانبها األساسية في ارتباطها ال ُك لِّ ي بعضها ببعض ،والتي مت تصنيفها وفق ثالثة
مجاالت؛ يتعلق األول منها ب املهام اإلدارية ،والثاني ب املهام الفنية ،أما املجال الثالث فيتعلق
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ب املهام االجتماعية اإلنسانية .ومت تق سيم كل مجال منها إلى عدد من املعايير التي مت
تق سيمها هي األخرى إلى مؤشرات؛ وذلك على النحو التالي:
املهام اإلدارية

يرى (إبراهيم الزهيري )102 ،2008 ،أن املهام اإلدارية تتمثل في القيام باألعمال التي
التنظيمي.
اإلداري
يغ ُل ب عليها الطا َب ع
ّ
ّ
األكادميي
ويعني البحث احلالي ب املهام اإلدارية أنها األداءات التي تتعلق ب إملام املرشد
ّ
باجلوانب اإلدارية املتعلقة بتسجيل الطالبات للمقررات واحلذف واإلضافة واستيفاء النماذج
اخلاصة بكل منها ،وقد حتددت هذه املهام في ثالثة معايير هي :اإلملام مبتطلبات عملية
ت سجيل املقررات واالنسحاب واإلضافة ،واستيفاء مناذج ت سجيل املقررات ،واالنسحاب،
واإلملام مبتطلبات املرحلة الدراسية التي متر بها الطالبات بداية من دبلوم مهني ،وانتها ًء
بتمهيدي دكتوراه  ،مرو ًرا بدبلوم خاص ومتهيدي ماﭽستير تربية الطفل.
لأ
والضافة
اللمام بمتطلبات عمليات تسجيل المقررات والحذف إ
المعيار ا ول  :إ
واالنسحاب
ُي قصد بت سجيل املقررات مجموعة العمليات واإلجراءات التي تتم قبل ومع بداية كل
دراسي؛ بهدف ضمان جدية الطالبة في استئناف الدراسة في الفصل الدراسي
فصل
ّ
الالحق ،والتأكد من جدية اختياره للمقررات التي يرغب في دراستها( .شكري أحمد د.
ت.)8 ،
والضافة ،فتتعلقان بحذف وإضافة مقررات يرغب الطالب في
أما عمليتا الحذف إ
حذفها أو إضافتها إلى مقرر أو أكثر ،وغال ًب ا ما تتم خالل األسبوع األول من الفصل
األكادميي املختص وموافقته على هذه
الدراسي وذلك بعد اجتماع الطالب ب املرشد
ّ
التعديالت( .شكري أحمد د .ت .)10 ،وتشير (فوقية رضوان )485 ،2011 ،إلى أنه ميكن
ُ
حذف أي مقرر قبل االمتحان
ملجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس الق سم فترة أخرى،
النهائي بأسبوعني على األكثر وال ُي سمح للطالب بعدها بحذف أي مقرر ،مع األخذ في
األكادميي في
االعتبار أن احلذف واإلضافة يت َّم ان بناء على طلب يقدمه الطالب للمرشد
ّ
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الفترات احملددة لذلك ،ويوافق عليه مجلس الق سم والكلية.
وعن االنسحاب يشير (شكري أحمد د .ت )11 ،إلى أن للطالب ح ًّق ا في انسحابه -
إلغاء ت سجيله  -من مقرر ما خالل فترة ال تتع َّدى في الغالب أسبوعني من بدء الدراسة
بالفصل الدراسي ،وفي هذه احلالة ُي لغى اسم الطالب من قائمة الطالب امل سجلني ب املقرر،
و ُي سمى الطالب منسح ًب ا من املقرر .وجتدر اإلشارة إلى أنه يجوز االنسحاب من املقررات
االختيارية فقط دون املقررات اإلجبارية؛ ولهذا ُي عد االنسحاب من املقرر اإلجبارى رسو ًب ا
في هذا املقرر.
اللمام بمتطلبات عملية تسجيل المقررات والحذف
وقد حتددت مؤشرات إ
ف
ش
المؤ�ات التالية :تذكير الطالبات مبواعيد
الحال ي�
والضافة واالنسحاب ف ي� البحث
إ
ي
تسجيل املقررات واالنسحاب واإلضافة ،تنبيههن للمواعيد النهائية لكل إجراء مرتبط بهذه
العمليات ،الرد على استف ساراتهن فيما يتعلق بكل عملية مما سبق.
المعيار الثاني :اإللمام بمتطلبات استيفاء نماذج تسجيل المقررات ،والحذف
واإلضافة واالنسحاب

تتمثل عملية استيفاء مناذج ت سجيل املقررات ،واالنسحاب واحلذف واإلضافة في
اخلطوات اإلجرائية التي يتم اتخاذها لتفعيل عمليات ت سجيل املقررات ،واالنسحاب
أكادميي لكل طالب حلفظ نسخة من هذه
واحلذف واإلضافة .وهذا ي ستلزم إعداد ملف
ّ
النماذج وإشعارات النتائج الفصلية للطالبة وتدوين كل ما يتعلق بحياته العلمية ومقرراته؛
األكادميي في توجيه الطالب(.شكري
مبا يجعل من هذا امللف مرج ًع ا يعتمد عليه املرشد
ّ
أحمد د .ت.)12 ،
ويشير (يوسف محمود )8 ،2004 ،إلى أن هذه العمليات من ت سجيل ،وحذف وإضافة
وانسحاب تتم من خالل استيفاء الطالب منوذج ًا مخصص ًا لذلك بعد التشاور بينه وبني
األكادميي ،ويو ِّق ع عليه االثنان م ًع ا.
املرشد
ّ
وقد حتددت مؤشرات اإلملام بمتطلبات استيفاء نماذج تسجيل المقررات،
ش
المؤ�ات التالية :إعداد ملف أكادميي لكل
الحال ف ي�
والضافة ف ي� البحث
واالنسحاب إ
ي
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طالبة ،ومراعاة عدم ت سجيل مادة استكملت العدد احملدد من الطالبات ،واالحتفاظ بن سخة
من مناذج الت سجيل ،واإلضافة وغيرها من العمليات في ملفات الطالبات لديه.
المعيار الثالث :اإللمام بمتطلبات المرحلة الدراسية التي تمر بها الطالبات

تنق سم الدراسات العليا إلى عدد من امل ستويات املتتالية بد ًءا من م ستوى الدبلوم
ً
وصول إلى م ستوى متهيدي الدكتورا مرو ًرا بالدبلوم اخلاص ومتهيدي املاﭽستير،
املهني،
ولكل مرحلة منها متطلباتها املتعلقة بالعبء الدراسي املطلوب ،واملقررات الدراسية ،اخلطة
الدراسية ،وجدول احملاضرات ،ونظام التقومي .وهذه املتطلبات تختلف من مرحلة إلى
أخرى.
ت
وقد تحددت ش
ال� تمر بها الطالبات
مؤ�ات إ
اللمام بمتطلبات المرحلة الدراسية ي
ش
المؤ�ات التالية :التأكد من استكمال احلد األدنى للعبء الدراسي
الحال ف ي�
ف ي� البحث
ي
املطلوب ،ومعرفة أسماء املقررات وتوصيفها وأرقامها ومتطلباتها ،والتأكد من عدم وجود
تضارب في مواعيد احملاضرات في برنامج الطالبة ،وتوضيح معدل نقاط التقدير الفصلي
تخص الطالبات في املرحلة،
والتراكمي للطالبات ،ومعرفة كل ما َيستج ُّد من تعليمات
ُّ
وإعالم الطالبات باللوائح اجلامعية املُ ِّ
نظ مة للعمل ب املرحلة.
املهام الفنية

يرى (تي سير الدويك وآخرون د .ت )35 ،أن املهام الفنية تتمثل في املهام املتعلقة
ب املعرفة املتخصصة والفاعل َّي ة في استخدام هذه املعرفة في مجال التخصص بشكل
يحقق الهدف بفاعل َّي ة .ويشير (أحمد كرد )7 ،2010،إلى أنها تتعلق بإجادة القائد عمله
املتمثل في اإلملام بأعمال تابعيه من حيث طبيعة األعمال ومراحلها ومتطلباتها ،وتوزيع
املهام وتنسيق اجلهود بني أفراد جماعته؛ كذلك أن يكون قاد ًرا على استعمال املعلومات
وحتليلها ومدر ًك ا وعار ًف ا الطرق والوسائل املتاحة والكفيلة بإجناز العمل .وعليه يرى (إبراهيم
الزهيري )106 ،2008 ،أن هذا النوع من املهام يتركز على كل ما من شأنه امل ساعدة على
حت سني العملية التربوية واالرتقاء مب ستواها .ويف سر هذا األمر (إميل شنوده)694 ،2013 ،؛
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األكادميي بتخصصات الطالب وما يتطلبه املجتمع
حيث أكد على ضرورة معرفة املرشد
ّ
احمللي من هذه التخصصات.
ّ
األكادميي
و َي ع ِن ي البحث احلالي ب املهام الفنية أنها املهام التي تتعلق بإجادة املرشد
ّ
لعمله التخصصى في مجال تربية الطفل ،وقد حتددت هذه املهام في معيارين مت َّث ال في
األكادميي للطالبات ،وتنمية املهارات
اإلملام مبتطلبات ُك ٍّل من :املراقبة األكادمي ّي ة واإليقاف
ّ
العلمية املطلوبة والتحضير للدخول في سوق العمل.
األكاديمي
األكاديمية واإليقاف
المعيار الرابع :اإللمام بمتطلبات المراقبة
ّ
ّ
للطالبات

المراقبة الأ كاديم ّي ة عقوبة أكادميية ُي نح مبوجبها الطالب الذي ُّ
يقل معدله التراكمي
عن احلد األدنى املطلوب ،فترة محددة من الوقت لتح سني املعدل التراكمي ليصل إلى
املع دل الذي تشترطه اجلامعة .أما اليقاف الأ
كاديمي فعقوبة أكادميية للطالب اخلاضع
ِّ
إ
ّ
لفترة مراقبة ولم يتح سن معدله التراكمي في اإلطار الزمني احملدد ،ويتم فصله من
األكادميي(.عبلة عثمان ،مارس .)7 ،2006
اجلامعة ب سبب ضعف األداء
ّ
وتشترط بعض اجلامعات أن الطالب الذي ُي فصل من برنامج معني للدراسات العليا
ً
مؤهل للقبول في البرنامج مرة أخرى ،ولكن ميكنه تقدمي طلب للقبول في برنامج
ال يكون
آخر للدراسات العليا على أن ي ستوفي متطلباته.
لأ
لأ
وقد تحددت ش
كاديمي
واليقاف ا
اللمام بمتطلبات المراقبة ا كاديم ّي ة إ
مؤ�ات إ
ّ
ش
المؤ�ات التالية :متابعة غياب الطالبات من خالل تقارير
الحال ف ي�
للطالبات ف ي� البحث
ي
القائمني بالتدريس ،إلزام الطالبات بتزويدهم بنتائجهن الفصلية ،كتابة تقارير دورية عن
التقدم العلمي للطالبات وإرفاقها ب امللفات اخلاصة بهن ،التواصل مع القائمني بالتدريس
ملعرفة مالحظاتهم حول م ستوى أداء الطالبات ،ت سجيل املالحظات التي تَرِد إليهم من
إدارات الكلية املختلفة عن الطالبات.
المعيار الخامس  :تنمية المهارات العلمية المطلوبة للطالبات ،والتحضير
للدخول في سوق العمل

تُعد تنمية املهارات العلمية لدى طالبة الدراسات العليا ضرورة الزمة تقتضيها طبيعة
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إعدادها في هذه املرحلة العليا ،فهي تتعامل مع أهداف متجددة ومتغيرة باستمرار؛
األكادميي في املرحلة اجلامعية األولى مهما بلغ م ستواه وتنوعت
خاصة أن اإلعداد
ّ
يؤه لها
مللح ة إلى تب ِّن ي سياسة لتنميتها ،السيما إذا كان ِّ
أساليبه ال يق لِّ ل من احلاجة ا َّ
ً
ستقبل.
للقيام مبتطلبات أدوارها التي تتغير َو ْف ًق ا لكل جديد في مجال عملها م
لهذا؛ ينبغي على طالبة الدراسات العليا أن تعمل على تنمية ذاتها ومواكبة التطور
وامل ستجدات ،سواء في مجال تخصصها الدقيق أم في مجال التكنولوﭽيا ل تُقبل على كل
ً
ً
ومقبول ،وإعطاؤها الفرصة
معقول
جديد بعقل متطور ومفتوح واإلفادة منه وتب ِّن يه إذا كان
ملهني عن طريق االلتحاق بالدورات التربوية املناسبة وحضور املؤمترات والندوات
لنم ِّوها ا ّ
ذات العالقة( .محمد عدس.)369 ،2005 ،
اآللي واالتصاالت قد فتح مجاالت واسعة وآفا ًق ا
فالتطور الكبير في تقن َّي ات احلاسب ّ
كبيرة لتبادل املعلومات واخلبرات الفردية واجلماعية في جميع امليادين؛ والتعليم في
مقدمتها .وقد أدى هذا التطور إلى تغيير شامل وجذري في مفهوم التعليم وأساليبه
ووسائله وأمناطه واملهارات الالزمة له .واألخذ بعني االعتبار ا ُألسس التي يقوم عليها هذا
التطور التقني ،والتي ميثل العنصر البشرى الذي ميلك مهارات التعامل مع هذه التقن َّي ات
أهم أساس فيها( .فخرية مخدوم .)1 ،2010 ،وتشير (مها الب سيوني )92 ،2008 ،إلى
أنه في ضوء التطورات العلمية التي نقلت املجتمع اإلنسانى إلى عصر الثورة العلمية
التكنولوﭽية املتتابعة والتي ال بد للمعلمة من مواكبتها ،ظهرت أدوار جديدة للمعلمة يأتي
في مقدمتها دورها إخصائ َّي ة تكنولوﭽية في عالم التربية احلديثة.
اللمام بمتطلبات تنمية المهارات العلمية المطلوبة
وقد حتددت مؤشرات إ
والتحض� للدخول ف ي� سوق العمل ،في البحث احلالي ،في املؤشرات التالية :
للطالبات
ي
استعراض املقررات الدراسية اإلجبارية وكذلك املُساعِ دة واالختيارية مع الطالبات ،ومتابعة
الفرعي
تنفيذ اخلطة الدراسية لطالبات مجموعته ،وتوجيه الطالبات إلى اختيار التخصص
ّ
وح ثِّ الطالبات على تطوير قدراتهن اللغوية (العربية -
املتوافق مع قدراتهن وإمكاناتهنَ ،
اإلجنليزية) ،ومهاراتهن البحثية ،وتوجيههن نحو استخدام املصادر التعليمية املختلفة،
اإللكتروني واالستفادة منها ،باإلضافة إلى
وتشجيعهن على استخدام وسائل االتصال
ّ
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حضور مناقشات الرسائل العلمية والسمينارات العلمية ما أمكن؛ لالستفادة منها ،وأخي ًرا
تزويدهن مبعلومات كافية عن جهات التوظيف احملتملة.
املهام االجتماعية اإلنسانية:

ترتبط املهام االجتماعية اإلن سانية كما يرى (إبراهيم الزهيري )106 ،2008 ،بالطريقة
التي تؤدى بها الواجبات املطلوبة من الفرد .وعليه؛ تتعلق املهام االجتماعية اإلنسانية
األكادميي كقائد من التعامل بنجاح مع أفراد جماعته ،وتنسيق
بالطريقة التي مت ِّك ن املرشد
ّ
جهودهم وتنمية التعاون والعمل اجلماعى واالنسجام فيما بينهم مبا يجعلهم يتعاونون معه
و ُي خلصون في العمل ،ويزيد من قدرتهم على اإلنتاج والعطاء(.أحمد كردي.)38 ،2010 ،
ويشير (سعيد األسدي ،مروان إبراهيم )178 ،2007 ،إلى أن هذا النوع من املهام
بشري له أمانيه
يعكس القدرة على التعامل مع األفراد ،والنظرة إلى املؤسسة كمجتمع
ّ
وطموحه وآماله ومشكالته وأحاسي سه وق َي مه وحاجاته.
وعليه؛ فإن اكتساب املهارات اإلنسانية والتم ُّك ن من أداء املهام املرتبطة بها أكثر
صعوبة من املهام الفنية واإلدارية؛ ألن ما يدخل في مجال العالقات اإلن سانية أكثر تعقي ًدا
وتغ ُّي ًرا وتن ُّو ًع ا .كما أن التعامل مع األفراد أكثر صعوب ًة من التعامل مع األشياء( .هشام
أبوطبيخ.)46 ،2008 ،
األكادميي للمهارات اإلنسانية يعني قدرته على بناء عالقات طيبة
وامتالك املرشد
ّ
مع أفراد جماعته ،وإدراك ميولهم ِّ
وات اهاتهم والثقة بهم وبقدراتهم ،وإتاحة الفرصة لهم
لعرض مقترحاتهم وانتقاداتهم ،وتنمية روح االبتكار لديهم ومساعدتهم على الشعور
باألمن والطمأنينة( .هشام أبو طبيخ .)46 ،2008 ،وترى (تغريد أبو طالب ،ليلى الصايغ،
 )151 ،2008أن هذا النوع من املهارات يتط لَّ ب الفهم املتبا َدل بني القائد وأفراد اجلماعة،
مع األخذ في االعتبار أنها عملية م ستمرة ألنها لي ست ناجتة عن إصدار قرار معني .من
هذا املنطلق يؤكد (حافظ أحمد )145 ،2007 ،على أن القائد الذي ميتلك املهارات اإلنسانية
يتمكن من حتقيق أفضل نتائج ممكنة؛ نظ ًرا إلى مت ُّك نه من ا ِّت باع أسلوب قائم على إشباع
حاجات األفراد النف سية واالجتماعية إلى جانب احلاجات املادية ،والوصول بهم إلى أفضل
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حاالت الرضا والتكيف.
و َي عني البحث احلالي ب املهام االجتماعية اإلن سانية ،األداءات التي تتعلق بقدرة املرشد
اإليجابي مع الطالبات ،وتنسيق جهودهن ،وتنمية روح العمل
األكادميي على التفاعل
ّ
ّ
اجلماعي والفهم املتبادل بينه وبينهن ،وتف ُّه مه حلاجاتهن وإمكاناتهن .وقد حتددت أهم
ّ
معاييرها في البحث احلالي في :اإلملام مبتطلبات توطيد العالقة بينه وبني الطالبات
الالتي يقوم بإرشادهن ،واإلملام مبتطلبات تسهيل االتصال بني الطالبات ومختلف اجلهات
ذات الصلة باحتياجاتهن داخل الكلية .وفيما يلي عرض املعيارين.
المعيار السادس :اإللمام بمتطلبات توطيد العالقات اإلنسانية بينه وبين
الطالبات الالئي يقوم بإرشادهن

العالقات اإلنسانية في األساس هي الروابط التي تنشأ بني األفراد نتيجة لتفاعلهم أو
عملهم م ًع ا ،ويتضمن العالقات اإلنسانية اإليجابية بناء عالقات سليمة وطويلة األمد مع
اآلخرين ،وحتفيز األفراد على بذل جهود ت ُف وق اجلهود املطلوبة لتحقيق العمل ،وستكون
حص لة هذه اجلهود كبيرة ألنها ستنتج عن العمل اجلماعي الذي نتج عن الظروف
ُم ِ َ
اإليجابية التي كونتها العالقات اإلنسانية(.أحمد كردي ،يونيه .)2011
النسانية بينه ي ن
وقد تحددت ش
وب�
اللمام بمتطلبات توطيد العالقات إ
مؤ�ات إ
ئ
ش
المؤ�ات التالية :تخصيص
الحال ف ي�
الال� يقوم بإرشادهن ف ي� البحث
الطالبات ي
ي
ساعات إرشادية ملناقشة الطالبات فيما يواجههن من مشكالت ،وتشجيع الطالبات على
التحدث في ُخ َط طهن امل ستقبلية ،واحملافظة على أسرارهن ،وامل ساهمة في تنمية اجلانب
القيمي لدى الطالبات.
ّ
المعيار السابع :اإللمام بمتطلبات تسهيل االتصال بين الطالبات ومختلف
الجهات ذات الصلة باحتياجاتهن داخل الكلية

يرى (عالء الدين كفافي )63 ،2005 ،أن االتصال يعبر عن عملية اجتماعية
ديناميكية مستمرة ،تتم بني أعضاء اجلماعة لتبادل املعلومات واآلراء واألفكار لتحقيق
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أهداف معينة .ويتفق معه (حافظ أحمد )36 ،2007 ،حيث يشير إلى أن االتصال ميثل
عملية تهدف إلى نقل وتبادل املعلومات التي يتوحد على أساسها فكر اجلماعة ،وتُتخذ
القرارات اجلماعية.
ملعنوي الذي
ملادي وا
ّ
ولذلك؛ فهناك من ينظر إلى االتصال الف َّع ال على أنه الرابط ا ّ
ينظم العمل مبا ي سهم في جناح القائد في عمله داخل مجموعته ،بداية من التخطيط
ً
وصول إلى حتقيق األهداف.
مرو ًرا بالتوجيه امل ستمر للحفاظ على متاسك اجلماعة،
(.)Baldoni, 2003, 2
ولالتصال الفعال -كما توضح كثير من اآلراء -مهارات؛ منها اإلقناع ،إثارة الدافعية،
صنــاعة ا ُ
أللفــة ،إدارة احلوار(.محمــد الدمنــهوري)1276 ،2009 ،؛ (Dogra ,October
)2010؛ (إيناس الشتيحي.)23، 2010 ،
اللمام بمتطلبات تسهيل االتصال ي ن
وقد تحددت ش
ب� الطالبات ومختلف
مؤ�ات إ
ش
المؤ�ات
الحال ،ف ي�
الجهات ذات الصلة باحتياجاتهن داخل الكلية ،ف ي� البحث
يّ
التالية :توجيه الطالبات إلى احلصول على اخلدمات التي تقدمها الكلية ،وتشجيعهن
على التواصل مع زميالتهن ،وتعريفهن بأقسام وإدارات الكلية املختلفة ،وإرشادهن إلى
كيفية التواصل مع أساتذتهن ،وتوجيههن إلى اإلدارات املنوطة بها حل مشكالتهن داخل
سج ٍل بأهم مالحظاته َع َّم ا يقوم به من مقابالت سابقة
الكلية أو اجلامعة ،واالحتفاظ ِب ِّ
للطالبات.
وبتحديد مهام المرشد الأ
الجابة عن
كاديمي عىل النحو سالف الذكر ،تمت إ
ّ
الفرعي الأ ول من أسئلة البحث.
السؤال
ّ
ثانيًا :التطبيق امليداني للبحث
األكادميي
هدف التطبيق امليداني التعرف على درجة األهمية التي ُي و ِل يها املرشد
ّ
والتخص ص،
للمهام املقدمة ودرجة ممارسته لها ،ومدى اختالف االستجابات وف ًق ا للنوع
ُّ
وال ُّرتبة األكادمي ّي ة.
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عينة البحث

مت تطبيق االستبيان على أعضاء هيئة التدريس بق س َم ْي رياض األطفال ،وكلية
التربية جامعة حلوان ،وكلية التربية النوعية -جامعة بنها والبالغ إجمالي عددهم ()31
اجلامعي 2014 /2013م ،ومتت استعادة ( )25استبانة
عض َو هيئة تدريس في العام
ّ
اإلحصائي ،وبذلك تكون نسبة عينة البحث
ومبراجعتها تبني أن جميعها صاحلة للتحليل
ّ
في صورتها النهائية  %80،65من املجتمع األصلي ،وهي نسبة مقبولة بالنظر إلى طبيعة
املجتمع محل البحث.
وقد مت اختيار هذه األق سام لتطبيقها نظام ال ساعات املعتمدة مب ستويات الدراسات
العليا ولك َب ر عدد أعضاء هيئة التدريس به وتنوع تخصصاتهم ،مقارنة ببعض أق سام
تربية الطفل التي ط َّب قت نظام ال ساعات املعتمدة ،وهو ما يتناسب بشكل كبير مع العينة
املطلوبة للبحث.
وقد جاءت بيانات عينة البحث على النحو التالي :فيما يتعلق بالنوع (عدد  8ذكور
15مدرس ا ،و 5أساتذة مساعدين ،و5
و17أنثى) ،وفيما يتعلق بال ُّرتبة األكادمي ّي ة (عدد
ً
تربوي).
أساتذة) ،وفيما يتعلق بالتخصص ( 13تربو ًّي ا ،و 12غير
ّ
تطبيق االستبيان

مت تطبيق االستبيان على عينة البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام
اجلامعي 2014/2013م .هذا ،وتن ِّوه الباحثة بأنها وجدت صعوبة بالغة في استعادة
ّ
االستبيانات بعد االستجابة عليها من أعضاء هيئة التدريس عينة البحث.
املعالجة اإلحصائية للبيانات :

بالجراءات التالية:
لمعالجة البيانات الميدانية إحصائ ًّي ا قامت الباحثة إ
1 .1حتويل االستجابات اللفظية ألفراد العينة إلى استجابات رقمية؛ حيث مت إعطاء
الدرجات ( )1 ،2 ،3لالستجابات (كبيرة ،متوسطة ،قليلة) على الترتيب ،وذلك
بالنسبة إلى درجة األهمية،وكذلك بالنسبة إلى درجة املمارسة.
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2 .2استخدام برنامج ()Statistical Package For Social Science 16 SPSS 16
حلساب التكرارات وال ِّن َس ب املئوية واملتوسطات احلسابية والوزنية لكل مؤشر من
مؤشرات األداة وكذلك لكل معيار ومجال من مجاالتها ،كما مت استخدام اختبار
"ت"  t-test؛ للتعرف على داللة الفروق بني درجة أهمية كل مجال من مجاالت مهام
األكادميي التي تض َّم نها البحث ،ودرجة ممارستها .وكذلك التعرف على
املرشد
ّ
مدى تباين استجابات أعضاء هيئة التدريس حول درجة أهمية ودرجة ممارستهم
األكادميي َو ْف قَ متغيري النوع والتخصص.
ملهام املرشد
ّ
3 .3مت استخدام حتليل التباين ُأحادي ِّ
االت اه  ANOVA؛ للوقوف على مدى تباين
استجابات أعضاء هيئة التدريس حول درجة أهمية ودرجة ممارستهم مهام
األكادميي تَب ًع ا للرتبة األكادمي ّي ة.
املرشد
ّ
 .4اعتمدت الباحثة للحكم على درجة األهمية ودرجة املمارسة على املعيار التالي:
 قيمة املتوسط من  1 .67 < :1تعني أن درجة األهمية ودرجة املمارسة قليلتان. قيمة املتوسط من  2.34< : 1 ,67تعني أن درجة األهمية ودرجة املمارسة متوسطان. قيمة املتوسط من  3< :2,34تعني أن درجة األهمية ودرجة املمارسة كبيرتان.نتائج التطبيق الميداني ومناقشتها وتفسيرها :

اإلحصائي للبيانات واملعلومات التي مت احلصول عليها من تطبيق
أسفر التحليل
ّ
االستبيان على عينة البحث ،عن عديد من النتائج املتعلقة باستجاباتهم حول حتديدهم
درجة أهمية املهام املقدمة ودرجة ممارساتهم لها مبا يجيب عن السؤالني الثاني والثالث
من أسئلة البحث؛ وكذلك التعرف على مدى وجود فروق جوهرية بني درجة األهمية التي
يعطيها أفراد العينة للمهام املقدمة ودرجة ممارستهم لها؛ وكذلك معرفة مدى التنوع في
استجاباتهم َو ْف ًق ا للنوع والتخصص والرتبة األكادمي ّي ة مبا يعني على اإلجابة عن ال سؤالني
الرابع واخلامس من أسئلة البحث ،وفيما يلي عرض هذه النتائج:
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النتائج الخاصة بالسؤال الثاني المتعلق باستجابات عينة البحث فيما
يتعلق بدرجة أهمية المهام المقدمة ودرجة ممارستهم لها

سيتم عرض هذه النتائج وفق م ستويني:
الأ ول :يتعلق بدرجة أهمية مجاالت المهام الثالث ككل ودرجة ممارستها.
ن
ش
ومؤ�ات كل مجال ودرجة ممارستها.
معاي�
الثا� :يتعلق بدرجة أهمية
ي
ي
لأ
التال :
فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالمستوى ا ول فيوضحها الجدول ي
جدول ()1
يوضح التكرارات وال ِّن َس ب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات عينة البحث
حول درجة أهمية مجاالت مهام المرشد الأ
كاديمي ودرجة ممارستها
ّ

يتضح من اجلدول ( )1أن معظم أفراد العينة يرون أن كل مجاالت املهام التي قدمها
البحث على درجة كبيرة من األهمية؛ حيث تراوحت املتوسطات النسبية للمجاالت الثالثة
بإجمالي متوسط ن سبي ملجموع املجاالت ( ،)82 .2وهي قيمة تدل على
ما بني 2,77 ،2,9
ّ
األكادميي املقدمة
درجة كبيرة من األهمية بشكل عام .وميكن تف سير ذلك بأن مهام املرشد
ّ
بالفعل ضرورية والزمة لنجاحه في تأدية التكليف امل سند إليه.
يؤكد على أهمية هذه املهام ما ناقشته اآلراء املتخصصة؛ منها()Ford, 2001, 36
و(ريهام محمد1430 ،هـ) وقدمته عدد من أدلة الدارسني واللوائح ا ِّ
ملنظ مة للعمل في عدد
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من اجلامعات املصرية والعربية واألجنبية؛ منها (دليل ال َّدارس لالئحة ال ساعات املعتمدة
األكادميي )95-93 ،2010؛ Lee University 2012, 5), (Walden University,
واإلرشاد
ّ
(University of New Mexico, 2011-2013, 19؛ وكذلك نتائج دراسة (محمود ميالد،
أحمد محمد ،)264 ،2002 ،التي أكدت في مجملها على أهمية هذه املهام وضرورة وعي
األكادميي بها.
املرشد
ّ
كما يتضح من اجلدول ً
أيض ا أن املهام الفنية أكثر املجاالت التي حصلت على أعلى
درجة أهمية؛ ولعل هذا يرجع إلى أن أعضاء هيئة التدريس عينة البحث قد يعتقدون بأن
للمهام الفنية أهمي ًة كبير ًةَ ،و ْف ًق ا ملا يرصده واقع الدراسات العليا بأقسام تربية الطفل.
وعن درجة ممارسة عينة البحث للمهام إجماال ً يتضح من اجلدول ( )1أن أعضاء
هيئة التدريس عينة البحث ميارسون مها َّم هم مرشدين أكادمييني بدرجة قليلة؛ حيث
بإجمالي متوسط ن سبي
تراوحت املتوسطات النسبية للمجاالت الثالثة ما بني ١,٠٩ ،٦٢,١
ّ
للمجاالت ( ،)1,39وهي قيمة تدل على درجة قليلة ملمارسة املهام بشكل عام .ورمبا
يكون ذلك مر ُّده كما يشير (إميل شنوده ،)687 -685 ،2013 ،إلى حداثة تطبيق نظام
ال ساعات املعتمدة بكليات التربية في الدراسات العليا بجمهورية مصر العربية والتي تُعد
األكادميي ليس لديه اإلملام الكافي
أقسام تربية الطفل جز ًءا منها؛ وبالتالي فإن املرشد
ّ
األكادميي وآلياته؛ عالوة على عدم وجود نظام حقيقي لتقييم أدائه ،ومن
بطبيعة اإلرشاد
ّ
جانب آخر وفق ما تشير نتائج عدد من الدراسات قد يرجع األمر إلى عدم توافر املرشد
األكادميي (محمود ميالد ،أحمد محمد.)270 ،2002 ،
األكادميي املؤهل لعملية اإلرشاد
ّ
ّ
ويشير (فيصل احملارب1430 /1429 ،هـ )13 ،إلى عامل ثالث ،يتمثل في عدم وضوح
األكادميي.
فل سفة اإلرشاد وأهدافه وإجراءاته لدى املرشد
ّ
ويتضح ً
أيض ا من اجلدول نف سه أن ممارسة املهام اإلدارية جاءت بأقل درجة ،ورمبا
يرجع ذلك َ -و ْف ًق ا ملا رصدته الباحثة من خالل ِّ
االط الع على بعض جداول طالبات الدراسات
العليا فيما يتعلق ب املقررات االختيارية وكذا املساعدة  ،واحلذف واإلضافة واالنسحاب -
إلى أن نظام العمل يتم فعل ًّي ا وفق نظام الفصلني الدراسيني  -ال ِّت ْرم  -وبالتالي فال مجال
من األساس ملمارسة كثير من املهام اإلدارية.
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تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات؛ منها دراسة (ال سيد
عمر  ،)17 ،2006ودراسة (عبد الله الصارمي ،كاشف زايد ،)82 ،2006 ،ودراسة (نشأت أبو
ح سونة ،سمير عيلبوني )254 ،2011 ،ودراسة (هناء ال سبعاوي )148 ،2010 ،والتي اتفقت
األكادميي؛ ودراسة
األكادميي وعدم كفاية خدمات اإلرشاد
على عدم فاعل َّي ة دور املرشد
ّ
ّ
(شكري أحمد د .ت ،)16-15 ،ودراسة (وفاء مرسي )149 ،2006 ،اللتان اتفقتا على أن
األكادميي تكمن في عدم وجود املرشد املع ّد واملؤهل للنظام
إحدي أبرز مشكالت اإلرشاد
ّ
األكادميي ال يعدون
واملمارس له؛ مشي ًرا إلى أنه حتى األساتذة الذين لديهم خبرة اإلرشاد
ّ
األكادميي عمل إضافي قد
ذلك من واجباتهم امللزمني بها ،على اعتقاد منهم بأن اإلرشاد
ّ
يقبلونه أو يرفضونه ح سب ميولهم وظروفهم.
هذا ،وقد أفاد عدد من أعضاء هيئة التدريس عينة البحث بعدم رغبتهم من األساس
أكادميي منه خاصة
مادي أو
األكادميي؛ نظ ًرا إلى عدم وجود عائد
في ممارسة اإلرشاد
ّ
ّ
ّ
مع غموض كثير من القواعد املنظمة للعمل وعدم وعيهم بها ،وفي الوقت ذاته فإنهم
علمي وأنشطة خدمة املجتمع؛ فال مجال
محملون بأعباء عمل كثيرة من تدريس وبحث
ّ
إلتقان ممارستهم ملهامهم مرشدين أكادمييني.
وفيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالمستوى ن
الثا� والمتعلق باستجابات أفراد
ي
العينة ف ي� درجة أهمية كل مجال من المجاالت الثالثة ودرجة ممارستها ،فتوضحها
الجداول ( )4( ،)3( ،)2عىل التواىل.
الدارية ودرجة ممارستها من وجهة نظر
فيما يتعلق بدرجة أهمية المهام إ
التال.
عينة البحث فيوضحها الجدول
ي
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جدول ()2
يوضح التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات عينة البحث
الدارية ودرجة ممارستها
حول درجة أهمية المهام إ
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يتضح من اجلدول ( )2أن عينة البحث ترى أن املهام اإلدارية املقدمة مهمة بدرجة
ً
إجمال؛ حيث حصلت على متوسط نسبي ( ،)77 .2وهو ما يتفق وينسجم مع
كبيرة
النتيجة العـامة ألهمية املهام.
كما يتضح من اجلدول نف سه أن عينة البحث ترى أن جميع املفردات املتعلقة ب املهام
اإلدارية مهمة بدرجة كبيرة ،عدا امله َّم ة التاسعة املتعلقة بالتأكد من عدم وجود تعارض في
مواعيد احملاضرات في برنامج الطالبة؛ حيث جاءت أهميتها بدرجة متوسطة؛ ولعل هذا
يرجع َ -و ْف ًق ا ملا أفاد به عدد من أفراد العينة في أثناء التطبيق امليداني  -إلى أن هذه
املهمة ينبغي أن تكون ضمن مهام مسئول اجلداول الدراسية بالتنسيق مع أعضاء هيئة
التدريس القائمني بالتدريس.
ً
إجمال فقد أفاد أفراد العينة مبمارستهم لها بدرجة
وعن درجة ممارسة املهام اإلدارية
قليلة؛ حيث حصلت على إجمالي متوسط ن سبي ( ،)١,٠٩وهو ما يتفق ً
أيض ا مع النتيجة
العامة ملمارسة املهام .
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات عديدة منها :دراسة (محمد اخلوالدة،
لطفي غرايبة ،)104، 2000 ،ودراسة (سلطانة الدمياطي )105 ،2010 ،حيث اتفقا على
أن هناك عد ًدا من املشكالت التي يواجهها الطالب وتؤثر على م ستوى أدائهم ،يأتي
األكادميي؛ مثل عدم قيامه بتوجيه الطالب لت سجيل
في مقدمتها ما يتعلق بدور املرشد
ّ
املقررات ح سب اخلطة الدراسية ،عدم املواظبة على احلضور بانتظام خالل فترة احلذف
واإلضافة للمقررات،عدم حرصه على شرح جوانب الغموض فيما يتعلق باللوائح الدراسية.
األكادميي بإعداد
ودراسة (جمال محمود )293 ،2008 ،التي توصلت إلى عدم قيام املرشد
ّ
أكادميي لكل طالب .ودراسة (جودت سعادة وآخران )331 ،2007 ،التي توصلت إلى
ملف
ّ
األكادميي ،تتمثل في قِ لَّ ة توضيح
األكادميي املتعلقة ب املرشد
أن إحدى مشكالت اإلرشاد
ّ
ّ
املرشد ملتطلبات اخلطة الدراسية للطالب.
وفيما يتعلق بدرجة أهمية املهام الفنية ودرجة ممارستها من وجهة نظر عينة البحث،
فيوضحها اجلدول التالي.
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يتضح من اجلدول ( )3أن عينة البحث تعطى أهمية كبيرة جلميع املهام الفنية
األكادميي؛ ولعل هذه النتيجة مر ُّدها وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذه
للمرشد
ّ
املهام لنجاح عملهم مرشدين أكادمييني .ولعل هذا رمبا يلبي بشكل كبير احلاجات األكثر
إحلاح ا للطالبات؛ وذلك وف ًق ا ملا تشير إليه نتيجة دراسة (اجلوهرة الصقية ،مارس ،2013
ً
األكادميي تص َّدر حاجات الطالبات اإلرشادية واألكثر أهمية
 )448والتي أفادت بأن املجال
ّ
لديهن.
وعن درجة ممارسة املهام الفنية ،فكما يتضح من اجلدول ( )3فإن األفراد عينة البحث
أفادوا بأدائهم للمهام الفنية عامة بدرجة قليلة .هذا ،وقد أفاد بعض أعضاء هيئة التدريس
من خالل احلوار معهم في أثناء التطبيق امليداني بأنهم ميارسون هذه املهام في أثناء
احملاضرات وإسناد بعض التكليفات للطالبات والتي يتطلب أداؤها تطوير قدراتهن اللغوية
(العربية  -اإلجنليز َّي ة) ،وإجادة استخدام املصادر التعليمية املختلفة ،واستخدام وسائل
اإللكتروني واالستفادة منها ،وحضور مناقشات الرسائل العلمية والسمينارات
االتصال
ّ
العلمية ،وهذا يتطلب من األستاذ م ساعدة الطالبات في هذه األمور التي تشكل في
األكادميي.
مجملها املهام الفنية للمرشد
ّ
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ( )Retallick & Pate Mar, 2009التي
األكادميي متعددة األشكال وتتم في ظروف متنوعة منها :منها ما
أفادت بأن مهام اإلرشاد
ّ
يتم في أثناء احملاضرات ،ومنها ما يتم بعد احملاضرات ،ومنها ما يتم في مكاتب أعضاء
هيئة التدريس أنف سهم ،ومنها ما يجري في أثناء أنشطة البحث ،وفي املعامل ،وفي نوادي
التدريس وفي املؤس سات األخرى ذات الصلة.
وعن مفردات ممارسة املهام الفنية ،فكما يتضح من اجلدول نف سه ،فإن املرشدين
األكادمي ّي ني ميارسون عد ًدا من املهام بدرجة كبيرة ،ومهام أخرى بدرجة متوسطة ،في حني
جاءت ممارسة املهام اخلمس األولى بدرجة قليلة  -وتكاد تكون منعدمة َو ْف ًق ا ملا أفاد به
بعضهم في أثناء التطبيق امليداني حيث أشار عدد منهم  -خاصة صغار أعضاء هيئة
التدريس  -أنهم لي سوا على معرفة بأنهم املنوط بهم أداؤها بوصفهم مرشدين أكادمييني؛
ولعل هذا يتفق نسب ًّي ا مع ما توصلت إليه دراسة (جمال محمود)296 -294 ،2008 ،
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األكادميي على االتصال بأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون
حول عدم حرص املرشد
ّ
بالتدريس للطالب الذين يتولى إرشادهم أكادمي ًّي ا ،كما أن اخلطة الدراسية ال تتضمن
مقررات اختيارية تتفق مع رغبات الطالبات ِّ
وات اهاتهن.
أما فيما يتعلق بدرجة أهمية املهام االجتماعية اإلنسانية ودرجة ممارستها من
وجهة نظر عينة البحث  ،فيوضحها اجلدول (.)4
جدول ()4
يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات عينة البحث حول
النسانية ودرجة ممارستها
درجة أهمية المهام االجتماعية إ
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يتضح من اجلدول ( )4أن عينة البحث تعطي أهمية كبيرة جلميع املهام االجتماعية
األكادميي ،عدا املهمة املتعلقة بتعريف الطالبات بأقسام وإدارات الكلية
اإلنسانية للمرشد
ّ
املختلفة .ولعل هذه النتيجة َم ر ُّدها وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذه املهام لنجاح
عملهم مرشدين أكادمي ِّي ني.
أكد على أهمية هذه املهام عدد من اآلراء وأدلة اجلامعات؛ منها ما جاء بدليل
األكادميي ومنها الرد على رسائل البريد
جامعة ﭘوردو األمريك َّي ة حول مسئوليات املرشد
ّ
اإللكتروني ،واملك املات الهاتفية مع الطالب وأولياء أمورهم ،وكذلك مع أعضاء هيئة التدريس،
ّ
األكادميي بالكلية ،ومتثيل حلقة الوصل بني
وموظفي الكلية ،واالتصال بوحدة اإلرشاد
ّ
األكادميي.
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ،ويوضح للطالب مسئولياته عن جناحه
ّ
()Purdue University, Sep. 2013؛ وكذا ما أشار إليه (منصور الدخيل )2010 ،حول أن
األكادميي ال يقتصر على املتطلبات واحلاجات األكادمي ّي ة بل يصل إلى أبعد من
اإلرشاد
ّ
ذلك؛ حيث يتضمن األمور االجتماعية والظروف النفسية التي قد يتعرض لها الطالب.
ويدعم أهمية مهام املجال اإلنساني االجتماعي ما توصلت إليه عدة دراسات منها
:دراسة (إسماعيل دياب )87 ،1989 ،ودراسة ) (Kadar 2001, 174 -175اللتان أكدتا على
األكادميي ببعض املهام االجتماعية منها توطيد العالقات الطيبة بينه
ضرورة قيام املرشد
ّ
وبني الطالب وكذا الزمالء وأعضاء هيئة التدريس ،والتعرف على مشكالتهم وال سعى حللها.
ودراسة ( ،)Lee & et als, 2009التي توصلت إلى وجود عالقة دالَّ ة بني نوعية اخلدمات
اإلرشادية وحتقيق معدالت مرتفعة من التحصيل األكادميي؛ حيث كشفت النتائج أن
الطالب الذين تلقوا إرشا ًدا نف س ًّي ا فرد ًّي ا وجمع ًّي ا قد حصلوا على معدالت أكبر من
زمالئهم الذين لم ُت تَح لهم فرصة احلصول على هذه اخلدماتً .
أيض ا ،توصل كل من
( )Turner & Berry,2000في دراستهما الطول َّي ة التي أع َّداها عن ( )2365طال ًب ا في
جامعة  Western State Colorado Universityوعلى مدار ستة أعوام؛ للنظر في مدى
وتوص ال إلى أن ()%61
األكادميي؛
م ساهمة مركز اإلرشاد في جناح الطالب وتقدمهم
َّ
ّ
أفادوا بأن اإلرشاد قد ساعدهم في حت سني م ستواهم التحصيلي .كذلك وفي ال سياق
نفسه ،فقد كشفت الدراسة امل َ سح َّي ة التي أجراها ( )Gallagher & Taylor, 2006, 4أن
( )%54من الطالب الذين خضعوا للم سح أفادوا بأن اإلرشاد النف سي قد ساعدهم على
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االستمرار في الدراسة؛ في حني أن ( )%58منهم رأوا أن خدمات اإلرشاد قد ح َّس نت من
األكادميي.
م ستوى أدائهم
ّ
ً
إجمال -
أما عن درجة ممارسة املهام االجتماعية اإلنسانية ،فقد جاءت بدرجة قليلة
رمبا كثير منها غير موجود من األساس  -ورمبا يرجع ذلك إلى عدد من األسباب منها:
علمي
ضيق وقت عضو هيئة التدريس ،وانشغاله بالعديد من األعمال من تدريس وبحث
ّ
وخدمة مجتمع ،وقد يتعلق األمر بعدم تقدمي احلوافز سواء مادية أم معنوية لتشجيعه
على القيام بهذه املهام .ورمبا تُعزى كما أشار بعض أفراد العينة  -إلى قلة استخدام
اإللكتروني واعتماده على الطريقة التقليدية املباشرة .ولعل
األكادميي لإلرشاد
املرشد
ّ
ّ
هذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة (محمود ميالد ،أحمد محمد )270، 2002،حول عدم
ارتباط أعضاء هيئة التدريس بعالقات اجتماعية قوية مع الطالب داخل الكلية؛ وكذلك عدم
التزام أعضاء هيئة التدريس مبا خصصوه من ساعات إرشادية ملناقشة الطالبات فيما
يواجهن من مشكالت .ودراسة (جودت سعادة وآخران ،)331 ،2007 ،التي توصلت إلى أن
األكادميي ِح َّدة تتمثل في قلة الوقت
األكادميي املتعلقة ب املرشد
أكثر مشكالت اإلرشاد
ّ
ّ
املخصص من جانب املرشد لكل طالب إلرشاده بطريقة سليمة.
النتائج اخلاصة بإجابة السؤال الثالث املتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية
َ
متوسط ْي درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول درجة أهمية مهام املرشد
بني
األكادميي ودرجة ممارستهم لها.
ّ
َ
متوسط ْي
لإلجابة عن هذا ال سؤال والتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
درجات استجابات أفراد العينة في درجة أهمية املهام املقدمة ودرجة ممارستهم لها من
عدمه ،مت استخدام اختبار "ت"  ، t.Testواجلدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ()٥
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وداللة الفروق ي ن
ب�
متوسطات درجات استجابات أفراد العينة ف� درجة أهمية مهام المرشد الأ
كاديمي
ي
ّ
ودرجة ممارستهم لها (ن=)25

يتضح من اجلدول ( )٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م ستوى  ٠،٠١بني متوسطات
األكادميي التي
درجات استجابات أفراد العينة ،في درجة أهمية مجاالت مهام املرشد
ّ
تض َّم نها البحث ودرجة ممارستهم لها لصالح األهمية.
وميكن تف سير ذلك استنا ًدا إلى أنه على الرغم من وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية
معوقات ُ
حت ول دون قيامهم بها على الوجه املطلوب؛ ومن أهمها:
املهام املقدمة؛ فإن هناك
ٍ
األكادميي في األقسام عينة البحث؛ وبالتالي لم ي َن ْل بعد
 حداثة األخذ باإلرشادّ
املعاجلات التقوميية املوضوعية للكشف عن أوجه القصور لعالجها.
 زيادة أعباء أعضاء هيئة التدريس وعدم كفاية تدريب املرشدين األكادمي ّي ني ،عدموعي املرشدين األكادمي ّي ني باجلوانب املتعلقة باإلرشاد ()Swanson, 2006, 2؛ خاصة أن
النظام املأخوذ به عند تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يركز بصفة أساسية على اجلانب
البحثي؛ ومن َث م فإنه يحظى بالنصيب األكبر من اهتمامهم ،ويدعم ذلك ما عرضته دراسة
ّ
(جمال الدهشان ،جمال ال سي سي )424 ،2004 :حول أن أعضاء هيئة التدريس  -وبخاصة
صغارهم  -معنيون بالبحث أكثر من عنايتهم ب املهام والتكليفات التي تُسند إليهم ،وكبير
الظن أن لنظام ترقيتهم ً
دخل كبي ًرا في عنايتهم بالبحث أكثر من عنايتهم ب املهام األخرى؛
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خاصة أن األساس في ترقيتهم وحصولهم على الرتبة األكادمي ّي ة األعلى ما يقدمونه من
األكادميي.
أبحاث علمية مقارنة مبا يقدمونه من أنشطة ومنها اإلرشاد
ّ
 عدم التناسب بني عدد أعضاء هيئة التدريس بأق سام تربية الطفل عينة البحثمقارنة بأقسام الكلية األخرى ،وفي املقابل الزيادة النسبية لعدد طالبات الدراسات العليا
يح ول دون إمتام
تخصص تربية الطفل ،وهو ما يشكل عب ًئ ا على أعضاء هيئة التدريس ُ
املهام املذكورة .ولعل هذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة (أميرة ال سملق )93 ،2010 ،حول
قلة عضوات هيئة التدريس بالقسم ،باإلضافة إلى كثرة عدد الطالبات .ويضيف (ثابت
حكيم )94 ،2001 ،بع ًدا آخر يزيد من وطأة األعباء امللقاة على عاتقهم ،وهو عدم وجود
إداري معاون للق سم وإمنا يقتصر األمر على ال سكرتيرة وهي غير مؤهلة متا ًم ا إال
جهاز
ّ
للقيام بأعمال محدودة ج ًّدا.
النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال الرابع املتعلق باالستفسار عن وجود اختالف
بني آراء أعضاء هيئة التدريس عينة البحث ،فيما يتعلق بدرجة أهمية وكذا ممارسة مهام
األكادميي تُعزى إلى اختالف ك ٍّل من :النوع (ذكر/أنثى) ،والتخصص (تربوي/غير
املرشد
ّ
تربوي) ،والرتبة األكادمي ّي ة (أستاذ /أستاذ م ساعد /مدرس).
لإلجابة عن هذا ال سؤال ،مت االعتماد على اختبــار "ت"  t.Testحل ســاب داللة الفروق
بني متوسطات درجات استجابات عينة البحث ،حول درجة أهمية املهام املقدمة ودرجة
ممارستهم لها َو ْف ًق ا ملتغي َري النوع والتخصص .في حني مت االعتماد على حتليل التباين
حادي ِّ
االت اه  ANOVAحل ساب داللة الفروق بني متوسطات درجات استجابات عينة
ُأ ّ
البحث ،حول درجة أهمية املهام املقدمة ودرجة ممارستهم لها َو ْف ًق ا للرتبة األكادمي ّي ة
(أستاذ  /أستاذ مساعد  /مدرس).
وفيما يلي عرض النتائج التي تعني على إجابة ال سؤال على النحو التالي:
(أ) فيما يتعلق بالنتائج اخلاصة بالنوع (ذكر /أنثى) ،فاجلدول التالي يوضح البيانات
التي تُعني على التعرف على وجود اختالف من عدمه َو ْف ًق ا ملتغير النوع.
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جدول ()٦
الحصائية الستجابات أفراد العينة حول درجة أهمية وممارسة
يوضح قيمة (ت) وداللتها إ
لأ
مهام المرشد ا كاديمي َو ْف ًق ا للنوع (ذكر" /"8ث
أن�")"17
ّ

يتضح من اجلدول ( )٦أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
األكادميي التي قدمها البحث َو ْف ًق ا ملتغير
عينة البحث ،حول درجة أهمية مهام املرشد
ّ
النوع (ذكر /أنثى) ،وهو ما ميكن تف سيره استنا ًدا إلى أنه ال توجد اختالفات في عملية
اإلعداد بني أعضاء هيئة التدريس من اجلنسني؛ وكذلك في برامج التنمية املهنية املقدمة
لهم.
كما يتضح من اجلدول ال سابق ً
أيض ا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول
درجة ممارسة املهام املقدمة ح سب متغير النوع (ذكر /أنثى) ،عدا مجال املهام االجتماعية
اإلنسانية ،وميكن تف سير ذلك على اعتبار أن الظروف التـي يعمل فيها أعضاء هيئة
األكادميي عامة ال
التدريس ،سواء أكانوا ذكو ًرا أم إنا ًث ا واحدة ،فممارسة مهام اإلرشاد
ّ
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ترتبط بنـوع عضو هيئة التدريس َذ َك ًرا كان أم أنثى .تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه دراسة (عبدالله الصارمي وزايد كاشف ،)79 ،2006،ودراسة (إميل شنوده)694 ،2013 ،؛
األكادميي.
حيث أوضحتا أن املرشدة األكادمي ّي ة أكثر فاعلية في عمليات اإلرشاد
ّ
تربوي) ،فاجلدول ()٧
(تربوي/غير
(ب) فيما يتعلق بالنتائج اخلاصة بالتخصص
ّ
ّ
يوضح البيانات التي تُعني على التعرف على وجود اختالف من عدمه ُي عزى إلى التخصص.
جدول ()٧
الحصائية الستجابات أفراد العينة حول درجة أهمية وممارسة
يوضح قيمة (ت) وداللتها إ
مهام المرشد الأ
"/"13غ� تربوي")"12
كاديمي َو ْف ًق ا للتخصص (تربوي
ي
ّ

يتضح من اجلدول ( )٧أن الفروق بني استجابة التربويني وغير التربويني حول درجة
األهمية للمهام املقدمة لم تبلغ م ستوى الداللة ،ورمبا يرجع ذلك إلى أن الوعي بأهمية
هذه اجلوانب ال يتوقف على التخصص وح سب؛ وإمنا يعتمد على عدة عوامل أخرى قد
تتشابه لدى كل مجموعة من املجموعتني؛ منها الظروف التي تواجههم إبان أدائهم لهذه
املهام ،والضغوط املهنية التي يتعرضون لها.

108
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

أما عن درجة املمارسة ،فكما يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائ ًّي ا بني
استجابات أعضاء هيئة التدريس من التربويني وغير التربويني ،حول درجة ممارسة املهام
املقدمة لصالح التربويني .وقد يرجع ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس من التربويني لديهم
األكادميي وذلك بالنظر إلى طبيعة إعدادهم ،وطبيعة املواد التي
دراية أكبر مبهام املرشد
ّ
يقومون بتدريسها ،ومتدهم مبزيد من اخلبرات في هذا املجال؛ ومن َث َّم فهم أقدر على
ممارستها عن غيرهم من غير التربويني.
(ج) فيما يتعلق بالنتائج اخلاصة بالرتبة األكادمي ّي ة (أستاذ /أستاذ مساعد /مدرس)،
فاجلدول ( )٨يوضح البيانات التي تُعني على التعرف على وجود اختالف من عدمه.
جدول ()٨

يوضح قيمة (ف) وداللتها الستجابات فئات عينة البحث َو ْف ًق ا للرتبة الأ كاديم ّي ة (أستاذ/
أستاذ مساعد /مدرس) ،حول درجة أهمية المهام المقدمة ودرجة ممارستها

يتضح من اجلدول ( )٨وجود فرق ذي داللة إحصائية بني استجابات فئات العينة
(أستاذ /أستاذ م ساعد /مدرس) ،حول درجة أهمية املهام املقدمة عند م ستوى  ٠,٠٥كما
يتضح من اجلدول نف سه وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م ستوى  ٠,٠١بني استجابات
فئات أفراد العينة (أستاذ /أستاذ م ساعد /مدرس) حول درجة ممارسة املهام املطروحة،
وهذا يعني وجود فرق بني اثنني أو أكثر من متوسطات استجابات عينة البحث.
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وملعرفة مصدر التباين واالختالف ،استخدمت الباحثة اختبار أقل الفروق معنوية
()LSD؛ للتعرف بصورة واضحة على املقارنات الثنائية بني الفئات الثالث ،وهو ما
يوضحه اجلدول التالي:
جدول ()٩
لأ
يوضح مصدر التباين ف ي� درجة ممارسة المهام المقدمة َو ْف ًق ا للرتبة ا كاديم ّي ة (أستاذ/
أستاذ مساعد /مدرس)

LSD

يتضح من اجلدول ( )٩وجود فرق ذي داللة إحصائية عند م ستوى  ٠,٠١بني متوسطات
استجابات أعضاء هيئة التدريس ،حول درجة أهمية وكذا ممارسة املهام املطروحة لصالح
الرتبة األكادمي ّي ة األعلى في املقارنة الثنائية (أستاذ  -مدرس /أستاذ م ساعد  -مدرس)؛
في حني أن متوسط الفرق في املقارنة الثنائية (أستاذ  -أستاذ م ساعد) غير دا ٍّل إحصائ ًّي ا
في األهمية ٌّ
األكادميي.
ودال عند م ستوى  5 .0في ممارسة مهام املرشد
ّ
وميكن تف سير ذلك استنا ًدا إلى اختالف اخلبرة املهنية لدى هذه الفئات الثالث،
فكلما زادت خبرة عضو هيئة التدريس في العمل اجلامعي ومشكالته خاصة فيما يتعلق
بالطالب ،زاد وعيه بضروريات األداء الف َّع ال ،نتيجة ملروره مبواقف متعددة ،وهذا بدوره يزيد
من وعيه بأهمية ممارسة هذه املهام؛ وعليه يأتي أداؤه لهذه املمارسات بدرجة أعلى.
تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه (إميل شنوده )686 ،2013 ،حول أهمية
ال سنوات األولى في احلياة املهنية لعضو هيئة التدريس؛ خاصة مع عدم وعيه بطبيعة
األكادميي وآلياته ،وفي الوقت ذاته عدم مروره بدورات تدريبية تتعلق باإلرشاد
اإلرشاد
ّ
األكادميي.
ّ
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.1

.2

.3

.4

.5

ً
تفصيل ،ميكن إجمالها في النقاط التالية:
وبعد ما مت عرضه من نتائج البحث
يرى أعضاء هيئة التدريس بأق سام تربية الطفل عينة البحث ،أن مهام املرشد
األكادميي التي قدمها البحث على درجة كبيرة من األهمية؛ في حني جاءت درجة
ّ
ممارستهم لها بدرجة قليلة.
َ
متوسط ي درجات استجابات
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م ستوى  ٠,٠١بني
األكادميي ودرجة ممارستهم لها لصالح
عينة البحث ،في درجة أهمية مهام املرشد
ّ
األهمية.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة البحث حول درجة أهمية مهام
األكادميي التي قدمها البحث ،ودرجة ممارستها َو ْف ًق ا ملتغ ِّي ر النوع (ذكر/
املرشد
ّ
أنثى) .
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة البحث حول درجة أهمية مهام
وج دت فروق
املرشد
األكادميي التي قدمها البحث َو ْف ًق ا ملتغير التخصص ،في حني ِ
ّ
دالة إحصائ ًّي ا بني استجابات أعضاء هيئة التدريس التربويني وغير التربويني حول
درجة ممارسة املهام املقدمة لصالح التربويني.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات فئات العينة (أستاذ /أستاذ م ساعد/
مدرس) حول درجة أهمية وممارسة املهام املقدمة لصالح ال ُّرتبة األكادمي ّي ة األعلى.

توصيات البحث

األكادميي  -أق سام تربية الطفل  -والتع ُّرف على
بعد هذا العرض ملهام املرشد
ّ
استجابات أعضاء هيئة التدريس بأق سام تربية الطفل عينة البحث حول درجة أهمية هذه
املهام مبجاالتها الثالثة؛ وكذا درجة ممارستهم لها ومدى التنوع في استجاباتهم وف ًق ا
لعدد من املتغيرات التي اعتمد عليها البحث مثل النوع والتخصص والرتبة األكادمي ّي ة ، -
ميكن تقدمي عدد من التوصيات التي تعتقد الباحثة بأهميتها بوصفها جوانب أساسية
األكادميي لهذه املهام .من هذه التوصيات ما يلى:
في دعم أداء املرشد
ّ
األكادميي ،وتوعية الطالب وأعضاء هيئة التدريس بأهميته وآل َّي ات
 -1نشر ثقافة اإلرشاد
ّ
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-2
-3
-4

-5
-6
-7

-8

تفعيله بأق سام تربية الطفل؛ لتهيئة جميع األطراف ذات العالقة مبا ي ساعد على
جناحه.
األكادميي لطالبات الدراسات العليا من
اعتماد مهام وشروط وإجراءات اختيار املرشد
ّ
مجلس الق سم؛ وكذا الدراسات العليا والكلية واجلامعة.
األكادميي بأقسام
وضع آليات للتدريب امللزِم القائم على احتياجات فعلية للمرشد
ّ
تربية الطفل.
عمل استبيانات سنوية ملعرفة آراء جميع املعن ِّي ني من مرشدين أكادمييني وطالب
دراسات عليا وإداريني بإدارة الدراسات العليا؛ للوقوف على الوضع الراهن باستمرار
األكادميي.
ورسم سياسات تربوية م ستقبلية إلثراء عمل املرشد
ّ
األكادميي -كلما أمكن  -إلتاحة الوقت
تخفيف العب التدري سي واإلداري للمرشد
ّ
ألدائه مهامه مرشد ًا أكادميى ًا.
األكادميي يتولون القيام عنه ببعض املهام.
توفير م ساعدين للمرشد
ّ
اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس
تفعيل املواقع الرسمية للكليات وكذا البريد
ّ
والطالبات واملختصني بإدارات الدراسات العليا؛ وذلك لتسهيل القيام باإلرشاد
التقليدي
األكادميي
اإللكتروني لألخذ به جنب ًا إلى جنب مع اإلرشاد
األكادميي
ّ
ّ
ّ
ّ
للتقليل من الوقت واجلهد للجميع (مرشدين  -طالبات  -اإلداريني بالدراسات العليا)
مثل :نشر مواعيد التسجيل واحلذف واإلضافة والنماذج اخلاصة بكل منها ،وكذا
اجلداول الدراسية ،وجداول االمتحانات ،ومواعيد تواجد املرشدين األكادمي ِّي ني بالكلية،
كما ميكن لكل طالبة أن تستوفي بياناتها التفصيلية مع إدارة الدراسات العليا،
األكادميي وتتلقى عنها إجابات خاصة
وتطرح ما يواجهها من مشكالت على املرشد
ّ
التقليدي
األكادميي
التدريجي من اإلرشاد
في الظروف الطارئة .وبهذا ميكن التحول
ّ
ّ
ّ
اإللكتروني بجميع مكوناته :األكادمي ّي ة والنفسية واالجتماعية.
إلى اإلرشاد التفاعلي
ّ
تبادل اخلبرات مع اجلامعات والكليات األخرى واالستفادة من جتارب اجلامعات الرائدة
األكادميي؛ وذلك من خالل تبادل الزيارات واالستشارات واالستف سار
في مجال اإلرشاد
ّ
األكادميي.
َع َّم ا قدموه من حلول ملشكالت متعلقة باإلرشاد
ّ
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مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

األكادميي.
 -9وضع نظام حوافز مادية ومعنوية تشجيعية للمرشد
ّ
 -10توجيه انتباه القائمني على برنامج تنمية قدرات هيئة التدريس إلى تضمني برنامج
األكادميي ضمن برنامج ال ساعات املعتمدة وتطويره باستمرار؛ األمر
خاص ب املرشد
ّ
مي ِّك ن املرشد من تطوير أدائه بشكل أفضل.
الذي ُ
األكادميي بأق سام تربية
 -11إجراء مزيد من البحوث على أبعاد أخرى تتعلق ب املرشد
ّ
الطفل؛ مثل التعرف على ِّات اهات ك ٍّل من املرشدين األكادمي ِّي ني نحو عملية اإلرشاد
األكادميي وتقييم نظام ال ساعات املعتمدة بهذه األق سام.
ّ
مراجع البحث
.1

األكادميي وعالقته بالتوافق النف سي والتحصيل الدراسي لدى
آسيا عبد القادر محمد (د .ت) :اإلرشاد
ّ

طالب اجلامعات ال سودانية ،دراسات إفريقية .ص :ص 147 :115؛ متاح على:

<<www. iua. edu. sd/iua_magazine/african_studies/45/003. doc >> Accessed
 date 5/15/2013.
.2

أحمد إسماعيل حجي :اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية ،طبعة مزيدة ومنقحة ،دار الفكر العربي،
القاهرة.2005 ،

.3

أحــمــد رضـا (مارس  : )2006التنمية املتكاملة لشخصية الطالب اجلامعي ودورها في رفع م ستوى
األكادميي ،بحث جتريبي مهني مقدم إلى املؤمتر ال سابع والعشرين للمنظمة العربية للم سئولني عن
أدائه
ّ

القبول والت سجيل في اجلامعات بالدول العربية ،جامعة الشارقة ،في الفترة من  /30-27صفر 1427هـ،
املوافق /30-27مارس.2006
.4

أحمد ال سيد كردي ( : )2010مهارات القيادة الفعالة ،متاح على:
<<http: //kenanaonline. com/users/ahmedkordy/topics/74123/
downloads/12067 >> Accessed date 5/10/2013.

.5

أحمد ال سيد كرد (يونية  : )2011العالقات اإلنسانية ،متاح على:

<<http: //kenanaonline. com/users/ahmedkordy/posts/277419 >>Accessed date
9/10/2014.
.6

أحمد عبداللطيف أبو أسعد ( : )2009املهارات اإلرشادية ،دار املي سرة ،عمان.

.7

أحمد كامل الرشيدي ( : )2000إدارة الفصل الدراسي في عصر الع وملة ..رؤية تربوية جديدة ،مكتبة
كوميت ،القاهرة.
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.8

أحمد محمد نوري ،أياد محمد يحيى ( : )2008احلاجات اإلرشادية (نف سية  -اجتماعية  -دراسية) لدى
طلبة جامعة املوصل ،مجلة التربية والتعليم ،املجلد ( ،)15العدد ( .)3ص ص .321 -295

.9

األكادميي
أحمد عبد املشهداني ،سكرين إبراهيم املشهداني (دي سمبر  : )2005خصائص املرشد
ّ
النموذجي كما يدركها طلبة الدراسات العليا ،دراسة ميدانية ،مجلة العلوم التربوية والنف سية ،مجلة
علمية متخصصة محكمة تُعنى بنشر األبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،تصدر عن كلية التربية،
جامعة البحرين املجلد ( ،)6العدد ( .)4ص :ص .198 :171

األكادميي على التحصيل الدراسي من وجهة نظر
 .10أميرة رشيد ال سملق ( :)2010أثر برامج اإلرشاد
ّ
خريجات اجلامعة ،ندوة التعليم العالي للفتاة" .األبعاد والتطلعات " في الفترة 1431/1/20-18هـ املوافق
2010/1-6-4م ،جامعة طيبة  -املدينة املنورة .ص :ص .95 :80
 .11إبراهيم عباس الزهيري :اإلدارة املدرسية والصفية ..منظومة اجلودة الشاملة ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
.2008
 .12إسماعيل محمد دياب (إبريل  -مايو  : )1989استخدام احلاسب اآللي في تطوير بعض جوانب اإلرشاد
األكادميي في نظام ال ساعات املعتمدة ،دراسة تطبيقية على كلية التربية ب املدينة املنورة ،دراسات تربوية،
ّ
املجلد  ،4اجلزء  ،18ص :ص .202 :178

 .13إميل فهمى حنا شنوده ( : )2013مشاركة أعضاء هيئة التدريس اجلدد والقدامى بكليات التربية في اإلرشاد
العلمي الدولي األول لكلية التربية جامعة املنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية
األكادميي ،املؤمتر
ّ
ّ
بالقاهرة ،في الفترة من  21-20فبراير  ،2013بعنوان" :رؤية استشرافية مل ستقبل التعليم في مصر والعالم

العربي في ضوء التغيرات املجتمعية املعاصرة " ،املجلد الثاني ،اجلزء الثاني ،ص ص .718 :683
 .14إيناس سعيد عبد احلميد الشتيحي (سبتمبر  : )2010برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات القيادة
الفعالة للمعلمة األولى برياض األطفال ،مجلة الطفولة والتربية ،العدد اخلامس (اجلزء االول) ،ال سنة
الثانية .ص :ص .399 :335
 .15تغريد أبوطالب،وليلى الصايغ ( : )2008إدارة احلضانة ورياض األطفال ،الشركة العربية املتحدة للت سويق
والتوريدات ،القاهرة.
 .16تي سير الدويك،ح سني ياسني ،محمد عبد الرحيم عدس ،محمد فهمي الدويك (د .ت)  :أسس اإلدارة
التربوي ،دار الفكر ،عمان ،د .ت.
التربوية واملدرسية واإلشراف
ّ
اجلامعي على م ستوى الق سم ،منشورة في كتاب اإلدارة اجلامعية
 .17ثابت كامل حكيم ( : )2001ندوة األداء
ّ
في الوطن العربي ،حترير عبد الغني عبود ،دار الفكر العربي ،القاهرة .ص ص .100 :85

 .18جامعة املنوفية " كلية التربية بشبني الكوم " (سبتمبر  : )2008الالئحة الداخلية لكلية التربية بشبني
الكوم ،مطابع جامعة املنوفية ،شبني الكوم ،منوفية.
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األكادميي
 .19جمال خيري محمود ( : )2008أثر نظام ال ساعات املعتمدة والنظام الفصلي على التحصيل
ّ
واألداء العملي للطالب الدارسني للعلوم الزراعية بجامعة املنيا "دراسة تقوميية "،مجلة البحث في التربية
وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة املنيا ،املجلد احلادي والعشرون ،العدد الثالث .ص ص .317 :277
األكادميي ألعضاء
 .20جمال على الدهشان ،جمال أحمد ال سي سي ( : )2004تقومي بعض جوانب األداء
ّ
هيئة التدريس بجامعة املنوفية من خالل آرائهم ،مجلة البحوث النفسية والتربوية ،كلية التربية ،جامعة
املنوفية،ال سنة التاسعة عشرة ،العدد الثالث ،ص ص .452 :381
 .21جودت أحمد سعادة ،غازي جمال خليفة ،محمد كمال عالية ( : )2007دراسة ميدانية ملشكالت الت سجيل
اجلامعي ،دراسات ،العلوم التربوية ،املجلد  ،34العدد  .2ص ص .340 :319
األكادميي
واإلرشاد
ّ
ّ
 .22جورج كيوه ،وجليان كينزي وﭼون إتش .توتش ،إليزابيث ج .وايت ( : )2006جناح الطالب في اجلامعة تهيئة
الظروف املهمة ،ترجمة معني اإلمام ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
 .23اجلوهرة إبراهيم الصقية (مارس  : )2013احلاجات اإلرشادية لطالبات كلية التربية في جامعة األميرة
نورة بنت عبد الرحمن وعالقتها ب امل ستوى الدراسي ،مجلة العلوم التربوية والنف سية ،مجلة علمية فصلية
محكمة تصدر عن كلية التربية بجامعة البحرين ،املجلد  ،14العدد .1ص ص .461 : 433
 .24حافظ فرج أحمد ( : )2007قضايا إدارية معاصرة ،عالم الكتب ،القاهرة.
األكادميي بالتعليم اجلامعي املفتوح
 .25حنان أحمد الروبي محمد ( : )2013تصور مقترح لتفعيل اإلرشاد
ّ
مبصر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة بني سويف.

األكادميي في جامعة البحرين رؤية م ستقبلية ،ورقة عمل
 .26حنان عبد الله الكواري (إبريل  : )2004اإلرشاد
ّ
مقدمة للمؤمتر اخلامس والعشرين للمنظمة العربية للم سئولني عن القبول والت سجيل في اجلامعات
بالدول العربية ،مملكة البحرين.
األكادميي ( : )2010كلية التربية ،جامعة حلوان متاح على:
 .27دليل الدارس لالئحة ال ساعات املعتمدة واإلرشاد
ّ

<< http: //www. helwan. edu. eg/university/edu/Dalil. pdf >> Accessed date
9/10/2013
التربوي في املدارس احلديثة ،ترجمة جلنة التعريب
 .28دونالد ج .مورتنس ،ألن م .شمولر ( : )2005التوجيه
ّ
اجلامعي ،العني.
اجلامعي ،دار الكتاب
والترجمة بدار الكتاب
ّ
ّ

األكادميي ودوره في رسم طريق
األكادميي ،ندوة اإلرشاد
 .29ريهام مصطفي محمد (1430هـ)  :تقرير اإلرشاد
ّ
ّ
النجاح ،متاح على:

<< http: //www. taibahu. edu. sa/pages. aspx?pid=6024>> Accessed date
11/30/2013.
.30

األكادميي لدى طالب جامعة
سعاد بنت محمد سليمان (يوليو  : )2008الرضا عن خدمات اإلشراف
ّ
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ال سلطان قابوس ،مجلة العلوم التربوية والنف سية ،مجلة علمية متخصصة محكمة تُعنى بنشر األبحاث
والدراسات التربوية والنف سية تصدر عن كلية التربية ،جامعة البحرين املجلد ( ،)9العدد ( . )2ص ص
.38 : 12
 .31سعاد محمد عيد محمد نصر ( : )2004التخطيط لتطوير بعض برامج الدراسات العليا بكليات التربية،
رسالة ماﭽستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق.
.32

سعيد جاسم األسدي ،مروان إبراهيم ( : )2003اإلرشاد التربوي ..مفهومه وخصائصه وماهيته ،الدار
العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان.

 .33سلطانة إبراهيم الدمياطي ( : )2010املشكالت األكادمي ّي ة لطالبات جامعة طيبة وعالقتها مب ستوى األداء-
دراسة ميدانية ،ندوة التعليم العالي للفتاة" .األبعاد والتطلعات " في الفترة 1431/1/20-18هـ املوافق
2010/1-6-4م ،جامعة طيبة -املدينة املنورة .ص ص  140 :96متاح على:
<< faculty. mu. edu. sa/download. php?fid=21158>> Accessed date 11/30/2013.
األكادميي ،دراسة استطالعية آلراء عينة من
 .34ال سيد أحمد مصطفي عمـر ( : )2006مشكالت اإلرشاد
ّ

طالبات جامعة الشارقة ،مقدم إلى املؤمتر ال سابع والعشرين للمنظمة العربية للم سئولني عن القبول
والت سجيل في اجلامعات بالدول العربية ،جامعة الشارقة ،في الفترة من  /30-27صفر1427 /هـ  ،املوافق
 /30-27مارس .2006/ص ص .24 : 1

اجلامعي على مستوى القسم ،منشورة في كتاب اإلدارة
 .35شاكر فتحي محمد ( : )2001ندوة األداء
ّ
اجلامعية في الوطن العربى ،حترير عبد الغني عبود ،دار الفكر العربى ،القاهرة .ص ص .100 :85
األكادميي
 .36شاكر احملاميد ،أحمد عربيات (دي سمبر ِّ : )2005ات اهات طلبة جامعة مؤتة نحو اإلرشاد
ّ
وعالقته بتكيفهم الدراسي ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،مجلة علمية متخصصة محكمة تُعنى بنشر
األبحاث والدراسات التربوية والنف سية تصدر عن كلية التربية ،جامعة البحرين ،املجلد ( ،)6العدد (. )4
ص ص .170 : 151
 .37شكري سيد محمد أحمد (د .ت)  :مشكالت نظام ال ساعات املعتمدة في اجلامعات العربية ،التشخيص
والعالج ،دراسات وبحوث في التعليم العالي ،مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر.
 .38صالح بن على الغامدي  :ضمان جودة خدمات اإلرشاد في مؤس سات التعليم العالي .متاح على:
>>. docميح رلا%20نمح رلا%20هللا%20مسب<<colleges. jazanu. edu. sa/edu/. . . /
Accessed date 11/30/2013.
األكادميي التفاعلي :أبعاد تكنولوﭽية وتصور مقترح جلامعة
 .39عبد الرحمن القواسمي (1435هـ)  :اإلرشاد
ّ
األكادميي بجامعة املجمعة" ،املنعقد مببادرة من كلية
املجمعة ،منشور في "امللتقى العلمي لإلرشاد
ّ
املجتمع في األربعاء املوافق 1435 /4/12هـ.
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األكادميي وطبيعة توقعاتهم منه ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد
اإلشراف
ّ
( ،)23ص ص .88 :59
األكادميي لطلبة الدراسات العليا" ،جتربة اجلامعة األمريك َّي ة بالقاهرة"،
 .41عبلة عثمان (مارس  : )2006التعثر
ّ
بحث مقدم إلى املؤمتر ال سابع والعشرين للمنظمة العربية للم سئولني عن القبول والت سجيل في اجلامعات
بالدول العربية ،جامعة الشارقة ،في الفترة من  /30-27صفر1427 /هـ  ،املوافق /30-27مارس.2006/
 .42عالء الدين أحمد كفافي  :مهارات االتصال والتفاعل في عمليتى التعليم والتعلم (قراءات أساسية في
تربية الطفل) ،ط ،2دار الفكر ،األردن.2005 ،
 .43فخرية عبد الرحيم مخدوم (د .ت)  :املعلوماتية والتعليم ..الرؤية ،املكتبة اإللكترون ّي ة ،أطفال اخلليج ذوو
االحتياجات اخلاصة .متاح على:
<<http: //www. gulfkids. com/pdf/. pdf >>Accessed date 6/10/2013.
 .44فوقية ح سن عبد احلميد رضوان (إبريل  : )2011أساسيات في ال ساعات املعتمدة ،ورقة عمل مقدمة إلى
املؤمتر ال سنوي (العربي ال سادس  -الدولي الثالث) بعنوان :تطوير برامج التعليم العالي النوعى في
مصر والوطن العربى في ضوء متطلبات عصر املعرفة ،في الفترة من  14 -13إبريل ،كلية التربية ،جامعة
املنصورة .ص ص .493 :482
 .45فؤاد علي العاجز ( : )2001اإلرشاد التربوي في املدارس األساسية العليا والثانوية مبحافظات غزة ..واقع
ومشكالت وحلول ،مجلة اجلامعة اإلسالمية ،املجلد التاسع ،العدد الثاني ،ص ص .57 :1
األكادميي في اجلامعات السعودية كما يراه
 .46فيصل بن محمد احملارب ( ١٤30/١٤29ه)  :واقع اإلرشاد
ّ

طالب اجلامعات ،رسالة ماﭽستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.

األكادميي ،متاح على:
 .47كلية العلوم ،جامعة املنوفية ( : )2013معايير اختيار املرشد
ّ

>> Accessed date 10/10/2013. << http: //mu. menofia. edu. eg/SCI/View/59776/a
r
 .48كلية الفنون التطبيقية ( : )2013الدراسات العليا ،متاح على:
<<http: //www. texedu. net/post_grad_main. html >> Accessed date 10/10/2013
 .49محمد الطحان ،سهام أبو عيطة ( : )2002احلاجات اإلرشادية لدى طلبة اجلامعة الهاشمية ،مجلة دراسات
العلوم التربوية ،املجلد  ،29العدد األول ،ص ص .153 -129
األكادميي اجلامعي ومرئيات حلها من
 .50محمد عبد الرءوف املنسى ( : )2010معوقات ممارسة اإلرشاد
ّ
وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس ..نتائج دراسة علمية ،ورقة عمل مقدمة لورشة بعنوان" :نحو تأسيس
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األكادميي بجامعة اجلوف " .متاح على:
علمي وعملي لإلرشاد
ّ
<< http: //www. ju. edu. sa/deanships/stu/News/Pages/news_201132722. aspx
>> Accessed date 11/9/2013.
 .51محمد عبد الرحيم عدس ( : )2005مدخل إلى رياض األطفال طـ  ،2دار الفكر ،عمان.
األكادميي في جامعة اليرموك من وجهة
 .52محمد محمود اخلوالدة ،لطفي غرايبة ( : )2000مشكالت اإلرشاد
ّ
نظر الطالب والعاملني في دائرة القبول والت سجيل ،دراسات العلوم التربوية ،اجلامعة األردنية .ص ص

.126 :104
>> << http: //repository. yu. edu. jo/handle/123456789/525076?show=full
Accessed date 10/12/2013.
.53

محمد محمود الدمنهوري (مارس  : )2009املهارات األساسية ملدير مدرسة امل ستقبل "رؤية مقترحة "
العلمي ال سنوى الثاني ،كلية التربية ببورسعيد بعنوان" :مدرسة امل ستقبل الواقع
دراسة حتليلية ،املؤمتر
ّ
والطموح" ،في الفترة من .29-28

 .54محمود محمد ميالد ،وأحمد عبد املنعم محمد (يوليو : )2002آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو
األكادميي
األكادميي ،دراسة حالة بكلية التربية بصور في سلطنة عمان للعام
واقع وتطوير اإلرشاد
ّ
ّ
 ،2002 /2001مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة املنيا ،املجلد ال سادس عشر،
العدد األول ،يوليو ،ص ص .275 :255
 .55مها إبراهيم الب سيوني ( : )2008كيف تكونني معلمة متميزة؟،عالم الكتب ،القاهرة.
 .56نشأت محمود أبو ح سونة ،سمير فؤاد عيلبوني ( : )2011مشكالت طلبة إربد األهلية وحاجتهم اإلرشادية
 /دراسة مسحية ،مؤتة للبحوث والدراسات ،سل سلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املجلد ال سادس
والعشرون ،العدد الثالث .ص ص .268 -219
األكادميي ضرورة ملحة ،اجلزيرة ،العدد  ،13823متاح على:
 .57منصور إبراهيم الدخيل ( : )2010اإلرشاد
ّ
مكتب التربية العربي لدول اخلليج؛ متاح على:

<<http: //www. al-jazirah. com/2010/20100803/rj1. htm>> Accessed date
10/12/2013.
األكادميي
 .58وثائق مشروع التطوير امل ستمر والتأهيل لالعتماد (سبتمر  : )2010معايير اختيار املرشد
ّ
ملرحلة الدراسات العليا ،متاح على:
&<<http: //www. helwan. edu. eg/appliedarts/index. php?option=com_content
view=article&id=154&Itemid=218 >> Accessed date 10/12/2013.
األكادميي ومشكالته وسبل العالج  :دراسة حالة ،كلية التربية بعبري،
 .59وفاء ح سن مرسي ( : )2006اإلرشاد
ّ
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تأثير األلعاب اإللكترونية كفضاء افتراضي
على التنشئة االجتماعية لألطفال

د .بلعالية دومة أسماء

*

إن احلديث اليوم عن الطفل والطفولة يختلف عنه فيما مضى من ال سنوات وذلك
نظر ًا إلى اقتحام مؤثرات جديدة وتقنيات م ستحدثة حياة البشر مبا في ذلك الكثير من
املعتقدات واألفكار والعادات االجتماعية ،وبالتالي التأثير املباشر على أمناط التنشئة
وأشكالها التي يتلقاها الطفل منذ وقت مبكر من عمره.
فقد أصبح التطور التكنولوجي محل اهتمام الباحثني في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ألنه شمل كل الفئات العمرية حتى األطفال ،وكل الثقافات واملستويات وأيض ًا كل مجاالت
احلياة مبا في ذلك مجال الت سلية والترفيه ،وأصبح الترفيه عبارة عن "صناعة" تضم
موضوعات وأساليب متنوعة مثل ألعاب الفيديو ( )vidéo gamesالتي أصبحت ت ستقطب
باخلصوص فئة األطفال ملا فيها من إثارة ومتعة وتشويق ،باإلضافة إلى استخدام األلوان
والصور واألصوات املثيرة التي ت ستهوي الطفل وتؤثر عليه إلى حد كبير السيما أنها
تعتمد على خاصية "التفاعلية" التي لم يستطع التلفزيون تقدميها بهذه الدرجة بالرغم من
تأثيره الكبير في سنوات مضت .ويزداد التأثير ال سلبي أللعاب الفيديو مع تعلق األطفال
الشديد بها وصو ًال إلى مرحلة اإلدمان ،ومن ثم يفقد الطفل الكثير من أساسيات الطفولة
واخلصائص االجتماعية على النحو الذي ينعكس على تنشئته االجتماعية.
هنا تظهر إشكاليات أخرى تتعلق باستخدام هذه األلعاب ومدى مالءمتها للمحيط
االجتماعي للطفل ،وموقف األسرة منها؛ األمر الذي يدفعنا إلى طرح ت ساؤل رئيس:
 ما انعكاسات ألعاب الفيديو على التنشئة االجتماعية لألطفال؟* ق سم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة عبد احلميد بن باديس  -مستغامن ،اجلزائر.

127
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

وطرح ت ساؤالت فرعية:
 ما إيجابيات استخدام الطفل أللعاب الفيديو؟ ما سلبيات استخدام الطفل أللعاب الفيديو؟ ما مدى التعارض احملتمل بني خصائص الفضاء االفتراضي وتنشئة الطفل اجتماع ّي ا؟ ما تأثير املجال االفتراضي في ألعاب الفيديو على سلوكيات الطفل وتنشئتهاالجتماعية؟
الشك أن اللعب بالنسبة إلى الطفل هو أول وأهم طريقة يتعلم من خاللها ،ليس هذا
فح سب لكنه يزوده أيض ًا باخلبرات االجتماعية وينمي ذكاءه وح سه املعرفي ومي ِّك نه من
تصريف طاقاته في املنحى ال سليم "وميكن ل لّ عب أن يكون نشاط ًا ذهني ًا أو بدني ًا يقوم به
الطفل لتلبية حاجات مختلفة ،إما أن يكون اللعب فردي ًا وإما جماعي ًا منظما وإما تلقائي ًا
موجها أو ذاتي ًا"(.)١
واللعب ما هو إال استعداد فطري وطبيعي ميثل مظهر ًا من مظاهر الطفولة ال سليمة.
نمو اللعب لدى الطفل:

لعب الطفل إمنا يدل على تكامله النف سي واجل سماني ،فهو يتيح له النمو ال سوي
على مختلف األصعدة ،ويسمح له باستكشاف األشياء والعالقات بينها ،وبالتدريب على
األدوار االجتماعية ،ويخلصه من انفعاالته ال سلبية ومن صراعاته وتوتره وي ساعده على
إعادة التوافق ،كل ذلك دومنا مخاطرة وال التعرض لنتائج ضارة .وكما أن النمو ي سير
في مراحل معينة فكذلك اللعب باعتباره متص ًال اتصا ًال وثيقا بالنمو ،فاألشياء التي تثير
اهتمام الطفل في الثانية من عمره تختلف عن تلك التي تثير اهتمام طفل ال سادسة،
وعلى هذا ميكن النظر إلى لعب الطفل من منظور منائي نتعرف من خالله على مراحل
منو اللعب لدى الطفل ،وذلك على النحو التالي:
اللعب في سن العامني :يتميز لعب الطفل في هذه املرحلة بأنه تلقائي حر تنقصه
القواعد والتنظيم وأنه فردي وليس جماع ّي ًا ،ويشتق الطفل في بداية األمر متعة من
استثارة أعضاء احلس ومن اللعب بأطرافه .وعلى ذلك جند أن الطفل في األشهر الثالثة
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األولى من عمره تنمو قدرته على التحكم في يديه لدرجة متكنه من ال لّ عب بال ُّل عب ،وفي
هذه ال سن أيض ًا يشتق متعة من االنقالب على الظهر إلى أحد اجلانبني ومن الضرب
برجليه واالرتداد إلى الوضع األول.
وفيما بني خم سة إلى ثمانية أشهر يصبح اللعب أقل عشوائية ،ويتركز في حركات
أكثر تناسق ًا من ذي قبل ،وفي الربع األخير من العام األول من عمره ينحصر لعب الطفل
في الدفع بالرجلني واالهتزاز وامليل على م سند الكرسي ،والدوران حول نف سه واللعب
في أصابع قدميه والزحف حتى مكان اللعبة ،وجذب نف سه إلى وضع الوقوف واجللوس
والتحريك والت سلق وحتريك األثاث ونفخ الهواء بفمه.
وهناك من يرى أن ضروب ًا معينة من اللعب تكون شائعة لدى األطفال قبل نهاية
ال سنة األولى من أعمارهم ،إذ يذكر "جيزل"  -على سبيل املثال -أن اللعبة املعروفة بلعبة
"أراك مختبئا هناك" احملببة لدى األطفال ميارسها خم سون في املائة منهم في الشهر
التاسع من العمر
وبطبيعة احلال ،ميكن القول إن هناك منط ًا من اللعب ميارس بني الطفل وأمه أو
بني الطفل وأبيه ألنهما الشخصان احملببان إليه ،ومن ثم مع أشخاص آخرين مقربني أو
مألوفني لديه(.)٢
وقد أشار كثير من علماء النفس إلى شواهد عديدة جمعوها من مالحظاتهم على
األلعاب اخليالية التي يقوم بها األطفال خالل سنة وستة أشهر أو سنتني من أعمارهم،
منها ما يشير إلى أن البنت قد تطعم دميتها غذاء وهم ّي ًا وقد تعد بنت أخرى أثاث بيت
الدمية التي متتلكها.
واخلالصة أنه في خالل العام الثاني من حياة الطفل يصبح اللعب أكثر تنظيم ًا.
كما ت ستخدم ال ُّل عب في عدة أنواع من نشاط اللعب ،ففي سن اخلم سة عشر شهر ًا يلعب
الطفل باألشياء ،يلتقطها ثم يقذف بها ثم يلتقطها ثانية وهكذا لفترة طويلة ،وقد يدمر
لعبه في أثناء اللعب بها دون وعي منه بذلك ،وعندما يصل إلى الشهر الثامن عشر فإنه
يجذب اللعب ويحمل أو يعانق الدمية أو احليوان ويقلد نشاط الكبار كقراءة الصحف
والكتب ويشترك بحيوية في أي نشاط يدور حوله .وفي النصف الثاني من العام الثاني
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يصبح مهت ّم ًا بالدمى فيأخذها بني يديه أو يعانقها أو يقبلها كما مييل إلى احليوانات
األليفة ،ويقوم بإدخال األشياء في بعضها بعض ًا ثم يفصلها كما قد يرسم خطوطا
عشوائية بالطباشير ،وعندما يوجد مع أطفال آخرين فإنه ال يلعب معهم لكنه يجاريهم في
لعبهم ومييل إلى األخذ والعطاء االجتماعي واالستيالء على لعب اآلخرين وخطفها.
وهكذا ميكن القول إن أساليب اللعب لدى األطفال تتطور بشكل جذري ما بني االثني
عشر شهر ًا واألربعة والعشرين شهر ًا ،فاللعب الذي كان قوامه التعرف على األشياء
واستكشاف خصائصها الطبيعية بدأ يقل بشكل واضح ويحل محله نوعان آخران من
اللعب ،النوع األول هو ذلك النوع الذي يقرن فيه الطفل األشياء ببعضها بعض ًا ويصبح
فيه الطفل أكثر تنظيم ًا ويقوم بتركيبات أكثر تعقيد ًا ،ومثل هذا اللعب ينم عن معرفة
الطفل بطبائع األشياء واستخدامه لهذه املعرفة .أما النوع الثاني من اللعب فهو اللعب
االدعائي أو اإليهامي ،وميكن للطفل أن يتظاهر بالنوم بأن يغمض عينيه أو بأنه يشرب
من كوب فارغ وهكذا.
لعب األطفال يف سن ما قبل املدرسة:

يحتاج أطفال ما قبل املدرسة إلى من ي ساعدهم على التمثيل الدرامي باستخدام
الدمى والعرائس ومالب سها ،وإلى مواد تتيح لهم الفرصة ملمارسة الفنون االبتكارية مثل
األلوان وخامات التشكيل الفني وأجهزة الت سجيل .كما يقبلون في هذه املرحلة على اللعب
بالدراجات والعربات ويستعملون أدوات يستخدمها الكبار مثل املكنسة والفوطة وغيرها.
أما الطرق احلديثة مثل الكمبيوتر وأشرطة الفيديو فتلعب دور ًا مهم ًا في تنمية
مفاهيم الطفل وقدراته اللغوية والرياضية ،وتوفر الفرص لتنمية قدراته االبتكارية ،ولكل
نوع من اللعب أدواته وجتهيزاته اخلاصة به(.)٣
ويعتبر اللعب بالنسبة إلى الطفل إحدى أهم املسئوليات التي تلقى على عاتق
األسرة بالدرجة األولى؛ حيث تخضع هذه األخيرة لوسائل التغير الثقافي واالجتماعي،
وهو" العملية التي يحدث من خاللها تغيير وتبديل البنيان والوظيفة االجتماعية للنظم
االجتماعية"( ،)٤فنالحظ اليوم أن التغيير شمل أساليب وطرق اللعب التي اختلفت وتطورت
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عن ال سابق مع تراجع دور األسرة واملؤس سات االجتماعية التقليدية األخرى وظهور أجهزة
احلاسوب واإلنترنت واأللعاب اإللكترونية الفائقة الدقة والتصميم واملرونة واإلثارة والتأثي ر؛
حيث تع ّرف بأنها "عبارة عن جميع أنواع األلعاب املتوفرة على هيئات إلكترونية ،وتشمل
ألعاب احلاسب ،وألعاب اإلنترنت ،وألعاب الفيديو  Playstationوألعاب الهواتف النقالة،
وألعاب األجهزة الكفية احملمولة .)٥( "palm devices
كما ع ّرف املدرب واملتخصص في شئون املراهقني أ .فهد احلمدان األلعاب اإللكترونية
بأنها استخدام للتقنية والرسوم املتحركة  -من قبل شركات متخصصة  -في تقدمي
منافس للحاسوب أو لالعب آخر  -موجود فعل ّي ًا أو عبر اإلنترنت  -يتم فيها إشباع حاجة
الالعبني إلى الفوز و الشعور بنشوة االنتصار ،وت سود روح التحدي و املغامرة عبر مراحل
متعددة تتدرج من ال سهولة إلى الصعوبة (.)٦
وهناك العديد من األسباب التي تف سر تعلق األطفال بهاته األلعاب أهمها أنها:
 "عامل جذب :إن األلعاب اإللكترونية مبختلف أنواعها جتذب األطفال مبا توحيه لهممن معارك حقيقية في األدغال أو توهمهم بدخول عصور ما قبل التاريخ مثل قتال
الديناصورات والفضاء ،وكما ذكرنا في األعلى فإن الرسوم واأللوان واخليال واملغامرة
عامل جذب رئيس لألطفال.
 نقطة تركيز :أفكار وموضوعات األلعاب اإللكترونية متنوعة؛ إذ يقدمون أحيانًا سبا ًق اللسيارات ،يتعود الطفل من خالله على التركيز ،وجتنب احلواجز والقيادة إلى حد
ما ،أو يقدمون ألعا ًب ا للخيال العلمي في الفضاء أو شخصية بطل خارق على منط
«ال سوبرمان» يقارع األشرار ،ويتغلب على املصاعب.
 التماثل مع األبطال :تشكل األلعاب اإللكترونية بالنسبة إلى الطفل إطا ًرا يتمثل فيهً
بطل يتحرك ويتنقل ويعدل سلوكه ،والطفل يندمج مع البطل ،فالتداخل والتكامل
اللذان توفرهما لعبة الفيديو ي سهمان في تعلق األطفال بهذه األلعاب ،ويوفران للطفل
إمكان التماثل مع األبطال من خالل تعرضها لعقبات كاأللغام واملتفجرات والعوائق
الطبيعية التي يتوجب على بطل اللعبة التعامل معها.
 عالم وهمي :األلعاب اإللكترونية تخلق لألطفال ع املًا وهمي ًا بعيد ًا عن العالم اليومي،131
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ولكنه محدد في الزمان واملكان ،وميثل موق ًع ا مادي ًا وأحدا ًث ا توفر له إمكانية متثيل
ذاته في إطار ما من خالل اندماجه ببطل معني ،يحقق ذاته من خالل محاولته
ال سيطرة على هذا العالم الوهمي.
 سيطرة على الذات :إن األسباب الكامنة وراء تعلق األطفال باأللعاب اإللكترونيةوالفيديو هي األسباب نف سها الكامنة وراء ممارسة أي لعبة؛ حيث ميثل إطار اللعبة
جز ًءا من النشاط االجتماعي ،ي سعى الطفل من خالله إلى ال سيطرة على ذاته وعلى
العالم"(.)٧
كما يتمثل العنصر األساسي بالنسبة إلى هذه األلعاب في التفاعل؛ حيث "يركز
املطورون لهذه األلعاب على أن يكون امل ستخدم لها متفاع ًال مع أحداث اللعبة تفاع ًال تا ّم ًا،
فألعاب الفيديو هي في غالبها صور وشخصيات متحركة جتذب امل ستخدم بأصواتها
وألوانها وأيض ًا مبا حتتويه اللعبة من أحداث وقصص من شأنها أن تقود الناس لشراء
هذا الترفيه امل سلي؛ حيث يحاكي واقع ًا أو وقائع معينة بغية الت سويق من قبل هذه
الشركات .ومن الطبيعي أن يترتب على هذه اجلاذبية اخلاصة أللعاب الفيديو لدى الطفل
أثر واضح على شخصيته ،وهذا األثر هو نتاج التفاعل الواقعي احليوي بني خصائص
اللعبة وخصائص املستخدم لها"(.)٨
إن الطفل بعد خروجه من املرحلة األولى _بعد ال سنة الثالثة من عمره_ يبدأ
بالبحث والتجديد واالكتشاف ،ويشمل ذلك أنواع اللعب "أي أنه يتجه نحو لعب من نوع
آخر ووجدانه يتعلق باألشياء احلية واملتحركة ،ويستطيع اآلن استعمال قدراته العقلية
واحلركية في مزاولة ألعاب تعليمه لكل مرحلة"( ،)٩وهذا حتديد ًا ما يبرر تعلقه الشديد في
املراحل القريبة من عمره بألعاب الكمبيوتر التي توفر له مجا ًال افتراض ّي ًا في غاية الدقة
والتفاني في عرض اللعب والبرامج واأللوان واألكثر أهمية من ذلك أنها مجال خيالي
واسع يجعل الطفل أمام حت ٍّد كبير يفرض من خالله وجوده وقوته وطاقته ب املوازاة مع كونه
يكتسب من خالله خبرة ومعلومات أو مهارات طبع ًا حسب نوع اللعبة.
غير أن هذه األلعاب إن كانت حتفز األطفال على املناف سة وحتقق لهم املرح واملتعة
والتعليم في كثير من األحيان ،إال أنه ال ميكن جتاهل مخاطرها وآثارها ال سلبية التي
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تختلف وتتنوع وتزداد حدة بح سب نوع األلعاب واملادة التي تعتمد عليها.
إن املجال االفتراضي املتاح في ألعاب احلاسوب عموم ًا له تأثيراته البالغة على
األطفال ،لكن قبل ذلك ينبغي توضيح مفهومه بشكل عام" ،إذ تالحظ التعريفات املعجمية
لالفتراضي أنه كثير ًا ما ي ستعمل لإلشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن أو متخيل أو
يخلقه أو يخ ّي له احلاسوب" .وتتضمن مادة االفتراضي في معجم أك سفورد اإلجنليزي من
بني ما تتضمنه من استعماالت للكلمة أنه يوجد في جوهره أو أثره وإن لم يكن موجود ًا
أو صور ّي ًا أو فعل ّي ًا في سمح بأن يطلق عليه االسم بقدر ما يتعلق األمر باألثر أو النتيجة،
ويقدم معجم أكسفورد أيض ًا تعريف ًا لنظام احلاسوب بأنه :ال يوجد ماد ّي ًا في ذاته لكن
يجعله البرنامج املرن يبدو كما لو كان يوجد من وجهة نظر البرنامج أو امل ستخدم .وفي
االستعمال املعاصر غالب ًا ما يستعمل االفتراضي كنعت يدل على شيء يقترب من
احلقيقة ،كما في القول :يفترض أنه مؤكد ،مبعنى أنه مؤكد تقريب ًا .وفي عالم املمارسة
التكنولوجية هناك إحالة إلى االفتراضي بوصفه بناء تكنولوج ّي ا يراد منه أن ينقل عن طريق
احلواس و/أو اخليال إحساس ًا بالواقع ،وغالب ًا ما يستعمل مرتبط ًا بالوسائل البصرية
التي يحدثها احلاسوب ،كما في الواقع االفتراضي .وفي كتاب "املصطنع واالصطناع"
مثال يصنف "جان بودريارد" االفتراضي على أنه ينتمي إلى صنف التخييل ،ألشياء لي ست
واقعية لكنها واقع ،أو متثيالت حتل في النهاية محل الواقع"( .)١٠كما أن املواد والصور
والشخصيات االفتراضية املعروضة من خالل ألعاب الفيديو حتيل في معظمها إلى سياق
اجتماعي وثقافي مخالف متام ًا للواقع والبيئة التي نعيش فيها ،بل إن هذه املواد تناقض
القيم االجتماعية وتزرع في نفوس النشء اجلديد من األطفال روح العدائية ليس فقط على
م ستوى األفكار بل من خالل التقليد واحملاكاة لهاته الشخصيات مبا يجعل الطفل في
حاجة دائمة للتملك واالنتصار ،كما يتحاشى إح ساس اخل سارة أو الضعف أو طلب
الصفح وغيرها من القيم ال سامية.
"ففي دراسة بكندا مت االطالع على ثالثني ألف ًا من األلعاب اإللكترونية وجرى ومت رصد
اثنتني وعشرين ألف ًا منها تعتمد اعتماد ًا مباشر ًا على فكرة اجلرمية والقتل والدماء.
وذكرت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة األطفال أللعاب الكمبيوتر التي تعتمد على
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العنف ميكن أن تزيد من األفكار وال سلوكيات العدوانية عندهم.وأشارت أيض ًا إلى أن هذه
األلعاب قد تكون أكثر ضرر ًا من أفالم العنف التلفزيونية أو ال سينمائية ألنها تتصف
بصفة التفاعلية بينها وبني الطفل ،وتتطلب منه أن يتقمص الشخصية العدوانية ليلعبها
وميارسها" (.)١١
هنا تظهر أهمية التنشئة االجتماعية من حيث كونها "عملية تربوية تسهم فيها
روابط تربوية متعددة على نحو مقصود ،ويتمثل فيها الفكر والقيم واملعايير والرموز،
ُو َي تَع لَّ م فيها ضروب ال سلوك التي تشيع في احلضارة فيتحول من مجرد كائن بيولوجي
إلى إنسان ناضج مؤهل يشغل وضع ًا أو أوضاع ًا في اجلماعة التي ينتمي إليها؛ ألن
اإلن سان يولد عاجز ًا غير مزود مبهارات التوافق والتكيف الفطرية التي تولد بها احليوانات.
وحياة اإلنسان في جماعة وتفاعله مع اآلخرين ومتثله لعناصر حضارتها هي من الشروط
الضرورية لتحقيق عملية التطبيع االجتماعي بصورة طبيعية ،كما أن هذه العملية
ضرورية لتحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى إن سان ناضج .ويختلف ناجت عملية التطبيع
باختالف الوسائط املختلفة فيها ،وبعكس ما هو شائع في الكتابات األولى من أن التنشئة
االجتماعية ال تتوقف بعد مرحلة الطفولة وبلوغ الشباب ،ولكنها ت ستمر في مراحل دورة
احلياة املختلفة "(.)١٢
فالتنشئة االجتماعية تقتضي منح الطفل قدرات اجتماعية تؤهله ألداء وظائفه كفرد
فاعل في بيئته؛ حيث يعرفها ابن خلدون في مقدمته بأنها "عملية بواسطتها ي ستطيع
األفراد اكت ساب معارفهم وأخالقهم وما يتحلون به من املذاهب والفضائل تارة علم ًا وتعليم ًا
وإلقاء وتارة محاكاة وتلقين ًا ب املباشرة"( ،)١٣وألنها أيض ًا "تعتبر عملية تعلم اجتماعي يتعلم
فيها الفرد عن طريق التفاعل أدواره االجتماعية واملعايير التي حتدد هذه األدوار ،ويكت سب
األمناط واالجتاهات السلوكية التي ترتقيها اجلماعة ويوافق عليها املجتمع"(.)١٤
هنا حتديد ًا تظهر نقطة الصدام بني ما ميكن أن يؤدي إليه استمرار األطفال في
اللعب اإللكتروني من انعزالية وتقمص لشخصيات عدوانية ورغبة مفرطة في الفوز مهما
كانت العواقب وكذلك األنانية وحب التملك ،عدا عن ظهور الكثير من االضطرابات النف سية
وال سلوكيات الشاذة والغريبة ،وذلك على الرغم من أن هذه األلعاب تفيد الطفل في تقوية
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قدراته اخليالية وإبداعاته الفكرية ،وبني دور التنشئة االجتماعية في تهيئته اجتماعي ًا
ليتقبل ويتبنى -تلقائي ًا  -ثقافة مجتمعه وعاداته من أجل االندماج والتعاون والتشارك
واملساهمة خللق عضو نافع له مقومات شخصية سوية قادرة على العطاء اجتماعي ًا.
ذلك أن العالقة ج ّد منطقية بني زيادة مدة استعمال هذه األلعاب وبني تقليص أو
حتى إقصاء وتهميش املمارسة االجتماعية والطبيعية للطفل على عدة م ستويات تؤدي
إلى تخريب االنسجام الطبيعي مع املجتمع ،واكت ساب عادات س ّي ئة وتكوين ثقافة مشوهة
واالنفصام عن الواقع لدرجة اخلصومة والعداء ،دون أن نتجاهل تراجع م ستوى حتصيلهم
الدراسي مع هوسهم بالتكرار القهري لسلوك اللعب وبالتالي انخفاض املدة املخصصة
للدروس.
كما أن نسبة كبيرة من األلعاب اإللكترونية "تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل
اآلخرين وتدمير أمالكهم ،واالعتداء عليهم من دون وجه حق ،وتعلم األطفال واملراهقني
أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها ،وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات آلتها العنف
والعدوان ونتيجتها اجلرمية ،وهذه القدرات مكت سبة من خالل االعتياد على ممارسة
تلك األلعاب؛ حيث يقول الدكتور «كليفورد هيل» املشرف العلمي في اللجنة الب رملانية
البريطانية لتقصي مشكلة األلعاب اإللكترونية في بريطانيا :لقد اغتصبت براءة أطفالنا
أمام أعيننا ومب ساعدتنا بل بأموالنا ً
أيض ا ...وحتى لو صودرت جميع هذه األشرطة ،فإن
األمر سيكون متأخ ًرا للغاية مع منع منو جيل ميارس أشد أنواع العنف تطر ًف ا في التاريخ
املعاصر"(.)١٥
وللتأكيد على مدى خطورة تأثيرات ألعاب احلاسوب في نف سية األطفال" ،أجرت
جامعة لوبلني الكاثوليكية في بولندا بحوث ًا على مجموعات من الصبيان دلت نتائجها
على أن الذين ميلكون حاسوب ًا في البيت يخصصون لأللعاب ما متوسطه قرابة عشر
ساعات في األسبوع ،وتبني أن لديهم -باإلضافة إلى مؤشرات ال سلوك العدواني -توتر ًا
انفعالي ًا وشكوك ًا وحذر ًا وسرعة غضب ،كما أن تخطيطهم وأهدافهم تركز على مسألة
ماذا ميلكون ،أكثر من م سألة ماذا يكونون"(.)١٦
وبإجراء مقارنة ب سيطة بني ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيون واأللعاب األخرى "ميكن
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أن نعتبر جتربة الطفل مع ألعاب الفيديو شك ًال من أشكال اللعب بصورة أكبر من
املشاهدة التلفزيونية ،غير أنه بينما يتيح نوع اللعب الذي تقدمه هذه األجهزة هامش أمان
أوسع للنشاط العقلي وحتى لتفريغ اخليال من مجرد مشاهدة جهاز التلفزيون ،إال أنه
ال يرقى إلى أشكال كثيرة من اللعب أقدم وأكثر ب ساطة"( ،)١٧كما أن األلعاب اإللكترونية
ت ستولي على الطفل وحترمه من األلعاب التقليدية الب سيطة التي توفر له املرح وتصريف
وإعمال طاقاته العقلية والبدنية باإلضافة إلى اللعب اجلماعي املباشر الذي ي ساعده على
يقوم ويضبط سلوكياته الحق ًا ،وهذا ما يضمن -
التكيف واالكت ساب االجتماعي الذي ِ ّ
نسبي ًا  -التنشئة االجتماعية السليمة للطفل.
إن اخلاصية األهم بالنسبة إلى ألعاب الفيديو هي كونها مجا ًال افتراضي ًا يقدم
نسخة حتاكي احلياة الطبيعية للبشر أو تكاد تكون بدي ًال عن الواقع أو "واقع ًا وهمي ًا"
كما اصطلح على ت سميته ،إنه الفضاء اإللكتروني الذي يقدم اخلدمات واملعلومات والترفيه
والتسلية والتفاعل واإلثارة ،لكن كل هذه اإلمكانات ب املقارنة مع طفل اليوم تفتح املجال
لطرح األسئلة  :كيف سيتعامل هذا الطفل مع العالم احلقيقي بعد أن يتشبع بثقافة
إلكترونية تقدم له كل الوسائل واإلمكانات؟ وكيف سيتم تكوينه وتنشئته اجتماعي ًا؟ وإلى
أي مجال سيفضل أن ينتمي؟ بل كيف سيتعامل ويعالج مشكالت حياته ومجتمعه
وأسرته الحق ًا؟ والعديد من األسئلة األخرى.
إن خبرات التنشئة االجتماعية التي يتعرض لها الطفل تشكل جزئي ًا هويته ومعارفه
واجتاهاته ومواقفه وشخصيته ،وهذه اخلبرات والعمليات التربوية يتعرض لها األطفال
عن طريق األسرة واملدرسة وجماعة الرفاق وأدوات اإلعالم( ،)١٨والتي كان في مقدمتها
التلفزيون على اعتبار أنه أقل خطورة وضرر ًا من اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية اليوم .وأ ّي ًا
كانت مصادر هذه اخلبرات ،فإن الوعي الكامل بأخطارها وأبعادها وحدود استخدامها
يبقى أهم موضوع تتناوله األبحاث والدراسات؛ ألنه ال يتعلق بحالة أو بفرد لكنه يتعلق
بخصائص جيل بأكمله.
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عالج إدمان المخدرات بتقديم الرعاية الصحية
ال بفرض العقوبة

أ .مسعود كريمي بور

*

ال شك أن صحة الفرد واملجتمع تتض َّرر تض ُّرر ًا كبير ًا من اآلثار اخلطيرة لتعاطي
املخدرات وإدمانها ،كما تتأثر سلبا التنمية واألمن في املجتمعات .وعلى الصعيد الع املي،
يق َّدر عدد متعاطي املخدرات غير املشروعة في عام  2015بحوالي  250مليون شخص،
منهم قرابة  25مليون مدمن للمخدرات ،كما بلغ عدد الوفيات الناجتة عن تعاطي املخدرات
 187,000في عام  .2013وغني عن القول ،إن تعاطي وإدمان املخدرات يزيدان فرص اإلصابة
بفيروسات خطيرة مثل فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي وال س ّل ،فض ًال عن فيروس نقص
املناعة البشرية الذي يبلغ عدد املصابني به بني متعاطي املخدرات باحلقن ثالثة ماليني
نص ت العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية على ضرورة أن تقصر حكومات
شخص .وقد ّ
الدول املختلفة استخدام املخدرات على األغراض الطبية والعلمية؛ من أجل حماية األفراد
واملجتمعات من العواقب الوخيمة املترتبة على تعاطيها ،وال سيما إدمانها.
إن تناول املجتمعات ملشكلة تعاطي املخدرات وإدمانها لط املا ُح ِّدد بالتجرمي والعقوبة
مم ا ينعكس سلب ًا عليهم .فهذا النهج املجتمعي يؤذي الفرد واملجتمع
وتهميش املتعاطنيّ ،
بصورة مباشرة وغير مباشرة .علم ّي ًا ،مت تصنيف إدمان املخدرات بوصفه مرض ًا مزمن ًا
ومن َث َم ال ب ّد من التعامل معه بطريقة طبية علمية في املقام األول .فهذا الداء ينجم
عن تعاطي املخدرات بواسطة أشخاص لديهم استعداد م سبق نتيجة إصابتها بضعف
نف سي أو بيولوجي أو بيئي (أو الثالثة م ًع ا) ،مثل احلرمان االجتماعي والشخصي ،أو
املزاج والصفات الفردية التي قد تكون مكت سبة أو وراثية ،أو التجارب ال سلبية خاص ًة
في مرحلة الطفولة املبكرة ،أو تدنّي امل ستوى التعليمي وعدم االرتباط باألسرة والعزلة عن
ملعني باملخدرات واجلرمية.
* املمثل اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مكتب األمم املتحدة ا ّ
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املجتمع .باإلضافة إلى ذلك ،دائم ًا ما ترتبط بداية تعاطي املخدرات بالتجارب احلياتية
ال سلبية مثل الفقر املدقع أو العنف أو العمل املفرط .وعليه ،قد ت ستنتجون أن العالج
الطبي امل سنود علم ّي ًا ،وليس العقاب واملالحقة اجلنائية والقضائية ،هو ال سبيل ال سليم
الوحيد للتعامل مع اإلدمان .بل على العكس من ذلك ،فهذه املالحقات اجلنائية والتي قد
تفضي إلى الزج في ال سجون تأتي بنتائج عك سية.
لقد حاول عديد من الدول على مدار التاريخ احلديث فرض عقوبات قانونية شديدة
على إدمان املخدرات ،ولكن هذه العقوبات ومثلها املالحقات اجلنائية واحلبس لم تفلح في
خفض نسب املتعاطني في هذه الدول أو في مساعدة هؤالء املرضى مبا فيها إعادة دمجهم
في املجتمع.
إذن ..ما احلل؟ احلل يكمن في تقدمي خدمات عالجية طوعية م ستندة إلى األدلة
العلمية ،وحتفيز املدمنني على اخلضوع لهذه اخلدمات العالجية .والتحفيز إما أن يكون
حتفيز ًا مباشرا بتشجيع وإقناع أسرة املدمن ومجتمعه بالعالج في احلاالت الب سيطة ،وإما
قد يكون في صورة ضغط غير مباشر حل ّثه على اخلضوع للعالج ك سحب رخصة القيادة
أو التهديد بخ سارة حضانة األطفال أو فقدان الوظيفة وذلك في حاالت اإلدمان الشديدة.
لقد أثبتت الدراسات العلمية أن اخلضوع للعالج يؤثر إيجاب ًا على الفرد واألسرة واملجتمع
أكثر من املالحقة اجلنائية وال سجن ،كما أنه يقلل نسبة اجلرائم املرتبطة بإدمان املخدرات.
ملعني باجلرمية واملخدرات دائم ًا الدعوة للدول األعضاء
لهذا يج ِّدد مكتب األمم املتحدة ا ّ
لتبني سياسات حتقق التوازن الصحيح بني خفض عرض املخدرات والطلب عليها ،وكذلك
اتباع نُهج علمية في الوقاية من املخدرات وعالج مدمنيها .كما يدعو الدول إلى توفير
خدمات عالج ورعاية سهلة املنال وحتمل الطابع اإلنساني ملزيد من مدمني املخدرات
واملصابني بأمراض مرتبطة بها ،خصوص ًا اإليدز؛ مما يتيح الفرص إلعادة تأهيلهم
وإدماجهم في املجتمع .باإلضافة إلى ذلك فهو يدعو الدول إلى دعم اخلدمات األساسية
امل سنودة علم ّي ًا وتقدمي سل سلة متواصلة من الرعاية لشفاء املدمنني؛ مبا يلبي احتياجات
متعاطي ومدمني املخدرات في جميع املراحل.

144
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 26

األطفال واإلدمان في مصر *

أ.د .أحمد عكاشة

**

اإلدمان هو حالة نفسية وأحيان ًا عضوية تنتج من تفاعل الفرد مع العقار ،وتتمثل
في استجابات وأمناط سلوكية متدهورة تشمل:
 الرغبة امللحة في االستمرار في تعاطي العقار واحلصول عليه بأي وسيلة. زيادة اجلرعة بصورة متكررة نتيجة لتعود اجل سم على تأثير العقار. ظهور أعراض ان سحاب نف سية وج سمية مميزة لكل عقار عند االمتناع عنه فجأة. اختفاء أعراض االنسحاب عند العودة الستعمال العقار. االستمرار في التعاطي على الرغم من علم املدمن باآلثار الضارة من الناحيةالعضوية والنفسية التي يسببها تعاطي العقار.
 التخلص من الكثير من األنشطة االجتماعية والوظيفية من أجل التعاطي ،وقضاءمعظم اليوم في التعاطي أو البحث عن املادة املخدرة.
ويعرف التقسيم العلمي المستخدم لوصف ظاهرة استخدام المخدرات
االستعمال
التجري�  :يعني استعمال املخدرات مرة واحدة أو عدة مرات علي األكثر.
بي
االستعمال ت
ال�ويحي  :يقصد به استعمال املخدرات في املناسبات (األفراح واحلفالت
أو اخلروج مع األصدقاء) ،على أال يكون هذا بصورة منتظمة.
االستعمال المنتظ م :يقصد به ما هو أكثر من مرة أو مرتني أسبوع ّي ًا ،ولكن
من دون تأثير ضار علي الصحة النف سية أو اجل سدية أو وجود اضطراب في احلياة
االجتماعية أو حدوث مشكالت قانونية.
* عرض تقدميي لكلمة د .أحمد عكاشة في ندوة "الطفل واإلدمان" التي عقدها املجلس.
** أستاذ الطب النف سي بجامعة عني شمس ،ورئيس اجلمعية املصرية للطب النف سي.
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سوء االستعمال (التعاطي) :هو االستمرار في التعاطي بالرغم من بروز التأثير
الضار علي الصحة النف سية أو اجل سدية ،أو وجود اضطراب في احلياة االجتماعية أو
حدوث مشكالت قانونية.
الوضع الحالي يف مصر

 .1االستعمال التجري� ت
وال�ويجي %6.6 :أي حوالي  3ماليني وثالثمائة ألف ن سمة.
بي
 .2االستعمال المنتظ م %7 :أي حوالي  3.5مليون ن سمة.
 .3سوء االستعمال (التعاطي) %4 :أي مليونا ن سمة.
 .4اإلدمان (االعتماد) %1.9 :أي حوالي مليون ن سمة.
ومن حيث أنواع املخدرات امل ستخدمة :فالقنبيات (احلشيش ـ الباجنو) أكثر املواد
انتشار ًا لدي املستخدمني ( ،)٪٧٧والكحوليات ( ،)٪28,6واألفيونات (متضمنة عقار
الترامادول) ( ،)٪23,4والعقاقير الصيدالنية (.)٪14,6
في معظم األبحاث مت ضم سوء االستعمال (التعاطي) مع اإلدمان إلى مجموعة
واحدة ،وعادة ما تنشر في اإلعالم حتى مع املتخصصني أرقام غير صحيحة من الناحية
العلمية ،وإذا أشرنا إلى ملخص البحوث املختلفة ،فإنه يجب العلم بأن البحث يجرى
على من هم بني  64-16عام ًا أي على حوالي خم سني مليون ن سمة وليس على الت سعني
مليون ًا؛ ألن هذا الفرق سيعطى نسبة مختلفة.
وبعمل خريطة لتوزيع المخدرات عىل محافظات جمهورية مرص العربية ،تم
تقسيم المحافظات يإل أربعة أقسام طبق اً لمعدالت االستخدام:
 استعمال قليل :الفيوم ،والغربية ،وشمال سيناء ،واملنوفية ( أقل معدل .)٪4,1 استعمال متوسط  :اإلسماعيلية ،واألقصر ،وبني سويف. استعمال مرتفع  :مطروح ،والبحر األحمر ،واملنيا ،وال سويس ،واإلسكندرية ،وقنا،والشرقية ،وجنوب سيناء.
 استعمال أعىل :محافظة القاهرة (أعلي نسبة  ،)٪30تليها سوهاج وأسوان. وبدراسة التدخني لكونه املدخل الرئيس إلى املخدرات كانت نسبة التدخني .٪32,4146
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 من حيث طرق استخدام املخدرات :فهناك التناول عن طريق التدخني ( ،)٪55والتناولعن طريق الفم ( ،)٪45,5والتناول عن طريق األنف ( ،)٪7,6والتناول عن طريق احلقن
( ،)٪2,1والوسائل األخرى (.)٪0,9
 من حيث ن سبة انتشار املخدرات  :ففي الوجه البحري وشمال الصعيد  ،.٪9,6والقاهرة ،٪30واحملافظات الساحلية احلدودية  ،٪15ووسط وجنوب الصعيد .٪22,4
تربيرات االستخدام

يرى  %34,8أنها ت ساعدهم على التغلب على حاالت االكتئاب ،بينما يرى  %36,4أن
املخدرات تؤدي إلى "خفة الظ ل" ،ويعتقد  %7.29أنها ت ساعدهم على اجلرأة ،ويرى %26,2
من املدمنني أن تناول املخدرات هو أحد أسباب اإلبداع في العمل.
وكشف التقرير أن  %29,45ال توجد لديهم موانع من جتربة املخدرات من دون الدخول
في دائرة اإلدمان ،في حني يعتقد  %37,8أن التجربة ال ت سبب ضرر ًا ،بينما رأى  %33أنه
ال مانع من مصادقة أحد املدمنني.
وعن أسباب اللجوء إلى املخدرات ،فإن  %30,6من املتعاطني يعتقدون أنها ت ساعدهم على
زيادة القدرة البدنية والعمل لفترات أطول ،فيما يعتقد  %36,6أنها تؤدي إلى ن سيان الهموم.
نسبة أنواع االستخدام

وإذا جمعنا كل تصنيفات استخدام املخدرات مع بعضها بعض ًا وهو تصنيف غير
علمي يكون حوالي  %13أي ت سعة ماليني وثمامنائة ألف (  )9.800000نسمة قد جربوا
أو هناك استعمال منتظم أو سوء استعمال .
 ال نحتاج العالج إال في حاالت اإلدمان ،وهى متثل  %1.9أي حوالي مليون نسمة. ال نحتاج حاالت العالج ب امل ستشفى ( )%3-1إال ملن يعانون من تدهور ج سدي ونف سيوأخالقي ،أما الباقي فيمكن عالجهم بالعيادة اخلارجية أو في املنزل .
القاهرة

وأشار التقرير إلى إحصائيات وزارة الصحة والسكان املصرية التي كشفت عن أن
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نسبة تعاطي املخدرات في القاهرة تصل إلى  %7من عدد سكانها (حوالي  18مليون
مواطن عدد سكان القاهرة الكبرى ،وتشمل محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية).
تزايدت نسبة استعمال املخدرات في مصر خالل ال سنوات اخلمس األخيرة بشكل
مطرد؛ حيث قفز مؤشر استخدام املخدرات ملرة واحدة في الفئة العمرية فوق  15سنة من
 %6,4إلى .%30
تجارة وتكاليف املخدرات

 جتاوز حجم التجارة الع املية في املخدرات واألدوية والعقاقير املمنوعة واملواد امل سموحبها قانون ّي ًا في بعض بلدان العالم حال ّي ًا  800مليار دوالر سنو ّي ًا ،ح سب إحصائيات
األمم املتحدة لعام .2012
 وهو ما يزيد على مجموع ميزانيات عشرات من الدول النامية والفقيرة ،ويتم سنو ّي ًاغ سل نحو  120مليار دوالر من هذه التجارة في أسواق املال الع املية ومن خالل
املصارف والبنوك الكبيرة.
 وتنشط جتارة املخدرات بشكل خطير وواسع في الوطن العربي؛ فهو يتمتع مبوقعإستراتيجي ملثل هذه التجارة ال سوداء.
الدول املصدرة

 ذكرت املنظمة الدولية ملراقبة تهريب املخدرات التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها أنالعراق قد حتول إلى محطة ترانزيت رئي سة لنقل الهيروين املصنع في أفغانستان
وإيران إلى دول العالم.
 عدد ال سيدات املدمنات في مصر يصل إلى  450أل ًف ا ،ونسبة املترددات منهن علىالعالج قليلة ج ّد ًا.
 أكد تقرير املخدرات الع املي الذي تصدره األمم املتحدة سنو ّي ًا عن أوضاع املخدراتفي العالم ،وجود مصر في املرتبة الـ 12بني أكثر الدول املصدرة للحشيش.
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املدمنون يف العالم العربي

ذكر تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات أن نسبة مدمني املخدرات في العالم
العربي تتراوح ما بني  ،%10-7وأن معظم املدمنني من فئة الشباب ،وأن رواج هذه ال سموم
خاصة بني الشباب يعود  -في املقام األول  -إلى املتغيرات التي حصلت في ال سنوات
األخيرة خاصة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
وقد نتجت عن هذه التغييرات حتوالت كثيرة طالت مقومات املجتمع العربي ،وأضحت
األسرة منشغلة بتوفير لقمة العيش واملال ،ولم تعد تصب جل اهتمامها على األبناء الذين
انغم سوا في عالم اإلنترنت والفضائيات دون رقيب.
تدنى سن التعاطي

 إذا كانت نتائج تقرير مكافحة اإلدمان املعلنة مفزعة من تدني سن التعاطي أو تزايدأعداد املدمنني ،فإن األمر علي أرض الواقع أشد ق سوة.
 رصد املشكلة يبدأ بأسبابها ،ويأتي في مقدمتها الفقر الشديد الذي يعاني منهبعض األس ر؛ مما يضطرهم إلى توجيه أطفالهم ل سوق العمل مبا ال يتناسب مع
قدراتهم ،ولكنهم يتربحون ويحاكون الكبار ويتحدون ظروفهم احلياتية ويبدءون
بالسجائر ثم املخدرات.
  %58من املدمنني يعانون من غياب دور األسرة. االستخدام السيئ لإلنترنت ومشاهدة األفالم يجعالن الطفل يتقمص ويحاكيأبطالها سواء في العنف أو في املخدرات.
عدد مرضى اإلدمان

تشير تقارير منظمة الصحة الع املية إلى أن عدد متعاطي املخدرات يزيد على 210
ماليني شخص في كل عام ،وأن  15.3مليون شخص يصابون باألمراض ب سبب التعاطي،
ويلقي ما يقارب  200ألف منهم حتفهم سنو ّي ًا؛ مما يهدد االستقرار والتنمية في العالم.
أولى خطوات اإلدمان تبدأ بالتدخني ،يليها إدمان املواد املخدرة بأنواعها املختلفة .وقد
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انتشرت عادة التدخني في املجتمع بني جميع طوائفه في الفترة األخيرة بشكل ملحوظ،
واألخطر أنها تتصاعد بني األطفال والشباب ،والدليل علي ذلك ما أثبته التقرير الذي
ناقشه مجلس الشورى بتدني سن بداية التدخني إلي 9سنوات وبدء التعاطي من 11عام ًا،
بينما يتراوح في ال سابق مابني  ٣٠و ٤٠عام ًا.
الفئة العمرية

 لنتعرف علي جتارب الدول األخرى التي جنحت في مكافحة اإلدمان؛ ألننا حتى اآلننتبع أساليب عالج منفر يشعر املدمن بأن عالجه فترة عقوبة وليس إصالح ًا ،ولتكن
صحوة قومية تقوم علي القضاء وتالفي أسباب املشكلة ال سابق ذكرها من جذورها.
 إن عقار الترامادول أشد أنواع املخدرات انتشار ًا ،تليه مشتقات القنب ،ثم املورفيناتواملهدئات واملنشطات.
 كما كشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع ن سبة التعاطي في القاهرة لتصل إلي،%7مع تصاعد ن سب استعمال املخدرات في مصر خالل ال سنوات اخلمس األخيرة.
 قفز مؤشر استخدام املخدرات في الفئة العمرية فوق 15سنة من %6.4إلي.%30عالج املشكلة
 مؤشر تعاطي املخدرات فوق 15سنة ارتفع من %30إلى  ،%64وكذلك زيادة معدلتهريب األنواع املختلفة للمخدرات بأسعارها املتفاوتة داخل البالد بالرغم من جهود
وزارة الداخلية لضبطها.
 يحتاج عالج املشكلة إلى مشروع قومي ،وهو موجود ويطبق اآلن بواسطة أمانةالصحة النف سية بوزارة الصحة وكذلك صندوق اإلدمان وليس باخلطب والشعارات،
ويجب أن يثور املجتمع علي نف سه.
 لتكن هناك شخصية رمزية حتمل النداء وتقود هذه الرسالة إعالم ّي ًا وسياس ّي ًا ودين ّي ًا. نبتعد عن البيروقراطية الوظيفية ألنه ليس بالصناديق واملؤس سات يتم حل املشكلة،ولكن بثورة قيمية من ذات النفس مع جهود املتطوعني من املهتمني ومن املجتمع
املدني واحلركات النسائية .
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تكلفة اإلدمان يف مصر

تصل تكلفة اإلدمان في مصر إلي  13مليار جنيه في العام الواحد وهي أرقام
ال تكذب وال تتجمل ،ولكنها تأخذ بأيدينا لنقف وجه ًا لوجه أمام واقعنا الذي تضعه
السطور التالية علي مائدة احلوار أمام اخلبراء واملتخصصني في املجاالت املعنية بالقضية
ليتناولوها بالبحث والتحليل.
بالقطع هذه األرقام خاصة بالشباب أو األطفال العاديني ،ولكن هناك نسبة أخرى
ـ كان املجتمع يرفض ذكرها ـ يختص بها أطفال الشوارع الذين يبدءون في التدخني
واستنشاق الكولة من سن سبع سنوات ويشاركهم في ذلك األطفال العاملون.
برامج الوقاية

توقف برنامج الوقاية من املخدرات في املدارس الذي كان قد مت البدء في تطبيقه
منذ 20سنة واستمر ملدة عامني فقط أو ثالثة أعوام ،وكان يعتمد على توعية الطفل بطريقة
التفكير ال سليمة لينمي نف سه ،وكنا ن ستغرق أسبوع ًا في املدرسة مع أكثر العناصر إثارة
للشغب بها ليتحولوا بعد ذلك إلى أفضل العناصر بها إال أن هذا البرنامج توقف دون
مبرر.
كذلك اقترحنا عمل دورات تدريبية مجانية باالشتراك مع اليوني سف لكل املعلمني
واإلخصائيني النفسيني ب املدارس؛ للتوعية بكيفية التعامل مع األطفال بهدف إيجاد عالقة
جيدة بني الطالب واملعلم والعملية التعليمية برمتها ،إال أننا فوجئنا برفض وزارة التربية
والتعليم بدعوي أنه ليس هناك احتياج ملثل هذه الدورات!
مشاهدة التدخني يف التلفاز

 بدأ صندوق اإلدمان برصد كل مشاهد التدخني واإلدمان في كل األعمال الدراميةسواء في التلفزيون أو في ال سينما خالل ال سنوات األربع املاضية ،ومدى تأثير هذه
املشاهد على املجتمع.
 أظهرت النتائج أن ما يقرب من  11ألف ًا و 500مشهد ح َّرضوا على تناول املخدرات151
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والتدخني ،وتكمن املشكلة أكثر في رمضان.
 تلتف األسرة املصرية أمام شاشات التلفزيون؛ حيث سجلت م سل سالت رمضانعام  2015مشاهد التدخني واملخدرات مبقدار  %13.5من امل ساحة الزمنية لكل عمل
درامي.
 مراجعة املناهج الدراسية لوضع دروس توعية بشكل غير مباشر للطالب خاصة فىمرحلة التعليم األساسية.
 متكنت هذه احلمالت من جذب  12مليون متابع خالل األسابيع الثالثة األولى ،وزادتنسبة املقبلني على العالج حتى بلغت .%82
فئة املهنيني والحرفيني

هناك امتناع للمسئولية اجلنائية للطفل أقل من 12سنة ،فهو ال يعاقب حتى لو
ارتكب جناية أو جنحة ولكن محكمة الطفل تعطيه تدبير ًا من أربعة تدابير احترازية؛ أولها
التوبيخ؛ وثانيها التسليم للوالدين أو ملن له الوالية عليه أو لشخص مؤمتن؛ وثالثها
اليداع ف ي� مستشفى مخصص
اليداع في إحدى مؤس سات الرعاية االجتماعية؛ ورابعها إ
إ
ملثل حالته.
تعاني بعض الفئات املجتمعية من انتشار حقيقي للمخدرات فيما بينهم ،وهم
فئة السائقني املهنيني واحلرفيني؛ حيث انتشرت املخدرات بني السائقني بنسبة ،%24
واحلرفيني  %19من نسبة املدمنني في مصر (األطفال والتوكتوك).
االكتشاف املبكر

التواصل مع وزارة الداخلية إلجراء حمالت كشف مبكر عن التعاطي واإلدمان بني
ال سائقني قبل انتشاره ،حتى وصلت النسبة إلى  %16حال ّي ًا ،وخالل األشهر ال ستة
املاضية مت العمل مع  19ألف سائق مهني على الطريق ال سريع ،وشملت احلملة سائقي
أتوبي سات املدارس؛ حيث إن نسبة املخدرات بينهم وصلت إلى .%7
هناك مظاهر لالكتشاف املبكر لعالمات تعاطي املخدرات ،مثل العيون املنتفخة،
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والنوبات الصرعية من دون تاريخ مرضي من الصرع ،وتدهور في املظهر اجل سدي،
واالرجتافات واالرتعاشات ،وثقل الل سان وعدم ترابط الكالم ،ووجود كدمات ال ي ستطيعون
تف سير حدوثها ،كما ميكن أن يكون نزيف األنف امل ستمر له صلة ب املخدرات امل ستنشقة.
عالمات سلوكية ونفسية

اكتشاف عالمات سلوكية مثل انخفاض الدرجات في املدرسة أو في اجلامعة ،واختفاء
املال واألشياء الثمينة ،والتورط في املشكالت بشكل متكرر ،واستخدام البخور والعطر
ومعطرات اجلو إلخفاء رائحة الدخان واملخدرات.
هناك تغيرات نف سية تطرأ على املراهق أو الطفل الذي يتعاطى املخدرات ،مثل
الهياج والضحك أو البكاء أو الغضب على أي شيء ،ووجود فترات من النشاط املفرط أو
االنفعاالت بشكل غير عادى ،ونقص احلافز وعدم القدرة على التركيز ،ويبدو عليه اخلوف
والتوتر دون سبب واضح.
الجلوس مع الوالدين

أفضل برامج الوقاية من املخدرات هي جلوس األب واألم مع أطفالهما والتحدث معهم
بشأن املخدرات؛ حيث أوضحت دراسة حديثة أن  %76من األطفال الذين يتراوح عمرهم
بني  15إلى  17سنة على استعداد للتحدث مع والديهم حول املخدرات ،وأن  %71منهم
مقتنعون بأن آباءهم ميكنهم التأثير عليهم حتى ال يتعاطوا املخدرات.
تؤكد الدراسات أن األطفال الذين يتحدثون مع والديهم عن مخاطر الكحول واملخدرات
يكونون أقل عرضة الستخدام هذه املواد بن سبة  %50من الذين ال يتحدثون مع والديهم.
استخدام األطفال للهواتف الذكية :فوائد ومحاذير
استقاللية

 وتكشف دراسة أجرتها مؤس سة دوكمو اليابانية املتخصصة في هذا النوع منالدراسات ،أن آخر م سح أجرته عام  2011على أطفال تتراوح أعمارهم بني  8و18
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عام ًا ،وأولياء أمور في خمس دول (اليابان ومصر والهند وتشيلي وباراجواي) أثبت
أن  %70من األطفال الذين شملتهم الدراسة ميتلكون هواتف نقالة م ستقلة عن
ذويهم.
 ال عالقة لدخل األسر وم ستواها االجتماعي بامتالك األطفال الهواتف الذكية ،وأنأكثر ما ي ستخدمه األطفال بالهواتف هو الكاميرات بنسبة  ،%51ومشغل املوسيقى
 ،%44ومشغالت أفالم الفيديو  ،%26وأن األطفال ي ستخدمون تطبيقات ووظائف هذه
الهواتف بنسبة أعلى بكثير من آبائهم.
التفكري الحسي والتجريدي

 إن منو التفكير التخيلي عند الطفل في سن اخلام سة غاية في األهمية؛ حيثيعتبر املرحلة الثانية بعد التفكير احل سي ،ومرحلة ت سبق وصول الطفل إلى التفكير
التجريدي.
 إن االستخدام املفرط لهذه األجهزة احلديثة جميعها ،والذي ميتد من ساعة إلى ساعةونصف ال ساعة يوم ّي ًا يضعف من هذه القدرة النمائية في اجلانب الذهني.
 وتوفر له هذه األجهزة اخليال ،وبالتالي تشكل الصور الذهنية بطريقة آلية بغضالنظر عن رغبة الطفل.
 إن اإلفراط في استخدام هذه األجهزة يصيب الطفل بخمول ج سدي واضح ،وضعفشديد في التركيز خاصة بني الذكور في عمر  12-8سنة ،وال سبب في ذلك تلك
املشاهدات ال سريعة ملقاطع الصور التي تكون على األلعاب في هذه األجهزة ،والتي
تؤدي إلى تخزينها في العقل الواعي والالواعي عند الطفل ،وي ستمر عقله بفي
استرجاعها حتى بعدما يتوقف عن اللعب؛ مما قد يت سبب في تشتته وضعف
تركيزه.
اإلنرتنت يف الهواتف

 وعن عالقة اإلنترنت بهذه الهواتف ،بينت الدراسة أن  %40من األطفال ي ستخدمونهمن خالل هواتفهم مرة واحدة يوم ّي ًا على األقل.
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 واألكثر استخدام ًا من قبل األطفال هي شبكات التواصل االجتماعي بنسبة ،%73وهي أعلى بكثير من أولياء أمورهم الذين تبلغ نسبة استخدامهم الهواتف للدخول
إلى هذه الشبكات  %43فقط.
نواح أربع في منو األبناء هي:
 إن لالستخدام املفرط للهواتف الذكية آثار ًا سلبية على ٍمنوهم اجل سدي والذهني واالنفعالي (العاطفي) واالجتماعي.
االستخدام املفرط

 عدم القدرة على منع األطفال من استخدام واقتناء هذه الهواتف في عالم اليوم،يشير إلى أن االستخدام املقنن لها ما بني ساعة وساعتني يوم ّي ًا على األكثر يعزز
من إيجابيات استخدام هذه الهواتف ويقلل من ال سلبيات.
 إن أحد أخطر األمراض التي تصيب األطفال ب سبب االستخدام اخلاطئ لهذه الهواتف،هو "الذاتوية الوظيفية" والناجت عن تعلق الطفل بعالم افتراضي وانعزاله عن محيطه
االجتماعي خاصة في حاالت اآلباء واألمهات العاملني وكثيري الغياب عن املنزل ،وترك
الطفل نهب ًا لألجهزة التقنية احلديثة.
 التحذير من االستخدام املفرط لها ،خاصة مع تركها آثار ًا سلبية تتمثل في أمراضعضوية كالسمنة الناجتة عن قلة احلركة ،واألمراض باألطراف خاصة نتيجة
استعمالها للعب واستخدام الهواتف الذكية.
ضعف املهارات االجتماعية

إن الدراسات تدل على أن املهارات االجتماعية تضعف وتصاب بالتراجع مبا يقارب
نسبة  %65من األصل الذي يجب أن تكون عليه في مرحلة الطفولة من سن خمس إلى
عشر سنوات ،ومن ذلك أن نسبة العدوانية االجتماعية تزداد بشكل واضح؛ كون الطفل
يشاهد هكذا مشاهدات وبالتالي يحاكيها ويسقطها على حياته.
هناك أطفال على النقيض من ذلك يصابون باخلجل واالنطوائية جراء عدم منو
املهارات االجتماعية من احلديث والتواصل االجتماعي اجل سدي كال سالم باليد ،ومن
التواصل االجتماعي اإلميائي كاالبتسامة وغيرها.
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العالم ف ي� تناول المخدرات
دور إ
د .عـمـــرو عثـمـــان

* رئيس صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي.
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ندوة  :الطفل واإلدمان  :أنواعه ومجابهته

عرض  :أ .رضا عطية

*

انطال ًق ا من احلرص الدائم للمجلس العربي للطفولة والتنمية على نشر ثقافة توعوية
مبختلف األخطار التي حتدق بالطفولة ومرحلة الصبا واملراهقة وبواكير الشبابَّ ،
نظ م
الستاذ الدكتور حسن البيالوي ،وشارك فيها أ
املجلس ندوة حول الدمان؛ أدارها أ
الستاذ
إ
الدكتور طارق عكاشة أستاذ طب النفس بجامعة عني شمس ،بعرض محاضرة للدكتور
أحمد عكاشة أستاذ الطب النفس بجامعة ي ن
ع� شمس ورئيس اجلمعية املصرية للطب
ي
النف سي ،وعضو املجلس التنفيذي لليونسكو .كما شارك في الندوة الدكتور عمرو عثمان
رئيس صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي في مصر.
أشار الشاعر والكاتب واملفكر أحمد عبد املعطي حجازي الذي كان أحد حضور
الندوة إلى أن اإلنسان قادر على كل شيء ،قادر على أن ينهض من وحدته وانحطاطه،
وقد آن للطب النف سي أن يلعب دوره في حياتنا.
محاضرة األستاذ الدكتور أحمد عكاشة

في محاضرة الدكتور أحمد عكاشة التي ألقاها الدكتور طارق عكاشة نيابة عنه ،ذكر
أو ًال أن لفظة أو مصطلح "االعتماد" ُي َع ُّد مكافئ ًا ومعاد ًال للفظة ومصطلح "اإلدمان" .ويعني
االعتماد أو اإلدمان لهفة املتعاطي وإحلاحه القوي من أجل احلصول على ما يدمنه بأي
وسيلة وعدم قدرته على االستغناء عنه .كذلك أشار إلى زيادة اجلرعة املتعاطاة مبرور الوقت
العتياد اجلسم على العقار الذي يتعاطاه.
شدد الدكتور عكاشة على ضرورة التفرقة والتمييز بني اإلدمان ومجرد التعاطي أو
جتربة الشخص لعقار مخدر؛ ألن اإلدمان يعني استمرارية في التعاطي لعقار مخدر مع
بروز تأثيره الضار في الصحة النف سية أو اجل سدية.
* باحث ومحرر .
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عالج املشكلة

-

-

من أسباب تفشي اإلدمان غياب القدوة أو باألحرى إقصاؤها ،فبعد أن كانت
القدوة ألجيال سابقة رموز ًا فكرية عظيمة كطه ح سني وتوفيق احلكيم ،صارت
القدوة حال ّي ًا مناذج مشوهة ،فال بد إذن من استعادة القدوة.
منذ عشرين سنة مت تأسيس املجلس القومي لإلدمان ،لكن دوره آخر خمس
سنوات حتديد ًا تراجع بسبب عدم استقرار أوضاع البالد.
مت إدخال اإلدمان ضمن املقررات الدراسية.
رفضت وزارة التربية والتعليم املصرية عرض ًا من اليوني سف بتقدمي دورات مجانية
عن اإلدمان.
هناك مطالبات بضرورة احلد من مشاهد التدخني في م سل سالت التلفزيون.
هناك ما يناهز  11500مشهد ح َّرضوا على التدخني ،ال سيما في م سل سالت
رمضان األخير.
هناك  12مليون ًا من املتابعني لهذه املسلسالت يكونون عرضة لتعاطي املخدرات.
املهنيون واحلرفيون هم أعلى فئة تقع في اإلدمان بنسبة .%19
هناك مخدرات يتناولها ال سائقون اعتقا ًدا منهم بأثرها امل ساعد على زيادة الرزق
بزيادة االنتباه لديهم.

أنواع مختلفة لإلدمان

شكل من اإلدمان؛ حيث يقف الهاتف ً
 استخدام األطفال الهواتف الذكية قد ميثل ًحائل
أمام منو التفكير التخيلي لدى األطفال وهو ما يؤثر على التفكير التجريدي لألطفال
بد ًءا من سن الثانية عشرة.
 اإلفراط في استخدام الهواتف قد يفضي إلى عديد من املشكالت لدى األطفال كزيادةالوزن وسوء حالتهم الصحية وقلة تركيزهم وتراجع أدائهم الدراسي.
 هذا وقد أشارت الدراسات إلى تراجع بن سبة  %65لدى األطفال في املهارات االجتماعيةجراء استخدامهم املفرط للموبايل.
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 إدمان األلعاب اإلليكترونية وهو ما ينتشر في مناطق شعبية "سيب ر" أللعاب "الباليستيشن"؛ مما ي ستنزف الوقت.
 إدمان ألعاب املراهنات كالكوتشينة والباجنو واليانصيب. إدمان اجلنس مبشاهدة املواقع واألفالم اإلباحية. إدمان الرياضة حيث  %8من املمارسني للرياضة في اجليم يقعون في إدمانه لدرجةترك األسرة واالنصراف عن العمل.
 إدمان الطعام وهو ما ي سبب مشكالت صحية كال سمنة والبدانة. إدمان الشراء والت سوق ،وكذلك هناك نوع مما ميكن ت سميته اخلزن القهري لألشياء بعدمالتفريط في أشياء ومتعلقات ال حاجة ألصحابها إليها؛ بدعوى االعتزاز االرتباطي لها
بأشخاص أو ذكريات عزيزة.
أطفال الشوارع واإلدمان

-

-

يزاول أطفال الشوارع أنوا ًع ا مختلفة من اإلدمان بعضها غريب كإدمان عوادم ال سيارات
و"ال ُك َّل" ،ويقترن إدمان أطفال الشوارع أو باألحرى تشرد األطفال في الشوارع بتدني
امل ستوى الدراسي والتعليمي وانهياره وإجبار األهالي أطفالهم على الذهاب إلى العمل
طل ًب ا للرزق.
ينبني غال ًب ا انغماس أطفال الشوارع ال سيما من احلرفيني في اإلدمان على محاكاة
"الصبي" أو " ِب لية" للـ"معلم" أو "ا ُألسطى".
يبدأ إدمان أطفال الشوارع بتدخينهم ال سجائر في سن مبكرة.
أطفال الشوارع هم أطفال بال طفولة أو م سلوبة طفولتهم.

محاضرة الدكتور عمرو عثمان

استهل د /عمرو عثمان لقاءه مبداخلة حوارية مع م سئول عن إحدى جمعيات الرعاية
عن دور الفنون في دمج األطفال ومكافحة اإلدمان؛ تأكي ًدا على إمكانية تأهيل األطفال
باستخدام الفنون.
 ذهب د /عمرو إلى ضرورة أن تكون هناك ثقافة إعالمية ملكافحة اإلدمان.167
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-

-

-

-

-

-

وأكد على ضرورة أن يكون اإلصالح في مواجهة إدمان األطفال واملراهقني شمول ّي ًا يضم
الفنون بأنواعها املختلفة ك املوسيقى والفن التشكيلي والتعليم والصحة ،وأن يوازي
امل سعى العالجي م سعى آخر توعوي.
ُم قِ ًّرا بتراجع قضايا الطفولة وتراجع دور املؤسسات املعنية بها خصوص ًا السنوات
اخلمس األخيرة؛ ألنّ ذلك مرتبط مبا ميوج به اإلقليم من تغيرات سياسية مت سارعة
خصوص ا ليبيا؛ ما أدى إلى صعوبة ضبط
مع اضطرابات في الدول املجاورة ملصر
ً
احلدود وعمليات تهريب املخدرات.
وذكر د /عمرو عثمان أن اإلحصاءات تشير إلى نسبة  %10,4لتعاطي املخدرات ،أما
نسبة اإلدمان فتبلغ  ،%2,4لكن النسبة ترتفع في احلرفيني إلى  %19,4وتصل إلى
 %24لدى ال سائقني.
وتابع :يجب وضع خطة قومية ملكافحة اإلدمان وبرامج للوقاية وقياس األثر ،كما شدد
على وجوب مراجعة املنظومة التشريعية في مواجهة اإلدمان وفتح حوار مع مجلس
النواب لتالفي الثغرات املوجودة بقوانني مكافحة اإلدمان.
لفت د /عمرو عثمان إلى أن حوالي  %9من سائقي احلافالت املدرسية يتعاطون
املخدرات ،وقد انخفضت النسبة إلى  %6,7بعد حملة عالج وتوعية من الصندوق.
وأنه البد من ضرورة اشتراك منظمات املجتمع املدني ووزارة األوقاف وأجهزة اإلعالم
في جهود مكافحة اإلدمان ،مع إنشاء قواعد للبيانات وبنك متكامل للمعلومات في
هذا الصدد.
ُم ش ِّدد ًا ضرورة إطالق حمالت ضغط على صناع الدراما للحد من مشاهد اإلدمان في
الدراما املصرية وتقنينها ،وفي هذا الصدد أشار إلى أمور ثالثة:
قيام الصندوق بإنشاء مرصد ملتابعة مشاهد اإلدمان في الدراما.
توقيع اتفاقية وميثاق شرف مع غرفة صناعة الدراما للحد من مشاهد اإلدمان في
الدراما املصرية ،وإن اعترف د /عمرو عثمان بعدم التزام املخرجني بهذا امليثاق.
حوالي  %80من األعمال الدرامية تتناول اإلدمان وتقدمه دومنا إبراز تداعياته اخلطيرة
على املدمنني.
ون َّبه د /عمرو عثمان إلى أن أكثر احملافظات التي ينتشر بها اإلدمان هي :القاهرة-
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سوهاج -أسيوط -البحيرة .وذهب إلى تفشي اإلدمان أكثر في املناطق العشوائية،
وأن  %60من املدمنني يتعاطون عقار "الترامادول".
 وأن الوصمة االجتماعية التي تلحق ب املدمن حتجب كثي ًرا من املدمنني عن التق ُّدم طل ًب اللعالج فال تزيد نسبة املتقدمني للعالج من املدمنني عن .%2,5
 كما أشار د /عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعالج اإلدمان إلى استثمارالصندوق جماهيرية وشعبية النادي األهلي والالعب محمد صالح واملمثل محمد
رمضان في تقدمي إعالنات توعوية ملكافحة اإلدمان وتعاطي املخدرات.
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المسح القومى الشامل للتدخين وتعاطى المخدرات

صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي
أو ً
ال  :التدخني

جدول ()1
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) طبق ًا للتدخني
النسبة املئوية

االستجابـــة
يدخن
ال يدخن
اإلجمالى

3.9
96.1
100

جدول ()2
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املدخنني طبق ًا لل سن
النسبة املئوية

ال سن
13
14
15
16
17
اإلجمالى

2.9
2.9
13.1
28.5
52.6
100
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جدول ()3
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املدخنني طبق ًا لإلقليم

النسبة املئوية

األقاليم
محافظات حضرية
محافظات وجه بحرى
محافظات وجه قبلى
محافظات حدود
اإلجمالى

8.0
53.3
36.5
2.2
100

جدول ()4
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املدخنني طبق ًا للتعليم

التعليم
أمى
يقرأ ويكتب
ابتدائى
إعدادى
ثانوى عام
ثانوى فنى
اإلجمالى

النسبة املئوية
9.5
5.1
14.6
39.4
11.0
20.4
100

جدول ()5
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املدخنني طبق ًا ملدى وجود أقارب مدخنني

النسبة املئوية

التعليم
نعم
ال
اإلجمالى

92.0
8.0
100
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جدول ()6
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املدخنني طبق ًا حلالة األب أو األم من حيث التدخني

النسبة املئوية

االستجابة
51.6
48.4
100

يدخن
ال يدخن
اإلجمالى
ثانياً  :تناول األدوية

جدول ()7
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) طب ًق ا لتناول األدويــــة

النسبة املئوية

االستجابة
3.9
96.1
100

نعم
ال
اإلجمالى

جدول ()8
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لل سن

ال سن
12
13
14
15
16
17
اإلجمالى

النسبة املئوية
7.4
6.6
14.0
14.7
22.1
35.3
100
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جدول ()9
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لإلقليم

النسبة املئوية

األقاليم
محافظات حضرية
محافظات وجه بحرى
محافظات وجه قبلى
محافظات حدود
اإلجمالى

10.3
61.8
27.2
0.7
100

جدول ()10
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا للتعليم

التعليم
أمى
يقرأ ويكتب
ابتدائى
إعدادى
ثانوى عام
اإلجمالى

النسبة املئوية
15.4
4.4
17.6
51.5
11.0
100

جدول ( )11توزيع عينة األطفال
(أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا ملدى وجود أقارب يتناولون األدوية

النسبة املئوية

االستجابة
نعم
ال
اإلجمالى

58.1
41.9
١٠٠
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جدول ( )12توزيع عينة األطفال
(أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا حلالة األب أو األم من حيث تناول األدوية

النسبة املئوية

االستجابة
58.2
41.8
١٠٠

نعم
ال
اإلجمالى

جدول ()13
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لنوع األدوية

النسبة املئوية

نوع األدوية

*

أدوية مسكنة
أدوية مهدئة
أدوية منومة
أدوية منشطة
عدد امل ستجيبني

71.3
27.9
1.5
14.7
-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من نوع من األدوية.
جدول ()14
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لنوع األدوية امل سكنة

االستجابة
ترامادول
بروفني وكيتوفان
بنادول
ريفو
كتافالم
نوفاجلني
مبي
غير َّ
اإلجمالى

النسبة املئوية
22.7
36.1
12.4
9.3
2.1
1.0
16.5
100
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جدول ()15
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لنوع األدوية املهدئة

النسبة املئوية

االستجابة
أدوية البرد والكحة
مبي
غير َّ
اإلجمالى

٨٦,٨
١٣,٢
١٠٠

جدول ()16
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لنوع األدوية املنومة

النسبة املئوية

االستجابة
أميتال
اإلجمالى

١٠٠.٠
١٠٠

جدول ()17
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) الذين يتناولون األدوية طبق ًا لنوع األدوية املنشطة

النسبة املئوية

االستجابة
تايجر كنج
أمفيتامينات
إيدرال
اإلجمالى

10.0
45.0
45.0
100

ثالثاً  :تعاطي املخدرات

جدول ()18
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) طبق ًا ملدى تعاطى املخدرات

االستجابة
نعم
ال
اإلجمالى

النسبة املئوية
١,١
٩٨,٩
١٠٠
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جدول ()19
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املتعاطني للمخدرات طبق ًا لل سن

ال سن
14
15
16
17
اإلجمالى

النسبة املئوية
2.6
12.8
30.8
53.8
100

جدول ()20
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املتعاطني للمخدرات طبق ًا لإلقليم

النسبة املئوية

األقاليم
محافظات حضرية
محافظات وجه بحرى
محافظات وجه قبلى
محافظات حدود
اإلجمالى

25.6
48.7
23.1
2.6
100

جدول ()21
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) املتعاطني للمخدرات طبق ًا للتعليم

التعليم
أمى
يقرأ ويكتب
ابتدائى
إعدادى
ثانوى عام
ثانوي فني
اإلجمالى

النسبة املئوية
10.3
5.1
23.1
35.9
2.6
23.1
100
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جدول ()22
توزيع عينة األطفال ( أقل من  18سنة ) املتعاطني للمخدرات طبق ًا لنوع املخدر

النسبة املئوية

االستجابة
أدوية البرد والكحة
مبي
غير َّ
اإلجمالى

٨٦,٨
١٣,٢
١٠٠

جدول ( )23توزيع عينة األطفال
(أقل من  18سنة) املتعاطني للمخدرات طبق ًا ملدى االستمرار أو التوقف عن التعاطى

النسبة املئوية

االستجابة
أتعاطى حتى األن
توقفت عن التعاطى
اإلجمالى

35.9
64.1
100

جدول ()24
توزيع عينة األطفال ( أقل من  18سنة ) املتعاطني للمخدرات طبق ًا لنمط التعاطى

النسبة املئوية

االستجابة
بشكل م ستمر
فى املناسبات
اإلجمالى

14.3
85.7
100
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رابعاً  :التعاطى األحادى /املتعدد

جدول ()25
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) طبق ًا للتعاطى األحادى  /املتعدد

النسبة املئوية

االستجابة
أحادى (أدوية أو مخدرات)
متعدد (أدوية  +مخدرات)
متعاط
غير
ٍ
اإلجمالى

4.3
0.4
95.4
100

جدول ()26
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) منط تعاطيهم أحادى  ،متعدد طبق ًا لل سن

ال سن
12
13
14
15
16
17
اإلجمالى

النسبة املئوية
6.1
5.5
11.7
14.7
25.2
36.8
100

جدول ()27
توزيع عينة األطفال (أقل من  18سنة) منط تعاطيهم أحادى  ،متعدد طبق ًا لإلقليم

النسبة املئوية

األقاليم
محافظات حضرية
محافظات وجه بحرى
محافظات وجه قبلى
محافظات حدود
اإلجمالى

11.7
60.1
27.6
0.6
100
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جدول ()28
توزيع عينة األطفال ( أقل من  18سنة ) منط تعاطيهم أحادى ،متعدد طبق ًا للتعليم

التعليم

النسبة املئوية

أمى
يقرأ ويكتب
ابتدائى
إعدادى
ثانوى عام
فانوي فني
اإلجمالى

13.5
3.7
19.6
47.9
9.8
5.4
100

جدول ()29
توزيع عينة األطفال ( أقل من  18سنة ) طبق ًا للتعاطى األحادى واملتعدد

النسبة املئوية

منط التعاطي
92.0
8.0
100

أحادى
متعدد
اإلجمالى
خامساً  :توفري خدمات العالج

مت تقدمي خدمات العالج لألطفال من خالل اخلط الساخن لعالج اإلدمان ()16023
خالل عام  2015لعدد ( )1000طفل  ،مع مالحظة أن خدمات العالج تقدم مجان ًا وفي
سرية تامة .
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مخاطر اإلدمان في مرحلتي الطفولة والمراهقة

د .داليا الجيزاوي

*

تعد مشكلة إدمان األطفال الصغار كارثة ع املية انتقلت إلى مختلف األقطار العربية
متأثرة بالقرية الكونية التي نعيش في ظاللها ،فبعدما كان اخلطر محدق ًا بطالب املدارس
املراهقني ،بات اخلطر اآلن ينال من األطفال الصغار وخاصة أطفال الشوارع واألطفال
العاملني في مهن مختلفة بحكم ظروفهم االقتصادية القاسية.
ومع االنفتاح الع املي وتوافر وسائل االتصال واأللعاب اإللكترونية ،لم يعد اإلدمان
متعلق ًا فقط ب املواد املخدرة فقد أصبح من الطبيعي إدمان األطفال واملراهقني اجللوس
فترات طويلة ملمارسة األلعاب املتوفرة على األجهزة الذكية واإلنترنت خاصة مواقع االتصال
االجتماعي؛ مما أفقدهم املقدرة على التواصل االجتماعي مع محيطهم اخلارجي ،وح َّولهم
إلى أج ساد ال تفارق يديها هذه األجهزة ،كما أثر على حتصيلهم الدراسي.
وفي هذه املقالة نتناول مخاطر هذه املشكلة في الدول العربية من خالل التطرق إلى
نوعي من إدمان األطفال واملراهقني :
ْ
النوع األول :إدمان املواد املخدرة.
النوع الثاني :اإلدمان اإللكــتروني.
أو ً
ال :إدمان املواد املخدرة

تشير اإلحصائيات الصادرة عن البرنامج الع املي ملكافحة املخدرات واجلرمية
(األودي سي سيب  )ODCCP -التابع لألمم املتحدة ،إلى أن عدد متعاطي املخدرات في
* باحثة.
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العالم  243مليون مدمن ،أي  %5من سكان الكرة األرضية ،وت ستهدف املخدرات فئة
الشباب في فترة املراهقه ملا ميرون به من تغيرات نف سية ،غير أن املخدرات ارتبطت
بجرائم القتل واإلرهاب واجلرائم املنظمة وغ سل األموال.
كما تشير التقارير الصادرة عن املكتب العربي لشئون املخدرات إلى انتشار املخدرات
في البلدان العربية بصورة كبيرة ،وعلي رأسهم مصر واجلزائر واملغرب واألردن ولبنان
وليبيا والكويت وسلطنة عمان والسعودية وسوريا(.)١
وإذا كانت الظروف االقتصادية قد دفعت أطفال الشوارع واألطفال العاملني للوقوع
في مشكلة إدمان املخدرات ،فإن املدارس االبتدائية احلكومية واخلاصة والدولية في شتى
األقطار العربية والشرق األوسط قد وقعت هي األخرى في هذا املستنقع بنسب مختلفة؛
مما يهدد م ستقبل األمن القومي في املنطقة كلها .وفيما يلي عرض مختصر حلجم
مشكلة إدمان املواد املخدرة وفق ًا ملا جاء في تقارير األمم املتحدة واملكتب العربي لشئون
املخدرات:
يف تونس

()٢

وفق ًا إلحدى الدراسات اجلامعية املنجزة بصفاقس عن  1073تلميذ ًا ب املعاهد الثانوية،
صرح  %6.1من املبحوثني باستهالكهم للمواد املخدرة ( %٨,٧من الفتيان مقابل  %4.6من
الفتيات) ،ومن بينهم  %1بصفة دائمة .ويتجه بعض املراهقني من متعاطي املواد الطيارة
إلى ممارسة مهن هامشية أو أنشطة غير شرعية للحصول على املال ،وغالب ًا ما يكون
ذلك على ح ساب متابعة التكوين املدرسي واملهني؛ ومن ثم يعرضون صحتهم للمخاطر
واالستغالل وسوء املعاملة بسبب قلة خبرتهم في احلياة وجهلهم بالنصوص القانونية
املنظمة للعمل.
يف العراق

وفق ًا للتقارير الصادرة عن املكتب العربي لشئون املخدرات ،فقد ارتبطت أزمة تعاطي
األطفال للمخدرات في العراق باالحتالل االمريكي للبالد؛ مما أدى إلى ازدياد عدد أطفال
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الشوارع؛ نتيجة لتردي األوضاع االقتصادية ،إلى جانب األعمال اإلرهابية والعنف الطائفي
والتهجير الق سري.
فأصبح احلصول على املواد املخدرة سه ًال،؛ فهي تباع عند مداخل املدارس في مناطق
عديدة من العاصمة ،بل إن البعض من األطفال ُي ستخدمون لتهريب املخدرات إلى داخل
املدرسة.
كما تشير الدراسات( )٣إلى أن انتشار املخدرات يرجع إلى أسباب عديدة؛ منها
:األعمال الفنية سواء األفالم أو امل سل سالت ،وتشجيع الشباب لبعضهم فى أماكن جتمعهم
مثل املقاهى.
يف مصر

وفق ًا ملا جاء في دراسة للمجلس القومى ملكافحة وعالج اإلدمان  ،فإن ما يقرب من
 %2من الذين تتراوح أعمارهم ما بني  12إلى  19عام ًا فى مصر تعاطوا املخدرات ولو مرة
واحدة فى حياتهم ،خاصة مع انخفاض سن التعاطى حتى الطفولة املبكرة (.)٤
وتتركز النسبة الكبرى في إدمان املراهقني واألطفال في "األطفال العاملني" أو "أطفال
الشوارع" ،أو "األطفال الذين يتعاطي ذووهم املخدرات"؛ حيث ال تختلف نسبة تعاطي
البنات املخدرات عن البنني وخاصة فيما بني  10أعوام إلى  16عام ًا؛ حيث يكون التعاطي
بصورة مت ساوية بني اجلميع "بنات كانوا أو بنني" أو األطفال الذين يعملون أو طالب
مدارس.
يف األردن

في دراسة ملكتب هيئة األمم املتحدة اخلاص مبراقبة املخدرات حول وضع املدارس
احلكومية األردنية ،كشفت عن تفاقم عدد الطالب من اجلنسني ممن يتعاطون الكحول
واملخدرات ،على الرغم من اعتبارها نسب ًا متدنية .وقد بلغ حجم الع ّي نة التي شملتها
الدراسة  2471طالب ًا وطالبة في  26مدرسة حكومية ،تراوحت أعمارهم بني  11و 16عام ًا.
وجاء تعاطي احلبوب املهدئة في املرتبة األولى بني طالب املدارس بنسبة بلغت 4.2
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في املائة من هؤالء األطفال ،وكان الالفت للنظر أن حجم انتشار هذه اآلفة بني الطالبات
أعلى من الطالب الذكور.
كما رصدت الدراسة "انتشار استنشاق املواد املخدرة والطيارة (املواد التي تتحول إلى
غازات) بنسبة  2.2في املائة من العينة ،وت ساوت فيها الذكور مع اإلناث".
يف املغرب

يرتفع سقف اخلطر في تعاطي طالب املدارس الصغار أقصاه في املغرب؛ حيث تؤكد
إحدى الدراسات أن  %25من الطالب يتعاطون ال سجائر واملواد املخدرة ،وهو رقم مرتفع إذا
متت مقارنته بالنسبة الضئيلة لهؤالء االطفال قبل عقدين من الزمن فقط ،والتي لم تكن
تتجاوز  5أو  %6ح سبما ذكرت الدراسة.
كما كان من الالفت أن غالبية املدخنني واملدخنات في املؤسسات التعليمية املغربية
تتراوح أعمارهم ما بني  13و 15عام ًا .إال أن تدخني ال سجائر في املدارس املغربية يعتبر
هين ًا نسب ّي ًا إذا جرت مقارنته بالظاهرة اجلديدة التي تتمثل في ارتفاع نسبة التالميذ
املدمنني تناول أنواع محددة من املخدرات،والتي تكتسب يوم ًا بعد آخر رواج ًا متزايد ًا في
أوساط التالميذ.
يف اليمن

أظهرت إحدى الدراسات واألبحاث احلديثة املنشورة في  18مارس  2014باليمن أن
نسب تعاطي وإدمان املخدرات بني األطفال في املجتمعات العربية تزيد ( )10أضعاف ما
يظنه اآلباء في تقديراتهم ،إلى جانب أن معظم التالميذ يعتقدون أن آباءهم لي سوا على
دراية مبدى خطورة تعاطيهم املخدرات؛ ومن ثم يقودهم هذا إلى التمادي في التعاطي غير
مهتمني مبا ينالونه من عقاب.
االستغالل يف الخليج

يظل األطفال في اخلليج هدف ًا رئيس ًا ملروجي املخدرات حيث تتم استمالتهم إلى
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الفئات ذات االستهالك املرتفع مما يجعلهم هدف ًا لضمان االستدامة ورواج هذه التجارة؛
وترتبط هذه املشكلة بثقافات اجتماعية وعادات وتقاليد قد متنع ذوي األطفال املدمنني من
الذهاب بأوالدهم إلى األطباء واملختصني لعالج اإلدمان ،وهو األمر الذي يحتاج إلى تغيير
ثقافة املجتمع ،واعتبار هؤالء من املرضى الذين يجب عالجهم ،وهم ي ستحقون الرعاية
الطبية واملجتمعية.
كيفية التصدي لهذه املشكلة

دعت الدراسات اآلباء وأعضاء هيئة التدريس في املدارس إلى ضرورة اكت ساب اخلبرات
للتعرف على أبعاد املشكلة وطرق مواجهتها عبر األدوار الفاعلة لآلباء ومراقبتهم ل سلوك
أبنائهم خاصة لدى الفئات االجتماعية املرفهة ،والذين يدرسون في املدارس الدوليةُ ،
وت اب
طلباتهم وتتوافر لديهم األموال الطائلة التي ينتظرها مروجو املخدرات الصطيادها؛ لهذا
ال ُب َّد من تواصل احلوار بني أفراد األسرة وترغيبهم في املشاركة االجتماعية .كما تلعب
األندية الرياضية واملراكز الثقافية دور ًا مه ّم ًا في تنمية مهارات األطفال مبا يصرفهم عن
اللجوء إلى املخدرات.
هذا إلى جانب وضع برامج عمل تتعاون فيها املدرسة مع اجلمعيات األهلية التطوعية
ومجالس اآلباء ورجال القانون واملنظمات العالجية؛ لتقدمي املصادر الالزمة للقضاء على
هذه الظاهرة.
ويأتي دور املجتمع في التصدي لهذه الظاهرة عبر م ساعدة املدارس على محاربة
املخدرات من خالل إمدادها باخلبرات والتمويل من قبل املجموعات واملؤس سات في املجتمع،
ومشاركة جميع أجهزة احلكم احمللي في املقاومة ومنع التعاطي.
كما يجب على الدول العربية املطالبة بالتنسيق فيما بينها لوضع برامج وقائية
وأخرى عملية؛ ملكافحة إدمان األطفال باعتبارها قضية أمن قومي.
ثانياً :اإلدمان اإللكرتوني لدى األطفال واملراهقني

إن التطور التكنولوجي الذي يشهده ع املنا املعاصر ومع توافر األجهزة واأللعاب
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املختلفة ،والتي أصبحت في متناول أوساط اجتماعية عديدة في الوطن العربي ،وبخاصة
األطفال واملراهقون؛ أدى إلى حرص األسر على توفير األلعاب اإللكترونية واألجهزة احملمولة
ألبنائهم كاجلوال واأليباد والبالك بري واأليفون والكمبيوتر وألعاب الليزر دون أن تعلم
أن إدمان هذه الوسائل قد ي سبب أمراض ًا عديدة .وعلى الرغم من صغر سن هؤالء
األطفال فإنهم يقضون وقت ًا طوي ًال ومتص ًال في ألعاب تعتمد على ال سرعة والتركيز بشكل
محترف؛ ما ي سلبهم الكثير من التفاعل مع احمليط اخلارجي؛ حيث ال يتجاوبون مع من
يتحدثون معهم.
أعراض التوحد

إن استخدام األجهزة املذكورة يعد دافع ًا للطفل حلياة أكثر ك س ًال وللتقليل من ممارسة
النشاطات احليوية ،منها اللعب اخلارجي في الهواء الطلق والقيام بالتمارين اجل سدية أو
أي نشاط آخر من شأنه أن يتطلب منهم حتريك اجل سم وإنفاق الطاقة التي لديهم.
ومن ثم فإن إدمان األطفال ألعاب األجهزة الذكية( )٥قد يعرضهم ويصيبهم بأعراض
مشابهة ألعراض التوحد ،بل يؤثر في مهاراتهم اللغوية واملجتمعية؛ حيث ي ساهم إدمان
هذه األجهزة في انطواء الفرد وكآبته.
مشكالت بصرية

من املعلوم أن شاشات األجهزة املذكورة والكمبيوترات تنبعث منها اإلشعاعات.
وبصرف النظر عن مقدار هذه اإلشعاعات ،فإنها في احلقيقة ،تتوجه نحو ج سم الطفل
وميكن أن ت سبب له األذى ،وتعد العيون واحدة من أكثر األجزاء اجل سدية ح ساسية .لذلك،
يجب فحصها بشكل منتظم لدى األطفال الذين يفرطون في استخدام األجهزة املذكورة.
ذلك أنه إذا لم يتم اكتشاف املشكلة مبكر ًا ،فمن املمكن أن تت سبب في إصابات طويلة
األمد في العني.
البدانة

إن الك سل واخلمول اجل سدي والفكري نتيجة للجلوس ل ساعات طويلة أمام التلفاز أو
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األجهزة اإللكترونية يقلالن من النشاط اجل سدي لهؤالء األطفال؛ ومن ثم يصبحون أكثر
مي ًال لإلصابة بالبدانة عندما يكبرون ،فالبدانة تعد أحد العوامل املهمة املرتبطة بأمراض
القلب واألوعية الدموية ،ومنها ارتفاع نسبة الكول سترول وضغط الدم ،فض ًال عن النوع
الثاني من مرض ال سكري.
العنف

وذلك ملا حتتويه هذه األلعاب من مشاهد عنف يرتبط بها الطفل ،وتؤثر في أسلوب
تصرفه إزاء املشكالت التي تواجهه .وقد أثبتت األبحاث التي أجريت في الدول الغربية
وجود عالقة بني ال سلوك العنيف للطفل ومشاهد العنف التي يراها ،ويرجع ذلك إلى أن
الطفل دون ال سابعة غير مميز وبعد ال سابعة ناقص التمييز ،وهو يتعلم ال سلوك العنيف
دون إدراك لصحة هذا أو خطئه .وليس شرط ًا أن يحدث ال سلوك العنيف بعد مشاهدة
العنف مباشرة كما يعتقد البعض ،بل إن مشاهد العنف تختزن في العقل الباطن ،وتخرج
حينما تتيح لها الظروف اخلارجية هذا من خالل مثير يشجع العنف املختزن في العقل
الباطن على اخلروج.
إلى جانب ما سبق من مخاطر صحية يتعرض لها الطفل العربي نتيجة إلدمان
التقنيات احلديثة من األجهزة ووسائل اإلتصال اإللكترونية ،فإنه أيض ًا قد يتعرض ألمراض
عديدة كالصداع واإلجهاد العصبي والتعب واضطرابات النوم والتوتر االجتماعي.
وقد أجرت مجموعة سوبيريور لالستشارات دراسة نشرت أخير ًا ،أظهرت أن ٪٥٩
من األطفال في منطقة الشرق األوسط لديهم نوع جديد من الرهاب ي سمى نوموفوبيا
 ،Nomophobiaوالتي تعني “ ، "no-mobile-phone phobiaوهو شعور باخلوف من
فقدان الهاتف احملمول أو ال سير من دونه(.)٦
كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة( )٧؟

ميكن لألهل ال سماح ألطفالهم بالتعرف واستخدام هذه األجهزة في سن مبكرة
على أال حتل محل اللعب اخلارجي واللعب مع األقران .كما ينبغي أيض ًا أن يكون اآلباء
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واألمهات على بينة من املخاطر التي تكمن في استخدام هذه األجهزة على املدى الطويل
 ،باإلضافة إلى مراقبة ما يتصفحه أبناؤهم ومعرفة من يتواصلون معهم ،خاصة في ظل
كثرة البرامج واملواقع التي تعرض أشياء قد جتعل األطفال أكثر عدوانية أو قد ال تتناسب
مع قيم مجتمعاتنا وتقاليدنا.
وأخير ًا ينبغي توفير أنشطة رياضية واجتماعية وعلمية من قبل األسرة للطفل ،
تستثمر من خاللها وقته وتقلل من جلوئه إلى هذه األجهزة لشغل وقت الفراغ الذي
ميلكه.
إدمان التلفزيون

توصلت دراسة ألحد الباحثني في مجال الوقاية الصحية إلى أن اجللوس طوي ًال
يضر صحة األطفال على املدى الطويل؛ حيث إنه يزيد من خطر اإلصابة بالبدانة وأمراض
األيض ويقلل من كثافة العظام؛ مما يؤدي إلى اإلصابة بهشاشة العظام والتعرض للكسور.
وكانت دراسات سابقة قد أوضحت أن كل ساعة يقضيها الطفل في مشاهدة
التلفزيون يوم ّي ًا تزيد احتمال تعرضه ملشكالت في التركيز مستقب ًال بنسبة  ،٪١٠واألمر
ينطبق كذلك على األجهزة الذكية ،فبقاؤه عليها ملدة  3ساعات يعني إمكانية إصابته
مبشكالت التركيز التي قد تصل إلى .٪٣٠
ولتجنب هذه املخاطر الصحية ،تنصح الدراسة الوالدين بتشجيع أطفالهما على
ممارسة الرياضة بانتظام ،مشيرة إلى إمكانية إتاحة الفرصة لألطفال ملمارسة األنشطة
احلركية داخل غرفهم.
الهوامش:
1 .1تقرير املكتب الع املي عن املخدرات  - 2016يونية .2016
2 .2صندوق األمم املتحدة للطفولة  ،2010تطوير العمل الشبكي في مجال حماية الطفولة بصفاقس  ،م سارات
املراهقني املتعاطني املواد الطيارة.
ملتخص ص في املواد املخ ّدرة.
3 .3أ.د لقمان سويلى ( )2015أستاذ علم االجتماع جامعة ال سليمان ّي ة وا
ّ
4 .4اجلعفراوي ،إيناس ( ،)2015املجلس القومي ملكافحة وعالج اإلدمان ،القاهرة.
5 .5د.عمر أبو الرب  ،د.إلهام مصطفى القصيري ( ،)2014املشكالت ال سلوكية جراء استخدام الهواتف الذكية
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من قبل األطفال من وجهة نظر الوالدين في ضوء بعض املتغيرات ،املجلة الدولية لألبحاث التربوية  ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة  ،ع . 35
6 .6موقع البوابة العربية لألخبار التقنية https://aitnews.com/2014
7 .7د.عمر أبو الرب  ،د.إلهام مصطفى القصيري ( ،)2014مرجع سابق  ،ص .190
8 .8ماري وين ( ،)1999األطفال واإلدمان التلفزيوني ،بحث مترجم  ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت.
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الكلمات األخيرة لـ " باولو فريري"
قراءة في كتاب :المعلمون بناة ثقافة
عرض أحمد عبد العليم*
يعد هذا الكتاب آخر منتج فكري لفيل سوف التربية املعروف (باولو فريري) ،وفيه يتوجه
برسائل ذات داللة إلى امل سئولني عن التربية والتعليم ،م ستن دًا في رسائله على املبادئ والقيم التي
سعى إلى تأصيلها على مدار سنوات عمره
( )1997 -1921التي حتفل ب املعارك الفكرية
مثلما حتفل باإلنتاج العلمي املعنيِّ بالتربية
والتعليم؛ إذ يُصنف باولو فيريري ضمن كبار
مفكري التربية النقدية في العالم ،ولعل ذلك
يرجع إلى كونه أحد كبار رجال التربية الذين
ك رَّسوا حياتهم لنصرة الضعفاء والفقراء
واملهمشني؛ حيث جعل من التعليم والوعي
وصول إلى احلرية ومتكني املقهورين من مقدراتهم ،ويعود
ًً
سبيل إلى التحرر من القهر
ً
النقدي
أيض ا إلى كونه جتاسر واقتحم معاقل التعليم التقليدية مبا لديه من أفكار حتررية؛ ليقوض
ً
أركانها النمطية التي فرضت سطوتها على اإلنسان ،فهاجم ثنائية املعلم /التلميذ ومفهوم
التعليم البنكي القائم على التلقني.
ويرتكز منهج فريري في التعليم على احلوار الذي ي سعى إلى خلق حالة من الوعي النقدي
تفضي إلى إحداث فعل جماعي يت سم باإليجابية لتغيير الواقع ،والتمرد على ثقافة الصمت
مبا يؤدي إلى أنسنة املجتمع البشري واخلالص من ثقافة الت سلط التي تتأصل في منظومة
التعليم من خالل املنهج التقليدي القائم على احلفظ والتلقني؛ فدور املعلم ال يقوم على (ملء)
* باحث ،املجلس العربي للطفولة والتنمية.
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عقول املتعلمني ب املعرفة ،فنية كانت أو غير ذلك ،ولكنه يتج سد في محاولة للتحرك نحو أسلوب
جديد في التفكير لدى ك ٍّل من املتعلم واملعلم من خالل العالقة احلوارية.
ومن ثم فإن أفضل الطالب في مواد الفيزياء أو الرياضيات لي سوا أولئك الذين يحفظون
معادالتها ،وإمنا هم أولئك الذين يدركون األسباب والعوامل التي أدت إلى بلورة هذه املعادالت؛
أما إذا قام الدارسون باستقبال محتوى املناهج التي تصب في عقولهم باسم املعرفة بإذعان،فقد
ميل نحو التكرار واالجترار.
أصبحوا غير قادرين على التفكير وازدادوا ً
وقد تبلورت هذه الفل سفة التي تقوم في صميمها على املنحى (اإلنساني الدميوقراطي)
عبر خبرات حياتية ،ورؤية نقدية ،ومعاناة ل سنوات طوال ،متكن خاللها من صياغة فل سفته
التربوية ،هذه الفل سفة التي يتبناها ويؤمن بها عديد من التربويني على م ستوى بلدان العالم؛
بوصفها فل سفة إنسانية تؤمن بطاقات اإلنسان وقدرته على صناعة التاريخ ،وتدعم ثقته بنف سه
فاعل قادرًا على تغيير واقعه ،من خالل إميان عميق بضرورة الدميوقراطية القائمة
بحسبانه ً
على احلوار الب نَّاء ،واإلميان بقيم العدل وامل ساواة ،رافضة ألشكال القهر والت سلط كافة ،التي
ميكن أن تنتج عن أمناط التعليم التقليدية املنتشرة في املدارس.
يحتوي الكتاب على عشر رسائل ،مضافًا إليها رسالتان متثالن مقدمة بعنوان (الكلمات
األولى) ،وخامتة بعنوان (الكلمات األخيرة) ،وما بينهما من الرسائل العشر التي يتوجه بها
إلى القائمني على التعليم في م ستوياته املختلفة من معلمني وم سئولني عن منظومة التربية
والتعليم ،يتناول من خاللها مواقف تعليمية متعددة ،تواجه املعلم في ممارساته اليومية؛ حيث
يدخل من خالل رسائله العشر الفصل مع املعلم اجلديد ،في أول درس من دروسه في املدرسة،
ومتتد لتشمل عالقة املعلمني بطالبهم ،وإشكاليات النظام التعليمي في ظل اإلدارة البيروقراطية،
والتقومي واملتابعة ،إلى أن يصل إلى ال سمات التي ينبغي أن يتحلى بها املعلم.
ويقع الكتاب فى عشر رسائل متثل أهمية بالغة لكل من يطمح إلى أن يتشرف بأداء أنبل
وأقدس مهمة عرفتها اإلنسانية؛ يبدأ أولها بأهمية قراءة الكلمة التى حتمل املفتاح السحرى فى
قراءة العالم وفهمه ،ثم أهمية املناخ الدميوقراطى اآلمن فى رسم مالمح اإلبداع في إطار العملية
التعليمية ،وأهمية برامج اإلعداد فى خلق القدرة واملهارة؛ توطئة لرسم أطر العالقة املثالية بني
املعلم واملتعلم وتناول مفهوم الهوية الثقافية وعالقتها بالتعلم ،وكيف أننا نصبح مخلوقات
خاصة وفريدة إذا أدركنا عمق هُ ويتنا فى سياق واقعى ال ينفصل عن ال سياق املادى؛ فتتشكل
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والع�يــن مــن عمــره؛ إذ إننــا نصبــح
ش
" ال يصبــح أحــدٌ فجــأة ناضجً ــا ف ي� الخامســة
ـ� م ــع كل ي ــوم يم ــر علين ــا .إن االس ــتقاللية عملي ــة نض ــج ،أي عملي ــة تش ــكيل
ناضج ـ ي ن
ـى تدف ــع إىل
ـ� ،وإنم ــا ه ــي مرهون ــة بالخ ـ بـرات ال ـ ت ي
الوج ــود ،وه ــي ال تح ــدث ف ي� وق ــت مع ـ ي ن
ـى يج ــب أن يرتك ــز تعلي ــم االس ــتقاللية ع ــى
اتخ ــاذ الق ــرار والمس ــئولية .وبه ــذا المع ـ ن
ح ــق الح ــوار والحدي ــث م ــع الآخ ــر ،ال الحدي ــث إىل الآخ ــر".
متوصل إلى خالصة جوهرية
ً
مالمح النظام األمثل ملا يجب أن تكون عليه طبيعة هذا النظام،
ال ي ستغني عنها املعلمون بناة الثقافة؛ وهى أن تعرف وأن تنمو ،فتجد أنه من أي سر ال سبل أن
تتم رؤية كل شيء فيما بعد.هذه هى مالمح رسالة املعلمني بناة الثقافة ،التى يش ِّك ل استيعابها
بداية امل سار ال سليم لإلصالح التعليمى.
وفي ثنايا كل هذه الرسائل تتشابك إشكاليات الواقع مع طموحات التغيير ،والرؤية النظرية
مع املمارسة ،في إطار فل سفة تربوية متماسكة البنيان ،يقول عنه (شيخ التربويني) األستاذ
الدكتور حامد عمار" :إننا إزاء كتاب مبدع ،تتالقح فيه قضايا التربية والتعليم مع الفلسفة
(وجودًا ومعرفة وأخالقًا) ،ومع االجتماع (بنية وعالقات وديناميات) ،ومع ال سياسة (نظا ًم ا
وقوة وإيديولوجيا) ،وهو جدير بأن يحظى بات ساع قرائه بني مختلف فروع العلوم االجتماعية
والسياسية واإلنسانية ،إلى جانب املعلمني والتربويني".
املقدمة :الكلمات األوىل  ...شرك تربوي
في هذه الرسالة يقوم (فريري) مبناقشة عنوان الكتاب موضحً ا ضرورة القيام بعملية حتليل
لكلماته؛ حيث يطرح دور املعلمني ومهامهم األساسية وعالقتهم بطالبهم ويقدم بعض األفكار
حول عملية التدريس واختالفها عن الوالدية ،مؤك دًا على أن التدريس مهنة تتضمن مهمة محددة
ومتطلبات خاصة غير تلك التي يتعني أن تتوافر لألب/األم ،ويراها تفرقة مهمة لتوضيح األدوار
واملمارسات التي ينبغي على املعلم القيام بها للنضال من أجل حت سني الظروف البيئية ملنظومة
التعليم/التعلم السائدة التي تتسم عادة بالنمطية والتقليدية ،وسعيه من أجل مواجهة البيروقراطية
اإلدارية التي ت سيطر على هذه املنظومة،ثم تع رِّج الرسالة إلى احلديث عن عملية تقومي املعلمني
وتدريبهم وأهميتها في إطار من التعلم امل ستم ر ،وليس إلى التقومي من أجل العقاب.
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كذلك يرفض عمليات التعليب التي ي سعى (اخلبراء) دائما إلى وضع املعلم في إطارها.
ويختم فريري رسالته بكلمة معبرة عن موقفه الذي ميتاز بالوضوح دائما إذ يقول :وهكذا  ...فإن
قضية التم سك بدور املعلم معل ًم ا ،ال والد ّيًا ،يشير إلى حقيقة أننا جميعا منتلك اخلبرة والواجب
في أن نكافح من أجل االستمتاع باحلق في أن نكون أنف سنا ،نختار ونقرر ،ونكتشف األقنعة
لتنجلي احلقائق .فيبقى املعلم معل ًم ا ،ويبقى الوالدان والدين ،ورمبا جند وال دًا ال يحب أطفاله
كما ينبغي ،وقد ال يحب متا ًم ا دور الوالدية ،لكنني ال أستطيع أن أتصور معل ًم ا ال يحب طالبه،
على الرغم من إدراكه بأن احلب وحده ال يكفي.
الرسالة األوىل :قراءة الكلمة تمكِّن من قراءة العالم
يطرح "فريري" من خالل رسالته األولى لهؤالء الذين يتجاسرون على اتخاذ التدريس مهنة
لهم ،أهمية الوعي امل سبق باحملتوى الذي سيقومون بتدري سه؛لكي يتمكنوا من فهمه ،ومن ثم
التعامل معه وتقدميه إلى املتعلم؛ فقدرة املعلم األولى على التعلم تكمن في بحثه الدءوب عن
الطريقة التي جتعله متوح دًا مع حب استطالع تالميذه ،وما يتوقون إلى معرفته ،مغ لِّ فًا ذلك
مبرونة ذهنية وتواضع علمي ،فإعداد الفرد للتعلم والدراسة هو في صميمه نشاط ناقد ومبدع
سبيل في دراسته أو
ً
ومتجدد ،وال ميكن إلنسان أن يدرس دراسة أصيلة إن لم يتخذ من النقد
واع وخبرة إبداعية حول الفهم والتواصل الشامل .إذ من
قراءته ،فالقراءة هي عملية بحث وفهم ٍ
الضروري أن نأخذ في االعتبار االمتالك النقدي لتكوين ذواتنا ،والذي يتشكل اجتماع ّيًا ليكون
قوة ناشطة واعية تتكلم وتقرأ وتكتب وهذا هو املغزى الناقد للتدريس والتعلم.
الرسالة الثانية :ال تجعل الخوف مما هو صعب يشل حركتك
يؤكد "فريري" على أن أحد أخطائنا الفادحة التي ميكن أن نرتكبها سواء كنا معلمني أو
متعلمني يتمثل في انسحابنا املسبق من مواجهة أول صعوبة تقف في طريقنا ،فنادرًا ما يوجد
نص طيعٌ لفهم القارئ ،ومالئ ٌم لفضوله ،ومن ثم قدرتنا على التعامل مع النص بحميمية متكننا
ٌّ
من دراسة حقائقه وخفاياه ،ونقاط ضعفه وقوته،ونستطيع كشف غموضه ،فقراءة النص ما هي
إال عالقة تعامد مشترك بني النص والقارئ ،وفيها يعيد القارئ كتابة النص املقروء.
الرسالة الثالثة :لقد التحقت بربنامج إعداد املعلم حني لم أجد خيارات أخرى
يؤكد باولو فريري على ضرورة النضال الدائم من أجل حت سني شروط العمل للمعلم على
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كل امل ستويات منذ مرحلة اإلعداد التي تؤهله للقيام بعملية التدريس وحتى الظروف املوضوعية
والذاتية التي يجد نف سه محاطً ا بها  ،وأن يؤمن في أثناء نضاله اليومي بأنه لن ت ستطيع أمة
أن تؤكد ذاتها من خالل أشواقها احلارَّة صوب املعرفة من دون أن تغامر مبشاعرها من أجل
جل َّم ة احملتملة ،ولن ي ستطيع مجتمع أن
التجديد املتواصل لذاتها ،ومن دون أن حتتمل املخاطر ا َ
يؤكد ذاته من دون تنمية ثقافته وعلمه وقدراته البحثية والتكنولوجية ،وأخي رًا نظام تعليمه ،وكل
هذا يبدأ من املدرسة االبتدائية.
الرسالة الرابعة :الصفات الالزمة للمعلمني التقدميني من أجل أداء أفضل
يوصي فريري املعلمني بالتحلي مبجموعة من الصفات التي يراها ضرورية لكل معلم،
راق عن الثقة
ويضع في مقدمتها التواضع،مؤك دًا على أن التواضع هو -في صميمه -تعبير ٍ
بالنفس ،وتقدير الذات واحترام اآلخرين ،ويعقبها بصفة أخرى حتدث كثي رًا عنها في كتاباته
املختلفة وهي احملبة ،ويؤكد أنه حني يشير إلى احملبة فإنه يقصد امتدادها إلى الطالب وعملية
التدريس ذاتها ،و َي ُع دُّها الصفة التي متنح املعلم القدرة على مواصلة نضاله ومجابهة سلبيات
مهنته بشجاعة ،وتأتي صفة الت سامح لتش ِّك ل ثالوثًا مه ًّم ا لصفات املعلم الذي يبحث عن أداء
قليل عن اآلخر والتفضل
تعال ما أو رغبة في االرتفاع ً
أفضل ليس لكونها صفة تعبر عن ٍ
عليه؛ بل ألنها صفة تك سبني التوازن واالت ساق مع وجودي وتاريخي ،ثم يجمل فريري مجموعة
من الصفات العامة مثل احل سم ،والشعور باألمان ،والتوتر القائم بني الصبر وعدم الصبر أو
التعجل ،وأخير بهجة العيش.
الرسالة الخامسة :أول يوم يف املدرسة
اليوم األول للمعلم لن يكون خال يًا من التوتر وعدم الطمأنينة ال محالة ،ومن الطبيعي
التعرض ملشاعر اخلوف ،غير أن ما يجعل املعلم قادرًا على مواجهة مخاوفه هي عملية التدريب
اجليد والقدرة على التعلم الذاتي واملستمر ،وتقبل النقد والتقومي الذاتي واملوضوعي لتحسني
األداء ،وإذا ما أكدنا على صفات املعلم اجليد ودربنا املعلم اجلديد عليها ،يصبح قادرًا من خالل
تواضعه وثقته بننفسه من التعامل مع مخاوفه.
الرسالة السادسة :عن العالقة بني املعلم واملتعلم
إن العالقة بني املعلمني واملتعلمني عالقة معقدة وأساسية وصعبة ،يجب أن تتم في مناخ من
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الدميوقراطية واالحترام املتبادل ،وقد طرح فريري قضية مهمة في بدء احلديث عنها وهي ضرورة
االت ساق بني ما نقول وما نفعل ،والتي يجب أن تتضمنها املمارسة التعليمية ،وأن أي مظاهر
تعبر عن تناقض بني ما يقوله املعلم وما يفعله سيكون تأثيرها كبي رًا ،خاصة أن األطفال لديهم
ح ساسية شديدة نحو املدرسني الذين يفعلون عكس ما يقولون ،كما يؤكد على نوع من التعاقد
الذي يجب أنْ ال يُفتقد في العالقة بني املعلم والطالب وذلك هو االلتزام امل ستمر بالعدل ،واحلرية،
واحلقوق الفردية ،والدفاع عن الضعفاء.
الرسالة السابعة :من مجرد الحديث إىل الطالب إىل الحديث إليهم ومعهم ،ومن
مجرد االستماع إليهم إىل جعلهم يستمعون إلينا
يؤكد فريري أنه من املهم أن نعيش اخلبرة املتناغمة واملتوازنة بني التحدث إلى املتعلمني
والتحدث معهم ،ويرى أنه إذا قرر املعلم أن يعيش التجربة الدميوقراطية فإنهم بذلك يعيشون
أيض ا ،فاحلوار الذي يدور بني املعلم واملتعلم عادة ال يرتكز
التجربة الصعبة ،ولكنها املمكنة واملمتعة ً
على احملتوى التعليمي فح سب بل يدور حول احلياة نف سها ،ويهيئ ذلك ُم ناخً ا مفتوحً ا وح ّرًا في
بيئة التعلم داخل الفصل الدراسي ،ونضالنا من أجل تضييق الفجوة بني ما نقول وما نفعل ،من
خالل تأمل جتاربنا ونقد ممارساتنا هو ال سبيل للوصول إلى حلم الدميوقراطية.
الرسالة الثامنة :الهُوية الثقافية والتعلم
إن أهمية هُ وية كل فرد منا معل ًم ا كان أو متعل ًم ا بوصفه أداة في املمارسة التعليمية
مسألة واضحة ،كما تبدو أهمية وجودنا بحسباننا منتجني للعالقة املشحونة بالتوتر بني ما
عامل حيو ّيًا في بناء عملية التعليم
ً
نرثه وما نكت سبه ،ومن َث َّم ميثل املناخ العام الذي نعيش فيه
 ،فال ُه وية الثقافية للمعلم ،وكذلك للمتعلم تلعب دورًا محور ّيًا في بناء العالقات داخل املمارسة
التعليمية وتؤثر فيها ،فما بني احترام ثقافة املتعلم وسياقه االجتماعي وبني الرغبة في تغيير
بعض العادات الثقافية غير املناسبة تعقيدات يجب أن توضع نصب أعيننا عند القيام بعملية
التدريس التي ال ميكن أن تتم مبعزل عن ال سياق العام واخلبرات احلياتية للمتعلم ،ف املدرسة
الدميوقراطية يجب أنْ ال تكون مفتوحة دائ ًم ا على ال سياق الواقعي للطالب فح سب ،بل عليها
أن تتسم بقدر من التواضع في التعامل مع هذا السياق الواقعي للطالب.
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الرسالة التاسعة :السياق الواقعي والسياق املادي
ذات وموضو ًع ا في الوقت نف سه ،فاعلني
نحن الكائنات الوحيدة القادرة على أن تكون ٍ
ومفعولني ،ونحن نعي هذا بدرجات متفاوتة ،ومن ثم ال ميكننا التغافل عن ال سياق املادي الذي
يعيشه الطالب وطبيعته بأي حال من األحوال ،ومن هنا فمن الضروري عند إعداد املعلم وتهيئته
نظر ّيًا أن مننحه املهارات التي تؤهله لدراسة الواقع دراسة نقدية،ومبا ميكنه من التعامل مع هذا
ال سياق املادي ومراعاته عند ممارسة التعليم وتقدمي العالم للطالب بشكل نقدي ،والربط احلذر
بني النظرية واملمارسة.
الرسالة العاشرة:قضية النظام مرة أخرى
ميثل التعليم منظومة متكاملة ال ميكن فصل عناصرها عن بعضها مهما كانت احلجج،ومن
عمل فكر ّيًا ،أو أن يقرأ بوضوح،
دون هذا النظام العقلي املتكامل ال ي ستطيع الفرد أن يخلق ً
أو أن يكتب بعناية ،أو أن يالحظ ويحلل ويق وِّم العالقات بني احلقائق ،ومسئوليتنا السياسية
واألخالقية واجلمالية والتعليمية والعلمية بوصفنا كائنات اجتماعية وتاريخية تدفعنا إلى االلتزام
بضرورة صياغة نظام تعليمي عقالني يتضمن عناصر اإلنسان املادية واملعنوية كافة ،ويراعي
سياقه الواقعي ومعاناته اليومية.
الكلمات األخرية:
نحن كائنات وراثية ثقافية ،ونتيجة ألننا "مبرمجون للتعلم" فإننا نعيش ونختبر ،ولسوف
جند أنف سنا معرضني للخبرات الناجمة عن العالقة بني ما نرثه وما نكت سبه ،فنحن ل سنا
الطبيعة وحدها،كما أننا لسنا من تشكيل الثقافة والتعليم وإعمال الفكر فحسب ،وهكذا فإن
النمو لدينا هو خبرة تتأثر بالوراثة البيولوجية ،والظروف النفسية والثقافية والتاريخ والتعليم
وال سياسة واجلماليات واألخالق ،ومن خالل النمو في تكامله يصبح كلٌّ منا في حالة تناغم
مع كينونته ،مع أننا عادة ما نفتقر إلى نزعة الكفاح لتحقيق ذلك النمو املتكامل املتناغم الذي
ينبغي أن نطمح إلى بلوغه ،مثلما علينا أن نطمح إلى أن ننمو من ّوًا سو ّيًا بدن ّيًا مبا يشمله ذلك
منو في جميع أعضاء أج سامنا ،وأن ننمو عاطف ّيًا بصورة متزنة ،وأن ننمو فكر ّيًا من خالل
من ٍ
املشاركة في املمارسات التعليمية كم ّيًا وكيف ّيًا ،من خالل ما تتيحه املؤسسات التعليمية ،وأن
أيض ا إلى أن ننمو مع االحترام املتبادل
ننمو بذوق طيب حيال العالم الذي نعيش فيه ،وأن نطمح ً
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من أجل التغلب على جميع العقبات التي حتول دون النمو املتكامل ملاليني البشر املنتشرين
في أرجاء ع املنا.

**

هوامش :

اسم الكتاب :المعلمون بناة ثقافة – رسائل إىل الذين يتجارسون عىل اتخاذ التعليم مهنة.
تأليف :باولو فريري.
الراص إبراهيم  -د .لمياء محمد أحمد.
ي
ترجمة :د.حامد عمار  -د .عبد
الناشر :الدار المرصية اللبنانية -القاهرة.
سنة النشر. 2004 :

ملحوظ ــة :أعيد نشر الكتاب في العام  2005ضمن منشورات ( القراءة للجميع  -مكتبة
األسرة) مبعرفة الهيئة املصرية العامة للكتاب.
باولــو فريــري :ولد ألسرة من الطبقة املتوسطة الفقيرة في مدينة ري سيف-البرازيل في
 19من سبتمبر  .1921واختبر فيراري الفقر واجلوع من خالل الك ساد الكبير الذي حدث في عام
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1929،و هذه التجربة كانت بداية اهتمامه بالفقراء وساعدته على تكوين رؤيته للتعليم التي خرجت
فيما بعد في صورة نظريات ذات تأثير ع املي واسع.
التحق فريري بكلية احلقوق ،جامعة ري سيف في  ،1943وهناك درس الفل سفة وعلم نفس
أيض ا التحق بالبيروقراطية القانونية ولكنه لم ميارس احملاماة حيث إنه
اللغة في الوقت ذاتهً .
فض ل إعطاء دروس لغة برتغالية للمرحلة الثانوية .تزوج في عام  1944إلي سا مايا كوستا دي
َّ
أوليفيرا ،املدرسة ب املرحلة االبتدائية ،وأصبح لديهم خم سة أوالد.
يصنفه العديد من الباحثني التربويني ضمن كبار الرواد املؤس سني للتربية النقدية أمثال:
إريك فروم  ،وبيير بورديو ،وبرت ستني ،واحلق أن الرجل له من القيمة واألهمية ما يجعالنه ال يقل
عن هؤالء املفكرين الكبار في الدرجة واملكانة من حيث قدرته على التحليل وطرح األفكار ومناقشة
الرؤى والتصورات التربوية ،وقد برز ذلك جل ّيًا من خالل العديد من املؤلفات التي أثرى بها مكتبة
الفكر التربوي ،ونذكر منها:
 التعليم كممارسة للحرية. نظرات في تربية املعذبني في األرض. تربية احلرية. املعلمون بناة الثقافة. الفعل الثقافي من أجل احلرية. -وأكثر أعماله أهمية وإثارة للجدل (تربية املقهورين).
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سياسات وقواعد النشر
مجلــة الطفولــة والتنميــة ..مجلــة علميــة ،متخصصــة ،فصليــةُ ،محكمــة ،تُعنــى 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.
•تُعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا ..وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي
املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
•تُعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن ،يكــون رأيهمــا ملز ًمــا ،وفــي
حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث ،يكــون رأيــه قاطعـ ًا.
•األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر ..ال تُعاد إلى صاحبها.
•االلتــزام باألصــول العلميــة فــي إعــداد وكتابــة العمــل العلمــي مــن حيــث كتابــة املراجــع
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 تُرســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة  ،info@arabccd.orgوإذا
لــم يتيســر ذلــك  :ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختني 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
حالــة الهوامش).
•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 كام ـ ًا ،وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.
• ُيعـ ُّد العمــل العلمــي قابـ ًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد
النشــر ،مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
•
•
•

•أن تقدم في حدود ( 5000كلمة ،أي ُقرا َبة  25صفحة).
•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 ( 4000كلمة ،أي ُقرا َبة  20صفحة).
• •أن تكون املوضوعات حديثة ،لم يسبق نشرها.
تجارب ميدانية :
• •أال يزيــد عــرض التجربــة علــى ( 3000كلمــة ،أي ُقرا َبــة  15صفحــة)؛ لتلقــي الضــوء علــى
جناحــات جتربــة حكوميــة أو أهليــة عربيــة ،لتعميــم الفائــدة.
• •أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة.
• •عروض الكتب والرسائل اجلامعية :
• •أال يزيد عدد صفحات العرض على ( 2000كلمة ،أي ُقرا َبة  10صفحات).
• •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 ( 1600كلمة ،أي ُقرا َبة  8صفحات).
• •أن تكون تلك الفعاليات حديثة ،وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي.
الترجمات :
• •أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على ( 2000كلمة ،أي ُقرا َبة  10صفحات).
ـض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن
• •أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة ،لــم ميـ ِ
ثــاث ســنوات ،مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• •الفنون املوجهة للطفل ذي اإلعاقة.
• •اإلعالم والطفل.
مالحظة :
تؤكــد مجلــة الطفولــة والتنميــة للقــراء واملهتمــن مبجــال الطفولــة العربيــة ،
رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول مواضيــع أخــرى مللفــات األعــداد التاليــة،
كمــا تأمــل املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه ٫
أو فــي أيــة موضوعــات تتعلــق باملجلــة  ،وفق ـ ًا لسياســات وقواعــد النشــر .
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