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ــة  ــة إقليمي ــة عربي ــة منظم ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل

ــاء  ــد ج ــة، وق ــة الطفول ــال تنمي ــي مج ــل ف ــة تعم ــر حكومي غي

و  ــم س ــب ال اح ــن ص ــادرة م ــام 1987 مبب ــس ع تأســيس املجل

ــز، رئيــس املجلــس؛ بنــاء  زي ع ــد ال ب ــن ع ــال ب ــري ط ــ�ي الأم ل م ال
ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي عل
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شكر وتقدير
أ.د. حسن البيالوي*

ــو  ــدد، وأدع ــراء هــذا الع ــي إث ــن شــاركوا ف ــني الذي أشــكر الســادة الباحث

القــراء األعــزاء إلفادتنــا بآرائهــم حــول أعــداد املجلة، عبر اســتطالع الــرأي الذي 

ــى تطوير املجلــة، وعلى  ــى املوقــع اإلليكترونــى للمجلــس، حرصًا عل جنريــه عل

مشــارف العــام اجلديــد نؤكــد حرصنــا وســعينا ألن تكــون املجلــة نافــذة لــكل 

الكتــاب والباحثــني العــرب املهتمــني مبجــال الطفولــة، وأن تتنــوع موضوعاتهــا 

لتشــمل قضايــا الطفــل فــي كل األقطــار العربيــة.  

ــى  ــة عل ــة العلمي ــاء اللجن ــاتذة أعض ــادة األس ــود الس ــكر جه ــا أش كم

ــى هــذا املســتوى العلمي  مســاهمتهم العلميــة االكادمييــة للوصــول باملجلــة إل

املتميــز.

ــس  ــس؛ رئي ــي باملجل ــى الســادة األســاتذة زمالئ ــد إل ــك ممت والشــكر كذل

ــى اجلهود املتميــزة واملثابرة  هيئــة التحريــر، ومديــر وأعضــاء هيئــة التحرير، عل

ــى التميــز فــي هــذا  فــي إخــراج هــذا العــدد، وجهودهــم الدائمــة فــي االرتقــاء إل

العمــل العلمــي اجلــاد.

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ري  خ م ب ت ام وأن ل ع زاء .. ك راء الأع ق ال

عــام جديــد يتجــدد فيــه األمــل بــأن يكــون أقــل تعاســة مــن العــام املنصــرم، وأن يكــون 

ــوا  ــم وأســرهم مــن بالدهــم، وترك ــن شــردوا هــم وأهله ــاء الذي ــال األبري ــًا لألطف ملجــأ آمن

ــني  ــم ممزق ــاء العال ــي أنح ــرة ف ــام املتناث ــي اخلي ــوا ف ــم ليعيش ــم ومنازله ــم وقراه مدنه

ــوب فيهــم. ــر مرغ ــًا غي معذبــني وضيوف

وأنــا لســت متشــائمة لكننــي حزينــة، وأنــا لســت وحــدي. فــكل أم وكل إنســان 

عربــي أو غيــر عربــي يشــعر باحلــزن واأللــم للحــال الــذي يعيــش فيــه هــؤالء األطفــال هــم 

ــرهم.  وأس

ــم  ــذاب األلي ــة الع ــن نهاي ــل لنضم ــل العم ــل، وأن نواص ــد األم ــا أال نفق ــن علين لك

ونبنــي لهــؤالء األطفــال مســتقباًل قريبــًا يعوضهــم عمــا فقــدوه ويضمــن لهــم أن يتمتعــوا 

ــه.  ــع ب ــل أن يتمت مبــا يحــق للطف

مــن حــق الطفــل أن يتمتــع بالفــن، مــن حقــه أن يقــرأ ويســمع ويرســم ويغنــي ويعبــر 

عــن عواطفــه وعــن أحالمــه ويتواصــل مــع الطبيعــة ومــع النــاس، ويحــس عندئــذ باجلمــال 

واملتعــة والــدفء واألمــان. لهــذا رأينــا أن نخصــص ملــف هــذا العــدد للفــن ودوره فــي حيــاة 

األطفال. 

البحــث الــذي أعدتــه الدكتــورة عفــاف فــراج بعنــوان " مداخــل مقترحــة لتقــدمي التــذوق 

الفنــي فــي مجــال التربيــة الفنيــة ملرحلــة الطفولــة" يناقــش دور التربيــة الفنيــة فــي تزويــد 

ــي  ــا ف ــير به ــا، والس ــدرة وتثقيفه ــذه الق ــة ه ــن وتنمي ــذوق الف ــى ت ــدرة عل ــال بالق األطف
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ــى إدراك اجلمــال.  الطريــق الــذي يوصــل إل

وفــي هــذا اإلطــار أيضــاً، يأتــي بحــث الدكتــور مصطفــى محمــد عبــد العزيــز حســن 

"دراســة ســيكولوجية رســوم األطفــال وأهميتهــا"، وفيــه يشــرح هــذا املوضــوع املهــم الــذي 

يــدور حــول العالقــة بــني فــن الرســم وشــخصية الطفــل الــذي ميارســه. وفــي هــذه العالقــة 

يتأثــر كل طــرف مــن الطرفــني باآلخــر. 

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــي تربي ــيقى ف ــه املوس ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــل إل ــم نص  ث

ــي لالندمــاج  واكتشــاف اســتعدادهم ومواهبهــم وتنميتهــا وتطويرهــا، وفــي تأهيلهــم بالتال

ــة. ــاة االجتماعي ــي احلي ــي وف ــي النشــاط املدرس ــال ف ــن األطف ــم م ــع غيره ــراط م واالنخ

أرجو أن يكون هذا العدد اجلديد زادًا جديدًا في هذا العام اجلديد.
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ـ اص ع م ي ال ر�ب ـ غ م ل ال ف ط راث وأدب ال ـ ت ال

د. بوزيـد الغلـــي

ة ي راف وغ م دي ات ال ري غ ت م ض ال ع ب ه ب ت اق ي وع
دوا�ض ع وك ال ل س ال

دة ة ج ظ اف ح ي م
ة �ض م عل م ر ال ظ ة ن ه ن وج ة م روض ل ال ف دى ط ل

ة عودي س ة ال ي رب ع ة ال ك ل م م ال ب

د. آمال مسعود
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التراث وأدب الطفل المغربي المعاصر

د. بوزيد الغلي *

تسعى هذه الدراسة إلى سبر مكامن االستفادة من التراث في بناء قصص الطفل 

العربية  بقية الشعوب  الراهن؛ ذلك أن املجتمع املغربي - على غرار  الزمن  املغربي في 

- يشهد تغيرات ملحوظة مست القيم وأمناط العيش في ظل "عوملة ثقافية تتجلى في 

غاية  في  ويبدو  اإلنترنت"،  ودور  الفضائي  البث  وقنوات  واالتصاالت  املعلومات  شبكات 

األهمية حتصني الهوية من خالل استثمار كل حوامل القيم، وخاصة السرد الذي اعتبره 

هويتها  لتأكيد  املستعمرة  الشعوب  تستخدمها  التي  الوحيدة  "الوسيلة  سعيد  إدوارد 

أسلوبًا في متثيل  باعتباره  عادة  يتحدد  "فالسرد  التاريخي اخلاص".  اخلاصة ووجودها 

عوالم "احملتمل" والكشف عن صوره املتعددة التي ال تكتفي باستعارة قضايا كبرى من 

واقع يشير إلى سلوك إنساني" معقول" أو ممكن احلدوث أو على األقل قابل للتصور، بل 

يبني أيضًا عوالم تستمد هويتها من اجلزئي والعادي واملألوف"، وما أكثر الوقائع اجلزئية 

واملألوفة التي استعارت منها "قصص أمين ونهى"، اإلطار املرجعي ألحداثها املتخيلة؛ إذ 

تنامي السرد  نلمس وجود إحاالت واقعية للشخصيات املتخيلة ووظائفها وأدوارها في 

وتوتره، وكأن القصص جميعها مبنية على التخييل بوصفه مساويًا للمحاكاة عند أرسطو.

للدرس  مهادًا  سنتخذها  التي  السلسلة  قصص  مضامني  كشف  نستبق  ولكيال 

قصص  إلنتاج  جادة  محاولة  تقديرنا-  في   - متثل  أنها  إلى  التنويه  وجب  والفحص، 

تستلهم التراث وال تتنّكُب احلداثة؛ إذ إنها "سلسلة موجهة إلى النشء املغربي )تالميذ 

السنة األولى ابتدائي( ... وهي عبارة عن قصص ترويها اجلدة عائشة ألحفادها كل ليلة. 

)الطفل(  يوضع  حيث  التشخيص؛  ديالكتيك  تعتمد  مهمة  تربوية  بصيغة  األمر  يتعلق 

* كاتب متخصص في الدراسات اإلسالمية وعضو احتاد كتاب املغرب.
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وبذلك  الصغيرة استبطانها بسهولة،  "خام" تستطيع ذاكرته  وقائع  التلميذ في مواجهة 

جتنبه وعثاء البحث في الكليات املفهومية املجردة . فالقصة في جميع احلاالت هي أداة 

أطفالنا،  مالبس  يرتدون  واقعنا،  من  وأبطالها  االنفعاالت"،  واستثارة  واإلخبار  للتواصل 

... وشرّها  خيرها  ومرّها،  بحلوها  املدرسية  حياتهم  تفاصيل  ويعيشون 

و سنعمل على االقتراب من عالم تلك القصص من خالل اإلجابة عن السؤال اإلشكالي 

اآلتي :

ما جتليات استلهام التراث في قصص: أمين ونهى؟ وما مؤشرات انتماء خطابها 

املوجه ألطفال هذا العصر للحداثة، أم أنه خطاب ماضوي مستهلك يعتمد إستراتيجية 

اإلقناع بالنص املجرد والوعظ املباشر؟

إن االجابة الوافية الضافية عن هذا السؤال اإلشكالي املركب، تستدعي بناء بحث 

اإلشكالية على املقتربات اآلتية :

ل . ف ط ة ال ص ف ق ري ع ي ت
- �ض

. ي ر�ب غ م ل ال ف ط ة أدب ال ل ي ص وء ح ي ض
ى" �ض ه ن ون ص "أيم ص - ق

ة. داث ح ات ال ب طل ت م ة ل اب ج ت اث والس رت ام ال ه ل ت ض اس �ي ى ب ه ن ون ص أيم ص - ق

1 - يف تعريف قصة الطفل :
من أهم ما يسترعي االنتباه في أدب الطفل "أن الكتابة لهذا الكائن الصغير ليست 

في  عباراتهم  اختلفت  وقد  والفالسفة،  األدباء  له  كتب  فقد  بعينهم،  مؤلفني  على  حكرًا 

حتديد مفهوم "قصة الطفل وضوابط كتابتها؛ إذ اعتبرها أفالطون "أحسن وسيلة لتهذيب 

األطفال شريطة أن تبدأ باملوسيقى ثم تتبعها القصة التي يجب أن تكون جميلة حتى 

تربي فيهم تذوق اجلمال، وأال تكون مملوءة بالكذب، وأال تخلط بني املجاز واحلقيقة؛ ألن 

الطفل ال يستطيع التمييز بينهما"، بينما وضعها د. حسن شحاتة "في املقام األول من 

األدب املقدم لألطفال)...(، فعن طريقها يعرف الطفل اخلير والشر، فينجذب إلى اخلير 

باملاضي  معرفته  وتنمي  اللغة،  على  السيطرة  على  قدرته  من  وتزيد  الشر،  عن  وينأى 

الناقد  أما  األدبي"،  التذوق  مهارات  لديه  وتنمي  املستقبل،  إلى  به  وتشرئب  واحلاضر، 
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محمد أنقار فقد اقترح تعريفًا تتضاّم فيه أهم خصائص قصة الطفل الفنية ومكوناتها 

العامة، حيث قال: "هي جنس أدبي منطي يسرد أساسًا لألطفال كي يقرءوه أو ُيقرأ لهم 

قصد التسلية واإلمتاع، تراعى في تركيب عناصره وحتديد أجناسه وأنواعه اخلصائُص 

ثم  واللغوي،  واخللقي  واالجتماعي  والعقلي  والنفسي  لنموهم اجلسمي  والذاتية  النوعية 

اخلصائص املوضوعية اخلارجية، وكذا املكونات العامة للجنس األدبي وسمات النوع. وقد 

تشتمل قصة الطفل على مواقف تعليمية أو تهذيبية، أو تنجز في سبيل حتقيق غايات 

ومصالح قريبة، غير أن مثل هذه املواقف والغايات ال تدخل ضمن االعتبار احلقيقي لهذا 

النمط التعبيري إال إذا كانت نابعة من صميم البنية العامة للنصوص. ومادة هذه القصة 

قد تكون مبتكرة من شتى مظاهر الواقع واخليال، أو مستوحاة من أجناس أدبية أخرى، 

من  معقدة  القصة شبكة  بناء  في  وتتداخل  اإلنساني.  الشعبي  التراث  من  مقتبسة  أو 

املكونات أبرزها - على سبيل التبسيط- احلبكة والزمان واملكان والشخصيات واألحداث 

والفكرة والعقدة وحلّها، إلى جانب احلوار والوصف والتوقيت والتشويق وتباين األساليب 

ومستويات السرد. وكل هذه املكونات ال توظف، بالضرورة، مجتمعة في نص قصصي 

واحد أو بدرجة واحدة من األهمية؛ إذ إن طبيعة املرحلة الطفلية املعنية باخلطاب هي التي 

جتعل مكونًا أو مكوناٍت تهيمن على عملية احلكي. إن قصة الطفل قد تبدو، من خالل 

وجهة نظر عجلى، غير مختلفة في تركيبتها وأشكالها عن قصة الراشد. إال أن املقاربة 

منها  الطفولة جتعالن  بخصائص  الدقيقة  واملعرفة  العامة،  البنائية  ملستوياتها  املتأنية 

ـ"أدبيته" اخلاصة". إبداعًا متميزًا ب

الرغم من طوله استئناسًا  نقلناه على  الذي  الوافي-  التعريف  ويستشف من هذا 

مدى  دراسِة  على  التي سنعمل  املكونات  من  التي تضيء جوانب  واستنارًة مبضامينه 

توافرها في قصص "أمين ونهى "/موضوع الدراسة - أن قصة الطفل منط سردي ميزج 

بني الواقع واخليال، وال يختلف من حيث املكونات واخلصائص العامة عن جنس القصة إال 

أنه مباين عند التدقيق ألدب الكبار والراشدين نظرًا إلى ما يقتضيه حال املتلقي الغّض 

الطرّي من بساطة في األسلوب ونأي عن االستعارات والصور البالغية املستغلقة واملعقدة؛ 

األمر الذي جعل الناقد أنقار يقر له "بأدبيته اخلاصة" على حّد وصفه.
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2 - قصص "أيمن ونهى" يف ضوء حصيلة أدب الطفل املغربي:
الضوء  حتت  الطفل  قصص  إنتاج  في  للعلماء"  احملمدية  "الرابطة  جتربة  وضع  إن 

الكاشف، يتطلب تأطيرها تأطيرًا زمنّيًا يبرز موقعها ضمن سيرورة أدب الطفل املغربي، 

وقصص األطفال على وجه التحديد؛ وذلك من أجل تلمس وجه اجلّدة والطرافة في منجز 

الرابطة بوصفها مؤسسة ذات نفع عمومي من جهة، وتقفي أثر اإلضافة التي ميكن أن 

تكون قد أْثرت بها ميدان قصص الطفل الذي شهد على امتداد سنوات عديدة ظهور أمناط 

من القصة تعكس اجتاهات مختلفة تتراوح بني قصص املغامرات واخليال العلمي والقصص 

العجيبة أو "الفانتاستيكية" والقصص الدينية والتربوية والقصص ذات األبعاد البيئية.

وليس سرًّا أن أدب األطفال باملغرب ظهر في فترة متأخرة عن نظيره في بعض البلدان 

العربية، فقد أوجز الدكتور أحمد زلط "البدايات األولى مليالد أدب الطفل )...( في عدة محاور 

فارقة هي: الترجمة واالقتباس من اآلداب األجنبية، الدعوة النظرية لقيام اجلنس األدبي 

التنوع والذيوع في "األنواع" و" الوسائط"،  التأليفي )التربوي، فاألدبي(،  التجريب  للطفل، 

واقترنت جذور بدايات أدب الطفل في احملور األول عند األديب املصري محمد جالل عثمان 

)1828-1898(، حني أصدر كتابه "العيون اليواقظ في احلكم واألمثال واملواعظ" في طبعته 

املدرسية األولى عام 1894.."، لتتوالى التآليف  تْترى بعد ذلك ملؤلفني كثر نذكر منهم: 

محمد الهراوي، كامل الكيالني، زكريا تامر...وآخرين، أما في املغرب، فقد أرجع الدكتور 

محمد أنقار ميالد الكتابة املوجهة للطفل إلى أواخر األربعينيات من القرن املاضي، إثر 

انطالق صفحة األطفال بجريدة العلم )1947(، وظهور جريدة "صوت الشباب املغربي" على 

يد السيد إبراهيم السايح التي خصصها لألطفال، لتتوج هذه املرحلة مبا كانت تنشره 

جريدة منار املغرب خالل سنتي1957 و1959م حتت عنوان "حكاية جدتي"، ومجلة "أنيس 

األطفال" الصادرة بطنجة سنة 1953م، وقد غلبت األناشيد الوطنية على منجز تلك احلقبة، 

بينما حفلت حقبة ما بعد االستقالل بظهور قصص موجهة لألطفال من قبيل: "السندباد 

الصغير"ومجلة "أزهار"، و"مجلة اإلرشاد"، ومجلة "العندليب" التي ظهرت في سنة 1975م 

عن جمعية التعاون املدرسي، فضاًل عن "مناهل الطفولة "التي كانت تشرف عليها الوزارة 

املكلفة بالشئون الثقافية آنئذ، وعلى العموم، فقد أجمل الباحث د. جميل حمداوي مراحل 
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تطور قصة الطفل باملغرب في أربع مراحل هي:

مرحلة الظهور واالنبثاق من 1936م إلى 1970م؛

مرحلة التأسيس والترسيخ من سنة 1970إلى سنة 1980م؛

مرحلة االزدهار واالنتعاش من 1980 إلى 2000م؛

مرحلة الركود والتراجع النسبي في العقد األول من سنوات األلفية الثالثة".

وعلى الرغم مما يتيحه هذا التحقيب من تصنيف أعمال كل مرحلة على حدة بشكل 

قياسًا  الذي حققته كل مرحلة  النضج  العامة ورصد مدى  بدراسة خصائصها  يسمح 

إلى سابقتها، فإني أميل إلى اإلقرار مع د. أحمد فرشوخ بصعوبة "كتابة تأريخ منصف 

ألدب الطفل )...( بسبب تباين املنطلقات، وغموض مقاييس حتديد ماهية أدب األطفال، 

وتنوع أشكال التخييل، واختالف البيئات والتقاليد؛ فضاًل عن تباين صيغ التلقي وأغراض 

االستعمال"، وبناًء على ذلك، فإن حكم الدكتور جميل حمداوي على منجز األلفية الثالثة 

بالركود، ال يسلّم له، ذلك أن ما عّده من األعمال املنجزة يكفي إلسقاط فرضية الركود، 

ففي "سنوات العقد األول من األلفية الثالثة، سيظهر محمد أنقار مبجموعة من القصص 

الطفلية كقصة "لم األرجوحة"، وقصة "الكتكت الرومي"، و" الهاتف له ذراعان"، وتوجد إلى 

)صاحب  التازي  الدين  عز  كمحمد  اآلخرين  الطفلية  القصة  اب  كتَّ من  مجموعة  جانبه 

النهر"، و"جوقة  يفترس  أن  أراد  الذي  و"النمر  املتنوعة كقصة" جدتي صليحة"،  القصص 

ابن  مبغامرات  املرتبطة  القصصية  الرحالت  صاحب  مودن  الرحيم  و"وعبد  الفئران"....( 

بطوطة... وعبد الهادي بوطالب في قصته"مدينة األحالم"... وآخرين يطول ذكرهم.

فردية  اجتهادات  متثل  املختلفة،  املراحل  في  املنجزة  األعمال  كل  أن  خاٍف،  وغير   

خالصة، ذلك أن انخراط املؤسسات في املجهود األدبي املوجه للطفل، ظل ضئياًل جّدًا إذا 

ما استثنينا دعم وزارة الثقافة املغربية لبعض األعمال الفردية القليلة جّداً، وال نكاد نعثر 

على منتوج متواصل متسلسل ملؤسسة عمومية أو دار نشر مغربية خاصة على غرار 

التجربتني العربيتني اللتني نوهت بهما جنالء نصير بشور، وهما: 

عاملية،  جوائز  عدة  ونالت   ،1974 عام  أنشئت  التي  ببيروت  العربي  الفتى  دار   -

لغات. عدة  إلى  أعمالها  وترجمت 
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- دائرة ثقافة الطفل بالعراق، ونالت أيضًا جوائز، وترجمت كتبها إلى عدة لغات ".

و هذه أولى مناحي فرادة منتوج الرابطة احملمدية املوجه إلى الطفل؛ إذ إنها خرجت 

بقصة الطفل من ضيق ومحدودية اجلهد الفردي من حيث الوسائل واإلمكانات إلى سعة 

املؤسسة املدعومة رسمّياً، األمر الذي يفسر كّم اإلنتاج املنجز قياسًا إلى حداثة نشأة 

الرابطة التي حلت محل رابطة علماء املغرب؛ فقد صدرت عنها إلى حد اآلن ثالث سالسل 

البوصلة،  ونهى، سلسلة نصر وبسمة، من حكايات األجداد: كتاب  هي: سلسلة أمين 

فضاًل عن إطالقها موقعًا إلكترونّيًا يتيح تصفح السلسلة األولى، كما أصدرت أشرطة 

وكراسات رسٍم مرفقة بكل عدد من أعداد سلسلة أمين ونهى؛ وذلك وعيًا منها بأهمية 

توظيف وسائل التقانة واالتصال في نشر ثقافة الطفل .

واعتبارًا لكون اإلنتاج الكّمي ال يسمح وحده باحلكم على جودة القصص املنتجة، فإن 

رصد مدى قوة املنتوج من حيث الكيف، يتطلب دراسات نقدية محكمة تدرس القصص 

غيره- حسب  قبل  سّباقًا  بنكراد  الدكتور سعيد  كان  وقد  ومضموناً،  مهٍل شكاًل  على 

علمنا - إلى دراسة إحدى تلك القصص دراسة نقدية متميزة تبرز جوانب القوة ومكامن 

الضعف كما سيأتي بيانه .

إن تبنيُّ قيمة "املؤسسة "في حياة قصة الطفل نشرًا وإخراجًا وترويجاً، يتمُّ بجالء 

عندما نعلم أن املفكر الراحل عبد الوهاب املسيري قد كتب قصصًا لألطفال عام1965، 

وعرضت للنشر من خالل دار املعارف عام 1974، لكن لم يكن هناك خيال لدى الشخص 

الذي اطلع عليها، ووصفها بأنها ليست قصصًا واقعية وال علمية، وبقيت تلك القصص 

معلقة إلى أن نشرت دار »الفتى العربي« املذكورة آنفًا أوالها حتت عنوان »األميرة والشاعر«.

وليس بدعًا من القول التنبيه إلى أن الرابطة احملمدية في شخص خلية تربية النشء، 

قد استفادت من التراكم احلاصل في قصص الطفل املغربي، وقد رامت التجديد من خالل 

حتديد الفئة العمرية املستهدفة )أطفال املدارس االبتدائية(، إذ من املهم جّدًا معرفة "ملن 

نكتب؟ فاألطفال ليسوا على درجة واحدة من الفهم والقدرة على االستيعاب.

ومن املفيد سبر مسالك استمداد الرابطة في سلسلة "أمين ونهى "من التراث الشعبي 

اب مغاربة مشهورون مثل العربي بنجلون في "السندباد يحكي" وأحمد  الذي نهل منه ُكتَّ
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الدغرني في قصة "دموع الغولة "ومحمد فخر الدين الذي أصدر ست قصص مستوحاة 

من التراث الشعبي املغربي، هي: الطائر العجيب، حكاية الولد نصيص، اليتيمان، ابن 

السلطان، الزوج األبله ،كيس احلداد.

3 - قصص "أيمن ونهى "وسؤال الرتاث والحداثة:
يرى عبد الكبير اخلطيبي أن التراث "هو الرجوع إلى ما نسيناه، وهذا الرجوع هو 

حترك اجلسم وحترك العقل، أي اجلذور الطبيعية والتاريخية التي حتدد كيان اإلنسان 

... "، أما اجلابري، فقد الحظ أن التراث مبعنى "املوروث الثقافي والفكري والديني واألدبي 

والفني، وهو املضمون الذي حتمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي املعاصر ملفوفًا في 

لم يكن حاضرًا في خطاب أسالفنا وال في حقل تفكيرهم  إيديولوجية،  بطانة وجدانية 

)...(، وهذا يعني أن التراث، كما نتداوله اليوم، إمنا يجد إطاره املرجعي داخل الفكر العربي 

املعاصر" .

القطع  أو  التخلص منه  والتراث املغربي متنوع األصول واجلذور، وليس من السهل 

الباّت معه إرساًء للحداثة كما يفهمها مفكرون من قبيل عبد الله العروي الذي دعا إلى 

القطيعة املعرفية للتخلص من وهم األصالة، وثنائية الذات واآلخر، واالندماج في التاريخ 

اإلنساني الواحد، خالفًا للجابري الذي "حاول تفنيد أطروحة القطيعة والتاريخانية التي 

أما  جوانبه،  بعض  وخاصة  التراث،  مع  الصلة  إمكانية  بإثبات  وذلك  العروي،  لها  نّظر 

أطروحة طه عبد الرحمن فهي تعقيب نقدي حاد على أطروحة اجلابري، إذ رد علي منهج 

التجزيء في التعامل مع التراث، ودافع عن التكامل بني أجزاء التراث املختلفة، غير أن 

أقوى اعتراض دفع به طه في وجه أطروحة "العقالنية النقدية" التي شيدها اجلابري، متثل 

في "تبخيس العقالنية" مقابل األخالقية، والبرهنة على إمكانية اإلتيان بحداثة من غير 

طريق الغرب وعقالنيته" .

ومن املفيد اإلشارة إلى أن مفهوم احلداثة في األدب املغربي، والعربي بصفة عامة، 

كان محل رؤى متباينة أيضاً، أفضت بالناقد سعيد يقطني إلى إبداء حتفظه على املفهوم 

املجتلب من سياقه التاريخي الغربي، حيث قال: "كنت أراه امتدادًا ملصطلح »املعاصرة«، 
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الفلسفية  له على املستوى األدبي والفكري. ولن يتم البحث عن أصول املفهوم  وتنويعًا 

والفكرية الغربية، إال في أواخر الثمانينيات، بعد أن مت جتاوزه في الكتابات الغربية، وبدأ 

يظهر مفهوم »ما بعد احلداثة".

إن طرح مسألة التراث واحلداثة من دون شرح مستفيض في هذا املقام، إمنا يراد 

منه حسن اخللوص إلى فحص كيفية تعامل أو تعاطي "سلسلة أمين ونهى "مع ثنائية 

واحلداثة. التراث 

األخذ  السلسلة جتنبوا  واضعي  أن  السياق،  هذا  في  االنتباه  يجتذب  ما  أول  لعل 

"احلرْفي" املباشر من التراث العربي والثقافة الشعبية املغربية، فسلمت قصصهم وبرئت 

من نقيصة بعض القصص واملؤلفات التي ال تعدو أن تكون "حديث كتب عن كتب" حسب 

عبارة محمد بنيس في تقدميه لكتاب "االسم العربي اجلريح"؛ إذ إن قصارى ما استوحته 

قصص السلسلة من احلكايات الشعبية إطارُها وخصائصها الشكلية، أما مضامينها، 

فال متّت إلى مضامني قصص التراث واحلكايات الشعبية بقرابٍة كما سيأتي تفصيله . 

الشكلية  املقومات  من  السلسلة  قصص  اقتبسته  عما  النقاب  نكشف  أن  وقبل 

للحكايات الشعبية التراثية، نرى من املفيد التعرف على هذه القصص من خالل فحص 

أغلفتها. ولوحات  عناوينها  وخاصة  النصية،  عتباتها 

العتبات النصية لقصص سلسلة "أيمن ونهى":
ما؛  لغاية  اختياره  يتم  و"  املوازي(،  )النص  املناص  عناصر  أهم  من  العنوان  يعتبر 

ذلك أن هناك قصدًا ما يسبق االختيار ويحفزه، مثلما أن هناك تأثيرًا أو وقعًا حاصاًل 

لدى املتلقني )...( )إذ( يستهدف العنوان جمهورًا محددًا اجتماعّياً، ويتم إنتاجه في وسط 

الفئة  إلى طبيعة  وبالنظر   ،" اجتماعية محددة  فئات  بني  ويروج  ثقافي محدد،  سوسيو 

املستهدفة، فإن عناوين قصص سلسلة أمين ونهى، اتسمت بالوضوح والبساطة واخللو 

من االستعارات والصور التي تتطلب نضجًا معرفّيًا من أجل حتليلها وفك رموزها، فال 

شيء من العناوين اآلتية يستغلق على الفهم :

)أين لبيب؟ املزرعة، الصبر، ال أغش، التكافل، الرحلة املدرسية، النميمة، كناس احلي، 
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املفاجأة، ُكّتاب احلي، الكنز، أنا ولد ! الصدق(.

إن سمة البساطة التي تطبع صياغة هذه العناوين، لن تصّدنا عن مناوشة بنيتها 

النحوية ونبش مدى صلتها مبضمون القصص، وفي هذا الصدد ميكن تصنيف هذه 

العناوين إلى صنفني: عنوان مفرد وعنوان مركب.

العنوان املفرد: وهو ما صيغ من كلمة واحدة معرّفة  نحو: الصبر، التكافل، النميمة، 

املفاجأة، الصدق، الصبر، املزرعة، الكنز .

من  مكونة  اسمية  على شكل جمل  املركبة  العناوين  معظم  املركب: صيغ  العنوان 

مبتدأ وخبر مثل: الرحلة املدرسية، أنا ولد، أين لبيب؟ أو على هيئة مركب نحوي إضافي 

التي جاء عنوانها جملة فعلية  مثل: كّتاب احلي، كّناس احلي، ما عدا قصة "ال أغش" 

مبدوءة بأداة نفي: ال أغش.

وغير خاٍف أن مجمل العناوين املفردة، ال تكتسب داللتها إال من السياق الذي حتيل 

القيم  على  الدالة  املفردات  ظاهر  من  واضحًا  الكبار  ذهن  إلى  املتبادر  كان  وإذا  إليه، 

أخالقية  إلى مرجعية  إحالتها  إلى  نظرًا  الصبر(؛  النميمة،  التكافل،  )الصدق،  األخالقية 

جتد تربتها في الدين الذي رصعت بعُض نصوصه متون بعض هذه القصص مثل قوله 

أتلق  ـ تعالى: )إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب(، فإن املعنى املجرد للصبر ال ي

في وعي الطفل إال بعد تتبعه ألحداث قصة )الصبر( التي يعود فيها األصدقاء بأسماك، 

بينما يعود "حميد" الذي لم يستطع الصبر على الصيد ومشقة االنتظار خاوي الوفاض، 

فالصيد يعلم الصبر كما في القصة . وقس على ذلك بقية العناوين املفردة مثل: الكنز، 

املراد  يتعني  وإمنا  الكلمة،  معنى  غير  العنوان  من ظاهر  يرشح  ال  إذ  املزرعة؛  املفاجأة، 

بربطها مبضمون القصة بعد قراءتها، فاملفاجأة مثاًل ال تتكشف إال عند اقتراب نهاية 

القصة، حني تظهر على القطة "سوسو "أعراض مرض ما، فيأخذها أمين ونهى صحبة 

والدهما إلى الطبيب الذي سيخبرهما أن األمر يتعلق بأعراض احلمل، وينكشف الستار 

عن املفاجأة بعد أيام، فيصيح أحد الصغيرين: إنها مفاجأة، تبدو القطة "سوسو" فرحة 

بصغارها!

فإن  انفرادها،  كانت حـسانًا في حال  إذا  األلفاظ  "إن  األثير:  ابن  قول  على  وجريًا 
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استعمالها في حال التركيب يزيدها حسناً، أو يذهب احلسن عنها "، ميكن النظر إلى 

بعض العناوين املركبة من زوايا مغايرة، تتجاوز املعنى القريب الذي قد يقع حسنه في 

النفس إلى املعنى البعيد الذي يتأتى من ربط اجلملة بسياق القصة وجّوها العام، ففي 

جملة "ال أغش"، ينطوي مضمون النفي على "استبعاد إلثبات ممكن، وبذلك لن يكون سوى 

موقف يتخذه الذهن من إثبات محتمٍل، فإذا قلت إن "الطاولة ليست بيضاء "، فأنا ال 

أعبر عن شيء رأيته، ذلك أن ما رأيته حّقًا هو األسود، وليس غيابًا لألبيض، وبالتالي، فإن 

احلكم ال ينصب على الطاولة، بل على احلكم الذي يعلن أنها بيضاء )برجسون(، ومؤدى 

ذلك، أن النفي ال يقود بشكل أوتوماتيكي إلى إقصاء ما ال نود وجوده، بل يشد الذهن، 

على العكس من ذلك، إلى موضوع النفي ذاته، فموضوع احلكم هو ما يتم النهي عنه، 

ال ما نود أن تكون عليه األشياء، وهو ما يعني، في حالة التلميذ، أن النفي ال يقود إلى 

إقصاء املنفي، كما ُتوهم بذلك اجلملة "ال أغش"، بل توجهه، خالفًا لظاهرها، إلى التساؤل 

عن مضمون الغش ذاته، أي تنبيهه إلى شيء لم يكن يعرفه، وفي هذه احلالة، يتحول 

النفي إلى إثبات سلبي".

تشبه هذه النتيجة ما انتهى إليه عبد الفتاح كيليطو في حتليله اجلميل لعبارات 

ُترصف بها - في العادة - بعض كتب الترجمة مثل: هذه ترجمة كاملة، حيث قال: "من 

هو يا ترى صاحب هذا التنبيه ؟ أهو املترجم، أم الناشر؟ هما معًا من غير شك، إنهما 

. ذاك هو معنى  نزاهتهما، ويشهران تخلقهما ويقسمان على ذلك عالنية  يدافعان عن 

إشارتهما: نقسم إننا ال نكذب )...( واحلال أنني )يضيف كيليطو( تعلمت منذ الطفولة 

أن أحترس من الذين يكثرون من أداء القسم، إنهم كّذابون في معظمهم، القسم معناه 

اعتراف بالكذب )....(، وها هي خدعة ماكرة أخرى: األساتذة ال يكذبون".

ال ينتفي الغش بأشد صيغ النهي، وال تنتفي اخليانة بأداء الَقسم، وال يدرك الطفل 

إنه في مرحلة من  بل  بوقائع محسوسة،  ارتبطت  إذا  إال  املجردة  املعاني  الصغير هذه 

مراحل الطفولة، ال يدرك معنى النار محرقة إال باحلس، ولذلك، فإن صيغة "ال أغش "، وإن 

حاول كاتب القصة تصريف معناها عبر "اكتشاف حميد نفَسه غاّشاً" بعد أن أوهمه 

أمين أنه سيساعده على الغش في االمتحان، وعمد إلى استدراجه للمذاكرة، فال ينهي 
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عن الغش بقدر ما ينبه املتلقي الصغير إلى حقيقة معنى مجرد لم يكن على دراية به .

عنوان قصة  يبدو  "ال أغش" من مآخذ،  القصة  عنوان  على  لوحظ  ما  نقيض  وعلى 

"كناس احلي" موفقًا ومثيرًا للفضول، فهو يوجه اهتمام املتلقي إلى وظيفة حيوية تتعلق 

بناء  أهمية  النص  في  شتى  منافذ  عبر  ويسرّب  أحيائنا،  بعض  في  املفقودة  بالنظافة 

هذه املهمة على أساس تعاقدي، طرفاه الكناس وسكان احلي، ووجوب النظر بكثير من 

التقدير إلى القيمني على النظافة؛ إذ سيجد حميد الطفل املشاغب املستهزئ بالكناس 

العم "الطاهر" نفسه مجبرًا على االعتذار بعد أن تفهم عبر التلقني بالنظير أن قيام زمالئه 

مقام الكناس ملساعدته على تنظيف احلي عمل نبيل، وعلّمه أبوه بالتلقني املباشر أن مهنة 

الكناس ال عيب فيها حيث خاطبه قائالً: "كل منا يخدم اآلخرين من موقعه".

إن اختيار العناوين املتقدمة نابع من حرص مؤلفي "أمين ونهى" على استقاء مادتها 

جدوى  في  جدال  وال  حّقاً،  محمود  "جهد  وهذا  ومحيطها،  املدرسية  احلياة  مفردات  من 

احملاولة "كما قال سعيد بنكراد، لكنها مفتقرة في تقديري إلى الدهشة التي كانت تثيرها 

أنفسنا، ونحن صغار، قصص قصيرة ترسخت عناوينها ومضامينها في األذهان  في 

مثل: ُفرفور يعلق اجلرس، كيمو في بيت الدببة، عنزة السيد سوغان، ومن املؤسف أن 

كثيرًا مما يقدم للطفل العربي عموماً، على حد قول أحد الكتاب: "يقيد خيال الطفل بدل 

أن يطلقه ... ويستخدم للتعليم والتلقني أكثر مما يستخدم إلثارة الدهشة والغبطة باحلياة 

واجلمال".

لوحة الغالف: 
يطالعنا عند تأمل لوحة غالف كل عدد من السلسلة محل الدراسة، وجود مستويني: 

يظهر  حيث  الصفحة؛  أعلى  اللغوي  املستوى  ويشغل  أيقوني،  ومستوى  لغوي  مستوى 

اسم السلسلة مرفوقًا برقم العدد في مقابل عبارة تبدو إشهارية تقول: "اطلب هديتك: 

األحمر  اللونان  يتقاسمها  بارزة  بخطوط  العنواُن  يكتب  حيث  وأسفلها  التلوين"،  كتاب 

مساحة  تشغل  التي  اإليضاحية  الرسوم  في  فيتمثل  األيقوني،  املستوى  أما  واألبيض، 

مهمة من كل غالف، وال تخطئ العني في كل عدد من األعداد الثالثة عشر من السلسلة 
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وجود "الرسوم اإليضاحية أو "التشكيلية "التي تقرب إلى ذهن املتلقي صورة أمين ونهى 

في وضعيات مختلفة ذات صلة مبضمون القصة؛ إذ غالبا ما تكون صور الغالف عبارة 

عن "تشكيل واقعي، يشير بشكل مباشر إلى أحداث أو على األقل إلى مشهد مجسد 

من هذه األحداث"، مثل صورة الكناس، وهو متوكئ على عصا مكنسته، أو صورة حميد 

وأمين في قصة "ال أغش "التي انتقدها الدكتور بنكراد قائالً: "فأمين" الطفل املؤمن"، يضع 

يده على رأس حميد "الطفل الضال"، فيما يشبه حنان األبوة والعطف والشفقة، في الوقت 

الذي يضع فيه "حميد" يده على صدره استعدادًا للغش وحتديًا ألعراف املدرسة في اجلد 

والنزاهة". واالجتهاد 

وليس بدعًا من القول، إن الصورة أبلغ تأثيرًا من الفكرة، ولقد شكلت جميع قصص 

السلسلة قصصًا مصورة، ال يشغل املستوى اللغوي فيها إال حيزًا ضئيالً، وذلك على 

غرار قصص األطفال املصورة في عموم األدب العاملي ذات التأثير الواسع على القراء، ففي 

حديثها عن قصة "القط ذو القبعة The cat in the hat" قالت سيث ليرر إنها أظهرت كيف 

تستطيع القصص املصورة أن تكون أبلغ تأثيرًا من الكتب املدرسية في تعليم القراءة.

ولقد وظف  فريق الرسامني املشتغلني في إنتاج سلسلة أمين ونهى بنجاح مهارات 

الصور والرسوم من منطلق إدراك تأثيرها في نفس املتلقي، وخاصة الطفل الذي ينصرف 

إلى االهتمام بالصور املجسدة وما تقوله أكثر من التأمل في العبارات املكتوبة وما تعنيه؛ 

ذلك أن الرسوم والصور على حد تعبير ريجيس دوبري سواء كانت "موحشة أو مخففة 

عن النفس، أو كانت مدهشة أو فاتنة، أو كانت يدوية أو آلية، ثابتة أو متحركة، باألبيض 

واألسود أو باأللوان، صامتة أو ناطقة، فإنها متارس الفعل وحتث على رد الفعل". ولعل 

للتلوين تتضمن رسومًا مقتبسة من قصة العدد، متثل مراهنة  إرفاق كل عدد بكراسة 

ضمنية على استثارة ردود أفعال الصغار، واستدعاء ما سجلته ذاكرة العني في أثناء قراءة 

القصة وتتبع رسومها وصورها؛ وذلك من أجل أن "تقوى مخيلة الطفل، وتصبح قادرة 

على استدعاء )تلك الرسومات( عن طريق التخيل؛ مما يفسح حرية تشكيلها وتلوينها 

وحتجيمها .

ومن السائغ القول، إن اعتماد فريق رسامي السلسلة رسومًا تتعلق بكائنات ذات 
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روح )بشر ،حيوان..(، يعكس موقف الرابطة احملمدية للعلماء املعتدل من مسألة التصوير 

الثالث منها، محلاًل نصوصًا  الديانات  الزاهي فصاًل المس موقف  لها فريد  التي عقد 

احلضارة  وفرادة  متيز  معالم  من  مهمًا  ُمعلمًا  شكلت  الصور  أن  ومبرزًا  عدة،  حديثية 

العربية اإلسالمية، فاخلط العربي ميثل "جسد اللغة وصورتها"، و"املسجد والقصر فضاءان 

جلمالية الصورة "، وقد ال يجد القارئ أدنى عناء في إدراك حرص الرسامني في كثير 

من قصص "أمين ونهى "على إظهار مياسم جمال العمارة التراثية املغربية التي تشكل 

القباب والصوامع قلبها النابض )انظر مثال: غالف قصة الرحلة املدرسية(.

مالمح الرتاث يف "قصص أيمن ونهى:
املدرسية  احلياة  إلى  ونهى  أمين  قصص  مضامني  انتماء  إلى  الشك  يتطرق  ال 

املعاصرة، فهي مستوحاة من فضاءات البيت واملدرسة ومحيطهما، وقد يكون احلكم على 

حكمًا  الكالسيكية  واألجناس  لألشكال  هدمًا  بوصفها  احلداثة  موجة  مجاراة  عن  نأيها 

سليماً، لكن ال مراء في اشتمال القصص على مالمح اجلّدة واملعاصرة من حيث مقاربتها 

سرديًا بعض شئون املدرسة وشجون تالميذها كالعوز والفقر الذي يدفع بعض الصغار 

إلى االنقطاع عن الدراسة لالنصراف إلى الشغل من أجل تأمني حاجيات األسرة كما في 

"التكافل" التي جتسد مشهدًا ممكنًا بل محتمل احلدوث في بعض مدارسنا، إذ  قصة 

يتنبه املعلم إلى غياب أحد التالميذ، ويستفسر عن علة انقطاعه، وينصرف أصدقاؤه إلى 

زيارته في بيته، ليكتشفوا أنه  انقطع عن الدراسة من أجل الشغل بعد أن أقعد املرض 

والده، فيكبر السؤال في ذهن الصغار، وتتدخل جمعية اآلباء وبعض احملسنني؛ ليشتروا 

لألم "آلة خياطة"، ويهيئوا لها ظروف كسٍب حالل يعفي الولد من حتمل مسئولية األسرة 

في سن مبكرة .

وعلى الرغم من حداثة مضامني هذه القصة ومثيالتها، وخلوها من احملتوى التراثي 

الذي اغترف من َمعينه كثيٌر من ُكتاب قصص األطفال استلهامًا أو اقتباسًا مثل قصص 

الدكتور محمد فخر الدين التي تقدم ذكرها، فإن التراث قد تسرب إلى جميع قصص 

السلسلة، وذلك من وجوه نعرضها كما يلي:
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استلهام دور الحكواتي:
حيث  من  الشعبية  احلكايات  عن  اختلفت  وإن  ونهى،  أمين  قصص  أن  يخفى  ال 

املضامني كما تقدمت اإلشارة، فإنها تسند إلى اجلدة دور "احلكواتي"؛ إذ إن الوضعية 

الَبدئية في كل القصص، تبدأ بالتئام مجلس احلكي املكون من اجلدة وأحفادها . ففي 

نقرأ: لبيب؟ مثالً،  أين  قصة 

احمليط  صفحة  على  يتألأُل  القمر  وضوء   ... اجلميلة  اخلريف  ليالي  من  ليلة  "في 

يغالب بعض الضباب املتناثر ...دخلت اجلدة عائشة الغرفة فرحة بأحفادها، وهم ميرحون 

ويتصايحون )...( :احكي لنا قصة يا جدتي".

ينطوي هذا املقطع على جواب عن سؤالني مهمني مرتبطني بتقاليد احلكي وقواعد 

السرد في التراث العربي، وهما: 

- متى يروي الراوي / احلكواتي القصة أو احلكاية؟

- من يطلب سرد احلكاية؟

جوابًا عن السؤال األول، ننقل عن الدكتور عبد الفتاح كيليطو قوله:
"من املعلوم أن هناك أنواعًا سردية ال تروى إال بالليل، والنوع الذي البد من ذكره هنا 

هو احلكاية العجيبة أو اخلرافة. .. موطُن اخلرافة هو الليل: إنها واحللم سّيان، ذلك أن 

من يصغي إلى خرافة يستسلم، يفعل كما يفعل احلالم ... فيصدق ما ال يجوز تصديقه 

وينغمس في بحر الصور الكاذبة. اخلرافة تعوض احللم، بل تعوض حتى النوم. أجل، إنها 

تسبب السهاد، تطرد النوم عن اآلماق".

حتكي اجلدة عائشة جميع القصص ليالً، تأخذ عن الرواة الشعبيني تقاليد احلكي 

ليالً، وإن كانت محكياتها ال متّت بصلة إلى احلكايات اخلرافية )حكايات اجلن والغيالن 

وغيرها من القصص العجيبة املتسمة بروح غرائبية وبقدرة األبطال على ممارسة اخلرق(، 

خطير  بتحذير  املغرب  مناطق  بعض  في  نهارًا  الشعبية  احلكاية  سرد  حظر  وُيشفع 

ومضحك: من يحِك احلكايات نهارًا ُيصْب بالقرع !
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ومن الطريف ربط احلكايات باحللم، وقد أجاد املرحوم عبد الوهاب املسيري جتسيد 

"؛ حيث يرحل األطفال واجلمل ظريف  الدويشة  إلى جزيرة  الفكرة في قصة "رحلة  هذه 

"؛  "الدويشة  جزيرة  إلى  املدرسية  الواجبات  من  الفراغ  بعد  خميس  كل  حسن  والديك 

"ليعيشوا الفوضى بال حدود ومن دون أوامر وتعليمات ويلبسوا تاج اجلزيرة، ويشربوا 

من نهر الشوكوالتة، ويرقصوا فيه ويطبلوا ويزمروا كما يشاءون، حتى اجلدة تأتي إليهم 

فيشجعونها على مشاركتهم احللم ويعطونها مزمارًا لتلهو به كما تشاء، حتى يؤّذن لهم 

)إنها(  الواقع)...(،  أرض  إلى  احللم  بوابة  من  العودة  عليهم  أن  لهم  معلنًا  الديك حسن 

قصة تعلي من معاني احلرية املطلقة، واحلرية املسئولة في نفس الطفل )...( ضمن حدود 

تفصل بني األمرين؛ حتى ال ترتبك املعاني الطيبة في النفس".

أما بخصوص من يبدي الرغبة في السرد، فاألحفاد في قصص السلسلة كافة هم 

املبادرون دومًا إلى التماس سرد قصة من جّدتهم، "وقد تكون عبارة "احكي لي حكاية" قد 

ترددت على لسان كل طفل منذ أن وجدت احلياة اإلنسانية على هذا الكوكب، وال عجـب 

ذا أن يطلق اليوم على احلكايات الشعبية اسم السحر القدمي "، فاملتلقي في أغلب  إزاء هـ

األحيان هو الذي يطلب السرد من الراوي، و"إذا لم يبِد املتلقي رغبة في االستماع، فإن 

السرد يصبح بال معنى وبال جدوى".

مطالع القصص وخواتيمها:
تبدأ اجلدة سردها الليلي بالبسملة والصالة على النبي العدنان، ثم تستهل القصة 

بعبارات مستوحاة من التراث من قبيل: "كان يا ما كان"، ففي مستهل قصة "املزرعة "مثالً، 

جند: "كان يا ما كان ... كان حتى كان في قدمي الزمان، في مدينة تقع بسهل بني اجلبال 

الشامخة والوهاد".

وقد ذكر الناقد عبد املالك مرتاض أن البدء "بعبارة )كان(، هو شكل من أشكال السرد 

العربي القدمي، بلورته نصوص ألف ليلة وليلة بروعة، ونسجت عليه األخيلة الشعبية في 

ومن  األصيل".  العربي  السرد  أشكال  من  شكاًل  غدا  حتى  فخلدته  اخلرافية،  حكاياتها 
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مياسم أصالة مطالع قصص أمين ونهى احلفاظ على هذه الصيغة مع احلرص على 

تنويع العبارات من أجل تثمير رصيد األطفال اللغوي، ففي قصة َكناس احلي تبدأ اجلدة 

السرد بقولها: "كان يا ما كان في قدمي الزمان، احلبق والسوسان، في حجر النبي العدنان 

..."، ولم تشذ عبارات اخلتم عن القاعدة، فقد اصطبغت بصبغة تراثية تعكسها عبارات 

من قبيل: "وهكذا مشت حكايتي مع الواد، يحكيها اخلرير للوهاد، ويرويها َقطر الندى 

للبنات واألوالد".

وال يقتصر الترميز إلى أهمية التراث في القصص بحضور اجلدة وانتهاجها نهجًا 

إذ  اللباس؛   style "أسلوب"  االنتباه  يلفُت  وإمنا  واختتامها،  القصص  افتتاح  في  تراثّيًا 

ويرتدي  )املَضّمة(،  باجلواهر  يتوسطه حزام مرصع  مغربّيًا أصياًل  ترتدي اجلدة جلبابًا 

كثير من  ترتدي  بينما  )الكرْمز(،  أحمر  على رأسه طربوشًا  ،ويضع  والد حميد جلبابًا 

الشخصيات األخرى لباسًا عصرّياً، وال جند "أشكااًل متطرفة من اللباس اليومي "، كتلك 

التي تثير االهتمام في قصة "الهر ذو القبعة ":ربطة العنق الثابتة، والقبعة املدببة وزي 

السيرك". واسع كأزياء 

بنية قصص أيمن ونهى )قصة املزرعة نموذجًا(:
املقدمة  هي:  ثالث  رئيسة  مراحل  من  القصة  بناء  صور  من  صورة  أبسط  تتكون 

للفكرة أي أنها مبثابة املدخل، ثم  فالعقدة ثم احلل؛ إذ "تعرض املقدمة متهيدًا بسيطًا 

تبدأ عملية البناء الفني التي ينمو فيها الصراع مع منو احلركة القصصية، وتبدأ اإلثارة 

ليتعقد املوقف وتنفتح أخيرًا طرق مختلفة للوصول إلى نهاية القصة، فيكون احلل بذلك"، 

تقدم  تبتدئ مبطلع استهاللي  البناء، فجميعها  وال تخرج قصص أمين ونهى عن هذا 

احلديث عنه، تليه مقدمة مبثابة وضعية بدئية أو متهيد، ومثاله في قصة املزرعة: "كان 

أمين ونهى ومجموعة من األطفال يقومون بزيارة رفقة معلمهم إلى مزرعة في ضواحي 

املدينة، وكانت الفرحة تغمرهم، والسعادة متأل قلوبهم"، ويصف السارد مشاهدات األطفال 

باملزرعة وأسئلتهم الناّمة عن حب االكتشاف واالطالع ...، ثم تستبني العقدة إثر اكتشاف 

"جنيب" ضياع لعبته اإللكترونية، فتنمو األحداث بالبحث عن اللعبة، وينتابه سوء الظن، 
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فيشك أن زميله "لبيب" قد سرقها بعد أن أبدى إعجابه بها سابقاً، ويلوح في األفق احلل 

تزامنًا مع رفع الولد املتضرر وزميله أمين الشكوى إلى املعلم؛ إذ سيأتي العـم الفالح 

عبد الله باللعبة التي عثر عليها في مكان ما من املزرعة، ويلوم جنيب نفسه على إساءة 

الظن بالغير.

وعلى الرغم من بساطة بناء القصة، فإن فكرتها جميلة مستوحاة من عالم األطفال 

اليوم وشغفهم باللعب اإللكترونية، وقد شبه أحمد جنيب اختيار كاتب قصة األطفال فكرة 

موفقة مبثابة "العثور على مفتاح الكنز"، والفكرة املوفقة ال يزيدها بهاء إال جمال األسلوب 

وسالمة اللغة، وقد ملست ثراء لغوّيًا في قصة املزرعة يجسده املعجم الثّر الذي يغني رصيد 

األطفال مبصطلحات نابعة من فضاء املزرعة التي تدور فيها األحداث مثل: "خوار البقر، 

ثغاء الغنم، خم الدجاج، األتان ترضع ابنها اجلحش، الديك يتطاوس في مشيته ..".

شخصيات القصة:
من املعلوم أن الشخصيات في القصة جتسد "املواقف واألفكار بشكل يجعل األطفال 

اً". ورًا أو عطفـ فـ ًا أو نـ قـ ـ ل عـ ـ ا ت ي إزاءهـ فـ يتخذون املوقف العـاطـ

ومن الناجز الكالُم عن مركزية شخصية املعلم )عمر( في القصة موضوع كالمنا، فهو 

بأمان،  املزرعة، وتهيئة ظروف حسنة ملبيت األطفال  إلى  الرحلة  تنظيم  من أشرف على 

فضاًل عن دوره التثقيفي والتعليمي والتوجيهي "إرضاء لفضولهم وإشباعًا لرغبات حب 

االستطالع لديهم "كما جاء على لسان السارد العليم بخبايا األحداث وخفايا نفسيات 

الشخصيات، وعلى الرغم من أن "شخصية البطل في قصص األطفال محور أساسي 

في القصة، يتوقف عليه اجتاه األحداث ونوعية احلل، بل إنه يتوقف على وضوح شخصية 

البطل وجاذبيتها جناُح القصة وتوحد الطفل مع البطل ومعايشته" على حّد قول د. حسن 

شحاتة، فإن قصة املزرعة ال تسند دور البطولة إلى شخصية واحدة فريدة، وإمنا توظف 

"أصواتاً"؛ إذ جند صوت املعلم، وصوت أمين وصوت جنيب صاحب اللعبة املفقودة، فضاًل 

عن أصوات أخرى ثانوية داخل القصة منها: الفالح عبد الله، الطفلة مرمي، الطفل لبيب.

القصة  داخل  أصواتًا  تكون  أن  تعدو  ال  التي  البشرية  الشخصيات  مع  وتتجاور 
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يظهر في مشهدين  الذي  الديك  أهمها  لعل  آدمية،  غير  أخرى  أشرنا، شخصيات  كما 

على األقل: إذ ميشي متطاوسًا في وضح النهار، ويصيح عند الفجر في اليوم املوالي، 

ويستفيق على صوته األطفال ومعلمهم الذي يظهر في الصورة بعد ذلك مؤديًا نافلة صالة 

الضحى.

الفضاء املكاني يف قصة "املزرعة":
"إن الفضاء في النص السردي هو حاضنة الشخوص والكائنات واألفعال واألشياء ، 

بل هو هوية من هويات النص التي ال ميكن اختزالها"، وغير خاٍف أن الفضاء في قصة 

"املزرعة" يتردد بني االنغالق والصخب )املدينة الصاخبة /نقطة االنطالق( واالنفتاح والهدوء 

)املزرعة الهادئة في الضاحية(، وخالفًا للمعتاد في القصص الشعبية التي يتنقل فيها 

األبطال داخل الغابة مبا تثيره من مخاوف وقلة أمٍن تتناسب مع املنطق السردي املنفتح 

على املغامرة، فإن فضاء املزرعة والبيت الذي آوى األطفال بعد أن جّن الليل، يشعر باألمان، 

ويثير في النفس السكينة؛ مما يتناسب مع املنطق السردي الذي يحكم القصة، ولذلك، 

ال جند في النص سوى إشارات تشي بشعرية الفضاء، وذلك من قبيل وصف الليل داخل 

املزرعة الهادئة: "مّر الوقت، وخيم على املكان سكون حالم يتهادى في أفقه البدر املتمايس، 

وهو يغالب بعض السحب املتناثرة".

ازدان  الذي  املكان  جاذبية  من  زادت  والصور  الرسوم  أن  املبالغة،  باب  من  وليس 

املتمايس. القمر  ضوء  بهاًء  يزيده  بالليل  وسكونًا  النهار،  في  وينوعًا  اخضرارًا 

الزمن يف قصة "املزرعة":
ال تخلو قصة "املزرعة" من مؤشرات زمنية تدل على وعي الكاتب بإدراك الطفل الزمن 

في مدلوله العام مرتبطًا بالصباح واملساء، وما يتصل بهما من أنشطة يزاولها الطفل 

السارد  يحدده  لم  وقت مطلق  في  تنطلق  املزرعة  زيارة  فإن  ولذلك،  واملدرسة،  البيت  في 

)كان أمين ونهى ومجموعة من األطفال يقومون بزيارة رفقة معلمهم إلى مزرعة (، وإمنا 

ترَكه مطلقًا كي يناسب وعي الطفل غير الناضج، فأقصى ما يدركه التلميذ الصغير، أن 
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األنشطة الترفيهية والتنشيطية )زيارة املزرعة( تتم نهاراً، وتنتهي عند حلول الليل؛ ولذلك 

عّبر األطفال عن شعورهم بالفرح، ملّا أخبرهم املعلم عند مغيب الشمس، أنهم سيبيتون 

ليلتهم في املسكن املعّد لهم: ) لقد دنت الشمس من مكان رقادها، وستغيب بعد حني، 

هيا بنا إلى الداخل لتناول وجبة العشاء، واالستعداد للنوم يا أطفال ... فرح األطفال فرحًا 

شديدًا بهذه املفاجأة"، وكما أن الليل سكٌن وسكينة، فإن الصبح يبدأ باحلركة، صياح 

الديك، غسل الوجه وتنظيف األسنان، تناول الفطور، اخلروج إلى املزرعة.

على  أساسًا  اعتمد  الراوي  أن  نلحظ  القصة،  في  املستعملة  األفعال  إلى  وبالنظر 

وتلك   .)... ،خّيم  مّر  اجتهوا،  فرح،  دنت،  سمعوا،  وجدوا،  ،وصلوا،  )كان  املاضي  الفعل 

إمنا  األطوار،  مألوف  في  "الراوية،  إن  إذ  التقليدية؛  السردية  للنصوص  مائزة  خصيصة 

يحكي ما وقع للشخصية أو الشخصيات في الزمن املاضي أساساً، وذلك على الرغم 

من أن بعض األحداث قد يقع في احلاضر وبعضها اآلخر رمبا يقع في املستقبل"، ولهذا، 

فإن أفعال املضارع من قبيل )يقومون، يوجههم، يشرح لهم، ستغيب، يتهادى، يغالب ...(، 

جاءت مسبوقة بأفعال املاضي داللة على وقوع احلدث في حلظة مضت وانقضت، وذلك 

من قبيل: )كان أمين ونهى ...يقومون بزيارة، وخّيم على املكان سكون يتهادى في أفقه 

املتمايس، وهو يغالب بعض السحب...(. وال تخلو القصة من بعض صيغ النهي واألمر 

التي اقتضاها احلوار مثل: ال تتسرْع يا جنيب، ال تتهْم أحدًا يا جنيب ...انظروا إلى مرمي 

ماذا تفعل؟

اإليقاع الزمني:
ميكن أن ندرس اإليقاع الزمني للقصة من خالل التقاط التقنيات املوظفة لقياس سرعة 

 ،)le sommaire( اخلالصة ،)L’ellipse( السرد، وقواُمها حسب جيرار جينيت: احلذف

.)Pause( الوقفة أو االستراحة ،)Scène( املشهد

ة:" تعتمد اخلالصة في احلكي على سرد أحداث ووقائع يفترض أنها جرت  اص خ - ال

في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة من دون 

التعرض للتفاصيل"، مثل قول السارد على لسان أحد األطفال مختزاًل األحداث التي جرت 
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خالل يوم كامل: )لقد كان يومًا ممتعًا حقاً، إنني منهك وأشعر باجلوع (.

ة: وهي توقفات معينة يقوم بها الراوي بسبب جلوئه للوصف، فالوصف  اح رت - الس

يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية"، فبمجرد وصول األطفال للمزرعة، وتسجيل السارد 

حلظة استقبالهم من طرف العم عبد الله، انصرف لوصف مشاهداتهم: ) رأوا احلمار 

ينهق، وأنثاه األتان ترضع جحشها، وسمعوا خوار البقر وثغاء الغنم ...(.

ذف: نلمس في القصة وُجوهًا للقطع تعمدها الكاتب تفادّيا  لإلطناب،  ح ع/ال ط ق - ال

الصباح،  وفي   (,,,)، حالم  سكون  املكان  على  وخّيم  الوقت،  )مّر  ذلك:  أمثلة  ومن 

استيقظ األطفال على صوت صياح الديك(.

عام  بشكل  متثل  واملشاهد   ،)...( احلواري   املقطع  باملشهد  "يقصد  د:  ه ش م ال  -

اللحظة التي يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة االستغراق"، ومن 

: القصة محاورة جنيب وأمين  البارزة في  بني املشاهد 

ن ... أمين، لقد سرق أحدهم مني اللعبة. - أيم

- قد  تكون نسيتها في مكان ما لم تعد تتذكره . ال تتهم أحدًا يا جنيب، فذاك سوء 

ظن .

- لقد وضعتها في احلقيبة، أنا متأكد أن لبيبًا سرقها مني ..."

بنية الخطاب السردي:
يميز النقاد بني ثالثة أنواع من الخطابات هي: 

السارد مستعماًل  يقدمها  التي  : ويشمل األحداث  �ي ح م رود أو ال م اب ال ط خ ال  -

وخامتتها  مطلعها  وخاصة  "املزرعة"،  قصة  على  املهيمن  الضمير  وهو  الغائب،  ضمير 

التي تقول: )انتبهت اجلدة احلاّجة عائشة إلى أحفادها، يحيي وفاطمة وأحمد، فرأتهم قد 

توسدوا ركبتيها سابحني في عوالم األحالم(.

روض: متثل ملفوظات الشخصيات وحواراتها في القصة خطابًا  ع م اب ال ط خ - ال

معروضًا مباشراً، يثبته السارد من دون تدخل، وغالبًا ما يكون بضمير املتكلم، ومن ذلك: 

)أعترُف، لقد أخطأت، لقد أسأت الظن بأصدقائي..(.
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ول: وهو قيام الراوي بسرد أقوال غيره من الشخصيات بطريقته  ق ن م اب ال ط خ - ال

اخلاصة، ومن صوره في القصة :)ذهب جنيب وأمين إلى األستاذ، وعرضا عليه النازلة(، 

فعوض أن يسند السارد إلى الصديقني أو أحدهما الكالم عن ضياع اللعبة اإللكترونية 

في ظروف مجهولة، اختار اختصار أقوالهما بلغة فقهية قانونية )عرضا عليه النازلة( .

وجود  فإن  القصة مبجملها،  في  الغائب  بضمير  اخلطاب  هيمنة  من  الرغم  وعلى 

ضميري املتكلم واملخاطب بنسٍب متفاوتة، يثبت تنوع أشكال اخلطاب السردي، مع العلم 

أن القصة كما قال حميد حلميداني: "ال تتحدد فقط مبضمونها، ولكن أيضًا بالشكل 

والطريقة اللذين يقدم بهما ذلك املضمون".

القيم السائدة يف قصص أيمن ونهى:
ن: اري ب ت ى لع ه ن ون م ص أي ص ي ق

م �ض ي ق اول ال ن ا ت ن رت اخ

ا: أن مطالع القصص التي تأتي على لسان اجلدة تتقّصد التأكيد على  م ه - أول

أن املجتمع يتنوع أفراده جنسًا وسّنًا كما تتنوع قيمه حسنًا وقبحاً، ففي مستهل قصة 

)...( يقطنها أطفال وبنات، رجال  ...في مدينة  يا ما كان  نقرأ: ) كان  الرحلة املدرسية 

الطيب، واملتسامح واخلّير والشرير واجلواد(. ونساء، فيهم 

ا: أن القصص في مجملها موجهة لتنشئة األطفال، وتقع منها القيم موقع  م ه ي ان ث

القلب من اجلسد كما سيأتي. ويثور هنا قلق السؤال حول طبيعة تلك القيم، أهي قيم 

نظيرتها  محلها  حلّت  التي  املمتدة  األسرة  كاستحضار  النسيان"،  طي  "دخلت  تراثية 

رؤية  من  تنبع  إحيائية،  تراثية  قيم  هي  أم  احلديثة،  اإلحصاءات  تثبته  ما  وفق  النووية 

جتديدية للتراث، أم هي قيم معاصرة ذات إحاالت ملموسة على واقع اخلطاب حول القيم 

في راهن املجتمع املغربي الذي تطرح فيه أسئلة كثيرة حول القيم وحدود احلرية؟ )نأخذ 

مثااًل للتساؤل عن تغير القيم بني األمس القريب واليوم، حادثة "التنورة" التي أثارت نقاشًا 

حاّدًا باملغرب أظهر نوعًا من التقاطب بني تيارات مختلفة، أكان لها محل أيام كانت بعض 

الكتب املدرسية في السبعينيات والثمانينيات حتمل صور بنات مدارس يرتدين تنورات 

قصيرة دون اعتراض أو تشهير(.
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يرى أحمد مبارك سالم أن "أدب الطفل قضية حيوية؛ ألنه مرتبط باملبادئ واملعايير 

والقيم، وأن فن الكلمة يتمثل بقدرتها العجيبة على إعادة صياغة الواقع في جو سحري 

مشبع باخليال"، ويؤكد محمد أنقار أن لكل مرحلة عمرية قيمها اخلاصة، وللطفل قيمه 

اخلاصة التي يتميز بها، "فاألطفال ميرون في منوهم مبراحل مختلفة ،وفي كل مرحلة 

يتبنون القيم املرتبطة بها وفقًا ملا حتدده الثقافة التي يعيشون فيها".

لبعض  تقريرية مباشرة  إلى عناوين قصص "أمين ونهى"، نالمس صيغًا  وبالعودة 

القيم األخالقية احملمودة واملذمومة مثل: الصدق ،الصبر، التكافل، ال أغش، النميمة، فهل 

يتناسب تقرير القيم مع سن األطفال غير القادرين على التجريد، وهل مت تدارك غلبة 

التجريد على الصياغة من خالل مضمون القصص وأحداثها؟ 

في هذا الصدد، أميل إلى القول بأن القيم املجردة التي حتيل إليها العناوين أحكام 

"يقدم  وما  القصة،  باالطالع على مضمون  تغريه  الطفل وال  تثير  قد ال  مجردة مسبقة، 

للتلميذ في سنواته األولى من التمدرس، هو في األصل سلسلة من املفاهيم من قبيل 

العلم واجلهل والصدق والشر ضمن قالب سردي يروي قصة نساء ورجال علماء وجهلة 

وأخيار وأشرار، من دون اإلشارة إلى األصل املجرد للقيمة، فهذا الوجه يستعصي إدراكه، 

والوعي احملدود عنده ال يستطيع متييز الشيء بضده أو بنقيضه، إنه مرتبط باملراجع 

"بالوجه  ثقته  بشيء  الصغير  يثق  ال  لذلك،  املجردة.  املفهومية  مبعادالتها  ال  املباشرة، 

احلَدثي" القادر وحده على تصريف املفاهيم في وضعيات إنسانية قابلة لالستيعاب..." .

القيم من خالل وضعيات ومواقف وأحداث  إن حداثة سن األطفال تقتضي تسريد 

تشكل سدى نسيج القصة، ال تقدميها جاهزة في شكل عناوين، وذاك ما اهتدت إليه 

مثل:  القصص  بعض 

قصة "املزرعة" التي يشتغل بناؤها النصي على قيم جمالية تعلي من شأن البيئة، 

الطبيعة  لنقاء  فضاء  بوصفها  الطفل  مخيلة  في  اجلميل  مركزها  البادية  إلى  وتعيد 

وعاطفة  احلنان  قيم  وتشيد  األدخنة،  تعكره  لم  نقي  هواء  الستنشاق  ومجااًل  وعذريتها، 

األمومة على أساٍس حدثي يعاينه األطفال )األتان ترضع ولدها اجلحش(، مع التركيز على 

التسرع في احلكم على  انبنت عليها احلبكة، وهي عدم  التي  القيمة األخالقية املركزية 
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الظن. الناس وجتنب سوء 

وتبدو معالم التربية البيئية القائمة على الرفق باحليوان بارزة في قصة "املفاجأة" 

التي يوجه فيها األطفال إلى الرفق بالقطة املريضة التي حملوها "للطبيب"، ليكتشفوا في 

نهاية املسار السردي املفاجأة السارّة لهم، وهم يرون القطة حتضن صغارها.

ولكيال نطيل في ذكر القيم التي أُفعمت بها مختلف قصص أمين ونهى، سنعمد إلى 

محاولة تصنيفها في ضوء عالقتها بالتراث وصلتها براهن املجتمع املغربي، مع التأكيد 

على أن تنشئة األطفال على القيم، ينبغي أن تسترشد بالومضات اآلتية:

للتربية يجب أن تنطلق من الرغبة احلقيقية في مساعدة األطفال  "الومضة األولى 

التربوية  الومضة  اإلنساني...  نضجهم  أجل حتقيق  من  األخالقي  حسهم  وتشكيل   ...

الثانية... تتمثل في متكني األطفال والشباب من متثل القوانني األخالقية للسلوك من أجل 

بناء تواصل حقيقي مع الكون واآلخر والذات، أما الومضة التربوية الثالثة، فتأخذ مسارها 

في العمل على بناء معرفة فعالة بالتقانات والوسائل واإلمكانات املتاحة".

وعلى سبيل التصنيف، ميكن تلخيص أهم القيم املرصودة فيما يأتي: 

ة: املسامحة، حسن الظن، االعتذار عن اإلساءة، الصبر على مشاق  ي اق م أخ ي - ق

حتصيل الرزق )الصيد يعلم الصبر(، القناعة، اإليثار.

التلوث،  النظافة ومكافحة  باألرض، احلث على  الفالح  تثمني عالقة  ة:  ي ئ ي م ب ي ق  -

باحليوان. الرفق  احلي(،  )كناس  النظافة  عمال  تقدير 

ة: دور األسرة في تلبية احتياجات الطفل الفيزيولوجية والنفسية  ي اع م ت م اج ي - ق

)توفير احلاجيات املادية، التقدير واإلشعار باألهمية ،األمان )قصة الرحلة املدرسية(، إقامة 

وتعاقدي،  تراحمي  أساسني:  على  املعاصر  املجتمع  في  االجتماعية  والعالقات  التكافل 

اب احلي(. إحياء قيم االحتفاء باألطفال املتفوقني )حفل إمتام حفظ القرآن في قصة ُكتَّ

إن إمعان النظر في مجمل القيم التي تضمنتها القصص محّل الدراسة، يقود إلى 

استخالص حداثة بعض جوانب اخلطاب حول تلك القيم؛ فقيم احملافظة على البيئة مثاًل 

لم تطُف على سطح دائرة االهتمام إال في السنوات التي اشتدت خاللها وتعاظمت األذايات 

التي تعرضت لها البيئة، غير أنه ال مجال إلنكار وجود األسس النظرية لقضية احملافظة 
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على البيئة ومكافحة التلوث في ثقافتنا العربية اإلسالمية التي تطفح بالنصوص احلاملة 

ملا أضحى يسمى احلق في البيئة، وإمنا يتم العمل على حتديث هذه األسس من خالل 

ما سماه الدكتور محمد عابد اجلابري بالتأصيل الثقافي؛ حيث قال متحدثًا عن حقوق 

اإلنسان عامة:

"إن ما نعنيه بالتأصيل الثقافي حلقوق اإلنسان في فكرنا العربي املعاصر، هو إيقاظ 

الوعي بعاملية حقوق اإلنسان داخل ثقافتنا ،وذلك بإبراز عاملية األسس النظرية التي تقوم 

الثقافة  عليها حقوق اإلنسان في  قامت  التي  )...( عن األسس  والتي ال تختلف  عليها 

الغربية".

لقد اعتقد املرحوم اجلابري بأن تأصيل قيم احلداثة )الدميقراطية، حقوق اإلنسان، 

وجب  لذا  والثقافي؛  الديني  وعينا  في  لها  أصول  بإيجاد  يتم  النقدية،  والروح  العقالنية 

جتديد تراثنا على النحو الذي يؤهله لالستجابة ملتطلبات وحتديات عصرنا، وال مندوحة 

عن تشريب قصص الطفل املعاصر كل ما هو جميل ومفيد من تراثنا من دون التقوقع 

في املاضي من جهة، ومن دون القطع معه وقلب ظهر املجن له، وقد شكلت قصص أمين 

ونهى محاولة جادة الستلهام تراث األجداد من دون إعادة اجترار قضاياه، وما اإلصرار 

إلى  بالطفل  االنتقال  دون  من  الشعبية  احلكايات  منوال  على  القصص  هذه  بناء  على 

عوالم القصص اخلرافية سوى وجه من وجوه التأصيل؛ إذ إن املضامني جميعها مستقاة 

من األحداث والوقائع التي يعيشها التلميذ في املدرسة والبيت واحلّي والشارع، وإن كان 

الشكل والقالب تراثينْي صرفنْي تؤثثهما اجلدة مبا ترمز إليه من منبع للمعرفة ومصدر 

لإللهام واألمان؛ فهي احلكواتي األنيس الذي يسافر بالصغار على أجنحة اخليال.
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السلوك العدواني وعالقته ببعض المتغيرات 
الديموغرافية لدى طفل الروضة

من وجهة نظر المعلمة في محافظة جدة
بالمملكة العربية السعودية

د. آمال مسعود  *

املقدمة :
الصحية  الناحية  من  ليس  اإلنسان،  حياة  مراحل  أهم  من  الطفولة  مرحلة  تعد 

والتعليمية فقط، بل من ناحية التكوين اجلسمي والصحة النفسية والتي تنعكس على 

الطفل وتنضج مواهبه ويكون  تنمو قدرات  الفرد واملجتمع ككل، ففيها  اإلنتاج وسعادة 

قاباًل للتأثير والتوجيه والتشكيل، وترسخ شخصيته. وحيث إن الطفولة السوية مؤشر من 

مؤشرات تقدم ونهضة املجتمع، فهي كذلك بالنسبة إلى الطفل نفسه باعتباره محتاجًا ملن 

يرعاه ويعده للحياة حتى يكون قادرًا على املشاركة في احلياة بإيجابية وتكوين عالقات 

ناجحة مع بيئته. 

الباحثني  الكافي من جانب  تنل االهتمام  لم  املرحلة  إن مشكالت األطفال في هذه 

على الرغم من أن هذه املرحلة تعد فترة انتقالية حرجة يعترض مسار النمو فيها العديد 

توصلت  وقد  للطفل.  النفسية  والصحة  التوافق  دون حتقيق  التي حتول  املشكالت  من 

دراسة دبتوال )Deptula,& Memphis, 2003( إلى أن األطفال ذوي املشكالت منبوذون 

ولديهم جمود اجتماعي في صداقة األطفال، وقد توصل ريني )Renee,2005( في دراسة 

أجراها إلى أن أبرز املشكالت التي يعاني منها األطفال في الروضة هي مشكالت األطفال 

في  األطفال  مشكالت  أكثر  أن   )Rashed, 2006( راشد  دراسة  أكدت  كما   . السلوكية 

الروضة هي مشكالت األطفال السلوكية. 

* كلية االقتصاد املنزلي، قسم دراسات الطفولة، جامعة امللك عبد العزيز.
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حينما  املشكلة  سلوكياتهم  تظهر  املزعجني  األطفال  أن   )Hurlack( هيرلك  وترى 

يتعرض الطفل للفشل املتكرر نتيجة طموحاته املرتفعة وغير الواقعية، كما تزداد نتيجة 

شعوره بالدونية وعدم الكفاءة )الديب، 1991: 101(، ويعرِّف أجنليش السلوك العدواني بأنه: 

أفعال غير مقبولة نحو اآلخرين وما يشتمل عليها من سلوك معنوي نحوهم، وهو أيًضا 

 .)English & English,1993:791( محاولة لتخريب ممتلكات اآلخرين

مشكلة الدراسة:
من  يعد  املختلفة  بأشكاله  العدواني  السلوك  أن  إلى  الدراسات  من  العديد  تشير 

لدى  العدواني  السلوك  ارتباط  إلى  تشير  كما  األطفال،  لدى  شيوًعا  السلوكيات  أكثر 

األطفال باملتغيرات املختلفة وبطريقة متنوعة، ومن تلك الدراسات التي اهتمت باملتغيرات 

.)Fit et al, 2008( بيج  فيت  دراسة  إليه  أشارت  ما  األطفال  الدميوغرافية وسلوك 

التي يقوم  تنوًعا في املشكالت  الباحثة لبعض الروضات، الحظت  ومن خالل زيارة 

العامة  املمتلكات  االنتباه، وتخريب  الزائد واالندفاعية وضعف  النشاط  بها األطفال مثل 

واالنسحابية والعدوانية وعدم القدرة على التعامل مع اآلخرين واإليذاء الذاتي واالعتمادية، 

وعدم املشاركة في احلوار مع املعلمات، وكانت الشكوى األكثر شيوًعا واألخطر في تلك 

املعلمات من  العامة؛ حيث شكت  املمتلكات  العدوانية وتخريب  املشكالت هي املشكالت 

صعوبة التعامل مع هؤالء األطفال وضبطهم ومشاركتهم في األنشطة داخل الروضة، فكان 

من الضروري التعرف على مدى توفر تلك املشكالت لدى األطفال، واختالفها حسب بعض 

الشخصية. املتغيرات 

أسئلة الدراسة:
ما مستوى وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة على الدرجة   .1

واألبعاد؟ الكلية 

هل يختلف وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة تبًعا جلنس   .2

الطفل؟
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هل يختلف وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة تبًعا للمستوى   .3

االقتصادي؟

هل يختلف وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة تبًعا للمستوى   .4

التعليمي لألب؟

هل يختلف وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة تبًعا للمستوى   .5

التعليمي لألم؟

هل يختلف وجود السلوك العدواني لدى طفل الروضة في محافظة جدة تبًعا لعدد   .6

األسرة؟ أفراد 

أهمية الدراسة:
: لي ا ي م ة م ي ال ح ة ال دراس ة ال ي ع أهم ب ن ت

تتناول السلوك العدواني لدى األطفال في سن الروضة وتثري األدب حول هذا املوضوع.  -

قلة الدراسات العربية التي تناولت السلوك العدواني .  -

قد تفيد نتائج الدراسة احلالية في دراسات مستقبلية عن تصميم البرامج اإلرشادية   -

العالجية لألطفال في سن الروضة.

تتناول الدراسة بعض املتغيرات الدميوغرافية والشخصية لدى طفل الروضة في محافظة   -

جدة.

أهداف الدراسة:
ة إىل: ي ال ح ة ال دراس دف ال ه ت

التعرف على مستوى شيوع السلوك العدواني على ما هو سائد لدى األطفال في سن   -

الروضة.

املتغيرات  لبعض  تبًعا  الروضة  أطفال  لدى  العدواني  السلوك  اختالف  على  التعرف   -

العالقة. ذات  والدميوغرافية  الشخصية 

مصطلحات الدراسة:
العمليات  غالًبا جملة من  فيها  تتم  التي  األولى  التربوية  املؤسسة  األطفال:  رياض 
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التعليمية الهادفة إلى تنمية شخصية األطفال في جميع مجاالت منوهم )محمد، 2004(.

: يقصد به أي سلوك يصدر من الطفل ويكون غير مرغوب فيه من  ي
دوا�ن ع وك ال ل س ال

قبل البيئة التعليمية؛ ألنه ينحرف عن السلوك السوي واملطابق للوائح املدرسية، وملا هو 

متعارف عليه في املجتمع. وهذا السلوك ميثل تقصيرًا أو ارتكاب محذور أو مخالفة حتول 

بني الطفل وبني حتقيق أكبر قدر ممكن من التوافق النفسي واالجتماعي )علي، 2006، ص 

ا يقصد بالسلوك العدواني جميع السلوكيات املؤذية التي ميارسها الطفل  214(. وإجرائّيً

في الروضة أو خارجها وتالحظها املعلمة سواء أكانت موجهة نحو اآلخرين أم نحو الذات 

أم نحو املمتلكات، ويتم التعرف عليها من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطفل في 

املقياس املعّد لهذا الغرض.

ري: ظ ن الأدب ال

تعد مشكلة األطفال السلوكية في مرحلة ما قبل املدرسة من العوامل املنبئة بسوء 

التوافق الدراسي في سنوات التعليم الالحقة، كما أن بعض األفعال البسيطة قد تتفاقم، 

وتؤدي إلى نتائج ضارة باملجتمع فيما بعد؛ حيث يعد السلوك املشكل لدى األطفال مبثابة 

اجلانب األكبر حتكًما في انفعاالت الفرد بصفة عامة، وعدم السيطرة عليه يعوق منوه 

االنفعالي، وقد يؤدي إلى صراعات نفسية )زكي، 2000(.

كما أن السلوك العدواني من املشكالت التي تتطور وتستمر لدى الفرد؛ حيث إنها 

تظهر لدى الطفل في عمر )2-3( سنوات في صورة تشاجر مع لعبة مثاًل أو مع أي 

ثم  الظاهري،  الوسيلي  بالعدوان  العدوان  من  النوع  هذا  ويسمى  له،  محبط  آخر  هدف 

يتطور هذا السلوك فتزداد العدائية املوجهة لألشخاص ممثلة في العدوان اللفظي كالسب 

واإلهانة، والعدوان البدني املتمثل في الضرب أو العض.. إلخ؛ حيث يكون من النوع الثأري 

 )6-4( االبتدائية  املدرسة  قبل  ما  عمر  في  األطفال  لدى  يظهر  النوع  وهذا  االنتقامي، 

سنوات )زكي، 2000(.

ويعرِّف كمال سيسالم )2002 : 23( العدوان كأحد السلوكيات املشكلة بأنها "االعتداء 

مبرراته  االعتداء  لهذا  يكون  وعندما  واملمتلكات،  األشخاص  علي  اجلسمي  أو  اللفظي 

يكن  لم  إذا  أما  معني،  موقف  فعل جتاه  رد  عن  ناجت  عدواني  بأنه سلوك  يوصف  فإنه 
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اإلصابة  عن  ينتج  قد  صريح  عدواني  سلوك  بأنه  يوصف  فإنه  مبرر  أي  االعتداء  لهذا 

الزائد.  والنشاط  االنتباه،  باضطراب ضعف  اإلصابة  أو  السلوكية،  باالضطرابات 

 أما أدلر )Adler( فقد عرَّف السلوك املشكل بأنه " كل فعل يتسم بإيذاء اآلخرين 

السلوك  أن   Chaplin(( شابلني  ويرى   ،" التدمير  إلى  ويهدف  الذات،  أو  املوضوع  جتاه 

وينطوي على رغبة في  ما،  أو شيء  أو فعل مضاد موجه نحو شخص  املشكل هجوم 

التفوق على اآلخرين، ويظهر إما في اإليذاء وإما في االستخفاف وإما في السخرية بغرض 

)الشربيني،2005(.  باآلخر  العقوبة  إنزال 

وقد أّكدت نظرية دوالرد وميللر )Dollard and Miller( أن اإلحباط ينتج دافعًا عدوانّيًا 

يستثير السلوك بهدف، أو ينتهي بإيذاء اآلخرين، وأن هذا الواقع ينخفض تدريجّيًا بعد 

أن يقوم اإلنسان بإحلاق األذى بغيره، وهذه العملية تسمى التنفيس أو التفريغ، فهي ترى 

أن اإلنسان ليس عدوانّيًا بطبعه، وإمنا يحدث ذلك بسبب اإلحباطات املتكررة التي تواجهه، 

وعليه فإن كل عنف يسبقه موقف إحباطي؛ ألن السلوك العنيف يحدث بعد إحساس الفرد 

بعدم قدرته على أن ينال ما يريده، وعندما يتم تأخير إشباع تلك الرغبات، فإن ذلك يؤدي 

إلى اإلحباط الذي يقود إلى العنف كطريقة سلوكية مناسبة لتفريغ هذا اإلحباط )الطيار، 

.)2005

ويرى السلوكيون أن السلوك العدواني شأنه شأن أي سلوك ميكن اكتشافه، وميكن 

تعديله وفقًا لقوانني التعلم كما يرى ذلك سكنر )Skinner(، ولذلك رّكزت بحوث ودراسات 

في  متعلم  برمته  السلوك  أن  حقيقة  على  والعدوان  للعنف  دراستهم  في  السلوكيني 

البيئة، ومن ثّم فإن اخلبرات املختلفة )املثيرات( التي اكتسب منها الفرد السلوك املشكل 

واالستجابة العنيفة قد مت تدعيمها مبا يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العنيفة كلما 

تعرض ملوقف ُمحبط )الشهري، 2003(.

بينما يرى أصحاب نظرية التعلم االجتماعي ومنهم باندورا )Bandura( أن السلوك 

والنمذجة، أي من خالل مشاهدة الشخص  املباشرة  العدواني متعلم عن طريق اخلبرة 

يسلكون سلوًكا مشكاًل  فاألفراد  مكافأة،  من  عليه  يترتب  وما  اآلخرين  لسلوك  املالحظ 

للحصول على املكافأة أو جتنب العقاب، مع أنه عند استخدام العقاب للتقليل من السلوك 
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املشكل قد يحدث َكفُّ عن السلوك املشكل مؤقًتا، كما أنه يحفز السلوك املشكل بعد ذلك، 

كما أن السلوك املشكل يتعلم عن طريق مالحظة مناذج مختلفة، فاآلباء الذين يعاقبون 

أطفالهم عند العدوان مثاًل يقدمون مناذج عدوانية تزيد من عدوانية أوالدهم، وميثل منو 

تطور السلوك املشكل من خالل املشاهدة واملالحظة مكانًا مهّمًا في نظرية التعلم، فقد 

أمكن التأكد من أن مشاهدة األطفال للسلوك املشكل بغض النظر عنه سواء أكان بطريقة 

مالحظة  أثر  أن  كما  لديهم،  املشكل  السلوك  زيادة  إلى  تؤدي  مباشرة  غير  أم  مباشرة 

املشاهد السلوكية غير املقبولة يظل يؤثر في السلوك حتى بعد انقضاء فترة طويلة من 

املالحظة ) أبو أسعد واخلتاتنة، 2010(.

الدراسات السابقة:
ة  اص وخ ال  ف الأط الت  ك ش م إىل  ت  رق ط ت ي 

�ت ال ة  ق اب س ال ات  دراس ال اول  ن ت م  ت ي س

ه  ت الق ل وع ك ش م وك ال ل س ت ال اول ن ي ت
�ت ات ال دراس ل ال ن ع �ي ك �ت ة وال روض ل ال ف الت ط ك ش م

ة. ل ص ال ذات  ات  �ي غ ت م ال ض  ع ب ب

ففي دراسة كاثي )Kathy, 1997( التي هدفت إلى التعرف على السلوك العدواني 

للطفل املنبوذ، أجريت الدراسة على عدة حاالت من األطفال بلغ عمرهم )9 - 12( سنة 

الدراسة إلى أن  النبذ والبعض اآلخر يعاني من اإلهمال، وخلصت  بعضهم يعاني من 

معظم األطفال املنبوذين في احلاالت التي متت دراستها غير مألوفني باملرة ألنهم عدوانيون 

ولديهم قصور في التفاعل االجتماعي، وتكوين صداقات في حجرة الدراسة، ويعانون من 

قصور لفظي، ولديهم مشكالت تتعلق باألداء الدراسي، وليست لديهم القدرة على تطوير 

املكروهة  بأسمائهم  زمالئهم  مناداة  يتوقفون عن  وال  االجتماعية،  املشكالت  مهارات حل 

بغرض اخلفض من مكانتهم، وليس لديهم منوذج يحتذى به في املنزل.

كما أجرت زكي )2000( دراسة لبعض أنواع السلوك العدواني لدى أطفال مرحلة ما 

قبل املدرسة االبتدائية مبدينة املنيا في ضوء متغيرات احلكم اخللقي)املسايرة/ املغايرة، 

والتروي/ االندفاع(، ولذلك مت تطبيق الدراسة على عينة تكونت من )50( معلمة تعملن 

في )21( روضة أطفال مبدينة املنيا، وبحساب نسبة تكرار كل مشكلة وجد أن من أكثر 
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هذه املشكالت تكرارًا هي: العدوانية بنسبة )72%( والكذب بنسبة )37%( واخلوف بنسبة 

. )%15(

وقد تناولت دراسة سعادة وآخرين )2003( السلوك العدواني لدى األطفال الفلسطينيني 

في املرحلة األساسية الدنيا في محافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما رآها املعلمون، 

املستوى  تدني  مثل  التالميذ،  لدى  العدواني  السلوك  من  العديد  وجود  النتائج  وأظهرت 

التحصيلي، واخلوف من صوت الطائرات، والقلق، والعدوانية، وكانت درجة هذا السلوك 

العدواني عند اإلناث أكثر منها لدى الذكور، ولم يؤثر نوع املدرسة واملستوى التعليمي في 

درجة هذا السلوك العدواني.

وهدفت دراسة جوكول )Gocool, 2006( إلى التعرف على العالقات بني إدراك املعلمني 

واألقران للسلوك العدواني، وقد أجريت الدراسة على )119( تلميًذا وتلميذة من )16( فصاًل 

الذين يظهرون  الرابع واخلامس بشمال فلوريدا، وقد قدمت قائمة لألطفال  في الصْفني 

وأسفرت  فعل(،  كرد  االنسحابي  والعدوان  بالعدوان  )املجاورة  بنوعيه  العدواني  السلوك 

نتائج الدراسة عن التأكيد على وجود ارتباط دال إحصائّيًا بني تقديرات املعلمني والتالميذ 

للسلوك العدواني والغضب لدى األقران.

تالميذ  لدى  العدواني  السلوك  معرفة  إلى  هدفت  دراسة   )2006( علي  أجرى  كما 

املرحلة االبتدائية احملبوبني واملرفوضني واملهملني من األقران، وتكونت عينة الدراسة من 

)626( تلميذًا وتلميذة، بالصفني الثالث والسادس االبتدائي، مت اختيارهم من عدة مدارس 

تابعة إلدارة العريش التعليمية شمال سيناء، وطبقت عليهم قائمة السلوك العدواني من 

إعداد الباحث، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في متوسطات درجات املشكالت 

السلوكية بني التالميذ احملبوبني واملرفوضني واملهملني من األقران في املرحلة االبتدائية 

وذلك لصالح التالميذ احملبوبني، ووجود فروق في درجات املشكالت السلوكية بني الذكور 

واإلناث من التالميذ احملبوبني واملرفوضني واملهملني من األقران في املرحلة االبتدائية وذلك 

لصالح اإلناث .

الشخصية  باملشكالت  وعالقتها  النفسية  العوامل  حول  بدراسة   )2007( البنا  وقام 

لدى تالميذ املرحلة األساسية الدنيا مبحافظة غزة، اشتملت على عينة من األطفال في 
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استبانة  استخدام  ومت  سنة،   )12-6( بعمر  وتلميذة  تلميذ   )200( بلغت  غزة  محافظة 

العوامل النفسية، واستبانة املشكالت الشخصية لدى أطفال املرحلة األساسية الدنيا في 

محافظة غزة من إعداد الباحث، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية بني 

العوامل النفسية واملشكالت الشخصية وبني كل من البعد النفسي والشعور بالسعادة مع 

اآلخرين والقدرة على مواجهة مطالب احلياة، وبني البعد االجتماعي والقدرة على مواجهة 

مطالب احلياة، وعدم وجود فروق في املشكالت بني الذكور واإلناث. 

اضطرابات  بعض  على  برنامج  فعالية  الستقصاء  دراسة   )2007( مفضل  وأجرى 

السلوك املرتبطة بصعوبات التعلم النمائية لدى طفل الروضة دراسة تشخيصية- عالجية، 

وتكونت العينة النهائية للدراسة احلالية من )33( طفاًل مت اشتقاقها من عينة كلية بلغ 

قوامها )505( أطفال، وذلك من بعض دور احلضانة احلكومية ببعض مدن محافظة قنا، 

النمائية  التعلم  تقدير صعوبات  قائمة  قت  وُطبِّ سنوات،   )6-4( بني  أعمارهم  وتراوحت 

على معلمات عينة الدراسة لدى أطفال الروضة، ومقياس سلسون لذكاء األطفال والكبار، 

واستبيان املهارات اإلدراكية، وبرنامج العالج السلوكي من إعداد الباحث، وتوصلت نتائج 

الدراسة إلى أن أطفال الروضة يعانون من مشكالت بدرجة متوسطة وهي حتقيق الذات 

أعضاء  وأن  واالنبساطية،  والعزلة  املعرفي  العقلي  والعجز  والقلق  والعدوان  املنخفض 

املجموعة التجريبية قد حتسنوا مقارنة بأعضاء املجموعة الضابطة.

كما تناولت دراسة هوروتز وآخرين )Horowitz et al, 2007( العدوان والسلوك املتعلق 

رياض  في  اللغوية  املشكالت  ذوي  الذكور  لدى  الصراع  إدارة  تطور  في ظل  باالنسحاب 

األطفال، وقد تكونت عينة الدراسة من )31( طفاًل تراوحت أعمارهم ما بني )5-6( سنوات، 

منهم )20( طفاًل يتحدثون بلغة جيدة، و)11( طفاًل يتحدثون بلغة ضعيفة، وقد استخدمت 

مقياس السلوك العدواني واستبانة موجهة لألطباء املشرفني لقياس العالقة بني صعوبات 

اللغة  نتائج الدراسة إلى أن األطفال ضعيفي  النزاع والسلوك العدواني. وتوصلت  إدارة 

أظهروا سلوًكا عدوانّيًا أكثر من نظرائهم الذين يتحدثون بلغة جيدة، كما توصلت النتائج 

إلى أن مجيدي اللغة تغلبوا على السلوك العدواني في حني أن ضعيفي اللغة واجهوا 

صعوبات في إدارة النزاع والسلوك العدواني.
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وعلى صعيد آخر فقد أجرى مؤمني )2008( دراسة حول مشكالت رياض األطفال في 

محافظة إربد باململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمات العامالت فيها، وتكونت 

عينة الدراسة من )127( معلمة يعملن في )30( روضة خاصة في مدينة إربد، ولتحقيق 

أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  املشكالت،  هذه  لقياس  أداتها  تطوير  مت  الدراسة  هدف 

أبرز مشكالت رياض األطفال في اململكة األردنية الهاشمية هي: تدني الرواتب للمعلمات 

العامالت، وعدم وجود صفوف لألطفال ذوي صعوبات التعلم، وعدم توفر مكتبة أطفال في 

الرياض، باإلضافة إلى عدم وجود مرشد تربوي يعمل في رياض األطفال، وأظهرت نتائج 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة حتديد املعلمات ملشكالت رياض 

األطفال تعزى إلى املؤهل العلمي للمعلمة وسنوات اخلبرة التدريسية.

وأجرى عبد املقصود )2009( دراسة حول االنتهاك العاطفي وعالقته ببعض االضطرابات 

السلوكية لطفل الروضة، وتكونت عينة الدراسة من )80( طفاًل وطفلة، واستخدمت استمارة 

جمع مؤشرات احلالة االقتصادية واالجتماعية ألسرة الطفل، واستبانة لولي األمر عن سلوكيات 

الطفل داخل املنزل، ومقياس السلوك املالحظ لطفل ما قبل املدرسة داخل الروضة، ومقياس 

االنتهاك العاطفي لطفل ما قبل املدرسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد فروق دالة 

إحصائّيًا بني متوسطات درجات اآلباء ومتوسطات درجات األمهات مع مقياس االنتهاك 

أنها ذات مستوى اجتماعي  وأيًضا وجد  املرتفعة،  الدرجات  لعينة األطفال ذات  العاطفي 

متوسط في حني ظهرت فروق بني متوسطات درجات اآلباء واألمهات على مقياس االنتهاك 

العاطفي لعينة األطفال ذوي الدرجات املنخفضة، تبني أنها من مستوى اجتماعي منخفض 

لصالح األمهات؛ مما يدل على أن املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة عامل 

مهم في درجة تعامل اآلباء واألمهات مع األطفال وفي مشكالتهم.

وعمد حميرة )2011( إلى دراسة السلوك العدواني لدى طفل الروضة وعالقته ببعض 

املتغيرات: دراسة ميدانية لدى عينة من أطفال الرياض التابعة لريف دمشق، وقد اشتملت 

التابعة لريف دمشق، ومتثلت في )30( طفاًل وطفلة  عينة الدراسة على بعض الرياض 

ممن لديهم مشكلة العدوان، أما أداة البحث املستخدمة فكانت عبارة عن استمارة تقدير 

املعلمني للسلوك العدواني لدى طفل الروضة، وبعد عرض الباحثة لسلوك العدوان أسباًبا 
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بالدراسة وخاصة في  تناولت هذا اجلانب  التي  الدراسات  ندرة  ومظاهر عالج، وبسبب 

مرحلة الطفولة املبكرة، توصلت النتائج إلى أن املستوى التعليمي لألسرة كلما ارتفع كانت 

قدرة الوالدين على التعامل مع األطفال العدوانيني أفضل وبالتالي يحصل الطفل على 

التربية السليمة، وبينت النتائج أيًضا أن األطفال الذكور أكثر عدوانية من األطفال اإلناث، 

وبسبب هذا وجب على األسرة والروضة معاملة األطفال الذكور واإلناث باألسلوب نفسه، 

ووجد البحث احلالي أن األطفال كلما صغر عمرهم كان عدوانهم أكثر بسبب قلة قدراتهم 

على تنظيم سلوكياتهم.

األكثر  السلوكية  املشكالت  على  التعرف  إلى   )2014( الهاجري  دراسة  هدفت  كما 

معلمات  نظر  وجهة  من  سنوات   )6-3( العمرية  الفئة  من  الروضة  أطفال  بني  شيوًعا 

الروضة في مملكة البحرين، وقامت الباحثة بتطوير أداة من خالل الرجوع إلى األدوات 

والدراسات السابقة، واستعانت بآراء معلمات الروضة بشأن املشكالت السلوكية املنتشرة 

الدراسة )489( معلمة روضة  الدراسة االستطالعية، وبلغت عينة  بني األطفال وذلك في 

أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  )3-6( سنوات،  بني  أعمارهم  تتراوح  أطفال  مع  تعملن 

مشكلة تشتت االنتباه في املرتبة األولى وكان حجم هذه املشكلة هو )24.34 %(، وجاءت 

مشكلة فرط احلركة واالندفاعية في املرتبة الثانية وكان حجمها )22.10%(، أما مشكلة 

العدوان فقد جاءت في املرتبة الثالثة )21.88%(، وهذه املشكالت أتت متفقة مع املشكالت 

األكثر شيوًعا في كثير من البلدان وإن اختلفت في ترتيبها.

وتناول أصالن )2015(. دراسة املشكالت السلوكية الشائعة في رياض األطفال لوضع 

برنامج مقترح إلخصائي خدمة الفرد للتعامل مع هذه املشكالت، وتكونت عينة الدراسة 

من )60( إخصائية اجتماعية للتعرف على املشكالت الشائعة لدى أطفال الروضة ، ومت 

تطوير مقياس عليهم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن السلوك العدواني للطفل نحو الذات 

ميثل أعلى نسبة؛ متجلّيًا في التمريغ على األرض ومتزيق الكتب ووضع أشياء في الفم 

تضره واللطم على الوجه والشد على الشعر وجرح اجلسم باألظافر ووضع أشياء في األذن 

وعض اإلصبع والضرب على الرأس. ثم تلتها املشكالت العدوانية نحو اآلخرين ثم نحو 

املمتلكات ثم الغضب ثم العناد.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
السلوكية  للمشكالت  تناولها  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من  يالحظ   

التي   )Kathy, 1997( كاثي  كدراسة  منهم  محددة  فئات  على  وتركيزها  األطفال  لدى 

واحملبوب،  املرفوض  بالطفل  اهتمت  التي   )2006( على  ودراسة  املنبوذ،  بالطفل  اهتمت 

ودراسة مفضل )2007( التي اهتمت بأطفال ذوي صعوبات التعلم، ودراسة هوروتز وآخرين 

)Horowitz et al, 2007( التي اهتمت باألطفال ذوي املشكالت اللغوية، أما الدراسة احلالية 

الدراسات السابقة  فتتناول األطفال في سن الروضة بشكل عام، ويالحظ تركيز بعض 

على االهتمام باملتغيرات الشخصية ومنها دراسة البنا )2007(، ودراسة مؤمني )2008(، 

ودراسة عبد املقصود )2009(. ولكن الدراسة احلالية تعمل على تناول متغيرات متنوعة 

فمنها  مختلفة؛  كانت  السابقة  الدراسات  في  املستخدمة  العينات  أن  لوحظ  كما  أكثر، 

ما اعتمد على عينات قليلة نسبّياً، ومنها دراسة حميرة )2011( التي استخدمت عينة 

مكونة من )30( طفاًل وطفلة، فيما استخدم بعضها عينات أكبر مثل دراسة علي )2006( 

الدراسات  عينة بني  الدراسة احلالية  وتختار  بلغت )626( طفاًل،  عينة  التي استخدمت 

السابقة، وقد توصلت معظم تلك الدراسات إلى وجود سلوكيات عدوانية لدى األطفال في 

سن الروضة ومنها دراسة  كاثي )Kathy, 1997(، ودراسة زكي )2000(،  ودراسة سعادة 

وآخرين )2003(، وستعمل الدراسة احلالية على التعرف على درجة ظهور هذه املشكالت 

املتغيرات  لبعض  تبًعا  ذلك  الروضة واختالف  لدى األطفال في سن  العدوانية  السلوكية 

والدميوغرافية. الشخصية 

حدود البحث:
ة: روضات األطفال احلكومية واألهلية في محافظة جدة في اململكة  ي ان ك م دود ال ح ال

العربية السعودية.

ة: طبق البحث في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2016- ي ان زم دود ال ح ال

.2017

ة: جميع األطفال في روضات األطفال البالغني من العمر 5-6 سنوات. ي �ش ب دود ال ح ال
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ة: مقياس مشكالت طفل الروضة )سلوكيات الطفل  ي وع وض م ة وال ي م عل دود ال ح ال

املؤذية نحو الذات، وسلوكيات الطفل املؤذية نحو اآلخرين، وسلوكيات الطفل املؤذية نحو 

األشياء واملمتلكات(. 

التصميم واإلجراءات:
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي؛ نظرًا إلى مالءمتِه ملوضوع الدراسة. 

ا: ه ت ن ي ة وع دراس ع ال م ت ج م

والبالغ  واألهلية  الروضات احلكومية  األطفال في  الدراسة من جميع  تكوَّن مجتمع 

اململكة  في  جدة  محافظة  في  وطفلة  طفاًل   )9746( فيها  يدرس  روضة،   )213( عددها 

العربية السعودية، ويوضح اجلدول التالي أفراد عينة الدراسة حسب الروضة واجلنس.

س ن ج ة وال روض ب ال س ة ح دراس ع ال م ت ج ع م دول )1( توزي ج

الجنسالعدد للروضات

املجموعإناثذكورالروضة

٣٢٨٩٠١٠٢١١٩٩١حكومية

١٨١٣٩٥٠٣٨٨٥٧٨٣٥أهلية

٢١٣٤٨٤٠٤٩٠٦٩٧٤٦املجموع

حسب إحصائية إدارة التعليم في محافظة جدة للعام )١٤٣٧هـ(.

أما أفراد عينة الدراسة فقد مت اختيارهم من جميع مناطق محافظة جدة بحيث 

ووسط  وجنوب  وغرب  وشرق  شمال  في  الواقعة  الروضات  بني  عشوائّيًا  توزعوا 

احملافظة، وبلغ عدد هؤالء األطفال الذين مت تطبيق الدراسة عليهم )٢١١( طفاًل وطفلة، 

مت اختيارهم من )٤٣( روضة في محافظة جدة بواقع ثالث رياض في كل منطقة سواء 

الشمال أو اجلنوب أو الشرق أو الغرب أو الوسط، وبلغ عدد األطفال املختارين من 

الروضات احلكومية )١٠٨( أطفال، ومن الروضات األهلية )١٠٣( أطفال.



55
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

أداة الدراسة وإجراءاتها:
لدى  العدواني  السلوك  تقدير  مقياس  تطوير  الدراسة؛ مت  أهداف هذه  لتحقيق 

طفل الروضة من خالل العودة إلى األدب النظري واملقاييس وخاصة بدوي )٢٠١١(، 

األولية  بالصورة  املقياس  ن  تكوَّ حيث  )٢٠١١(؛  وعبداي  وسعد   )٢٠٠٦( رشود  وآل 

من جانبني هما: اجلانب األول ويشتمل على املتغيرات الدميوغرافية وهي: الروضة، 

واجلنس، واملستوى االقتصادي ، واملستوى التعليمي لألب، واملستوى التعليمي لألم، 

وعدد أفراد األسرة.

ويتم  الطفل  لدى  املشكالت  وجود  تقيس  فقرات  من  ن  فتكوَّ الثاني  اجلانب  أما 

التعرف على درجة هذه املشكالت من خالل املعلمة ، ويتكون بصورة نهائية من )٤٢( 

فقرة، واشتمل على األبعاد التالية:

املعلمة  تعدها  به سلوكيات  ويقصد  الذات،  نحو  املؤذية  الطفل  مجال سلوكيات   .١

فقرة.  )١٢( من  تكون  وقد  العامة  وصحته  وسالمته  الطفل  إلى  بالنسبة  خطرة 

مجال سلوكيات الطفل املوجهة نحو اآلخرين، ويتضمن اعتداء الطفل على زمالئه   .٢

اآلخرين سواء بالشتم أو الضرب أو الركل أو العض، وقد اشتمل على )١٧( فقرة 

في الصورة األولية .

مجال سلوكيات الطفل نحو األشياء واملمتلكات، ويقصد به اإليذاء الذي ميارسه   .٣

بصورة  تكون  وقد  املدرسة،  وأثاث  والقرطاسية  املدرسية  األدوات  على  الطفل 

نهائية من )١٣( فقرة.

وللتأكــد مــن مناســبة املقيــاس ألهــداف الدراســة وعينتهــا؛ فقــد مت التأكــد مــن 

اخلصائـــص الســيكومترية.

التأكد من الخصائص السيكومرتية لألداة: 
ون( م كِّ ح م ري )ال اه ظ دق ال ص 1- ال

وذوي  التدريس  هيئة  أعضاء  من   )٨( على  األولية  بصورتها  األداة  عرض  مت 

االختصاص في جامعات اململكة العربية السعودية، من املتخصصني في علم النفس 
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الفقرات  وانتماء  الصياغة،  وضوح  في  الرأي  إبداء  منهم  وطلب  األطفال،  ورياض 

لألداة، ومناسبتها للبيئة السعودية، وإبداء أي مالحظات تتعلق باحلذف أو التعديل أو 

اإلضافة، ومت اعتماد إجماع )٦( محكمني؛ للحكم على صالحية الفقرات، وبناء على 

رأي احملكمني مت تعديل صياغة )٥( فقرات.

لي داخ اء ال ن ب دق ال 2- ص

على  االستطالعية  الدراسة  عينة  أفراد  أداء  بني  االرتباط  معامالت  مت حساب 

من  للمقياس  الكلية  والدرجة  الروضة  طفل  مشكالت  مقياس  فقرات  من  فقرة  كل 

خالل تطبيق املقياس على أفراد العينة االستطالعية والبالغ عددهم )٣٠( طفاًل من 

داخل مجتمع الدراسة وخارج العينة، وقد تراوح معامل االرتباط بني الدرجة الكلية 

يلي: املجال األول  الكلية كما  الدرجة  والفقرات )٠.٣٨**-٠.٧٧**(  وللمجاالت مع 

)٠.٦٥**( واملجال الثاني )٠.٦٨**(، واملجال الثالث )٠.٧١**(؛ مما يدل على متتع 

داخلي. بناء  املقياس بصدق 

ات الأداة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من  ب ن ث ق م ق ح ت 3- تم ال

)٣٠( طفاًل من خارج عينة الدراسة وداخل املجتمع، وجرى حساب معادلة الثبات بطريقة 

اإلعادة بفاصل زمني مقداره ثالثة أسابيع، كما مت التحقق من ثبات األداة وفقًا ملعادلة 

كرونباخ ألفا، واجلدول )٢( يبنيِّ نتائج الثبات ملقياس مشكالت طفل الروضة. 

لي داخ اق ال س ادة والت ع الإ ات ب ب ث دول )2(: ال ج

ة روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س ر ال دي ق اس ت ي ق م ل

الثبات من خالل االتساق الداخيل كرونباخ ألفاالثبات من خالل اإلعادة  املجال

٠.٨٨٠.٧١**املجال األول

٠.٩٠٠.٨٦**املجال الثاين

٠.٨١٠.٧٦**املجال الثالث

٠.٩٣٠.٨٨**الدرجة الكلية 

يتبني من نتائج الثبات أن املقياس يتمتع بدرجات قيم ثابتة؛ ولذلك مت استخدام 

هذا املقياس .
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تصحيح وتفسري األداة:
كل  عن  اإلجابة  تدرجت  وقد  مجاالت،  وثالثة  فقرة   )42( من  املقياس  يتكون 

وذلك حسب  نعم(،  أحياًنا،  )ال،  ثالثي  إجابات  على سلم  املقياس  فقرات  من  فقرة 

هو  املقياس  لهذا  واملستجيب  املعلمة،  تراه  كما  الطفل  على  الفقرة  انطباق محتوى 

)درجة  ال  اإلجابة  تأخذ  بحيث  درجات  إلى  اإلجابات  سلم  حتويل  وميكن  املعلمة، 

وجميع  كلية.  عالمة  وللمقياس  درجات(،  )ثالث  ونعم  )درجتني(،  وأحياًنا  واحدة(، 

فقرات املقياس تدل على مستوى ممارسة الطفل للسلوكيات املزعجة واملؤذية سواء 

لذاته أو لآلخرين أو للممتلكات. ولتفسير اإلجابات التي يحصل عليها الطفل نقول: 

يتم استخدام املدى لتفسير الدرجة التي يحصل عليها الطفل على الفقرة ككل؛ 

حيث إن املدى= أكبر قيمة - أصغر قيمة /عدد القيم ، أعلى خيار - أدنى خيار 

2=1-3=

ثم تقسيم الفرق على عدد املستويات التي مت اختيارها وعددها )3( كما يلي: 

0.67=3/2

ثم يتم إضافة 0.67 إلى احلد األدنى لكل فئة. 

فالدرجة من )1-1.67( ملتوسط الفقرة الواحدة تدل على مستوى منخفض من   -

مشكالت السلوك العدواني لطفل الروضة سواء على الدرجة الكلية أو األبعاد.

والدرجة من )1.68-2.33( ملتوسط الفقرة الواحدة تدل على مستوى متوسط   -

من مشكالت السلوك العدواني لطفل الروضة سواء على الدرجة الكلية أو األبعاد.

والدرجة من )2.34-3( ملتوسط الفقرة الواحدة تدّل على مستوى مرتفع من   -

األبعاد. أو  الكلية  الدرجة  على  الروضة سواء  لطفل  العدواني  السلوك  مشكالت 

إجراءات الدراسة:
بعد تطوير أداة الدراسة الرئيسة، والعمل على إيجاد الصدق والثبات لها، وجتهيزها   -

بالصورة النهائية، مت احلصول على كتاب تسهيل املهمة إلجناز البحث.
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مت اختيار )43( روضة فيها أطفال بطريقة عشوائية بحيث متثل ثالث رياض    -

منطقة. كل 

متت زيارة هذه الروضات الثالث والطلب من معلمة كل صف أن تطبق املقياس   -

على خمسة أطفال بالصف يتم اختيارهم عشوائّيًا، وليس بطريقة مقصودة.

مت جتميع املقاييس واستبعاد غير املناسب ولم تتجاوز نسبتها )1 %(، وحتليل   -

النتائج وتفسيرها ومناقشتها واخلروج بالتوصيات املناسبة.

نتائج الدراسة:
ة  ظ اف ح ي م

ة �ن روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س ود ال وى وج ت س ا م ؤال الأول: م س ال

الت؟ ج م ة وال ي ل ك ة ال درج ل ال دة ع ج

واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  احلالي؛  السؤال  عن  لإلجابة 

املعيارية ملجاالت السلوك العدواني لدى طلبة جامعة مؤتة، واجلدول )3( يبني نتائج 

ذلك.

ي
دوا�ن ع وك ال ل س ل ة ل اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول )3(: ال ج

الت ج م رات وال ق ف ل ال دة ع ة ج ظ اف ح ي م
ة �ن روض ل ال ف دى ط ل

ال ج م ب ال س ل ح الأع ن الأد�ن ل ة م ب رت م

 املشكلة الرقم
 املتوسط

الحسايب

االنحراف

املعياري

 مجال

التقدير

 مجال

الرتتيب

6منخفض1.28.562يرضب نفسه يف أثناء الغضب1
11منخفض1.54.702يقوم بإتالف كتبه املدرسية2
8منخفض1.39.617يستخدم أدوات خطرة يف أثناء اللعب3
1منخفض1.11.365يؤذي نفسه جسديًّا بأدوات حادة4
9منخفض1.45.693يرمي بنفسه عىل األرض يف أثناء الغضب5

6
يتلف حقيبته املدرسية أو األوراق الخاصة 

بأعامله
10منخفض1.49.708

8منخفض1.32.566يعض أصابعه يف أثناء الغضب7

8
يرضب نفسه بالطاولة بأداة أخرى يف 

أثناءالغضب
4منخفض1.15.421
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3منخفض1.14.421يقوم بتمزيق مالبسه يف أثناء الغضب9
4منخفض1.23.510يرضب وجهه بيديه ساعة الغضب10
2منخفض1.13.391يلجأ إليذاء نفسه بآلة حادة لجذب االنتباه11
12متوسط1.77.839يبيك ويرصخ لكسب التعاطف12

منخفض1.3328.37697املجال األول

12متوسط1.81.758يبعرث ويخرب أدوات وأعامل األطفال1
13متوسط1.85.787يعتدي عىل زمالئه بالرضب2
9متوسط1.76.785يشتم زمالءه يف أثناء اللعب3
8متوسط1.74.783يتعمد إيذاء اآلخرين4
2منخفض1.37.632يستخدم أدوات مؤذية يف أثناء لعبه مع زمالئه5
14متوسط1.85.827يستخدم قوته يف أثناء اللعب6
16متوسط1.921.392يلجأ للسيطرة عىل ألعاب زمالئه7
11متوسط1.80.806يسيطر عىل دور زمالئه يف أثناء اللعب8
10متوسط1.79.733يتعمد تخريب األلعاب الجامعية9
15متوسط1.88.824يستخدم يده قبل لسانه10

11
يستخدم أسلوب العض يف أثناء اللعب مع 

زمالئه
1منخفض1.21.514

3منخفض1.37.653يرضب زمالءه يف اثناء االنرصاف من املدرسة12
5منخفض1.41.635يهدد زمالءه داخل الفصل13
7متوسط1.71.761يحاول إثارة املشكالت لزمالئه داخل الفصل14
4منخفض1.40.608يشهد بالكذب إللحاق األذى باآلخرين15
6متوسط1.65.733يؤذي زمالءه إذا اختلفوا معه يف الرأي16
17متوسط2.10.842يثري الفوىض داخل الفصل17

متوسط1.6830.54242املجال الثاين

1
يلجأ إىل تكسري أو تخريب األدوات واأللعاب 

املوجودة يف الفصل
13متوسط1.67.719

9منخفض1.49.704ميزق الوسائل التعليمية املوجودة داخل الفصل2
6منخفض1.42.661يلجأ إىل إتالف جدران الفصل3
2منخفض1.29.613يقوم برمي املقاعد الدراسية بعنف4
11منخفض1.60.737يقوم بالخربشة عىل املقاعد الدراسية5

6
ميزق حقائب زمالئه املدرسية أو أدواتهم 

الخاصة
1منخفض1.26.513
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7
يقوم بالتخريب يف أي ركن أو مساحة أمامه 

يف الفصل
10منخفض1.52.726

5منخفض1.38.684يقفل الباب بعنف أو يرضبه8
7منخفض1.43.633يقوم بإتالف الكتب والقصص الخاصة باملكتبة9

10
يلجأ إىل إتالف األلعاب الخارجية الخاصة 

باملدرسة
4منخفض1.33.530

12منخفض1.64.768يقوم برمي املكعبات يف أثناء غضبه11
8منخفض1.43.632يقوم بإتالف األعامل الفنية12

13
يقوم بإتالف محتويات الفصل يف أثناء 

االنرصاف
3منخفض1.31.551

منخفض1.4448.48582املجال الثالث

منخفض1.5092.43005الدرجة الكلية

يتبني من نتائج السؤال األول أن مستوى تواجد السلوك العدواني لدى أطفال 

الروضة بشكل عام كان منخفضًا في الدرجة الكلية وفي املجال األول والثالث، بينما 

كان متوسطًا في املجال الثاني املتعلق مبشكالت طفل الروضة نحو اآلخرين. وتشير 

هذه النتائج إلى أن األطفال في مرحلة العمر املبكر وعندما يذهبون لالختالط في أول 

جتربة خارج األسرة مع أشخاص آخرين فإنهم ال ميتلكون املهارات املناسبة للتعامل 

مع هؤالء األطفال واملعلمات، ولذلك قد يصدر عنهم سلوك عدواني، بينما جند باملقابل 

أن سلوكهم نحو الذات ونحو املمتلكات كان منخفًضا؛ مما يدل على أنهم خرجوا من 

بيئة تهتم بتربيتهم للمحافظة على الذات واحملافظة على املمتلكات وهذا يعكس دور 

بدرجة نسبية  الدراسات  الدراسة مع بعض  نتيجة هذه  وتتفق  األسرة بشكل عام. 

في بعض اجلوانب؛ ومنها دراسة كاثي )Kathy, 1997( التي بحثت في التعرف على 

السلوك العدواني للطفل املنبوذ، وخلصت الدراسة إلى أن معظم األطفال املنبوذين 

ولديهم قصور  باملرة ألنهم عدوانيون  التي متت دراستها غير مألوفني  في احلاالت 

في التفاعل االجتماعي، كما تتفق مع نتيجة دراسة مفضل )2007( حول استقصاء 

فعالية برنامج على بعض اضطرابات السلوك املرتبطة بصعوبات التعلم النمائية لدى 
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طفل الروضة دراسة تشخيصية- عالجية ، والتي توصلت إلى أن أطفال الروضة 

والعدوان، كما  املنخفض  الذات  بدرجة متوسطة وهي حتقيق  يعانون من مشكالت 

أطفال  لدى  العدواني  السلوك  لبعض مظاهر   )٢٠٠٠( زكي  دراسة  مع  نسبّيًا  تتفق 

مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية ،ووجد أن من أكثر هذه املشكالت تكراًرا: العدوانية 

بنسبة )%72(.

وتعزو الباحثة وجود مستوى متوسط في السلوك العدواني كما تعبر عن ذلك 

املعلمة إلى ضعف الفرصة لألطفال للتعامل مع بعضهم ونقص مهاراتهم االجتماعية، 

ولذلك عبرت املعلمات عن مستوى متوسط لدى هؤالء األطفال.

ة  ظ اف ح ي م
ة �ن روض ل ال ف دى ط ي ل

دوا�ن ع وك ال ل س ود ال ف وج ل ت خ ل ي : ه ي
ا�ن ث ؤال ال س ال

ل؟ ف ط س ال ن ج ا ل ًع ب دة ت ج

لإلجابة عن السؤال احلالي؛ مت استخدام اختبار )ت( )t-test( لفحص الفروق 

بني متوسطات األداء في الداللة اإلحصائية على مشكالت طفل الروضة في محافظة 

جدة تبعًا للجنس، واجلدول )4( يوضح ذلك.

ل  ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س ل ال ات الأداء ع ط وس ت م ار )ت( ل ب ت ج اخ ائ ت دول )4(: ن ج ال

س ن ج ل ا ل ًع ب ة ت روض ل ال ف الت ط ك ش ل م ة ع روض ال

العدداجلنساملهارة
املتوسط 

احلسابي

االنحرافي 

املعياري

درجة 

احلراة

قيمة املتغير 

)ت(

مستوى 

الداللة

املجال األول

1441.3472.41192ذكور
2091.780.07

671.2575.30107إناث

املجال 

الثاني

1441.7428.53672ذكور
2093.410.00

671.4750.52796إناث

املجال 

الثالث

1441.4423.46711ذكور
2091.760.08

671.3134.50678إناث

الدرجة 

الكلية

1441.5368.42776ذكور
2092.780.01

671.3628.42195إناث
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التي  الذكور واإلناث في املشكالت  يظهر من اجلدول )4( أن هناك فروقًا بني 

والدرجة  الثاني  املجال  في  الروضة  أطفال  لدى  املعلمة  نظر  وجهة  من  ميارسونها 

الكلية، بينما في املجال األول واملجال الثالث لم تكن هنالك فروق حيث بلغت قيمة ذات 

داللة إحصائية )0.07، 0.08( على التوالي؛ مما يدل على أن األطفال الذكور لديهم 

مشكالت سلوكية أكثر من األطفال اإلناث وخاصة في السلوكيات املؤذية لآلخرين؛ 

حيث إن الذكور في هذا العمر هم األكثر حركة كما تشير الدراسات السابقة واألكثر 

نشاطًا، ولذلك من احملتمل أن يظهر لديهم السلوك العدواني بأشكاله املختلفة أكثر 

من اإلناث التي تتصف بالهدوء النسبي مقارنة باألطفال، وكما تظهر الدراسات أن 

اإلناث هنا أكثر لغة مقارنة بالذكور، فإن الذكور هم األكثر حركة ونشاًطا، ولذلك كان 

الذكور هم األكثر عدوانية.

حيث  بعضها؛  مع  وتختلف  الدراسات  بعض  مع  السؤال  هذا  نتيجة  وتتفق 

تتفق مع نتيجة دراسة  حميرة )2011( حول السلوك العدواني لدى طفل الروضة 

والتي بينت األطفال الذكور أكثر عدوانية من األطفال اإلناث، في املقابل تختلف مع 

نتيجة دراسة سعادة وآخرين )2003( حول السلوك العدواني لدى األطفال والتي 

أظهرت النتائج وجود العديد من السلوك العدواني لدى التالميذ، مثل تدني املستوى 

هذا  درجة  وكانت  والعدوانية،  والقلق،  الطائرات،  صوت  من  واخلوف  التحصيلي، 

السلوك العدواني عند اإلناث أكثر منها لدى الذكور، كما تختلف مع نتيجة دراسة 

علي )2006( التي هدفت إلى معرفة السلوك العدواني لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

احملبوبني واملرفوضني واملهملني من األقران، وتوصلت إلى وجود فروق في درجات 

السلوك العدواني بني الذكور واإلناث من التالميذ احملبوبني واملرفوضني واملهملني من 

األقران في املرحلة االبتدائية وذلك لصالح اإلناث ، كما تختلف مع نتيجة دراسة البنا 

)2007( حول العوامل النفسية وعالقتها باملشكالت الشخصية لدى تالميذ املرحلة 

األساسية الدنيا، من عدم وجود فروق في املشكالت بني الذكور واإلناث.

ي 
�ن ة  روض ال ل  ف ط دى  ل ي 

دوا�ن ع ال وك  ل س ال ود  وج ف  ل ت خ ي ل  ه ث:  ال ث ال ؤال  س ال

ادي؟ ص ت الق وى  ت س م ل ل اً  ع ب ت دة  ج ة  ظ اف ح م
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 ،)ANOVA( لإلجابة عن السؤال احلالي، مت استخدام حتليل التباين األحادي

وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول )5(: 

ة  ي اب س ح ات ال ط وس ت م ن ال �ي روق ب ف ل ادي ل ن الأح اي ب ت ل ال ي ل ح ائج ت ت دول )5(: ن ج ال

ادي ص ت وى الق ت س م ل ا ل ًع ب ة ت روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س اس ال ي ق م ل

�ي غ ت م مصدرالفروقال
مجموع 

املربعات

درجة 

احلرارة

متوسط 

املربعات
F قيمة

مستوى 

الداللة

املجال

 األول

0232.011.075.928.بني املجموعات
26.380175.151داخل املجموعات

26.403177الكيل

املجال 

الثاني

1.3062.6532.157.119بني املجموعات
52.966175.303داخل املجموعات

54.271177الكيل

املجال 

الثالث

2222.111.473.624.بني املجموعات
41.019175.234داخل املجموعات

41.240177الكيل

الدرجة 

الكلية

3462.173.909.405.بني املجموعات
33.280175.190داخل املجموعات

33.625177الكيل

يتبني من اجلدول )5( أنه لم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت 

سلوكيات الطفل في املجال األول واملجال الثاني واملجال الثالث والدرجة الكلية تبًعا 

للمستوى االقتصادي لدى طفل الروضة؛ حيث بلغت قيم ف )0.075، 2.157، 0.473، 

. )0.05=a( على التوالي، وهذه القيم غير دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة )0.909

وتعزو الباحثة عدم وجود اختالف في السلوك العدواني لدى أطفال الروضة تبًعا 

الختالف املستوى االقتصادي، نظرًا إلى كون جميع األسر تسعى إلى تربية أبنائها 

بغض النظر عن مستواها االقتصادي، وتعمل على تقدمي نصائح وتوجيهات حتذر 

من خاللها األطفال من االعتداء على اآلخرين أو املمتلكات أو على الذات، وال يرتبط 

ذلك باألسر الغنية أو الفقيرة.
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ة  ظ اف ح ي م
ة �ن روض ل ال ف دى ط ي ل

دوا�ن ع وك ال ل س ود ال ف وج ل ت خ ل ي ع: ه راب ؤال ال س ال

الأب؟ ي ل م ي عل ت وى ال ت س م ل اً ل ع ب دة ت ج

 ،)ANOVA( لإلجابة عن السؤال احلالي؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي

وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول )7(: 

ة  ي اب س ح ات ال ط وس ت م ن ال �ي روق ب ف ل ادي ل ن الأح اي ب ت ل ال ي ل ح ائج ت ت دول )7(: ن ج ال

الأب ي ل م ي عل ت وى ال ت س م ل ا ل ًع ب ة ت روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س اس ال ي ق م ل

�ي غ ت م مصدرالفروقال
مجموع 

املربعات

درجة 

احلرارة

متوسط 

املربعات
F قيمة

مستوى 

الداللة

املجال

األول

7374.1841.404.235.بني املجموعات
22.176169.131داخل املجموعات

22.913173الكيل

املجال 

الثاني

2.1484.5371.781.135بني املجموعات
50.954169.302داخل املجموعات

53.101173الكيل

املجال 

الثالث

1.4664.3671.856.120بني املجموعات
33.377169.197داخل املجموعات

34.843173الكيل

الدرجة 

الكلية

1.4064.3522.058.089بني املجموعات
28.864169.171داخل املجموعات

30.270173الكيل

يتبني من اجلدول )7( أنه لم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت 

سلوكيات الطفل في املجاالت الثالثة والدرجة الكلية تبًعا للمستوى التعليمي لألب لدى 

طفل الروضة؛ حيث بلغت قيم ف )1.40، 1.78، 1.86، 2.06( على التوالي، وهذه 

.)0.05=α( القيم غير دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة

إن جميع اآلباء بغض النظر عن مستواهم التعليمي يسعون إلى تنشئة أبنائهم 

بالطريقة الصحيحة، وقد تسهم بعض العوامل املختلفة في إكمال التعليم لألب مثل 

مستوى القدرات العقلية، والدافعية واالهتمام، وطبيعة األسرة واهتمامها وإميانها 

بالتعليم، ولذلك لم تختلف هذه املشكالت تبًعا للمستوى التعليمي لألب، وتتفق نتيجة 
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هذه الدراسة مع نتيجة دراسة سعادة وآخرين )2003( حول السلوك العدواني لدى 

األطفال ولم يؤثر املستوى التعليمي في درجة هذا السلوك العدواني، بينما تختلف 

ببعض  وعالقته  العاطفي  االنتهاك  حول   )2009( املقصود  عبد  دراسة  نتيجة  مع 

االجتماعي  املستوى  أن  إلى  أشارت  والتي  الروضة  لطفل  السلوكية  االضطرابات 

واالقتصادي والثقافي لألسرة عامل مهم في درجة تعامل اآلباء واألمهات مع األطفال 

ومشكالتهم، كما تختلف مع نتيجة دراسة حميرة )2011( حول السلوك العدواني 

لدى طفل الروضة بأن املستوى التعليمي لألسرة كلما ارتفع كانت قدرة الوالدين على 

التعامل مع األطفال العدوانيني أفضل؛ ومن ثم  يحصل الطفل على التربية السليمة.

ي 
�ن ة  روض ال ل  ف ط دى  ل ي 

دوا�ن ع ال وك  ل س ال ود  وج ف  ل ت خ ي ل  ه س:  ام خ ال ؤال  س ال

الأم؟ ل ي  م ي عل ت ال وى  ت س م ل ل ا  ًع ب ت دة  ج ة  ظ اف ح م

 ،)ANOVA( لإلجابة عن السؤال احلالي؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي

وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول )8(: 

ة  ي اب س ح ات ال ط وس ت م ن ال �ي روق ب ف ل ادي ل ن الأح اي ب ت ل ال ي ل ح ائج ت ت دول )8(: ن ج ال

الأم ي ل م ي عل ت وى ال ت س م ل ا ل ًع ب ة ت روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س اس ال ي ق م ل

�ي غ ت م مصدرالفروقال
مجموع 

املربعات

درجة 

احلرارة

متوسط 

املربعات
F قيمة

مستوى 

الداللة

املجال

األول

2264.057.377.825.بني املجموعات
30.129201.150داخل املجموعات

30.356205الكيل

املجال 

الثاني

1.0574.264.879.478بني املجموعات
60.450201.301داخل املجموعات

61.507205الكيل

املجال 

الثالث

9834.2461.045.385.بني املجموعات
47.274201.235داخل املجموعات

48.258205الكيل

الدرجة 

الكلية

5504.138.727.575.بني املجموعات
38.063201.189داخل املجموعات

38.614205الكيل
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يتبني من اجلدول )8( أنه لم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت 

سلوكيات الطفل في املجاالت الثالثة والدرجة الكلية تبًعا للمستوى التعليمي لألم لدى 

طفل الروضة؛ حيث بلغت قيم ف )0.38، 0.88، 1.05، 0.73( على التوالي، وهذه 

. )0.05=α( القيم غير دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة

باملقابل تلعب جميع األمهات بغض النظر عن مستواهن التعليمي دورًا مهمًا في 

الوصول إلى تنشئة أبنائهم بالطريقة الصحيحة، وقد تسهم بعض العوامل املختلفة 

في إكمال األم تعليمها مثل مستوى القدرات العقلية، والدافعية واالهتمام، وطبيعة 

األسرة واهتمامها وإميانها بالتعليم، ولذلك لم تختلف هذه املشكالت تبًعا للمستوى 

التعليمي لألم، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة سعادة وآخرين )2003( 

هذا  درجة  في  التعليمي  املستوى  يؤثر  ولم  األطفال  لدى  العدواني  السلوك  حول 

السلوك العدواني، بينما تختلف مع نتيجة دراسة عبد املقصود )2009( حول االنتهاك 

العاطفي وعالقته ببعض االضطرابات السلوكية لطفل الروضة والتي أشارت إلى أن 

املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة عامل مهم في درجة تعامل اآلباء 

 )2011( دراسة حميرة  نتيجة  مع  تختلف  كما  ومشكالتهم،  األطفال  مع  واألمهات 

دراسة حول السلوك العدواني لدى طفل الروضة بأن املستوى التعليمي لألسرة كلما 

ارتفع كانت قدرة الوالدين على التعامل مع األطفال العدوانيني أفضل، ومن ثم يحصل 

الطفل على التربية السليمة.

ي 
�ن ة  روض ال ل  ف ط دى  ل ي 

دوا�ن ع ال وك  ل س ال ود  وج ف  ل ت خ ي ل  ه ادس:  س ال ؤال  س ال

الأرسة؟ راد  أف عدد  ل ا  ًع ب ت دة  ج ة  ظ اف ح م

 ،)ANOVA( لإلجابة عن السؤال احلالي؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي

وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول )9(: 
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ة  ي اب س ح ات ال ط وس ت م ن ال �ي روق ب ف ل ادي ل ن الأح اي ب ت ل ال ي ل ح ائج ت ت دول )٩(: ن ج ال

راد الأرسة عدد أف ا ل ًع ب ة ت روض ل ال ف دى ط ي ل
دوا�ن ع وك ال ل س اس ال ي ق م ل

�ي غ ت م مصدرالفروقال
مجموع 

املربعات

درجة 

احلرارة

متوسط 

املربعات
F قيمة

مستوى 

الداللة

املجال

األول

1222.061.399.671.بني املجموعات
29.810196.152داخل املجموعات

29.931198الكيل

املجال 

الثاني

1.1182.5591.846.161بني املجموعات

59.330196.303داخل املجموعات
60.447198الكيل

املجال 

الثالث

2472.123.535.587.بني املجموعات
45.234196.231داخل املجموعات

45.480198الكيل

الدرجة 

الكلية

0322.016.083.921.بني املجموعات
37.651196.192داخل املجموعات

37.683198الكيل

يتبني من اجلدول )9( أنه لم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت 

أفراد  لعدد  تبًعا  الكلية  والدرجة  الثالث  واملجال  األول  املجال  في  الطفل  سلوكيات 

األسرة لدى طفل الروضة؛ حيث بلغت قيم ف )0.40، 1.85، 0.54، 0.08( على 

 . )0.05=α( التوالي، وهذه القيم غير دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة

وينهضون مبسئولية  أبنائها  سلوكيات  على  أفرادها  يحافظ  عندما  األسرة  إن 

التربية والرعاية بغض النظر عن عدد أفراد األسرة؛ حيث تضطر األمهات واآلباء إلى 

القيام مبهام أكثر وجهد مضاعف في حالة زيادة عدد األبناء، وهذا ما انعكس على 

عدم وجود فروق في السلوكيات املشكلة لدى األبناء من وجهة نظر املعلمة سواء في 

األسر الكبيرة أم الصغيرة.
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التوصيات:
: لي ا ي ا إىل م ن ل ة توص دراس ائج ال ت ل ن اء ع ن ب

الظواهر  من  التخفيف  الى  يؤدي  مبا  واملؤسسات  والروضة  األسرة  تعاون   -

واملجتمع. الفرد  على  السلبية  آثارها  من  للحد  العدوانية؛ 

ومشكالته  وأهدافه  ميوله  حتدد  حتليلية  دراسة  العدواني  الطفل  دراسة   -

والروضة. املنزل  في  الشخصية 

االهتمام باألبناء الذكور وخاصة في السلوك العدواني املوجه نحو اآلخرين،   -

يتطور  أن  قبل  نحوه  االجتماعية  األطفال  هؤالء  مهارات  تنمية  على  والعمل 

أكبر. ملشكلة 

املوجهة  التربوية  اجلهود  عن  النظر  بغض  ككل  باألسر  االهتمام  على  العمل   -

واالهتمام. الرعاية  الى  حتتاج  فجميعها  بها،  لألبناء 

استثمار نتائج هذا البحث في بناء برامج إرشادية تساعد األطفال على احلد   -

العدوانية. من سلوكياتهم 

املراجع:
ة ي رب ع ع ال راج م أوًل: ال

أبو أسعد، أحمد واخلتاتنة ، سامي )2010( اجتاهات علم النفس النظرية وتطبيقاته العملية، عمان:   -

الكتب. عالم  دار 

برنامج مقترح  برياض االطفال لوضع  الشائعة  السلوكية  فاتن )2015(. دراسة املشكالت  أصالن،   -

.275-217  ،54 مصر،  االجتماعية،  اخلدمة  مجلة  املشكالت.  هذه  مع  للتعامل  الفرد  خدمة  إلخصائي 

آل رشود، سعد )2006(. فاعلية برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة السلوك العدواني لدى طالب   -

املرحلة الثانوية. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض.

لدى  العدواني  السلوك  القصة خلفض  فن  على  قائم  إرشادي  برنامج  فاعلية   .)2011( زياد  بدوي،   -

غزة. اإلسالمية،  اجلامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  للتعلم،  القابلني  عقلًيًا  املعاقني 

البنا، أنور )2007(. العوامل النفسية وعالقتها باملشكالت الشخصية لدى تالميذ املرحلة األساسية   -

.266-231  ،)4(31 شمس،  عني  جامعة  التربية،  كلية  مجلة  غزة.  مبحافظة  الدنيا 

حميرة، دياال )2011(. السلوك العدواني لدى طفل الروضة وعالقته ببعض املتغيرات: دراسة ميدانية   -
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لدى عينة من أطفال الرياض التابعة لريف دمشق. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية 

.143-131 ،)3(33 اإلنسانية(،  والعلوم  اآلداب  )سلسلة 

الديب، علي محمد. )1991(. منو مفهوم الذات لدى األطفال واملراهقني من اجلنسني وعالقته بالتحصيل   -

الدراسي، القاهرة، مجلة علم النفس، 5)5(.

زكي، وسيمة )2000( دراسة لبعض املشكالت السلوكية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية   -

مبدينة املنيا في ضوء متغيرات احلكم اخللقي)املسايرة/ املغايرة، والتروي/ االندفاع(، رسالة ماجستير 

غير منشورة، كلية التربية، جامعة املنيا.

سعادة، جودت وأبو زيادة، جابر وزامل، مجدي )2002(. املشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيني   -

املعلمون وعالقتها  يراها  انتفاضة األقصى كما  نابلس خالل  الدنيا مبحافظة  املرحلة األساسية  في 

ببعض املتغيرات. مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الضفة الغربية، فلسطني.

سعد، وهيب وعبداي، محمد )2011(. استفتاء العدوان لبص وبيري- النسخة اليمنية )دراسة ميدانية   -

على طلبة جامعة عدن(. مجلة التواصل، 27)1(، 52-1.

الشربيني، زكريا. )2005(. املشكالت النفسية عن األطفال، القاهرة: دار الفكر العربي .  -

الشهري، علي )2003(. العنف في املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. رسالة ماجستير   -

غير منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. 

الطيار، فهد )2005(. العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية، رسالة ماجستير   -

السعودية.  الرياض،  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  منشورة، جامعة  غير 

لطفل  السلوكية  االضطرابات  ببعض  وعالقته  العاطفي  االنتهاك   .)2009( حسنية  املقصود،  عبد   -
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كمال سالم سيسالم)2002(. موسوعة التربية اخلاصة والتأهيل النفسي، العني : دار الكتاب اجلامعي.  -

إعداد معلمات رياض األطفال. عمان: دار املسيرة  بناء منهج  محمد، عواطف )2004(. أساسيات   -

والتوزيع. للنشر 

مفضل، مصطفى )2007(. بعض اضطرابات السلوك املرتبطة بصعوبات التعلم النمائية لدى طفل   -

الروضة دراسة تشخيصية- عالجية، املؤمتر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي من أجل التنمية 
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"استمارة البحث"

عزيزتي املعلمة حفظِك الله ورعاِك

السالم عليِك ورحمة الله وبركاته ،،

الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " مشكالت طفل الروضة وعالقتها ببعض  تقوم 

املتغيرات الدميوغرافية لديهم من وجهة نظر املعلمة"، وتهدف الدراسة إلى التعرف 

على أبرز إزعاجات طفل الروضة، وربط هذه اإلزعاجات ببعض املتغيرات الشخصية 

اخلاصة بالطفل. ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس لهذا الغرض، 

فأرجو التكرم باإلجابة عن املقياس، من خالل وضع عالمة )  ( على ما يناسبه.

                               وتفضلي بقبول فائق التحية واالحترام ..

الباحثة

د. آمال مسعود

ة : روض 1 - نوع ال

)       ( أهلية)      ( حكومية 

ادي : ص ت وى الأرسة الق ت س 2- م

نى.  )      ( مستوى متوسط.)      ( مستوى يتصف بالغـ

)      ( مستوى منخفض.

د : وال ل ي ل م ي عل ت وى ال ت س م 3-ال

)       (  مؤهل جامعي.)       (   فوق اجلامعي.

)       (  متوسط.)       (   ثانوي أو ما يعادلها.

)       (   ابتدائي.

الأم : ي ل م ي عل ت وى ال ت س م 4-ال

)       (  مؤهل جامعي.)       (   فوق اجلامعي.

)       (  متوسط.)       (   ثانوي أو ما يعادلها.

)         (   ابتدايئ.
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ل ؟  ن �ن م ي ال
ِك �ن ع ون م ن ك س ن ي ذي ك ال راد أرست دد أف م ع 5-ك

 4- 1   )       (7-5  )       (

.10-8   )       (

ل : ف ط س ال ن 6- ج

)       (  أنثى                               )       (   ذكر                               

مقياس مشكالت طفل الروضة

ذات: و ال ح ة ن ؤذي م ل ال ف ط ات ال ي وك ل ال س ج أولً : م

م رق ودال ن ب اًلال ان ي مأح ع ن

يرضب نفسه يف أثناء الغضب١

يقوم بإتالف كتبه املدرسية٢

يستخدم أدوات خطرة يف أثناء اللعب٣

يؤذي نفسه جسديًّا بأدوات حادة٤

يرمي بنفسه عىل األرض يف أثناء الغضب٥

يتلف حقيبته املدرسية أو األوراق الخاصة بأعامله٦

يعض أصابعه يف أثناء الغضب٧

يرضب نفسه بالطاولة أو بأداة أخرى يف أثناء الغضب٨

يقوم بتمزيق مالبسه يف أثناء الغضب٩

يرضب وجهه بيديه ساعة الغضب١٠

يلجأ إليذاء نفسه بآلة حادة لجذب االنتباه١١

يبيك ويرصخ لكسب التعاطفالكيل
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ن : ري و الآخ ح ة ن ه وج م ل  ال ف ط ات ال ي وك ل اً- س ي ان ث

م رق ودال ن ب اًلال ان ي مأح ع ن

يبعرث ويخرب أدوات وأعامل األطفال1

يعتدي عىل زمالئه بالرضب2

يشتم زمالءه يف أثناء اللعب 3

يتعمد إيذاء اآلخرين 4

يستخدم أدوات مؤدية يف أثناء لعبة مع زمالئه5

يستخدم قوته يف أثناء اللعب 6

يلجأ للسيطرة عىل ألعاب زمالئه7

يسيطر عىل دور زمالئه يف أثناء اللعب 8

يتعمد تخريب األلعاب الجامعية9

يستخدم يده قبل لسانه10

يستخدم أسلوب العض يف أثناء اللعب مع زمالئه11

يرضب زمالءه يف أثناء االنرصاف من املدرسة12

يهدد زمالءه داخل الفصل13

يحاول إثارة املشكالت لزمالئه داخل الفصل14

يشهد بالكذب إللحاق األذى15

يؤذي زمالءه إذا اختلفوا معه يف الرأي16

يثري الفوىض داخل الفصل17
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ات : ك ل ت م م اء وال ي و الأش ح ة ن ه وج م ل ال ف ط ات ال ي وك ل اً- س ث ال ث

م رق ودال ن ب اًلال ان ي مأح ع ن

يلجأ إىل تكسري أو تخريب األدوات واأللعاب املوجودة يف 1

ميزق الوسائل التعليمية املوجودة داخل الفصل2

يلجأ إىل إتالف جدران الفصل3

يقوم برمي املقاعد الدراسية بعنف4

يقوم بالخربشة عىل املقاعد الدراسية5

ميزق حقائب زمالئه املدرسية أو أدواتهم الخاصة6

يقوم بالتخريب يف أي ركن أو مساحة أمامه يف الفصل7

يحاول رضب باب الفصل بعنف8

يقوم بإتالف الكتب والقصص الخاصة باملكتبة9

يلجأ إىل إتالف األلعاب الخارجية الخاصة باملدرسة10

يقوم برمي املكعبات يف أثناء غضبه11

يقوم بإتالف األعامل الفنية12

يقوم بإتالف محتويات الفصل يف أثناء االنرصاف13
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مــقـــــــــــــــــــــــــــاالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ل الأرسة ة داخ ل ف ط ل ة ل ي م ي ق ة ال ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ال

أ. ياحي نسمة الربيع
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التنشئة االجتماعية القيمية للطفلة داخل األسرة

أ. ياحي نسمة الربيع *

تمهيد
ــي  ــات الت ــن املوضوع ــاث م ــة اإلن ــال خاص ــة لألطف ــئة االجتماعي ــوع التنش إن موض

ــى أن الطفلــة هي  أوالهــا العلمــاء اهتمامــاً يتناســب مــع أهميتهــا، وترجــع هــذه األهميــة إل

ــتمرارية  ــى اس ــة عل ــرة واحملافظ ــن األس ــى لتكوي ــة األول ــر اللبن ــه عب ــل ثقافت ــع ونق املجتم

ــا األجيــال، فاملــرأة فــي مرحلــة الطفولــة تعتبــر مــن أهــم  ــا ففيه ــي حياته املراحــل ف

ــلوكها  ــي تشــكل س ــات الت ــم واالجتاه ــادئ والقي ــرس املب ــر، ُتغ ــي املســتقبل عندمــا تكب ف

ــتنبات،  ــة لالس ــي أرض صاحل ــة، وه ــرأة ناضج ــح م ــن وتصب ــا م ــرس فيه ــا يغ ــكل م ف

بــذور الشــر والفســاد تعطــي محاســن وصفــات ومــكارم األخــالق، وكل مــا يــزرع فيهــا مــن 

ثمارها في مستقبل حياتها.

تنشئة إذا للمحافظة على إستمرارية املجتمع وهويته الثقافية  علينا  يجب  معا، 

صغرها، الطفلة على آداء أدوارها املستقبلية، غرس االعتزاز بالقيم  منذ  نفسها  في 

بها ومن خالل هذا املقال سوف  نتعرف على أهمية التنشئة   يرتبط  وما  االجتماعية 

من خصائص ومراحل ونظريات، أهمية رعاية األم للطفلة، باإلضافة إلى إكتساب 

التنشئة.  عملية  ضمن  القيم 

1- تعريف التنشئة االجتماعية:
ــى التفاعــل  إن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة هــي عمليــة تعليــم وتعلــم وتربيــة تقــوم عل

ــبة ألدوار  ــات مناس ــر وإجتاه ــلوكا ومعايي ــرد س ــاب الف ــى إكتس ــدف إل ــي وته االجتماع

* باحثة في علم االجتماع و األنثروبولوجيا، جامعة مستغامن-اجلزائر.
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ــبه  ــا وتكس ــي معه ــق االجتماع ــه والتواف ــايرة جماعت ــن مس ــه م ــة متكن ــة معين اجتماعي

ــة. ــاة االجتماعي ــي احلي ــه اإلندمــاج ف ــي تيســر ل ــع االجتماع الطاب

فهــي عمليــة تشــكيل الســلوك االجتماعــي للفــرد وحتويــل الكائــن احليــوي البيولوجي 

ــا  ــا أنه ــخصية ،كم ــاء الش ــي بن ــع ف ــة املجتم ــتدخال ثقاف ــي، بإس ــن اجتماع ــى كائ إل

ــى الطفولــة ولكنهــا تســتمر باملراهقــة والرشــد وحتــى  عمليــة مســتمرة ال تقتصــر فقــط عل

ــر)١(.  الشــيخوخة وهــي عمليــة دينامكيــة تتضمــن التفاعــل والتغي

مــن هــذا إتخــذ مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة مصطلحــات وأبعــاد متعــددة ومتنوعــة 

بســبب تنــوع وإختــالف العلــوم كل حســب تخصصــه وكل وفــق منظــوره كعلــم اإلجتمــاع 

ــم  ــة كالتعل ــا تســميات مختلف ــق عليه ــة، وأطل ــم التربي ــا وعل ــس واألنثروبولوجي ــم النف وعل

االجتماعــي واإلندمــاج والتطبيــع االجتماعــي وال تخــرج هــذه التســميات فــي نظــر علمــاء 

اإلجتمــاع والتربيــة عــن كونهــا عمليــات ومــن بــن هــذه التعريفــات: 

ة : ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ل سي ل ف ن ف ال ري ع ت ال

يعــرف "مــواري" )Murray( التنشــئة االجتماعيــة »هــي العمليــة التــي يتــم مــن 

ــي  ــن والت ــات اآلخري ــب وإهتمام ــن مطال ــرد اخلاصــة وب ــع الف ــن دواف ــق ب ــا التوفي خالله

ــرد«)٢(. ــه الف ــرض ل ــذي يتع ــي ال ــاء الثقاف ــي البن ــة ف ــون متمثل تك

تعريــف "محمــد النجحــي" »هــي عمليــة تشــكيل وإعــداد األفــراد فــي مجتمــع معــن، 

ــات  ــم واإلجتاه ــارات والقي ــبوا امله ــتطيعوا أن يكتس ــى يس ــن حت ــكان مع ــان وم ــي زم وف

ــة  ــة االجتماعي ــع البيئ ــل م ــة التعام ــم عملي ــر له ــي تيس ــة الت ــلوك املختلف ــاط الس وأمن

ــا«)٣(. ــي ينشــئون فيه ــة الت ــة املادي والبيئ

ة : ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ل ي ل اع م ت سي الج ف ن ف ال ري ع ت ال

تعريــف "ســيطو" )Citau(و "بيطريــان" )Bitrian( »التنشــئة االجتماعيــة هــي مختلــف 

جتــارب التعلــم والتــي مــن خاللهــا يعبــر الطفــل تدريجيــا مراحــل النمــو الشــخصي فهــو 

ــى عــن األخــالق والثقافــة  يتعلــم كيــف يندمــج مــع عاملــه األســري ويســتدخل املعطيــات األول

ــل  ــح عضــوا كام ــى يصب ــه حت ــش في ــي يعي ــع الت ــم املجتم ــر وقي ــى معايي ــرف عل والتع
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العضويــة فــي اجلماعــة االجتماعيــة«)٤(.

ــى التفاعــل  تعريــف "مختــار عــزة" »هــي عمليــة تعلــم وتعليــم وتربيــة تقــوم عل

ــة  ــبة ألدوار اجتماعي ــات مناس ــر وإجتاه ــرد معايي ــاب الف ــى إكتس ــدف إل ــي ته االجتماع

ــل  ــن التفاع ــة تتضم ــة دينامكي ــي عملي ــة، وه ــاة االجتماعي ــي احلي ــاج ف ــه اإلندم تيســر ل

والتغيــر«)٥(.

ة : ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ل ي ل اع م ت ف الج ري ع ت ال

ــي  ــي مــن أهــم الوســائل الت ــة ه ــي الســيد" »التنشــئة االجتماعي ــؤاد البه ــف "ف تعري

ــى إســتمرار هــذه اخلصائــص عبــر األجيــال «. يحافــظ بهــا املجتمــع علــى خصائصــه وعل

تعريــف "كلــود دبــار" )Claude Duber( »التنشــئة هــي صيــرورة متقطعــة غيــر 

مســتمرة مــن البنــاء االجتماعــي للســلوكيات االجتماعيــة«)٦(.

تعريــف "قــي روشــي" )G.Rocher( »التنشــئة هي الصيرورة التي يكتســب الشــخص 

عــن طريقهــا ويبطــن طــوال حياتــه العناصــر االجتماعيــة الثقافيــة الســائدة فــي محيطــه 

ــة ذات  ــل االجتماعي ــب والعوام ــن اجلوان ــر م ــك بتأثي ــخصيته وذل ــاء ش ــي بن ــا ف ويدخله

الداللــة ممــا متكنــه مــن التكيــف مــع بيئتــه«)٧(.

ــم  ــة تشــمل إكتســاب املعــارف والنمــاذج والقي ومنــه نســتنتج أن التنشــئة االجتماعي

والعــادات والتقاليــد والرمــوز املوجــودة فــي مجتمعــه حيــث تبــدأ هــذه العمليــة منــذ الــوالدة 

ــرة كل عناصــر املجتمــع  ــرد خــالل هــذه الفت ــاة حيــث يســتبطن الف وتســتمر طــوال احلي

وثقافتــه حتــى تصبــح جــزء متممــا فــي بنــاء الشــخصية، أي إندمــاج هــذه العناصــر فــي 

بنــاء شــخصية الفــرد وتكاملــه معهــا ،فيصبــح كل هــذا إلزامــا أخالقيــا أو قاعــدة وجدانية 

ــر  ــل العناص ــاج والتكام ــذا اإلندم ــل ه ــعور بفض ــرف أو الش ــل والتص ــي الفع ــة ف أحادي

اإلجتمــاع ثقافيــة الشــخصية)٨(.

2- أهداف التنشئة االجتماعية األسرية : 
تسعى عملية التنشئة االجتماعية إلى جملة من األهداف منها:
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ــى كائــن اجتماعــي مــن فــرد يعتمــد  حتويــل الطفــل )األنثــى( مــن كائــن بيولوجــي إل

ــى نفســه وإكتســاب أســاليب  ــى طفــل ناضــج يتحمــل املســؤولية ويعتمــد عل ــى غيــره إل عل

التعامــل اخلاصــة بجماعــة معينــة وهــي اجلماعــة التــي يعيــش فيهــا اإلنســان)٩(.

١- تعليــم الطفــل كيــف يتصــرف بطريقــة إنســانية بتلقــن منشــأ النظــم األساســية التي 

ــع  ــة املجتم ــال لثقاف ــى اإلمتث ــة حت ــادات النظاف ــال وع ــى أعم ــب عل ــن التدري ــدأ م تب

فضــال عــن تلقينــه مســتويات الطمــوح.

ــي  ــزه االجتماع ــه ومرك ــا جلنس ــه وفق ــة من ــة املتوقع ــل األدوار االجتماعي ــم الطف ٢- تعلي

ــه . ــق مع ــه والتواف ــع مجتمع ــل م ــن التفاع ــه م ــي متكن ــة والت ــه االجتماعي وطبقت

٣- إكتساب املعرفة والقيم واإلجتاهات والرموز وكافة أمناط سلوكه)١٠(.

٤- التدريبــات األساســية لضبــط الســلوك وأســاليب إشــباع احلاجــات ،فمــن خــالل هــذه 

العمليــة يكتســب الطفــل مــن أســرته اللغــة ،العــادات والتقاليــد الســائدة فــي مجتمعه 

واملعانــي املرتبطــة بأســاليب إشــباع حاجاتــه الفطريــة واالجتماعيــة والنفســية.

٥- إكتساب املعايير االجتماعية التي حتكم السلوك وتوجهه.

٦- إكتســاب املعرفــة والقيــم واإلجتاهــات والرمــوز التــي ينتمــي إليهــا وكافــة أمنــاط 

الســلوك)١١(.

٧- غــرس الهويــة فــي الفــرد ،حيــث أن لــكل فــرد طبيعــة تخصــه وهويــة متيــزه، ولكــن البد 

أن تبقــى ضمــن الهويــة القوميــة العامــة للمجتمــع والتــي هــي متغيرة بتغيــر املجتمع 

واألوضــاع االجتماعيــة واألســرية واخلبــرات الفردية وأشــكال الوعــي الثقافي)١٢(.

3- خصائص التنشئة االجتماعية : 
ــذا  ــل وله ــه الطف ــش في ــذي يعي ــع ال ــالف املجتم ــة بإخت ــف التنشــئة االجتماعي تختل

ــر  ــن ذك ــه ميك ــة، إال أن ــكل تنشــئة اجتماعي ــزات خاصــة ب ــب إيجــاد ممي ــن الصع كان م

ــة: ــص التالي اخلصائ

ــل  ــي يتفاع ــف الت ــن املواق ــده م ــون عن ــي تتك ــي الت ــط باملعان ــرد يرتب ــلوك الف إن س  -

فيهــا، ذلــك أن كل موقــف بتفاعــل فيــه الفــرد يكســبه معانــي تصبــح مرتبطــة 
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بســلوكه.   

هذه املعاني تتعدد وتتعزز باخلبرات التي مير بها الفرد طوال حياته.  -

ــي  ــي معظــم املواقــف العامــة الت ــي جماعــة قــد حــددت فعــال معان ــد ف ــرد يول إن الف  -

ــا)١٣(.  ــد مناســبة للســلوك فيه ــت لنفســها قواع ــه كون تواجه

ــي  إنهــا عمليــة تعلــم اجتماعــي وتعلــم الفــرد مــن خــالل التفاعــل االجتماعــي املعان  -

ــى  ــى األنســنة إل واألدوار، فهــي عمليــة يتحــول بهــا الطفــل مــن التمركــز حــول ذاتــه إل

ــى املســؤولية االجتماعيــة. فــرد ناضــج يــدرك معن

هــي عمليــة دينامكيــة فعــن طريــق التفاعــل والتغيــر ترســخ عمليــات األخــذ والعطــاء   -

التــي تكــون الشــخصية الناضجــة وهــي ذات مراحــل متسلســلة تبــدأ مــن الطفولــة 

ــكل  ــتمرة ول ــة مس ــي عملي ــيخوخة ،إذن ه ــرم والش ــم اله ــد ث ــة فالرش ــى املراهق إل

ــا)١٤(.      ــا وإحتياجاته ــة خصائصه مرحل

4- أشكال التنشئة االجتماعية : 
ودة :  ص ق م ة ال ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت  أ- ال

ــة  ــي تتصــل بتربي ــه الت ــه ومناهج ــه وطرق ــه أهداف ــا مقصــودا ل ــم فيه ــون التعلي يك

ــة واملدرســة  ــرة والقبيل ــل األس ــي املؤسســات الرســمية مث ــم ف ــة يت ــة معين ــراد بطريق األف

ــمية)١٥(. ــة رس ــة تعليمي ــة كمؤسس ــي املدرس ــا ف ــح متام ــا تتض ــادة، ولكنه ودور العي

وتأتــي األســرة كمؤسســة مهمــة فــي تنشــئة األفــراد عــن قصــد، فاألســرة هــي تعلــم 

ــا  ــا وإجتاهاته ــي ومعاييره ــا الثقاف ــق نظامه ــلوك وف ــث والس ــة وآداب احلدي ــا اللغ أبنائه

وكذلــك التعليــم املدرســي فــي مختلــف املراحــل يكــون تعليمــا مقصــودا لــه أهدافــه وطرقــه 

وأســاليبه.

ودة :  ص ق �ي م غ ة ال ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ب - ال

تتــم هــذه العمليــة عــن طريــق مؤسســات دون أن تفصــح عــن عمليــة التوجيــه، 

يكتســب الفــرد العــادات والقيــم واملعاييــر وغيــر ذلــك مــن أنــواع الســلوك التــي تريــد الدولة 

ــدا املدرســة، منهــا املســاجد  ــر ع ــي مؤسســات الســابقة الذك ــم ف ــراد، وتت توصيلهــا لألف
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ولكنهــا تكــون أكثــر وضوحــا فــي مؤسســات اإلعــالم اإلذاعــة والتلفزيــون)١٦(، والتي تســاهم 

ــي : ف

ــة  ــر االجتماعي ــق إكتســابه املعايي ــكار عــن طري ــي واألف ــرد املهــارات واملعان ــم الف تعل  -

ــذه املؤسســات. ــالف ه ــف بإخت ــي تختل الت

ــل  ــاح ،الفش ــره والنج ــب والك ــة باحل ــادات املتصل ــات والع ــرد اإلجتاه ــاب الف إكتس  -

،اللعــب والتعــاون وحتمــل املســؤولية.

ــن  ــك م ــر ذل ــتهالك وغي ــاج واإلس ــل واإلنت ــة بالعم ــادات املتصل ــرد الع ــاب الف إكتس  -

أنــواع الســلوك واإلجتاهــات واملعاييــر واملراكــز واألدوار االجتماعيــة)١٧(.

5- مراحل التنشئة االجتماعية: 
ــه  ــر حيات ــة عب ــة التنشــئة االجتماعي ــي عملي ــل ف ــدة مراح ــري بع ــد البش ــر الولي مي

ــي: ــل ف ــذه املراح ــل ه وتتمث

ة الأوىل :  ل رح م 5-1- ال

ــة  ــه البيولوجي ــب جســمه وحاجات ــف ملطال ــل أن يتكي ــم الطف ــة يتعل ــي هــذه املرحل وف

والظــروف البيئيــة احمليطــة بــه )١٨(، ويســمي "جــون بياجيــه" هــذه املرحلــة باملرحلــة احلركية 

وفــي نظــره فهــي متتــد مــن امليــالد حتــى ١٨ شــهر)١٩(.

ة:  ي ان ث ة ال ل رح م  5-2- ال

ــى االنتقــال  إن أهــم مــا مييــز هــذه املرحلــة منــو الطفــل احلركــي وإكتســابه القــدرة عل

ــة  ــة عــن املرحل ــة ليســت منفصل ــار، وهــذه املرحل ــى آخــر مســتقال عــن الكب مــن مــكان إل

ــى بــل متصلــة بهــا متداخلــة معهــا. األول

ة :  ث ال ث ة ال ل رح م  5-3- ال

ــي  ــى١١ ســنة، ويتعلــم الطفــل ف حســب جــون بياجيــه فهــي متتــد مــن ٧ ســنوات إل

ــي  ــة الت ــر األخالقي ــأ واملعايي ــواب واخلط ــح الص ــوي وتوضي ــلوك الس ــة الس ــذه املرحل ه

ــي  ــف معان ــة مختل ــطة اللغ ــار بواس ــل الكب ــالل نق ــن خ ــذا م ــرته وه ــا أس ــتند عليه تس

ــط. ــى الضب ــدرة عل ــا الق ــزداد هن ــه فت ــي حيات ــا ف ــي يواجهه ــف الت املواق
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ة :  ع راب ة ال ل رح م 5-4- ال

ــر  ــد واملعايي ــادات والتقالي ــم والع ــاب القي ــة إكتس ــتمر عملي ــة تس ــذه املرحل ــي ه ف

االجتماعيــة مــن األشــخاص املهمــن فــي حيــاة الفــرد مثــل الوالديــن والقــادة ويتــم تعديــل 

ســلوكه ومنــط شــخصيته.     

ــى هــذا فــإن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة هــي عمليــة مســتمرة ومتصلــة  باإلضافــة إل

ــي يعيشــها املنشــأ  ــر حســب الظــروف الت ــى نهايتهــا ،و تتأث تبــدأ منــذ بدايــة احليــاة إل

واملراكــز التــي يشــغلها)٢٠(.

6- نظريات التنشئة االجتماعية :
: سي ف ن ل ال ي ل ح ت ة ال ري ظ  6-1 - ن

مــن أتبــاع هــذه النظريــة "جــورج هربــت ميــد" )G .H.MEA( الــذي قســم علــم النفــس 

ــى العالقــة بــن الوالديــن والطفــل  ــى الــذات "I"، واألنــا "Me"، كمــا تؤكــد هــذه النظريــة عل إل

ــا  ــو األن ــى من ــر عل ــي تؤث ــرات الت ــت املؤث ــا أغفل ــي، لكنه ــي واالجتماع ــوه النفس ــي من ف

ــى لــدى الطفــل، وهــي املؤثــرات االجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا الطفــل خــارج األســرة  األعل

مــن بيئتــه اخلارجيــة )٢١(.

ــة  ــد إشــباعا ورعاي ــذي يج ــل ال ــن جوســلن" أن الطف ــول "إيري ــذا الصــدد تق ــي ه وف

ــكان  ــرى امل ــث ي ــة بحي ــه هــذا إحساســا بالطمأنين ــه يعطي ــي طفولت ــا ف لشــؤونه وإهتمام

الــذي يعيــش فيــه هــو مــكان آمــن)٢٢(.

ــذور  ــي أن ج ــل النفس ــة التحلي ــب نظري ــد" صاح ــيجموند فروي ــرى "س ــن ي ــي ح ف

ــم  ــن قس ــى ح ــا األعل ــمى باألن ــا يس ــي م ــن ف ــان تكم ــد اإلنس ــة عن ــة االجتماعي التنمي

ــى الهــو ،ومتثــل غرائــز اجلنــس والعــدوان عنــد الطفــل ذاتــه الدنيــا )األنــا  فرويــد النفــس إل

ــى ( متثــل قوانــن املجتمــع وأنظمتــه بعــد أن يأخــذ بهــا الطفــل وتتقبلهــا ذاتــه العليا،  األعل

ــى)٢٣(. ــا األعل ــر جــزًءا أساســيا مــن األن يشــكل الضمي

ومنــه فــإن مدرســة التحليــل النفســي تــرى أن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة تتضمــن 

ــى لديــه ،وهــذا يتم حســب  إكتســاب الطفــل وإســتدخاله ملعاييــر والديــه وتكويــن األنــا األعل



84
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

فرويــد عــن طريــق أســاليب عقليــة وإنفعاليــة واجتماعيــة أهمهــا التعزيــز واإلنطفــاء القائــم 

ــواب والعقــاب)٢٤(. على الث

فعمليــة التنشــئة االجتماعيــة تقــوم بتعزيــز بعــض القيــم والســلوكيات املقبولــة مــن 

ــر  ــرك الغي ــاء وت ــى إنطف ــل عل ــا تعم ــا ،كم ــل به ــل ويعم ــخها الطف ــواب فينس ــالل الث خ

مقبــول منهــا مــن خــالل العقــاب فيتــرك الطفــل هــذه العــادات والســلوكيات غيــر الســوية .

ي: اع م ت م الج عل ت ة ال ري ظ  6-2- ن

ــمل  ــاه ليش ــع معن ــل يتس ــة ب ــراءة والكتاب ــي الق ــة ال يعن ــذه النظري ــي ه ــم ف والتعل

ــا  ــشء وتنميته ــوس الن ــي نف ــة ف ــم االجتماعي ــرس القي ــب غ ــد بالتهذي ــب ويقص التهذي

بحيــث يتجــه الفــرد نفســيا وحركيــا وتتســم تصرفاتــه باملثــل العليــا واإلرتقــاء باملجتمــع 

ــه)٢٥(. ــش في ــذي يعي ال

ــق  ــن حتقي ــن م ــا يتمك ــي به ــرق الت ــرد الط ــم يكتســب الف ــة التعل ــن خــالل عملي وم

األهــداف التــي يســعى إليهــا، كمــا يغيــر ســلوكه وتفكيــره عــن طريــق إكتســاب املعــارف 

ــح  ــذا يصب ــادات، وبه ــدرات والع ــول والق ــف واملي ــات والعواط ــكار واإلجتاه ــي واألف واملعان

ــاً. ــم اجتماعي التعل

ــة ومشــاهدة  ــالل مراقب ــن خ ــم م ــرد يتعل ــإن الف ــي ف ــم االجتماع ــة التعل ــق نظري ووف

ــي أي مجــال  ــي املجتمــع ف ممارســات اآلخريــن وســلوكياتهم ومالحظــة نتائــج أفعالهــم ف

ــام  ــد وأســاس القي ــة مــن الســلوك وقواع ــرد منــاذج الكلي ــم الف مــن املجــاالت ،وبهــذا يتعل

ــذا الســلوك. به

ــادئ  ــى مب ــة إل ــد باإلضاف ــى املالحظــة احملــاكاة والتقلي ــم عل ــة التعل لقــد ركــزت نظري

التعلــم العامــة التعزيــز والعقــاب واإلنطفــاء والتعميــم والتمييــز التــي تلعــب دورًا مهمــًا في 

عمليــة التنشــئة االجتماعيــة التــي تعتبــر أن اإلنســان كائــن اجتماعــي يتأثــر بإجتاهــات 

ــق مالحظــة إســتجاباتهم  ــم عــن طري ــن ومشــاعرهم وتصرفاتهــم وســلوكهم فيتعل اآلخري

وتقليدهــا وهــذا مــا أكــده "بانــدورا" و"ويلتــرز" »أن إكتســاب القيــم وتعلمهــا يتــم مــن خــالل 

ــم  ــة التعل ــا حتــدث عملي ــد « وهن ــة ومــن خــالل احملــاكاة والتقلي مالحظــة منــاذج اجتماعي

فمــن خــالل التعزيــز فقــد يتدعــم أو يتغيــر هــذا الســلوك تبعــا لنمــط التعزيــز املســتخدم 
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ــة،  ــف مماثل ــي مواق ــرر ف ــى أن يتك ــل إل ــواب ميي ــي بالث ــذي ينته ــاب فالســلوك ال أو العق

ــى أن يتوقــف)٢٦(. أمــا الســلوك الــذي ينتهــي بالعقــاب مييــل إل

ة: زي رم ة ال ي ل اع ف ت ة ال ري ظ ن 6-3- ال

ــى مدخــل معــن لدراســة حيــاة  بــدأ اســتخدام التفاعليــة الرمزيــة كمصطلــح يشــير إل

ــي  ــث ف ــي يبح ــق اجتماع ــق نس ــن منط ــخصي، وم ــلوك الش ــانية والس ــة اإلنس اجلماع

ــة والشــخصية ومــن أهــم روادهــا "جــورج  مســألتن رئيســيتن وهمــا التنشــئة االجتماعي

ــى مبــدأ أن احلقيقــة  ــز"، "تشــارلزكولي"، وتعتمــد هــذه النظريــة عل هربــت ميــد" "رايــت ميل

ــى  ــادر عل ــان ق ــور، فاإلنس ــل والتص ــى التخي ــوم عل ــة تق ــة عقلي ــي حقيق ــة ه االجتماعي

ــى معــان ومعلومــات وأفــكار  اإلتصــال باآلخريــن والتواصــل معهــم مــن خــالل رمــوز تــدل عل

ــع  ــل م ــى التفاع ــه عل ــن خــالل قدرت ــه م ــرد صــورة لذات ــون الف ــن، يك ــا لآلخري ميكــن نقله

ــر، وتفســير  ــرام والتقدي ــم وإســتجاباتهم لســلوكه كاإلحت ــه تصرفاته ــا حتمل ــن وم اآلخري

ــي أن اآلخريــن مــرآة يــرى فيهــا الفــرد نفســه أي أنــه  لهــذه التصرفــات واإلســتجابات يعن

ــه ومــن خــالل تصــوره لتصــور  ــن ل ــه مــن خــالل تصــور اآلخري ــى صــورة لذات ــرف عل يتع

ــه)٢٧(.  اآلخرين ل

ة: ي ف ي وظ ة ال ي ائ ن ب ة ال ري ظ ن 6-4- ال

ــى مســلمة تــدور حــول فكــرة تكامــل  مــن أهــم روادهــا "تالكــوت بارســونز" وتقــوم عل

األجــزاء فــي كل واحــد، واإلعتمــاد املتبــادل بــن العناصــر املختلفــة للمجتمــع، كمــا تعتمــد 

ــى أن كل شــيء ميكــن النظــر إليــه بإعتبــاره نســقا أو كال متكامــال يتكــون  الوظيفيــة عل

مــن أجــزاء مثــل الكائــن احلــي. 

ــى أي شــيء ســواء كان فــردا أو جماعــة أو تنظيمــا رســميا أو  ميكــن النظــر إل  -

ــن  ــد م ــية الب ــات أساس ــق إحتياج ــكل نس ــام، ل ــق أو نظ ــه نس ــى أن ــا عل مجتمعي

ــا. ــرا جوهري ــر تغي ــى أو يتغي ــوف يفن ــق س ــإن النس ــا، وإال ف ــاء به الوف

ــي  ــد أن تلب ــك الب ــي يتحقــق ذل ــوازن ولك ــة ت ــي حال ــد أن يكــون النســق دائمــا ف ال ب  -

ــه. ــة إحتياجات ــه املختلف أجزائ

يجــب التدقيــق فــي كل نســق فقــد يكــون وظيفيــا يســهم فــي حتقيــق تــوازن النســق   -
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وقــد يكــون العكــس يقلــل مــن توازنــه أو يكــون عــدمي القيمــة بالنســبة للنســق .

ــل  ــرات أو بدائ ــدة متغي ــطة ع ــق بواس ــات النس ــن حاج ــة م ــق كل حاج ــن حتقي ميك

ــة)٢٨(. ــرة أو املدرس ــا األس ــوم به ــن أن تق ــال ميك ــئة األطف ــع لتنش ــة املجتم ــال حاج مث

ــي بأربعــة متطلبــات،  ــى أي مســتوى يجــب أن يف ــرى "بارســونز" أن أي نســق وعل وي

ــى حــدا وهــذه املتطلبــات الوظيفيــة هــي: ــب عل والبــد أن يكــون الوفــاء بــكل متطل

١- التكيف: أي أن كل نسق البد أن يتكيف مع بيئته.

٢- حتقيــق الهــدف: البــد لــكل نســق مــن أدوات يحــرك بهــا مصــادره مبــا يحقــق أهدافــه    

ــى درجــة اإلشــباع . ــي يصــل إل وبالتال

ــى التــواؤم واإلنســجام بــن مكوناتــه ووضــع  ٣- التكامــل: كل نســق يجــب أن يحافــظ عل

ــى وحدتــه ومتاســكه. طــرق  لــدرء اإلنحــراف والتعامــل معــه أي البــد لــه مــن احملافظــة عل

ــى كل نســق أن يحافــظ بقــدر اإلمــكان  ــى أنــه يجــب عل ــى النمــط: مبعن ٤- احملافظــة عل

ــى حالــة مــن التــوازن. عل

ة: ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ة ال ي ل م ي ع
دور الأرسة �ف

ــي  ــة الت ــة التنشــئة االجتماعي ــي عملي ــا الفضــل ف ــع إليه ــن يرج ــي م ــرة ه إن األس

ــذي يوجــه أو  ــم ال ــة التعلي ــا عملي ــن "Miusen" "Ambrons" أنه ــا كل الباحث ــول عنه يق

ــي  ــوال ف ــا مقب ــرد فيه ــح الف ــطتها يصب ــي بواس ــة الت ــو الشــخصية االجتماعي ــود من يق

مجتمعــه، وهــي العمليــة التــي يكتســب مــن خاللهــا الســلوك واملعاييــر واملعتقــدات التــي 

ــر األســرة )٢٩(. حتضــى بتقدي

وال شــك أن نظــرة األطفــال معينــة عــن العالــم احمليــط بهــم تتكــون مــن خــالل 

تنشــئتهم اجتماعيــا، حيــث يقضــي األطفــال معظــم الوقــت مــع عائلتهــم ويتجــه األبنــاء 

ــة املشــاركن  ــراد العائل ــم، أي أن أف ــي بيئته ــات الســائدة ف ــوالت واإلجتاه ــي املي ــى تبن إل

فــي تربيــة األبنــاء لهــم تأثيــر كبيــر فــي تكويــن شــخصيتهم وحتديــدًا إجتاهاتهــم 

ــى عــدة عوامــل منهــا طبيعــة املعاييــر  وقيمهــم. حيــث تقــوم العالقــة بــن اآلبــاء واألبنــاء عل

التــي حتــدد واجبــات األبنــاء نحــو الوالديــن، ومــدى إلتــزام األبنــاء بهــذه املعاييــر، والنســق 
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ــم  ــن وعمره ــاء املوجودي ــدد األبن ــرة، وع ــم األس ــى حج ــة إل ــائد، باإلضاف اإلقتصــادي الس

ــة )٣٠(. ــم الزوجي ــهم وحالته وجنس

ــب تفاعــال  ــة الســليمة تتطل ــة التنشــئة االجتماعي ــإن عملي ــى مــا ســبق ف ــة إل إضاف

ــك التفاعــل املســتمر بــن أعضائهــا مــن مظاهــر األســرة  ــر ذل ــث يعتب داخــل األســرة حي

ــة  ــا وخاص ــخصية أعضائه ــو ش ــي من ــة ف ــا اخلاص ــا أهميته ــي يعطيه ــية الت السياس

ــرد  ــا الف ــعر فيه ــي يش ــات الت ــن اجلماع ــرة م ــك األس ــح بذل ــات( لتصب ــخصية )البن ش

ــب الوجدانيــة مــن حياتــه، وعليــه فــإن  باألمــان واإلطمئنــان الســيما فيمــا يتصــل باجلوان

التفاعــل األســري يتميــز باملظهــر الوجدانــي وهــذا يضــع العالقــات األســرية املتبادلــة فــي 

ــزة )٣١(. ــة متمي مرتب

ــي الســليم وتكــون هنــاك رغبــة  إذ أن األســرة اجليــدة هــي التــي توفــر اإلتــزان اإلنفعال

ــى حتقيــق التوافــق املتبــادل بينهــا وكذلــك مــع األبنــاء، حيــث يــدرك كل عضــو  وقــدرة عل

ــرف بهــذه العالقــات ويقدرهــا حــق  مــن األســرة عالقاتــه املشــروعة بــكل عضــو آخــر ويعت

ــي  ــا ف ــزا مرموق ــل مرك ــة حتت ــات االجتماعي ــن العالق ــة م ــدة قوي ــرة كوح ــر، فاألس التقدي

ــرات للمراهــق خــالل التفاعــل األســري خاصــة فيمــا يتعلــق  ــره مــن خب املجتمــع مبــا توف

ــة )٣٢(. بحياتــه النفســية واالجتماعي

ع: م ت ج م ة وال ل ف ط ل ة ل ب س ن ال ة الأرسة ب ي أهم

ــي ظلهــا  ــرد فف ــاة الف ــي حي ــذي تلعبــه ف ــدور ال ــة األســرة مــن خــالل ال ــق أهمي تنطل

ــس  ــا تتنف ــي جوفه ــا وف ــة تأخــذ ســماتها وطابعه ــو احلداث ــدرج نح ــة وتت ــت الطفول " تنب

ــى أمنــاط وســلوك  ــى التــي ينشــأ فيهــا الطفــل عل وتتكيــف "، فهــي تعتبــر املؤسســة األول

ــراد أســرته ســوى  ــي مــن الســلوك أف ــل ال يع ــادام الطف ــك األســرة وم ــد تل وعــادات وتقالي

ــي يســلكها أهلــه أمامــه  ــد واألخــذ العشــوائي وفــإن هــذه العــادات والتصرفــات الت التقلي

ــر  ــة يأخــذ وال يعطــي، يتأث ــي هــذه املرحل ــى ذهنــه بشــكل فعــال ألن الطفــل ف ســتؤثر عل

ــا  ــل معه ــي يتفاع ــد والت ــا الولي ــي ينشــأ فيه ــة الت ــي البيئ ــت األســرة ه ــر ومادام وال يؤث

ــي شــخصيته. ــارزة ف ــى الب ليكــون اخلطــوط األول

فإنهــا تقــوم بغــرس القيــم االجتماعيــة واملبــادئ واملعاييــر والعــادات والقواعــد 
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ــي تنقــل للطفــل مــا متلكــه، فــإذا كانــت األســرة  واملعامــالت فــي ذات الطفــل وبالتال

ــذه العناصــر  ــل كل ه ــا تنق ــرام فإنه ــة اإلحت ــل األمان ــة مث ــة إيجابي ــا اجتماعي ــك قيم متل

ــى الطفــل ومــن ثــم ينشــأ الفــرد صاحلــا، أمــا إذا كان  االجتماعيــة بصورتهــا اإليجابيــة إل

أفــراد األســرة ميلكــون عناصــر ســلبية مثــل اخليانــة العنــف الكــذب وغيرهــا فــإن الطفــل 

ــًا )٣٣(. ــلبيًا منحرف ــأ س ينش

بينما حدد فارب أهمية األسرة في النقاط التالية:

١- يهتــم الوالــدان بالطفــل فيمنحانــه احلــب، والرعايــة فهمــا أكثــر النــاس فهمــا 

ــى تنشــئته اجتماعيــاً. إلحتياجاتــه وهمــا اللــذان يعمــالن عل

ــي  ــة األســرية ه ــة التفاعــل مــع البيئ ٢- العالقــة القائمــة بــن الطفــل وأســرته أي عملي

ــي املســتقبل)٣٤(. ــف ف ــى التكي ــة للطفــل وتســاعده عل أســاس التنشــئة االجتماعي

أمــا بالنســبة للمجتمــع فتعتبــر األســرة أهــم نظــام تســاهم فــي إســتمرارية وتربيــة 

ــع  ــة التطبي ــوم بعملي ــي تق ــية الت ــة األساس ــر الهيئ ــي، وتعتب ــم االجتماع ــه وإعداده أبنائ

ــد. ــل اجلدي ــي للجي االجتماع

إذن األســرة هــي مصــدر تكويــن شــخصية الطفــل وســلوكه، فبصــالح األســرة 

ــى نشــأة مجتمــع صالــح )٣٥(، فــال يوجــد مــا يفــوق األســرة فــي  وقيامهــا بدورهــا يــؤدي إل

ــددة.  ــاليب متع ــه بأس ــع بأكمل ــي املجتم ــر ف ــي تؤث ــة، فه ــا االجتماعي ــوة أهميته ق

ة: ل ف ط ل ة الأم ل اي ة رع ي م أه

ــيط  ــي أول وس ــى أن األم ه ــى عل ــس االجتماع ــم النف ــاع وعل ــاء االجتم ــق علم ويتف

ــة  ــق العناي ــن طري ــة، وع ــه الطفل ــع تقابل ــل للمجتم ــي أول ممث ــة، فه ــئة االجتماعي للتنش

ــي تعطــى  ــي تنبيــه العواطــف والرمــوز الت ــي متــد بهــا الطفلــة، فهــي تبــدأ ف والرعايــة الت

الطفلــة الطبيعــة اإلنســانية األنثويــة، كمــا متكنهــا مــن أن تصبــح عضوًا مشــاركًا بصورة 

ــي املجتمــع.  ــة ف إيجابي

ــي منوهــا  وجنــد أن التفاعــل بــكل أشــكاله بــن الطفلــة واألم يأخــذ أهميــة خاصــة ف

ــرا  ــر تأثي ــي يؤث ــي فالتفاعــل اللمســي، والتواصــل البصــري، والشــمي، والصوت االجتماع
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ــي منوهــا مــن مختلــف اجلوانــب اجلســدية، واملعرفيــة، واالجتماعيــة، واالنفعاليــة  مهمــا ف

ــدمي - أن  ــذ الق ــري من ــع اجلزائ ــي املجتم ــدث ف ــا يح ــن خــالل م ــا - م ــّن لن ــا تب ــو م وه

ــي  ــة ف ــة انطــالق مهم ــا نقط ــن حياته ــى م ــل األول ــي املراح ــة ف ــن األم والطفل ــل ب التفاع

ــدية واملمارســات  ــى اإلشــارات اجلس ــور إل ــذا التط ــتند ه ــرأة(، إذ يس ــي )م ــا كأنث تطوره

ــري.  ــادل الفك ــة والتب ــة املتنوع اليومي

ــا  ــة ألنه ــة خاص ــئة الطفل ــي تنش ــي ف ــدور أساس ــًا - ب ــع األم - أيض ــا تضطل كم

ــر  ــا عب ــة له ــم وناقل ــة للقي ــرأة حامل ــتقبلية كم ــا املس ــا ألدواره ــى حتضيره ــة عل القائم

األجيــال، لذلــك يتطلــب منــو الطفلــة فــي جــو مشــبع بالقيــم املفّعلــة تفعيــاًل كبيــرًا داخــل 

ــم. ــة إحساســها بضــرورة القي ــي الطفل ــي ف ــي تنم ــي الت ــة األم ه ــإن رعاي األســرة. ف

إذن فاملــرأة داخــل التنظيــم االجتماعــي تــؤدي دور مهمــا ملــا حتتلــه مــن مكانــة 

ــى اإلرث املــادي وناقلــة للنظــم الثقافيــة  ولكونهــا الناقــل لــإرث االجتماعــي واحملافظــة عل

ــال،  ــر األجي عب

فاملــرأة تعتبــر خــزان املــوروث الثقافــي للمجتمــع كونهــا ماكثــة بالبيــت وهــي املربيــة 

لألطفــال عكــس الرجــل الــذي يهتــم بإعالــة العائلــة .

إال انــه ومــع دخــول التطــور والتكنولوجيــا للمجتمــع وخاصــة لألســرة هــل بقيــة املــرأة 

ــي  ــي هــي نقــل اإلرث االجتماع ــي متارســها والت ــى وظيفتهــا االجتماعيــة الت محافظــة عل

ــي ظــل التغيــرات االجتماعيــة . واحلفــاظ عليــه ف

ة: ول ف ط ة ال ل رح ي م
رأة �ف م ل ة ل ي م ي ق ة وال ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ال

ــى تقبــل  ــى عــدة أســس أولهــا حــث الطفلــة عل وتــرى أن التنشــئة القيميــة تعتمــد عل

ــا  ــؤولية وإرشــادها وتبصيره ــس املس ــة ح ــا وتنمي ــا عليه ــك تعويده ــع، وكذل ــم املجتم قي

ــة. ــي قيمهــا املجتمعي ــة والتصرفــات يتمثــالن ف ــأن الســلوكاتها احلقيقي ب

ــع  ــرق مجتم ــرد ط ــم الف ــطتها يتعل ــي بواس ــة الت ــي العملي ــة ه ــئة االجتماعي التنش

ــى  ــة عل ــدان الطفل ــى يتمكــن مــن املعيشــة معهــم، فــإذا مــا نشــأ الوال أو جماعــة مــا حت

ــى حبهــا والتعلــق بهــا فســتنمو لديهــا النزعــة االجتماعيــة وروح التكافــل  هــذه القيــم وعل

ــادئ  ــا مب ــا، وتعليمه ــا عليه ــا، وتعويده ــول قيمه ــة بأص ــط الطفل ــة، ورب ــاء واحملب واإلخ
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ــى القيــم، وحمايتهــا ممــا يشــوه جوهرهــا ويســبب زوالهــا. وصقــل فطرتهــا  احملافظــة عل

اإلنســانية، تعميــق استشــعار الطفلــة باســتمرار حاجتهــا للقيــم وضــرورة اســتعانة بــه، 

ــة. ــى ذهــن الطفل ــم إل ــي للقي ــى الغيب ــب املعن تقري

ــى عيــش حياتهــا وفــق قيــم املجتمــع  ــى تعويــد الطفلــة عل كمــا تعتمــد التنشــئة عل

ــى القيــم. ــى ذلــك وتعويدهــا عــدم إصــدار األحــكام املبنيــة عل ومدهــا باألســباب املعينــة عل

ة: ي اع م ت ة الج ئ ش ن ت ة ال ي ل م ن ع م ة ض ل ف ط د ال ن م ع ي ق اب ال س ت إك

ــم  ــن ثقافته ــزءا م ــون ج ــاس وتك ــن الن ــد ب ــم توج ــن مفاهي ــارة ع ــي عب ــة ه القيم

ويســلكون طبقــا لهــا ويحاولــون إشــباعها ويتخــذون منهــا معاييــر للحكــم على ســلوكهم، 

والقيمــة مبعناهــا املجــرد هــي أي شــيء أو ظاهــرة أو ســلوك لــه قيمــة لــدى الفــرد نتيجــة 

ــام  ــا الع ــا مبعناه ــلوك، أم ــرة أو الس ــشء أو الظاه ــذا الن ــره أو تقوميــه اخلــاص له لتقدي

ــزام  ــة اإللت ــى درج ــل إل ــم يص ــطء ث ــتوعبه بب ــرد ويس ــه الف ــي يقبل ــاج اجتماع ــي نت فه

ــرد)٣٦(. ــات الف ــي حلي ــه األساس ــر املوج ــي تعتب ــة وبالتال ــف املختلف ــتجابته للمواق وإس

التنشــئة  القيــم ضمــن عمليــة  إكتســاب  عــدة دراســات عمليــة  ولقــد فســرت 

ــرى أصحــاب النظريــة الســلوكية أن إكتســاب القيــم يتــم عــن  االجتماعيــة للفــرد حيــث ي

ــرى أن إكتســاب  ــة فت ــة املعرفي ــا النظري ــز الســلبي، أم ــي والتعزي ــز اإليجاب ــق التعزي طري

ــة،  ــة وقدراتــه العقلي ــي عالقتــه االجتماعي ــوازن ف ــق الت ــرد حتقي ــة الف القيمــة يكــون محاول

ــى حيــز الفعــل هــي نتــاج  ــرد إل ــرى مذهــب حتقيــق الــذات أن حتويــل قــدرات الف بينمــا ب

ــي حتقيــق الشــخصية أو الــذات، حيــث تبــدأ عمليــة  حتقيــق التكامــل لــكل قدراتــه وبالتال

ــة. ــة الطفول ــي مرحل ــم ف ــد والتقيي التحدي

 لكــن "كراتــول" )Krathuohl( يــري أن إكتســاب القيــم يتــم عبــر عمليــات متسلســلة 

وهــي :

ــى مرحلــة وعــي املتعلــم وحساســيته  ال: يشــير هــذا املســتوى إل ب ق ــت س وى الإ ــت س م  -

ــط إنتباهــه نحوهــا . ــي إســتقبالها وضب ــه ورغبتــه ف ــرات احمليطــة ب باملثي

ــى اإلندمــاج فــي املوضــوع أو  ة: يتعــدى املتعلــم مجــرد اإلنتــاه إل اب ج ــت س وى الإ ــت س م  -

الظاهــرة أو النشــاط مــع الشــعور باإلرتيــاح.
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ــر لألشــياء     ــة أو تقدي ــم قيم ــي املتعل ــي هــذا املســتوى يعط ــم : ف ي ي ق ت وى ال ــت س م  -

ــور . ــا إزاء األم ــقا وثابت ــلوكا متس ــلك س ــكار ويس ــر واألف والظواه

ــف  ــن مختل ــة ب ــات املتبادل ــى العالق ــم عل ــف املتعل ــم: يق ي ق ــم ال ي ظ ن وى ت ــت س م  -

ــم . ــة القي ــي منظوم ــا ف ــد تنظيمه ــم ويعي القي

ــم: وهنــا يســتجيب املتعلــم إســتجابة متســقة وفقــا للقيــم  ي ق ال ــم ب وس وى ال ــت س م  -

ــي هــذا املســتوى يتــم إصــدار الســلوك دون إســتثارة اإلنفعــاالت  ــي يتبناهــا، وف الت

ــى منــط حياتــه وســلوكه)٣٧(. ويوســم بقيمــة تــدل عل

كمــا يعتقــد علمــاء النفــس أن اإلنســان فــي مرحلــة ينفصــل عــن العمليــة السلســة 

الطبيعيــة فــي التقييــم عندمــا يكبــر الفــرد وتتطــور لديــه الــذات فإنــه ينمــو نحــو التعقيــد 

ــه  ــاب أحاسيس ــى حس ــن عل ــلوك اآلخري ــاع س ــى إتب ــه عل ــر نفس ــة، فيجب ــدم املرون وع

ــن  ــر م ــور آخ ــن منظ ــه م ــم ذات ــان أن يقي ــم اإلنس ــه، فيتعل ــب في ــا يرغ ــخصية وم الش

ــن  ــادل ب ــل متب ــيحدث تفاع ــن س ــراه اآلخري ــا ي ــع أي كم ــن املجتم ــي م ــر اإليجاب التقدي

ــن  ــم م ــدة قي ــرد ع ــة، فيكتســب الف ــه بنســب متفاوت ــم مجتمع ــرد لنفســه وقي ــم الف تقيي

ــة،  ــة ومشــاعره الداخلي ــه الذاتي ــن خبرات ــم الناجتــة ع ــن القي ــف ع ــط تختل ــع احملي املجتم

ومــن هــذا يحــاول أن يحتفــظ بنزعتــه الطبيعيــة لتحقيــق ذاتــه فــي الواقــع وفــق إحتياجاتــه 

ــذات)٣٨(. ــد ال ــدأ تأكي ــن مب ــا م ــه إنطالق ورغبات

   للقيم أهميــة كبــري يف حياة املجتمعــات واألفراد، فهــي مدعمــة لألنظمــة االجتماعية 

وذلــك مــن خــالل مــا حتــدده و حتفظــه وتنظمــه فــي البنــاء االجتماعــي، كمــا أنهــا القاعــدة 

ــي  ــراده، فالقيم السائدة ف ــول أف ــي عق ــخ ف ــي تترس ــي الت ــة وه ــال اجلمعي ــة لألفع العام

اجلزائــر تختلــف عن القيم السائدة فــي املجتمعــات األخــرى. 

ي الأرسة :
م �ف ي ق ىل ال ة ع ل ف ط ة ال ئ ش ن ت ة ل ي ال ث م ب ال ي ال الأس

 من أهم األساليب املثالية للتنشئة القيمية فى األسرة مايلى:

ــات  ــن إشــراك البن ــأس م ــار: وال ب ب ك وك ال ــل س ة ل ــارك ش م ــد وال ي ل ق ت ــة وال ظ الح م ال

فــي بعــض املواضيــع، وتكليفهــن أو اختبارهــن بالقيــام ببعــض األعمــال البســيطة، 
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ــة. ــن للممارس ــال أمامه ــاح املج وإفس

ة: املمثلة فى األب، األم، اإلخوة الكبار. ح ال ص دوة ال ق ال

ــاب: لتعزيــز الســلوك املرغــوب وإطفــاء الســلوك الشــاذ املنحــرف  ق ع ــواب وال ث ال

ــا  ــف نوعيته ــاب، تتوق ــواب والعق ــرة للث ــاك أســاليب كثي ــه، هن ــب، وممــا ال شــك في واملعي

ــى مســتوى وعــي األبويــن وظروفهمــا الفكريــة والعلميــة والروحية  وصالحيتهــا وجدواهــا عل

ــة. ــة االجتماعي ــة واملكان ــة الزوجي ــية والعالق ــة والنفس واالقتصادي

ــا  ــا حوله ــاف م ــًا اكتش ــاول دائم ــة حت ــة : فالطفل ل ف ط ــاؤلت ال س ت ة ل اب ج ــت الس

ــي. ــي واالجتماع ــا الطبيع ــي محيطه ــري ف ــا يج ــيرًا مل ــب تفس ويطل

ــه  ــه من ــم أطفال ــة ليتعل ــف يومي ــئ األب مواق ــة: كأن يهي ي م ي عل ــف ت واق ــاع م ن ط اص

ــاس. ــاة الن ــي حي ــة الصــدق ف أهمي

وفــي األخيــر ميكــن القــول إن هنــاك حــدودًا تفاعليــة لعالقــة الطفلــة بأمهــا، قــد تكــون 

ــز بعــض  ــي تعزي ــرة ف ــرة وخطي ــة كبي ــون ســلبية، أي أن للتنشــئة أهمي ــد تك ــة وق إيجابي

ــة  ــرى، فغالبي ــة أخ ــن جه ــلبية م ــم الس ــض القي ــز بع ــة وتعزي ــن جه ــة م ــم اإليجابي القي

الفتيــات الصغيــرات يتعلمــن بعــض األشــياء مــن امهاتهــن، فهــن يتعلّمــن كيفيــة املشــي 

الصحيــح وطريقــة احلديــث .....وغيرهــا مــن العــادات والقيــم والتقاليــد التــي تفيدهــم فــي 

ــي تشــركه أمهاتهــن فيهــا عــن  ــة الت حياتهــن مــن أمهاتهــن عــن طريــق املمارســة اليومي

قصــد. 

خالصة
ــوم  ــي تق ــي الت ــاء االجتماع ــي البن ــى ف ــة األول ــاة واللبن ــي أول صــورة للحي األســرة ه

بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة، ومبــا أن األســرة هــي وحــدة بنــاء فــي املجتمــع فهــي تؤثــر 

فيــه وتتأثــر بــه ،كمــا أنهــا تســهم فــي تشــكيل ســلوك األبنــاء ففيهــا تعيــش الطفلــة ومــن 

ــارف  ــارات واملع ــف امله ــا مختل ــى عنه ــاء، إذ تتلق ــل واإلنتم ــن والتقب ــا تشــعر باألم خالله

ــذي تتشــكل داخلــه شــخصيتها تشــكيال  ــوي ال ــك الوعــاء الترب ــح بذل ــم لتصب وثقافــة وقي

ــاً. ــًا واجتماعي ًفردي
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لذلــك فالتنشــئة األســرية القيميــة للطفلــه مبــا تنتهجــه مــن أســاليب ومعاملــة 

ــى، حيــث تتداخــل  الوالديــن و إجتاهاتهــم تعــد مســئولية ليســت هينــة خــالل املراحــل األول

أكثــر مــن بيئــة حتيــط بالطفلــة منــذ نشــأتها ومنهــم مــن لهــا آثــاره الســلبية واإليجابيــة 

ــا. ــة له ــر مقبول ــة والســوية والغي ــم املقبول ــن الســلوكات والقي ــي تنشــئتها وتكوي ف
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25-  G.Citeau P. Bitrian , Introduction à la psychosociologie , concepts et études 

de cas , Paris,  colin , 1999. 
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ملف العدد: الفنــــــــــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ج �ف  �ف م ف ذوق ال ت م ال دي ق ت ة ل ح �ت ق ل م داخ م

ة ول ف ط ة ال ل رح م ة ل ي ن ف ة ال ي ب �ت ال

أ.د/ عفاف أحمد محمد فراج

ا  ه ت ي ال وأهم ف وم الأط ة رس ي وج ول ك ي ة س دراس

ة ح �ت ق م ات ال �ي غ ت م ض ال ع وء ب �ف ض

أ.د/ مصطفى محمد عبد العزيز حسن

ون ن ف ة وال اق ع ل ذي الإ ف ط ال

المرجع: الدليل االسترشادي لحماية 
الطفل ذي اإلعاقة من اإلساءة ، المكون  الثالث، 
المجلس العربي للطفولة والتنمية
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مداخل مقترحة لتقديم التذوق الفنى 

فى مجال التربية الفنية لمرحلة الطفولة

أ.د/ عفاف أحمد محمد فراج *

املقدمة :
تدور مشكلة البحث احلالي حول املداخل التى ميكن بها تقدمي التذوق الفني في مجال 

التربية الفنية ملرحلة الطفولة، وذلك من خالل محورين :

1 - اجلماليات ومرحلة الطفولة.

2-  أربعة مداخل جمالية مقترحة في التربية الفنية ملرحلة الطفولة.

وللتوصل إلى النتائج املرتبطة باحملاور السابقة؛ اتبعت الباحثة املنهج الوصفى: االرتباطى 

واملقارن، وحتليل املضمون في فحص ودراسة نتائج األبحاث والدراسات العلمية التى تناولت 

هذا املوضوع .

وفيما يلي عرض للمحورين السابق ذكرهما.

أواًل : الجماليات ومرحلة الطفولة :
هناك بعض الشكوك التى أثيرت والتى تشير إلى أن اجلماليات تتصف بالصعوبة البالغة 

على أطفال املدارس، خاصة أنها ترتبط مبا يدرسه الكبار، وأنها تتسم بالصعوبة، وحتتوى على 

نظريات عسيرة غامضة، وأن مجرد االطالع على مؤلفات Hegel و Croce و Heidegger تكفي 

إلقناع القارئ العادي بأنه يجب إبعاد املواد الفلسفية عن متناول يد األطفال.

ومما الشك فيه أن اجلماليات كما يذكر Ronald Moore )١( ميكن أن تتصف بالصعوبة" 

ولكن ليس هناك ما يدعو ألن تتصف بقدر كبير من الصعوبة؛ بحيث تصبح مستعصية على 

* أستاذ علم نفس التربية الفنية )املتفرغ( كلية التربية الفنية - جامعة حلوان
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الصغار، واألهم أنه ليس مجرد اعتبار أحد املوضوعات متوسط الصعوبة، أن ُيتخذ قرار حاسم 

عام  الشهيرة  دراسته  في   John Goodlad ه  نبَّ وقد  الفنية،  التربية  مجال  في  إدخاله  بعدم 

1984 عن التعليم األمريكي A Place Called School إلى أن جميع الطالب فى كل الصفوف 

الدراسية أشاروا إلى أنهم يعتبرون املنهج الفني سهاًل وغير هام نسبيًا) 2(، وهناك العديد من 

األدلة املتوافرة تشير إلى أن تالميذ املدارس  واآلباء يرغبون في احلصول على املزيد من التربية 

الفنية، ويتوقعون احلصول على ما هو أكثر من املتوافر حالياً، واخلطوة األولى من وجهة نظر 

Ronald Moore للتعرف على الطرق املناسبة لعرض املوضوعات اجلمالية على أطفال املدارس 

هي تنسيق الدروس مع مراحل التطور اإلدراكى والعاطفي، وتؤكد الدراسات التصور الذى يؤمن 

به الكثير من معلمي التربية الفنية وأولياء األمور، وهو أن األطفال في جميع األعمار يتصفون 

بوجود قدرات االستجابة الشاملة للفن، والتى لم يتم الكشف عنها بشكل تام ، ورمبا كانت 

 "How We Understand" Michael Parson  ة التى أجراها ـ ـل هذه الدراسات الدراسـ أفضـ

حيث ركز هذا العمل على طبيعة اكتساب األطفال معرفة الفنون املرئية، إال أن النظرية التى 

 Parson يستند إليها هذا الكتاب واستنتاجاته تشمل مجاالت معرفة أخرى)٣(. وقد مت في دراسة

تتبع منو االستجابة اجلمالية لدى الصغار، مع حتديد املراحل املختلفة التى تتحرك خاللها هذه 

االستجابة بشكل مميز، وكذلك االرتباطات بينها وبني طرق املعرفة األخرى، وحيث إن ذلك يوفر 

دلياًل مفيدًا للغاية للمعلمني املهتمني بالتوصل إلى املستويات املناسبة لتدريس اجلماليات، وقد 

قدم Ralph Smit )٤(، برنامجًا طموحًا يهدف إلى تعليم "اجلماليات" باعتبارها أحد فروع العلوم 

اإلنسانية، التى ميكن ربطها مع مراحل التعليم اجلامعي على امتداد بعض اخلطوط املماثلة 

خلطوط Parson؛ وحيث ميكن التوصل إلى الهدف النهائي وهو "التذوق" املتفهم والذكى للفن من 

خالل مرور الطالب مبراحل االستكشاف والتآلف والتدريب اإلدراكى والوعي التاريخي، والتذوق 

من خالل عرض األمثلة، وفى النهاية التحليل النقدى، مع مراعاة أن جميع اجلوانب السابقة قد 

مت ضبطها وفقًا للمستوى العام لتعليم الطالب وتطوره)٥(. 

وبعد أن متكن املعلم من حتديد املستوى املناسب للعرض، فإنه من الضروري أن يتوصل 

إلى الطرف الكفيل بعرض املوضوع بكيفية تثير حتدى الطالب وتدفعهم إلى التفكير واالستجابة، 

من  آخر  مجال  أي  تشبه  واجلماليات  وتسجيلها،  املعلومات  استيعاب  على  االقتصار  وليس 

املجاالت الفلسفية حيث تتضمن املشاركة في تناول األفكار املتنافسة، وحيث يتم موازنة األفكار 
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واختبار كل منها في مواجهة الباقني، وذلك من خالل احلوار التأملى املستمر، وعلى هذا األساس 

فإنه ليس هناك فائدة ترجى من وراء إدخال العنصر الفلسفي في دراسة الفن، وذلك مبجرد أن 

يطرح جانبًا آراء "أفالطون"، و"كانط" و"جودمان" ... وغيرهم، وأن يتم التفكير في األمور من خالل 

منظور مخالف ، وقد فكر البعض في أمور أخرى تختلف عن دروس اإلنتاج الفني املوجهة ، 

التفكير، وحثهم على اإلملام باملوضوعات التى  بحيث يتضمن ذلك مشاركة املعلم للطالب في 

تتسم بإثارة جانب كبير من النقاش واجلدال، وأن يتخذوا مواقَف معينة. إلى جانب ذلك فإنه 

من الضروري أن يعرض املعلم وجهات النظر البديلة ، وعرض وجهات نظرهم، ويستمر في ذلك 

التى تبعث  باللهفة ملوازنة األدلة  إلى أن تشمله املناقشة إلى حد معني بحيث يشعر الطالب 

على تفضيل موقف على آخر، ويالحظ أن العناصر الفلسفية احلقيقية في الفن تدعو إلى إجراء 

احلوار والتأمل النقدي، واألخذ والعطاء، واالستكشاف املفاهيمى، إال أن هذه القدرات ال ميكن 

غرسها بشكل منفرد بل إن من الضروري أن تظهر بشكل طبيعي خالل مراحل النقاش املختلفة، 

واألسئلة التى تطرأ بشكل طبيعي على تفكير الشباب في الفن: 

ترى ما الذى يؤدى إلى اعتبار أحد األشياء عماًل فنياً؟ ما الذى يؤدى إلى أن يصبح عمل 

فني ذا معنى وقيمة؟ هل تتغير معاني العمل الفني مع مرور الزمن؟ هل القيمة اجلمالية ذات 

طابع شخصي؟ هل ميكن أن تكون األشياء سيئة وجميلة في آن واحد؟ وهل ميكن أن تكون 

جميلة وغير أخالقية ، أو جميلة وقبيحة؟)٦(

إن أبسط الطرق التى تؤدى إلى إثارة التفكير فى املوضوعات الفلسفية في معظم مستويات 

التعليم هي ما يطلق عليها اسم Case Method، ويتم فيها عرض بعض األلغاز واملواقف التى 

تهدف إلى فضول وخيال الطلبة. وفى الوقت الذى يتم فيه حترير املوضوعات األكثر أهمية من 

مناخ نظرية التعلم، وفى إطار هذا املدخل تطرح على الطالب مشكلة تتكون من مجموعة من 

الفروض احلقيقية أو اخليالية، ثم نطلب منهم التفكير في هذه املشكلة والتحدث بشأنها؛ بحيث 

احلالة  حالة صياغة  وفى  )أحكام(،  النهاية  فى  معينة  استنتاجات  إلى  التوصل  الهدف  يكون 

التى  األسئلة  املزيد من  إثارة  عليهما  يترتب  الفضول،  وعامل  اللغز  نوعية  فإن  بصورة جيدة، 

تبحث عن احلقائق، والتى تؤدى بدورها إلى طرح أسئلة أخرى وهكذا، وعند إحداث تغييرات في 

األسئلة، بعيدًا عن صياغتها األصلية، فإن ذلك سوف يؤدى إلى أن احلالة من خالل أسلوب 

إلى موضوعات  التوصل  عليها  يترتب  العناصر، سوف  في  التغيرات  بعض  وإحداث  عرضها، 
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إضافية تعمل على إثارة حتدى الطالب ودفعهم إلى التفكير في األسباب التى تستند إليها 

املزيد من  إثارة  إلى  بدورها  تؤدى  ذاتها سوف  الطالب  إجابات  فإن  إجاباتهم، وبطبيعة احلال 

فإن  وكقاعدة عامة  القضايا في احملاكم،  اإلجابات، بصورة أشبه مبداولة  واملزيد من  األسئلة، 

الشباب يشعرون باللهفة التى تدفعهم إلى التفكير، ودراسة األلغاز، والبحث عن حلول لها، وعلى 

هذا األساس فإن هذا املدخل قد لقَى استجابات دافئة، وقدرًا كبيرًا من النجاح وذلك عند تطبيقه 

في معظم مستويات التعليم اعتبارًا من احلضانة وحتى الصف الثاني عشر، كما يالحظ أن 

مقالة Margaret Battin تقدم عرضًا مفصاًل عن "طريقة احلالة" في تدريس اجلماليات)٧(، )٨(، 

،)٩(، )١٠(

ويذكر Ronald Moore )١١( أن اجلهد املبذول في مختلف أنحاء البالد إلدخال املواد غير 

التقليدية في التربية الفنية، قد ترتب عليه تدعيم العديد من اإلستراتيجيات التعليمية لتدريس 

اجلماليات، هذا إلى جانب الطرق اخلاصة الواعدة، وقد أجرى اختبارات ميدانية عليها، وعلى 

سبيل املثال فإن مقالة : Maryilyn Stewart تصف العديد من هذه التقنيات التى مت تطويرها 

في ورش العمل املهنية التى تتعلق بتدريس اجلماليات، وبعد ذلك جتربتها في ظروف الفصل 

والذى يضع اجلماليات  املنهج،  بتصميم  املهتم  للمعلم  مفيد  كتاب مدرسي  وهناك  الدراسي. 

في حسبانه وهو Aesthetics: Lssues and Lnquiry "اجلماليات: املوضوعات والبحث" الذى 

ألفه E.Louis Lankord والذى مت إنتاجه الحتاد التربية الفنية الوطني باعتبار أن ذلك ميثل 

جزءًا من مجموعة تسعى إلى تطوير مدخل شامل للتعليم الفني، ويحتوى كتاب "النكفورد")١٢( 

موضوعات أصول التدريس بأسلوب واضح، ومصطلحات مفهومه، كما أنه باإلضافة إلى ذلك 

يقدم عددًا من اإلرشادات املهمة حول بعض اجلوانب العملية، كأداة احلوار داخل الفصل الدراسي 

واالستخدام اجليد لتباين الطالب وإستراتيجيات األسئلة واالمتحانات وما شابه ذلك ، ويقال إن 

أسوأ اجلوانب هي التى تتعلق بالتفاصيل، ومن الواضح أن مثل هذه األمور تتصف بأهميتها، 

مثل األسئلة النظرية األكثر شمواًل واتساعاً، والتى تؤدى في النهاية إلى حتقيق جناح التعليم 

اجلمالي لألطفال)١٣(، وفى الواقع ليس هناك أي شك فى أذهان املدرسني الذين جربوا هذه األفكار 

املتعلقة بأصول التدريس، وهى أن األطفال فى العديد من مراحل النمو ميكنهم التعلم من دروس 

اجلماليات، وأنه يتم حتسني التربية الفنية بصورة عامة عن طريق تشجيعهم على ذلك.
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ثانيًا : أربعة مداخل جمالية مقرتحة يف الرتبية الفنية ملرحلة الطفولة :
في  للدراسة  مكون  أنه  أساس  على  اجلمالي  باجلانب  االستشهاد  تزايد  من  الرغم  على 

البرامج املقترحة للتربية الفنية فإنه لم يتم سوى بذل القدر اليسير من اجلهد لتوضيح ما الذى 

ميكن أن حتتوى عليه الدراسة)١٤(. إن الكثير من موجهي التربية الفنية غير متأكدين من الكيفية 

التى يقومون بها لتدريس اجلماليات، إال أن لديهم معرفة قليلة حول ما ميكن القيام به لتدريسه 

، ويعتقد بعض مدرسي التربية الفنية أنهم يقومون بتدريس اجلماليات من خالل تدريس أنشطة 

حجرة الفن بصورة تقليدية عن طريق التعامل مع عناصر التصميم ، وأن احلساسية الفنية 

لألشكال املرئية في جميع مراحل احلياة ميكن أن تدعم من خالل تنفيذ األعمال الفنية)١٥(.

بالرغم من إمكان العثور على العديد من التفسيرات اخلاصة بالتربية اجلمالية في تاريخ 

التربية الفنية) 1٦(، فإن اقتراح استخدام اجلماليات كمنطقة دراسة متخصصة لم يتم إال منذ 

في  دور اجلماليات  بتحديد  الفن  للتربية من خالل   Getty قام مركز  فقد  للغاية،  قريبة  فترة 

 ، DRAE أربعة مجاالت مستخدمة في برنامج التربية الفنية املستندة إلى فروع املعرفة الفنية

وقد مت نشر ذلك فى مقال Beyond Greating 1985)١٧(، ويالحظ أن اجلماليات التى تضمنها 

البرنامج كانت تتميز بالوظيفة املمتدة التى تكمن وراء تدريس الفن، وقد ترتب على ذلك ظهور 

احلاجة امللحة إلى البحث في املفاهيم واملهارات اخلاصة بعلم اجلمال وكيفية إدخالها فى نطاق 

برامج تدريس الفنون.

وتعتبر اجلماليات في إطار التربية الفنية املرتكزة على فروع املعرفة الفنية DBAE "مجال 

الدراسة الوحيد الذى يتحدث عن الفن فى حد ذاته، وعلى الرغم من قيام دارسي تاريخ الفن 

بدراسة العمليات التاريخية، وقيام النقاد الفنيني بتحليل طرق التحليل الفني، وقيام الفنانني 

خاصة خالل هذا القرن باستكشاف عمليات اإلنتاج الفني خالل أعمالهم، فإن ما وراء البعد 

الفني مازال ميثل ظاهرة مصاحبة ألنشطتهم األصلية، وجزءًا متكاماًل مرتبًطا باجلماليات ، 

الثالثة األخرى في DBAE مثل القصد  والدراسة اجلمالية حتاول فهم ما يدور في اجلوانب 

الفني )اإلنتاج الفني( والطراز الفني )تاريخ الفن(، واملعايير املطبقة على التقدير الفني )النقد 

الفني(، وفيما يلي عرض ألربعة مداخل للتربية اجلمالية.
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املدخل األول : دراسة الجماليات يف إطار الجوانب التاريخية والفلسفية:
التقليدي املتعارف عليه في الكليات في دراسة اجلماليات هو دراسة ما  لقد كان املدخل 

يذكره كبار أساتذة اجلماليات من خالل جتميعهم لألفكار اجلمالية الرئيسة في املدارس الفلسفية 

املختلفة، وتطور علم اجلمال خالل املراحل التاريخية املختلفة، ويبدو أن هذا االجتاه ميثل املدخل 

املباشر املستقيم في دراسة اجلماليات في مجال التربية الفنية، إال أن الدراسات اجلمالية تثير 

الشكوك حول مدى مالءمة هذا األسلوب لصغار األطفال، وتطرفه البالغ في معارضة األنشطة في 

حجرة الفن، ومعارضة توقعات الطالب، واملوجهني، واملدرسني، واآلباء حول ما يجب أن تتضمنه 

الدراسة، ويعتقد Crwford)١٨( أن الدراسة اجلمالية الفلسفية التاريخية قد تكون مناسبة ملراحل 

الدراسة املتقدمة ، في حالة ما إذا كانت األفكار اجلمالية الرئيسة سوف تنشأ من خالل خبرات 

الطالب، وعلى عكس ذلك فإن Lanier )١٩(، يرى أنه باإلمكان تبسيط الدراسات اجلمالية بحيث ميكن 

أن يتفهمها األطفال الصغار، ورمبا كـان كـل من Lanier وCrwford محّقًا في رأيه، وبالرغم من 

ذلك فإنه باإلمكان تطبيق مراحل التطور العامة على اخلبرات العامة)٢٠(. وباإلضافة إلى ذلك فهناك 

مبالغة في احلط من شأن قدرات صغار األطفال على مناقشة الفن)٢١(. كما اكتشف أيضًا أنه عن 

طريق توفير الدوافع الصحية مثل استخدام طرق األسئلة املناسبة، واألفكار املتعارضة ملجموعات 

من األفراد، ال يتوافر لديهم أي خلفية تعليمية فى اجلوانب الفلسفية اجلمالية، وفي التعامل مع 

املوضوعات الفلسفية اجلمالية املتطورة)٢٢(.

ويتعامل املدخل التاريخي الفلسفي للجماليات مع ما ذكره اجلماليون، وطراز اجلوار اجلمالي، 

ومدارس الفكر اجلمالي، وهو مدخل ثقافي لعلم اجلمال، ويعتبر منظورًا تعليمّيًا يتصف بقدر 

بالغ من العقالنية األكادميية)٢٣(، ويقوم الطالب بدراسة األفكار الرئيسة واألمثلة التاريخية التى 

قام اخلبراء بتحديدها، وعلى الرغم من االجتاهات احلالية في التربية الفنية جتاه بناء احملتوى 

الدراسية في  التتابع داخل وحول الصفوف  تأثير املعلم.  وتدريس املناهج) املنهج اخلالى من 

يتم  لم  اجلماليات  دراسة  في  الفلسفي  التاريخي  املدخل  فإن  القياسية(  واالختبارات  احملتوى 

تطويره بدرجة كبيرة، )٢٤( ووفًقا ملا ذكره Broudy )٢٥( وGreene )٢٦( فإنه يتم استخدام املعلومات 

املتوافرة فى الفلسفات اجلمالية بصورة أساسية في أغراض االستجابة اجلمالية لألعمال الفنية، 

ـ DBAE بداًل من اعتمادها على اجلوانب الثقافية مثلما  ويبدو أن ذلك يدعم االدعاء القائل بأن ال

كان يبدو في البداية أنه قد سيطر عليها منوذج اإلستديو.
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املدخل الثانى : دراسات الجماليات يف إطار مدخل التصور والخربة الجمالية :
إن املدخل األكثر انتشارًا للدراسات اجلمالية هو مدخل "التصور واخلبرة اجلمالية"، ووفًقا 

لهذا املدخل فإن اجلماليات تعنى النشاط الذى ينهمك فيه الفرد؛ حيث إن الفرد ال يقوم بدراسة 

اجلماليات ولكنه يختبر هذه اجلماليات داخل الفن، ويعتقد املدافعون عن هذا املدخل اجلمالي 

أن الفن ميكن أن يقدم اخلبرة الفريدة املكثفة التى تتضمن تصور الصفات املرئية وامللموسة 

واملتكاملة مع األشياء التى متت مشاهدتها)٢٧( )٢٨(.

ونظرًا إلى أن اخلبرة اجلمالية حتدث داخل املشاهد، فإن الدراسة اجلمالية تتضمن تطوير 

السياقات،  من  متعدد  مدى  إلى  االستجابة  على  الفرد  مقدرة  دعم  إلى  تؤدى  التى  املهارات 

ولتطوير مثل هذه املهارات يذكر "املسح اجلمالي" Aesthetic Scanning بوصفه وسيلة لرفع 

معدل االستجابات جتاه األعمال الفنية وحتويلها إلى حساسية جمالية صوب مختلف جوانب 

العالم املرئي، وتبعًا ملا ذكره Broudy )٢٩( يتكون املسح اجلمالى من فحص اجلوانب احلسية 

في األشياء الفنية، وكذلك جوانبها الشكلية والتعبيرية والتقنية، ويتم إجراء حتليل خلبرات الفرد، 

الفن  في  املختلفة  الثقافية  التعريفات  وفحص  اجلماليون،  إليها  أشار  التى  اجلوانب  ودراسة 

بغرض تطوير اخلبرة اجلمالية والتصويرية، ومن ثم فإن ذلك يؤدى إلى اخلبرة اجلمالية)٣٠(. 

وعلى الرغم من أن املدافعني عن هذا املدخل يعتبرون أن "التصور اجلمالي" يجب أن يوجه 

إليه اهتمام مفرد، فإنه من الواضح أيضًا أن هذا املدخل يحتوى على األنشطة التقليدية في 

الفصل الدراسي، ولذا فإن املعلمني يفترضون فى الكثير من األحيان، أن الصفات الشكلية للفن 

في أنشطة اإلستوديو، على سبيل املثال القدرة على التمييز بني عناصر التصميم، وإعداد قوائم 

بالصفات املرئية وامللموسة، ورؤية األبنية األساسية، وتصور مبادئ التصميم ، تعتبر أجزاء من 

التصوير اجلمالي ، والدراسة اجلمالية )اإلطار الفنى للجوانب املرئية واألداء 1982( )٣١(.    

التصور اجلمالي،  لتطوير  والتدريبات املخصصة  الطرق  فيه أن  الذى يالحظ  الوقت  وفى 

ميكن أن حتصل على التكامل فى ظل البرنامج الفني اجلديد، إال أنها ميكن أن تؤثر على الهدف 

اخلاص برفع مستوى اخلبرات اجلمالية، ووفقًا ملا ذكره Sharer 1986 من أن مثل هذا الهدف 

قد مت وضعه بشكل خاطئ داخل تدريس DBAE، فإن "املسح اجلمالي" ينتمي إلى مجال "النقد 

الفني" مثل انتمائه إلى الدراسة اجلمالية؛ حيث إنه يتمحور حول البحث في استجابات الفرد 

للفن بصورة عامة، وليس االستجابات التى تنشأ بسبب بعض األشياء اجلميلة واملجددة.
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املدخل الثالث : دراسة الجماليات يف إطار مدخل "البحث الجمالي" :
املدخل الثالث الذى يلقى اهتمام دراسات التربية اجلمالية، هو اخلاص بالدراسة اجلمالية 

من حيث كونها  تشمل دراسة ما سبق ذكره حول الفن، وعلى هذا األساس فإن املدخل اجلمالي 

تتضمن  االستجابة  إن  بحيث  للفن،  األفراد  استجابة  وكيفية  الفن  طبيعة  دراسة  من  يتكون 

املعاني التى يطلقونها على الفن، ووفقًا ملا ذكره Harer1986، من أن علم اجلمال ميثل مجال 

الدراسة الذى يتضمن املعاني اجلمالية، وعلى الرغم من أن بعض األعمال الفنية ميكن أن تؤدى 

إلى ظهور هذه العملية، فإن ما سبق قوله مت اختياره على أساس عالقته بالفن بشكل عام، وهذا 

هو الفرق الذى يحدده Sharer )٣٢( في قوله إن "املسح اجلمالي" يدخل في إطار املراجعة الفنية 

في نطاق النقد الفني، وليس اجلماليات، وهو يرى أن النقد الفني يرتكز على اجلانب التجريبي، 

ومعنى ذلك أنه باإلمكان اختبار جوانب التحليل والتقييم الفني، فى مواجهة املعلومات املتوافرة 

حول عمل فنى، ومن خالل األدلة التصويرية املتوافرة ، وعلى عكس ذلك يالحظ البحث أن بعض 

العبارات التى تدور حول الفن يتم دراستها للتعرف على منطقها وحقيقتها العقالنية، وقوتها 

اإلقناعية. وقد وصف  Feldman 1973)٣٣( النقد الفني على أساس أنه حديث منظم يدور حول 

الفن، وفى إطار املداخل الثالثة التى متت مناقشتها حتى اآلن؛ ألن البحث اجلمالي هو الذى 

يبدأ في التعامل مع ما وراء البعد الفني، بالرغم من عقالنيته وتأكيده على الفحص املنطقي 

للعبارات التى تدور حول الفن، وهناك أدلة تشير إلى أن البحث اجلمالي ميكن أن تترتب عليه 

مشاركة الطالب في فحص معتقداتهم التى كانت تعتبر من املسلمات حول الفن، كذلك فإن 

هناك سوابق تشير إلى أن أحد الطرق التى تؤدى إلى هذا الفحص هو أن يتم التعامل مع الفن 

من خالل موقف غير مؤكد، أو مبعنى آخر استقالل الصراعات والغموض باعتبارها قوة دافعة 

)٣٤( )٣٥( .Russel 1986 ، Sharer 1986

بالشعور  الخاصة  "الجماليات  مدخل  إطار  يف  الجماليات  دراسة   : الرابع  املدخل 
واإلجتماعى": النقدي 

تختلف اجلماليات اخلاصة بالشعور النقدى واالجتماعى عن مدخل البحث احلالي؛ حيث 

إنه ميكن دراسة طبيعة الفن املتضمنة املشكالت وعالقاته بأنواع الشعور االجتماعى في إطار 

العوامل اخلاصة بكل فرع من فروع املعرفة األخرى التى تندرج فى دراسة الفن، وتكون النظرية 
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و  ،1984  )٣٨(Bowers 1974 و   )٣٧(Apple 1979 و   )٣٦(Aoki 1987 ناقشها  التى  اجلمالية 

الذى  االجتماعى  والشعور  النقدى  باملدخل  اخلاص  األساس  وغيرهم   )٣٩(  Gouldner 1979

)٤٠( فى بحثه 1988.  Karen A. Hamblen اقترحه

إن التركيز فى الوقت الراهن يتعلق باملدى الذى يعمل فيه شعورنا االجتماعي على تقوية أو 

إعاقة فهمنا االجتماعي وأفكارنا اجلمالية التى مت تقديرها طويالً، كذلك فإن اخلواص اجلمالية 

لألشياء الفنية التى حصلت على موقف جمالى معني ، تعمل على أساس كونها مؤثرات على 

 MC الشعور الفردي واالجتماعي؛ حيث إنها تؤثر على ما يتم تقييمه، ومنحه معاني معينة

Fee 1970 ، ومن املمكن أيًضا دراسة تغيرات الطرز الفنية على أساس أنها دالالت الكتشاف 

املعتقدات الفنية اجلديدة، وعلى سبيل املثال ففى اإلمكان دراسة االنتشار السريع للطرز الفنية 

فى القرن احلالى باعتبار أنها مؤشرات على قيم احلركة احلديثة وحصول التعبير الفردى على 

قيمة إيجابية، كما أنه متت املساواة بني التغيير والتقدم، وفى هذا اإلطار ميكن التساؤل حول 

نحو مجتمعه،  الفرد  والتزام  املاضي،  على  التقاليد واحملافظة  على  التغيرات  تأثير هذه  مدى 

ومواقف الشخص العادي )غير املتخصص فى الفن( جتاه األعمال الفنية فى العصر احلديث.

مما سبق نرى أن املدخل النقدي والشعور االجتماعى ميثالن مدخاًل مختلفًا لتدريس فن 

اإلستديو التقليدى  ولبرامج DRAE، و لكيفية معاجلة املوضوعات بصورة عامة، فهذا املدخل 

ال يكتفي فيه الطالب بأن ميارسوا األنشطة الفنية بل القيام بفحص العمليات ذاتها، وفحص 

افتراضات مؤلفي الكتب الفنية، ومقارنة أحد الكتب الدراسية بغيره من الكتب األخرى، والفهم 

بأن محتويات املنهج ال متثل سوى اختيار تعليمي واحد بني العديد من اخليارات األخرى. ووفًقا 

لهذا املدخل فإنه يتم استغالل الغموض واجلدال احمليطنْي باملفاهيم اجلمالية لدعم التأمل النقدى 

فى مضامني التشكيل االجتماعى الواعي لالستخدامات اجلمالية.

الخالصة :
مت فيما سبق مناقشة دراسة الطبيعة املتصارعة للجماليات، إضافة إلى أربعة مداخل، ومن 

الواضح أن املدخل التاريخي الفلسفي يتضح من خالل ما هو مطبق فى التعليم العام، ومن 

احملتمل أنه يقدم للتالميذ بالفصل من بني ما يقدم لتدريس اجلماليات وباقي األنشطة الفنية، 

ويتطلب لهذا املدخل توافر التدريب األكادميي املتخصص للمعلم.
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وتتالءم جماليات التصور واخلبرة اجلمالية بدرجة كبيرة مع املنهج التقليدى الذى يتكون 

من أنشطة اإلستديو، وميثل هذا املدخل النموذج الذى حصل على الدعم الكافى فى الدراسات 

التى نشرها J.Paul Getty  ما وراء اإلبداع 1985 )٤١(، و Eisner 1987 A ، B )٤٢(، ومن اجلدير 

بالذكر أن االقتراحات التى قدمها املدافعون عن DBAE واخلاصة بتطوير دراسة معينة ، متتد 

إلى ما وراء تنفيذ األعمال الفنية، وقد تعرضت  للمجادالت ، ومت التوصل إلى حلول وسط بشأنها 

عن طريق اتباع احملتوى الذى ميتزج من أنشطة اإلستوديو بحيث تتم سيطرة أنشطة اإلستوديو 

فى النهاية، وعلى الرغم من ظهور DBAE بوصفه مدخاًل جديًدا للتعامل مع التربية الفنية من 

منطلق حتقيق توازن املنهج، فإنه يبدو أنها أذعنت لقوة إنتاج اإلستوديو ، وظهر ذلك فى العديد 

من البرامج.

خاص  تركيز  وجود  إلى  يشير  منهجّيًا  حوارًا  اجلمالية  للدراسة  الثالث  املدخل  ويشمل 

على األنشطة األخرى بخالف تدريس اإلستوديو، هذا إلى جانب بعض االجتاهات فى التعليم 

العام، نحو تطوير مهارات التفكير النقدي ذات املستوى األعلى، وعلى الرغم من أن هذا املدخل 

عالم  ظواهر  مع  العالقات  بعض  وجود  يقترح  فإنه  والعقالنية،  الرمزي  باملنطق  بقوة  مرتبط 

الطلبة واالجتاهات املمتدة في مختلف املجتمعات والتباين التاريخي للمعاني اجلمالية، ولم يتم 

السياسية. االجتماعية  للمضامني  بشكل خاص  التعرض 

 أما املدخل الرابع للدراسات اجلمالية من املنطلق النقدي والشعور االجتماعي، فيعد أقل 

توافقًا مع منهج املدرسة القياسي، ومع ممارسات التربية الفنية احلالية، إال أنه على أى األحوال 

 DBAE ميثل املدخل الذى ميكن من خالله حتقيق التكامل بني اجلماليات وفروع املعرفة الثالثة

ومن دون أن يؤثر على أنشطتها األساسية أى أن اجلماليات تتناول فرًعا من فروع املعرفة الثالثة 

ـ DBAE ، ولكن ليس من الضروري دراسته بوصفه جزًءا منها، وفى هذا املدخل  األخرى املكونة ل

يعتبر الطالب أنفسهم مشاركني فعالني في األنشطة الفنية، وما يتصل بها من معاٍن إنسانية 

بعواملهم  تتعلق  التى  االفتراضات  لفحص  الالزمة  املهارات  على  يحصلوا  أن  ويجب  متغيرة، 

اجلمالية واالجتماعية، كما يجب أن تتوافر لهم املعرفة بالطرق التى ميكن استخدامها في بناء 

حقائق الواقع االجتماعي اجلمالى.
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دراسة سيكولوجية رسوم األطفال
وأهميتها 

فى ضوء بعض المتغيرات المقترحة

أ.د/ مصطفى محمد عبد العزيز حسن *

املقدمة :
مقدمة : يدور هذا البحث حول أهمية دراسة سيكولوجية رسوم األطفال فى ضوء ارتباطها 

ببعض املتغيرات، وما توصل إليه العلماء من نتائج فى هذا املوضوع، واقتراح عدد من املتغيرات 

املقترحة كمتغيرات مستقلة، ومحاولة التوصل إلى تأثير هذه املتغيرات على الرسوم فى ضوء 

سمات الشخصية عند األطفال.

تمهيد : 
ملاذا يرسم األطفال بهذه الطريقة التى يرسمون بها؟ هذا السؤال يوجهه كثيٌر من اآلباء 

الفن  بسيكولوجية  املهتمني  والباحثات  الباحثني  من  والعديد  واملعلمات  واملعلمني،  واألمهات، 

نقوم  ملاذا  إذن  األطفال،  رسوم  بدراسة  االهتمام  على  دليل  "السؤال"  وهذا  والتفكير،  والتصور 

الرسوم؟ هذه  بدراسة 

إن النظرة األولى إلى هذه الرسوم تشير إلى أنها تتصف باالبتكارية، والبساطة، والتالعب 

باألفكار واألشكال، واجلمال؛ مما يحبب النظر إليها.

وإذا تعمقنا أكثر فى نظرتنا إلى هذه الرسوم جندها تشير إلى دالئل على ظواهر عامة 

للحياة اإلنسانية، وجندها أيضًا )الرسوم( متثل مجموعة من التعبيرات في بحثنا عن النظام 

فى عالم شديد التعقيد، كما جندها مناذج اتصال، ومؤشرات على نوع املجتمع الذى نعيش فيه، 

وعالمات على التطور الفكري، باإلضافة إلى كونها عوامل تذكرنا ببراءتنا املفقودة، ونشاطنا.

* أستاذ علم النفس ومادة التعبير الفنى لفنون األطفال والبالغني )املتفرغ(، كلية التربية الفنية – جامعة حلوان.
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إن رسوم األطفال هى رسوم تلقائية، فهى ليست تقليدًا وال نسخًا للواقع، وهى تنبع من 

الداخل حيث األفكار واالنفعاالت والدوافع، وإذا قمنا بدراسة هذه الرسوم فإننا نقوم فى الوقت 

نفسه بالكشف عن حقائق متصلة باجلوانب العامة للنمو، وبخصائص التفكير وحل املشكالت 

بني األطفال والكبار، إذن رسوم األطفال ميكن تشبيهها بقمة جبل جليدى حتتوى على الكثير 

حتت سطحها.

أسباب االهتمام بدراسة الرسوم عامة، ورسوم األطفال خاصة : 
الشعور الذى ازداد بني علماء النفس بأن البحوث يجب أن تهتم أكثر بالسلوك الذى   -1

يحدث فى احلياة اليومية، وهذا االهتمام يكون أكبر من االهتمام بهذه املهام داخل املعمل أو 

العيادات الطبية؛ وذلك بسبب صعوبة تعميم النتائج التى نحصل عليها من املعمل لتفسير 

يالحظون  وأصبحوا  اليومي  السلوك  مع  مباشرة  العمل  إلى  العلماء  فاجته  اليومي،  السلوك 

األطفال بالطريقة نفسها التى يالحظ بها علماء السلوك  الطيور مثالً، وأدى هذا االجتاه نحو 

تطبيق األسلوب السلوكي إلى جذب مالحظي ومراقبي األطفال إلى ما يقومون به من رسوم.

زيادة إدراكنا بأن هناك قدرًا كبيرًا من التفكير واالتصال يحدث بصرياً، بعد أن كانت   -2

حتليالت االتصال طوال سنوات القرن العشرين املاضية تهتم أساسًا بالكلمات، ففى عام 1969م 

ر رودولف أرنهيم بالكلمات، "Rudolf Arnnein") 1( ؛ إذ إن ثقافتنا مشغولة بالكلمات ويجب  ذكَّ

زيادة االهتمام باجلوانب البصرية للفكر والذاكرة.

وقد حتقق حاليًا بعض ما أشار إليه "أرنهيم" فأصبح السيكولوجيون يهتمون مثاًل ببعض 

 body ولغة اجلسد Visual images in memory املوضوعات مثل الصور البصرية فى الذاكرة

language فى توصيل شعور أو فكرة، ودور امليديا البصرية Visual media مثل التلفزيون، 

وتأثير بيئتنا البصرية Our visual environment علينا.

3-   فهم طبيعة احلدث "Nature of action" حيث إن قدرًا كبيرًا من اهتمامنا موجه نحو 

ما أطلق عليه "كيفني كونولى Kevin Connolly وجيروم برونر Jerome Bruner بـ "معرفة أن 

"Knowing that" فإذا توصلنا إلى معرفة  عدد األشياء فى مكان ما مثل عدد حبات الفول فى 

طبق - على سبيل املثال- فإنه يظل كما هو سواء تراكمت هذه احلبات مع بعضها أو انفصلت 

بعيدًا عن بعضها، وإن الكالب والقطط واألفيال كلها تنتمي إلى طائفة اسمها احليوانات.
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إن كيفية تطور املعرفة هو موضوع ذو أهمية نقدية فى علم النفس وال سيما عند دراسته 

في ضوء هذه التساؤالت التى كان يهتم بها "جان بياجيه Jean Piaget")٢( وزمالؤه، ومن هذه 

التساؤالت : 

ما الذى يكمن حتت املعرفة؟  -

كيف أن املعلومات املقدمة لنا فى مرحلة ما لم نستوعبها أو لم نفهمها، فى حني أننا بعد   -

بسهولة؟ نستوعبها  فترة 

ما جوانب املعرفة التى تبني حتقيق خطوة حقيقية لألمام، والتى تفتح أبواًبا جديدة بداًل من   -

كونها مجرد معلومة منعزلة ومنفصلة؟

وبالنسبة إلى ما سبق، فإن "معرفة أن" ال تعطينا كثيرًا في مسائل النمو والتطور، أما 

بالنسبة إلى "معرفة كيف" فبالرغم من أهميتها فلم يتم دراستها بالقدر الكافي. إننا نحتاج إلى 

أن نعرف مثاًل كيف نبحث عن شىء أو عن معلومات أو كيف نتجه من س إلى ص، وكيف نتذكر 

وكيف نتعلم، وكيف نخطط، وننظم سلسلة خطوات، وكيف نحافظ على الطريق الذى نسير 

فيه، واخلالصة هى أن نترجم "معرفة أن Knowing that" إلى "فعل action "، وقد نفترض أنه 

مبجرد احلصول على املعلمات فإن الفعل املؤثر سيلى ذلك من دون مشكالت، وهذا ما اعتقده 

السيكولوجيون، كما اعتقدوا مثاًل أن األفعال املنعكسة وأخطاء التوجيه في الكتابة والرسم هي 

:"Knowing that مشكالت فقط في اإلدراك أو "معرفة أن

الطفل يظهر ببساطة مشكالت إدراكية أو أنه ال يبالى بأهمية التوجيه، ولكن ما يراه الطفل 

أو ما يقصده من الواضح أنه من العوامل املهمة ولكنه ال ميثل تفسيرًا كافياً، ويذكر "دافيد 

 an automatic printi- أنه ال يوجد رسم مجرد أو طبعة أوتوماتيكية "David Olson أولسون

out لعالم اإلدراك، إن ما نراه أو نقصده يجب أن يترجم إلى حدث أو فعل الرسم، وما نحتاجه 

 nature of وطبيعة الفعل nature of the translation لكي يتم فهمنا هو طبيعة الترجمة

the action

ما سبق من توضيح ال ينطبق على الدراسات املرتبطة بالرسوم فقط، بل يوضح اجتاًها 

عريًضا ومتسًعا للنظر بدقة أكثر في طبيعة "معرفة كيف "knowing how، وهو اجتاه يغطى 

دراسات برونر Bruner وكونوللى Connolly عن األفعال باعتبارها تبدو بسيطة مثل وصول 

 John Flavell الطفل إلى شيء أو فتح صندوق أو اإلمساك بفرشاة رسم)3(، وحتليل جون فالفيل



116
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

لإلستراتيجيات العملية التى ميكن استعمالها للتخزين واالستعادة ملا تعلمناه)٤(، ووصف برنشتني 

 George Miller ٥(، وكذلك أعمال جورج ميللر( "Bernstein" طبيعة احلركة اجلسدية املاهرة 

.Karl Pribram وكارل بريبرام ،Eugene Galanter وأيوجني جاالنتر

هذه االهتمامات العديدة ، فى عالم احلياة اليومية والعالم البصري والعالقة بني "معرفة 

االهتمام على  تركيز  كلها تساعد على   knowing how Knowing that، ومعرفة كيف  أن 

رسوم األطفال، التى مت االهتمام بدراستها منذ ثالثينيات القرن العشرين )1930( وظهرت نتائج 

الدراسات الطولية التى أكدت على إمكانية وصف التغير على أنه انتقال من رسم ما يراه الفرد 

إلى رسم ما يعرف الفرد أنه يجب أن يكون موجوداً، وكان هذا األسلوب انعكاسًا للبحث عن 

 )seeing and knowing( واملعرفة  الرؤية  بأن  املعتقدات  التطور، وأحد  الالزمة لوصف  الطرق 

مختلفتان نوعّيًا إحداهما عن األخرى، ولكن مجال البحث هذا لم يستمر طوياًل )6(. 

الثالثينيات من  بالرسوم فى خالل  اهتمت  التى  الدراسات  الثانية  من  املوجة  ثم جاءت 

القرن العشرين أيضاً، وكانت تعكس اهتمامًا بالتعليم، وتؤكد على حتليل املهارة التصويرية 

"Pictorial Skill" وطرق تنميتها. ثم ظهرت موجة ثالثة من الدراسات التى اهتمت بالرسوم فى 

خالل خمسينيات القرن العشرين وقد جاءت هذه املوجة من خالل االهتمام املتزايد بسيكولوجية 

النمو والتطور اللذين حدثا فى إعداد االختبارات واملقاييس التنبؤية األخرى واستخدمت الرسوم 

مؤشرات على املستوى العقلى أو املستوى الوجدانى.

ومن الدراسات احلديثة نوعًا دراسة سالوم R.H Salome عام 196٥م الذي حاول فيها   

أن يعلم األطفال كيف ينظرون إلى الشكل بناء على نظريات أن كل شيء مرئي خطوط حاصرة 

Out Lines  متدنا بأكثر املعلومات عنه، وأن اإلنسان ليس بحاجة إلى النظر إلى الشكل كله 

هذا  فى  التغير  مناطق  برؤية  الطابع  هذا  يفهم  أن  املرء  يستطيع  وإمنا  املرئي،  طابعه  ليفهم 

الشكل، وقد حاول سالوم أن يعلم األطفال كيف ينظرون إلى الشكل بناء على هذه النظريات، 

مبعنى أن يعلمهم النظر إلى النقاط التى متدنا بأكثر قدر من املعلومات الشكلية وفقًا للنظرية 

السابقة، وقد وجد هنا الباحث أن تالميذ الصفني الرابع واخلامس الذين تلقوا دراسة في إدراك 

الشكل أنتجوا رسوًما ذات مستوى أعلى من تلك التى أنتجتها املجموعة الضابطة، كما زاد 

مقدار معلوماتهم الشكلية التى يضموها فى رسومهم)٧(.

ـ كيلوج قامت فيها بتحليل ما يقرب من مليون من رسوم  فى عام 19٧0م ظهرت دراسة ل
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األطفال، وتوصلت إلى أن الشخبطة هي أول ما تبدو في رسوم األطفال ثم تنمو هذه الشخبطات 

إلى أشكال بسيطة شبه هندسية، ثم يتم حتويل هذه األشكال البسيطة املفردة إلى أشكال 

حركية من خالل دمج دائرتني أو ثالث، ثم يصل الطفل إلى أشكال مركبة مجمعة، وقد توصلت 

"كيلوج" إلى أن الوحدات األكثر تكرارًا عبر مراحل العمر هي الوحدات األكثر تنظيمًا أو ذات 

شكل بصري جيد، وأكثر هذه األشكال تفضياًل هو شكل املانداال وهو شكل كروى شبه بيضاوى 

غالبًا ما تتقاطع بداخله أو تعبره خطوط)٨(.

فى عام 19٧٤م قامت "دورورابوث" مبالحظة رسوم أطفال أستراليني من سنة ٤-٥ سنوات. 

ملدة عام، قام األطفال بالتعبير عما يفضلونه من موضوعات باستخدام األلوان والفرشاة، وتوصلت 

النتائج إلى ثالثة أنواع من الرسوم هي الشخبطة، والبقع اللونية غير املنتظمة، وتعبيرات تدل 

على وجود نظام، وميكن النظر إلى هذه األنواع من الرسوم على أنها ثالث مراحل لنمو رسوم 

أطفال العينة)9(.

وفى عام 19٧٧م قامت جولومب C. Golomb وهى إحدى تلميذات عالم النفس األملاني 

األصل رودلف آرنهامي R. Arnheim أول أستاذ لسيكولوجية الفن في العالم بجامعة هارفارد 

بالواليات املتحدة، بدراستها عن رسوم األطفال التى كان من نتائجها أن اختفاء مظاهر الرسم 

املرتبطة مبراحل النمو أو ظهورها بطريقة غير ناضجة إمنا يرجع إلى نوع اخلامة أو الوسيط 

الذى استخدمه الطفل)10(.

في عام )19٧٧م( )أيضاً( قامت جودنو Goodnow J وهى إحدى تلميذات أرنهامي كذلك 

بإصدار كتاب بعنوان رسوم األطفال Children's Drawings قامت فيه بدراسة كل ما يطلق 

األمناط  بهدف حتليل  هندسية/...(  أشكال  رسم  خرائط/  )رسم  األطفال  بها  قام  رسوم  عليه 

التى يرسم من خاللها األطفال كل عنصر من عناصر الرسم وكذلك األستاذ، إلى التسلسل 

واالجتاه في تفسير سلوك األطفال في الرسم؛ فخصائص التسلسل لدى الطفل تعد مؤشرًا 

لنمو مهاراته في نشاط الفن )وغير الفن(، وقد اعتبرت  "جودنو" أن رسوم األطفال هي مكونات 

وفى  العناصر،  هذه  بعض خصائص  على  تشتمل  األصلية  للعناصر   Equivalents مكافئة 

بعض األحيان توضع مكونات مكافئات أو أكثر كبدائل للعنصر الواحد، فالنقطة أو اخلط أو 

املثلث مثاًل قد توضع كمكونات مكافئة لألنف، والعكس قد يوضع مكون مكافئ بالنسبة إلى 

عنصرْين مثل الدائرة لكل من الرأس والكرة)11(.
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وفى عام )19٨٥م( قام فرميان Freeman, N.H بإصدار كتاب النظام البصري حدد فيه 

واملهارية  العقلية  النواحي  الفني، وماهية  العمل  فنون األطفال، وكيفية احلكم على  خصائص 

وعمليات التعلم التى تكمن وراء إنتاج العمل الفني)12(.

وعامة فقد استخدمت الرسوم احلرة التى ينتجها األطفال، أو رسومهم داخل حجرة الدراسة 

االجتماعية  ظروفهم  عن  املتوفرة  املعلومات  ضوء  فى  قراءتها  يتم  إسقاطية،  وسيلة  بوصفها 

والبيئية والبيانات التى جتمع عن حالتهم التشخيصية األخرى.

كما أنشأ اإلخصائيون النفسيون بعض اختبارات الرسم لكونها وسيلة تشخيصية للحاالت 

لصورة  إسقاطى  تعبير  هي  إمنا  اإلنساني  للجسم  األطفال  رسوم  أن  إلى  استنادًا  املرضية، 

اجلسم أو متثيل ال شعوري أو قبل الشعوري عن الذات، ومن أمثلة هذه االختبارات االختبار 

الذى وضعته الدكتورة "كارن ماكوفر Karen Machover في أربعينيات القرن املاضي، فقد 

ر)13(، حني قامت بتطبيق اختبار رسم الرجل لقياس ذكاء بعض صغار األطفال،  وف اك اكتشفت م

أن بعض األطفال الذين يحصلون على نسب ذكاء متساوية، يعبرون "يسقطون" فى رسومهم 

 Draw-a-Person" للرجل اجتاهات مختلفة متاماً، فجعلت االختبار اختبارًا لرسم الشخص 

Technique" بداًل من رسم الرجل لكي يصبح أداة إسقاطية، وقامت بوضع هيكل نظري له، 

وعند تطبيق االختبار يطلب من املفحوص رسم شخص آخر ولكن من جنس غير جنسه )أو 

الرسم  تفاصيل  بأول تسلسل  أواًل  الفاحص  أوالً(. ويسجل  الذى رسمه  الشخص  غير جنس 

بعض  األسئلة الستيضاح  بعض  الفاحص  يوجه  ورمبا  الرسم،  أثناء  في  املفحوص  وتعليقات 

األمور من املفحوص، ثم يقوم الفاحص بتحليل الرسم كيفّيًا من حيث تفاصيله ونسبة ونوع 

اخلطوط املرسومة وأبعاد الرسم.

وهناك اختبارات أخرى تعتمد على الرسم في دراسة الشخصية منها اختبار رسم املنزل 

بوصفها  الرسوم  إلى  ينظرون  الباحثون  كان  وإذا   ،..."H.T.P" باك  والشخص جلون  والشجرة 

وسيلة تشخيصية، فهي أيضًا وسيلة عالجية ومجال لتصريف الشحنات االنفعالية والعدوانية، 

وحتقيق التوازن النفسي وإشباع احلاجة إلى إجناز وتأكيد الذات.

وطالئع البحوث املصرية بل العربية في مجال التربية الفنية عامة بدأت في الثالثينيات من 

هذا القرن، فكانت مجلة "احتاد أساتذة الرسم" التى كان يصدرها احتاد أساتذة الرسم، تنشر 

املقاالت عن فنون األطفال ضمن مقاالتها املتنوعة، ثم كان كتاب "حبيب جورجى" في األربعينيات 
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وقد كان وقتذاك كبير مفتشي الرسم بوزارة املعارف العمومية مبصر وهو "التربية الفنية" جزء 

أول مطبعة مصر الذى احتوى على تسجيالت لرسم طفلة تتبعها حبيب جورجى على مدى 

بضع سنوات، ثم كان كتاب "جتارب في التربية الفنية" إصدار املعهد العالي للتربية الفنية 196٤ 

وبإشراف د. محمود البسيونى عميد املعهد في هذا الوقت وتضمن العديد من التجارب من 

بينها جتربة نبيل احلسيني في التعبير املجسم لألطفال ثم كانت أول رسالة ماجستير، الدبلوم 

األول- متت مناقشتها في 19٧1/٧/1، وكانت في أشغال النجارة باملعهد العالي للتربية الفنية 

الفني  التعبير  تناولت ظاهرة  التى  العلمية  األبحاث  ومن  الفنية،  التربية  كلية  تسميته  قبل   ،

لألطفال دراسة عبلة حنفي)1٤( التى تناولت رسوم األطفال بوصفها وسيلة تنفيسية، ثم قامت 

هي نفسها ببحث)1٥(، تناولت فيه أثر املستوى االجتماعي والثقافي على رسوم األطفال لوالديهم، 

وقامت فاطمة أبو النوارج)16( بدراسة التذوق اجلمالي ومشكالته كما تظهر فى سلوك عينة من 

األطفال فى سن السابعة عددها ٥00 طفل، كما أخذت عينة من طلبة بكالوريوس كلية التربية 

الفنية، وظهر عند تطبيق اختبار التذوق الفني ما أسمته تخلًفا في التذوق اجلمالي قامت على 

أساسه بتدريب األطفال على متييز الشكل واحلجم، وتذوق أمثلة من التراث ثم أعادت االختبار 

التمييز بني  نفسه مرة ثانية على العينة نفسها بعد ثالثة أشهر فظهرت قدرة األطفال على 

األشكال.

وقام عبد الهادى احلسينى)1٧( بدراسة ظاهرة "التحريف الفني عند األطفال ودوافعه النفسية 

وقيمه االبتكارية، "وقصد بالتحريف الكشف عن اجلديد والتحول عن الواقع للتعبير عن تفاصيل 

أدق وأعمق، ويعتبر هذا صفة لدى الفنان والطفل. وقد قام هذا الباحث بإجراء أربع جتارب على 

للمقارنة  والثامنة عشرة خصص ثالًثا منها  تتراوح أعمارهم بني اخلامسة  عينات من أطفال 

بني رسوم طفلة سوية ورسوم طفل حدث، وتضمنت التعبير عن شخصيات منفردة وشخصيات 

ثنائية، وأكد البحث على أهمية التحريف وضرورته لالبتكار.

وقامت عايدة عبد احلميد)1٨( بدراسة "الرسوم العشوائية لعينة من األحداث في سن التاسعة 

وصلتها بسلوكهم االجتماعي وتوجيههم التربوي، ويهدف البحث إلى الكشف عن الصفة التى 

تربط بني طبيعة التحريفات التى تظهر في الرسوم ونوع االنحراف الذى يعانيه احلدث.

وقام عبد املطلب القريطى)19( بدراسة خصائص رسم الطفل األصم في مرحلتي الطفولة 

عن  الثانية  بدراسته  العزيز  عبد  محمد  مصطفى  وقام  سنة.   12-6 من  واملتأخرة  الوسطي 
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خصائص التعبير املجسم لألطفال املصريني فى مرحلتي احلضانة واالبتدائى وعالقته بكل من 

عوامل اجلنس والذكاء واملستوى االقتصادي واالجتماعى)20(،  كما قام بدراسة الفروق الفردية 

ألداء رسم الرجل عند طفل السادسة)21(، وعند طفل السابعة)22(.

وفى عام 19٨1 قامت سناء على محمد حتت إشراف املؤلف وأ.د . آمال صادق بدراسة حول 

أثر البيئة الريفية واحلضرية على اإلبداع الفنى فى رسوم املرحلة االبتدائية، كما قام سمير رائف 

فى عام 19٨3 بدراسة حول عالقة خصائص رسوم األطفال بخصائص النمو النفسى، كما قامت 

أميرة عباس فى عام 19٨٥ بدراسة أثر احلرمان األسرى على رسوم األطفال فى مرحلة الطفولة 

املتأخرة، وما زالت األبحاث والدراسات العلمية عن فنون األطفال مستمرة حتى اآلن حتت إشراف 

الطليعة األولى ممن حصلوا على درجة األستاذية فى التخصص من كلية التربية الفنية بجامعة 

النوعية  التربية  بكليات  الفنية  التربية  بأقسام  بالتدريس  قيامهم  إلى  جهدهم  وامتد  حلوان، 

مبصر منذ إنشائها عام 19٨٨، وبعد تخرج الدفعات األولى والتحاقهم بالدراسات العليا واصل 

أساتذة كلية التربية الفنية التدريس واإلشراف على رسائلهم العلمية فى املاجستير والدكتوراه.

تعقيب: 
من العرض السابق لتاريخ األبحاث فى التعبير الفنى لألطفال، ميكن أن نقول : 

إن البحث فى بدايته لم يعتمد على مناهج البحث العلمية الدقيقة.  -1

إن النسبة الكبرى من أبحاث التعبير الفنى لألطفال كانت حول رسوم األطفال.  -2

تنوع مجاالت البحث، فالعلماء بحثوا ظاهرة التعبير الفنى )متغير تابع أو مستقل( وعالقتها   -3

بعوامل كثيرة )متغيرات مستقلة أو تابعة(.

٤-  إنه ميكن حصر هذه العوامل املستقلة فيما يلى: 

أ- اختالف العمر الزمنى.

ب- القدرات العقلية اخلاصة بالذكاء.

ج- التحصيل الدراسى.

د- اختالف العوامل الثقافية واالجتماعية.

هـ- اختالف النواحى اخللقية.

و- دراسة الشخصية )اإلسقاط - التنفيس - االنحراف- الصمم...(.
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و- اختالف موضوعات التعبير الفنى لألطفال.

ح- اإلدراك البصرى.

٥- إنه نتيجة األبحاث السابقة أمكننا احلصول على : 

اخلصائص املميزة للنمو الفنى فى كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة )خاصة  أ-  

الرسوم(. فى مجال 

ب-   درجة العمومية والتفرد فى التعبير الفنى لألطفال.

ج-   نتائج تأثير العوامل املؤثرة في النمو الفني لألطفال.

توجيهات فنية وسيكولوجية ملعلمي الفن ملواجهة متطلبات الطفل وتعبيراته الفنية  د-  

في األعمال الزمنية املختلفة في احلاضر.

هـ-  نظريات أو قوانني أو وجهات نظر تفسر فنون األطفال.

هذا  في  إليها  الرجوع  ميكننا  التى  العلمية  والدراسات  املراجع  من  العديد  لدينا  أصبح   -6

العالم. أنحاء  في  أو  مصر  في  سواء  املوضوع 

علوم  قسم  داخل  لألطفال  الفني  التعبير  سيكولوجية  في  البحث  اجتاهات  ٧- ميكن حصر 

التربية الفنية بكلية التربية الفنية "جامعة حلوان" في ثالثة اجتاهات غاب عنها االهتمام 

علمية:  نظرية  بإيجاد 

ببعض  املرتبطة  الفني  التعبير  البحث في خصائص  على  يركز   : األول  أ- االجتاه 

بالشخصية. املتعلقة  ذكرها(  )السابق  املتغيرات 

ب- االجتاه الثانى : يركز على دور الفن في إحداث منو في بعض عينات السلوك في 

مراحل عمرية مختلفة، من خالل إعداد برامج لألنشطة الفنية، وهذا االجتاه جاء 

بعد االجتاه األول ويتطرق إلى الطفل أو الفرد العادي والفرد غير العادي.

الفني عند األطفال، وهذا  التذوق  يركز على جانب سيكولوجية  الثالث:  ج- االجتاه 

عام )1999م(. فراج  أحمد  بدأته)٢٣( عفاف  االجتاه 

ومع موجات االهتمام السابقة واحلالية بالرسوم يثار سؤال أول هو : هل مازال هناك الكثير 

من الظواهر التي توجد فى الرسوم وحتتاج إلى الفهم والبحث؟ ونقصد هنا بالرسوم الرسوم 

بوجه عام.
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ة: ي ال ت اب ال ب لأس عم" ل ـ "ن ون ب ك ت ؤال الأول س س ن ال ة ع اب ج إن الإ

نعرفه  ما  الرسوم غامضة؛ ألن  فمازالت هذه  "الرسوم"  تناولت  التى  الدراسات  بالرغم من  أ- 

عليها رسوًما،  نطلق  فكلها  الهندسية  األشكال  ونسخ  الصور،  ومقسم: رسم  عنها مجزء 

وكلها تتميز بسمات مشتركة ولكنها موزعة على مجاالت متصلة هى مجاالت الفن والكتابة 

واجلغرافيا، ويرى العلماء أنه إن لم نتمكن من العثور على مفاهيم تربط فيما بينها فإن 

أمامنا طريًقا طوياًل حتى نفهم أى مجال منها.

ب- إن الكثير مما نعرفه عن الرسوم مازال فى مستوى منخفض، مع العلم أن هناك العديد من 

املشكالت التي لم نتعرض لها بالبحث، أو جرى بحثها بطريقة أولية ويشوبها الكثير من 

املالحظات على املنهجية العملية وأدوات البحث.

ج- إن اختبار فكرة للبحث فى الرسوم هو موضوع معقد ومتشابك، ويتضمن االختبار أساسًا 

سؤالنْي : ما الذى نختبره؟ وكيف نستطيع أن نختبره؟ ونقول عادة إننا نختبر لنعرف ما إذا 

كانت فكرة صحيحة أم ال، ونحكم على احلقيقة مبعرفة كيف تتمكن أى فكرة من حتقيق 

العالقات بني األحداث، أو كيف تتمكن جيدًا من التنبؤ بحوث جديدة.

عملّيًا نحن نحكم على أى فكرة بفائدتها وكذلك بصحتها، ونهتم بها سواء أثارت أسئلة 

جديدة أو طرًقا جديدة ملشاهدة الظواهر؛ حيث جتعلنا نرى األشياء فى ضوء مختلف، أو نالحظ 

أشياء لم نهتم بها من قبل.

هذه الرؤية املنفعية أو املقيدة للفكرة أو األفكار قد تسبب بعض املشكالت؛ حيث إنها ال 

تتفق جيدًا مع مفهوم الباحثني الذين يطرحون نظريات فقط، أو يدرسون نظريات صحيحة دائماً.

إدراك أن معظم  يتعني علينا  املفهوم يسبب أيضًا بعض املشكالت السيما عندما  وهذا 

فيهما، ومن  نعيش  اللذين  واملكان  بالزمان  تتأثر  نعرفه حالياً، وهى  ما  على  تقتصر  أفكارنا 

التى نعرفها اآلن. نراها أكثر صوابًا وصحة من األفكار  أفكار  احملتمل أن حتل محلها 

كما أننا ال نتأكد عملّيًا أيضًا من منفعة أو حقيقة فكرة بدراسة كل احلاالت احملتملة، أو 

بإجراء جتربة شاملة وكاملة، ومن األفضل ببساطة اإلشارة إلى عالقة أو اختالف لنبني مثاًل أن 

رسًما ما به بعض اخلصائص، أو أن رسمني متشابهان فى الطريقة وغير متشابهني فى طريقة 

أخرى.

إن اختبار الرؤية املنفعية فى هذا الصدد يدور حول ما إذا كان املالحظ لديه طريقة جديدة 
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للرؤية أم مجموعة جديدة من األسئلة، وتتخذ معظم التحليالت فى مجال الفن هذا الشكل، وهو 

شكل اختبار مقيد، ولكنه ليس االختبار الوحيد الذى ميكن إجراؤه.

ومن املمكن مثاًل إجراء اختبار آخر )بحث آخر( فى شكل معرفة ما إذا كنا قادرين على 

التنبؤ ببعض أنواع الرسوم فى ظل شروط معينة، وهذا الشكل من البحث أو االختبار هو الذى 

والتابعة  املستقلة  املتغيرات  يتم ضبط  حيث  األطفال  رسوم  دراسات  فى  كثيرًا  نراه  أن  يجب 

والدخيلة.

املفاهيم  : هل  بالرسوم هو  السابقة والالحقة  ثاٍن فى ظل موجات االهتمام  ويثار سؤال 

متوفرة؟ اجلديدة 

ـ "نعم" أيضًا أى أنه ما زالت هناك مفاهيم  إن اإلجابة عن هذا السؤال الثانى ستكون ب

للرسوم تثبت  نتناول ثالثة خطوط عمل متثل طرًقا معاجلة  جديدة متوفرة، وفيما يلى سوف 

يتقاطع  الثالثة  اخلطوط  هذه  أن  كما  املجال،  وتقسيم  جتزيء  على  للتغلب  كوسيلة  القضية 

بعضها مع بعض، ومع العديد من املوضوعات املهمة، وهى ال تقتصر على دراسات الرسوم 

اجلرافيكية فقط )فى مجال الفن( فهى تربط بني الرسم وسلوك آخر )متغير آخر( مثاًل عالقة 

الثالثة هى:  للرسم والسلوك بصفة عامة، وهذه اخلطوط  إلى فهمنا  ثنائية رمبا تضيف 

 Analysis of Patterns أواًل :  حتليل األمناط

Attention to sequence ثانيًا : االهتمام بالنتائج أو التتابع أو التسلسل

 Study of questions of واالختالف  التشابه  طبيعة  أو  التعادل  أسئلة  دراسة   : ثالثًا 

'equivalence, or the nature of 'same' and 'different

ة  ج ال ع م اً ل رق ل ط ث م �ت ت ة وال ق اب س ل ال عم طوط ال ىل خ وء ع ض ي ال ق ل ىل ن ا ي م ي وف

وم . رس ال

Analysing Spatial Patterns )أواًل : تحليل األنماط )الفراغية
أو فى أوضاع  ترتيًبا فى خاليا  أو  يقدم أى شكل من أشكال األمناط سواء كان نظامًا 

أشخاص فى حجرة، أو نظام ووضع املبانى  فى مدينة، أو فى مالمح وجه، أو فى العالقات 

 "description" "بني األفكار أو بني الناس فى شجرة العائلة... حتدًيا يتمثل أواًل في "الوصف

كيف نصف أى منط؟ بل كيف نصفه بحيث يسمح لنا بأن نكون محددين حتديدًا دقيقًا يظهر 
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الفروق بني هذا النمط ومنط آخر؟ وكيف نستخدم هذا الوصف بالطرق التى تسمح لنا بربط 

خصائص منط ما بحدث آخر أو متغير آخر مثال : ربط منط الشوارع بسهولة احلركة، وربط 

منط الوجه بتأثير اجلاذبية، ومنط األفكار مع سهولة استيعاب معلومات جديدة، أو منط اخلاليا 

مع حدوث النمو.

ينطبق هذا التحدى على مظاهر الرسوم، فهى أمناط تتكون من وحدات أو عناصر مرتبطة 

ببعضها بعضاً، وهذه الوحدات قد تكون من أنواع عديدة: نقط وخطوط، ودوائر، ومربعات، وكتل 

وغير ذلك، وهذه األنواع ترتبط من ناحية أخرى بالعديد من الطرق والعديد من التأثيرات، وكيف 

يختار األفراد بعض الوحدات أو العالقات بداًل من وحدات وعالقات أخرى؟ وما نتائج هذا االختيار؟

لطالب  السابق  النوع  هذا  من  أسئلة  ظهرت   'composition' التركيب  مصطلح  حتت   

تأثيرات من نوع معني ؟ وما  الفن وذلك منذ زمن بعيد مثل : ما ترتيب الوحدات الذى ينتج 

نوع الترتيبات والنظم التى تنتج اإلحساس بالتوازن أو الوحدة أو اإليقاع أو احلركة أو الدهشة؟ 

وعلى سبيل املثال، يساعد ترتيب وحدة بالتكرار مثاًل أو بترتيب سيمترى Symetrical على 

إحداث اإلحساس بالوحدة فى الرسوم، كما أن اخلطوط املائلة تنقل اإلحساس باحلركة أو التوتر، 

باإلضافة إلى أن كسر منط مكرر يساعد على إنتاج إحساس بشىء جديد .

احلديث  ميكن  األطفال  رسوم  مجال  وفى 

كمثال عن جانب واحد من جوانب التركيب 

أو الترتيب، وهو تنظيم النمط حول نقطة 

 'ground-line' مرجعية مثل خط األرض 

أو خط الوقوف 'stand- line' )خط التقاء 

القدمني مع األرض(، ويرى الكبار أن اخلط 

أو  القاعدة  عادة  هو  الرسوم  فى  األفقى 

دائمًا  يالحظون  ال  األطفال  ولكن  األرض، 

األطفال  بعض  أن  فنجد  النقطة  هذه 

يرسمون جميع أفراد األسرة واقفني على 

األطفال  بعض  ولكن  املعتادة،  األرض 

األفراد  أو  األسرة  أفراد  يرسمون  شكل )1( عائلتان: ال يستخدم جميع األطفال اخلط األفقى اآلخرين 

خّطًا لألرضية
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عامة بطريقة تبدو لنا كأنهم محلقون فى الهواء أو مقلوبو الرءوس إلى أسفل وأقدامهم إلى 

:  )1 األعلى )شكل 

ومن املالحظ أن تكون رسوم املداخن على زاوية 90ه مع سقف املنزل بداًل من اخلط األفقى 

بداًل من اخلط األفقى  "تل"  بزاوية 90ه على خط  لألرض، وبالطريقة نفسها يكون رسم األفراد 

لألرض.

كنقطة مرجعية متثل ظاهرة  األرض  فى خطوط  املختلفة  الزمنية  األعمال  بني  الفروق  إن 

املرجعية )سواء  النقاط  الفروق فى  السؤال هنا: كيف حتدث هذه  مؤكدة ومحددة جيداً، ولكن 

 Jean خط األرض أو النقط املرجعية األخرى(؟ ولإلجابة عن هذا السؤال يرى كل من جان بياجيه

Piaget' وباربيل أنهيلدر Barbel Inhelder' أن رسم املداخن عند زاوية 90ه مع السقف يعكس 

جانًبا عاّمًا فى التطور الذهنى للطفل، وليس مجرد ظاهرة منعزلة فى الرسم)2٤(، ويعتقدان أن 

األطفال الذين يفعلون ذلك ليسوا قادرين على استعمال جميع النقاط املرجعية )النقاط املرجعية 

األخرى غير خط األرض( جلميع الوحدات فى الرسم، ولكنهم يعتمدون على وحدة واحدة كمرجع 

لوحدة مجاورة.

عندما  أو  مثالً،  فى سلسلة  العصى  أو  القوالب  من  يرتبون مجموعة  عندما  األطفال  إن 

يرسمون تخطيطًا لغسيل فى خط، فإنهم يرسمون من وحدة إلى وحدة تالية من دون مراعاة 

الكل. إلى  بالنسبة  الوحدات  مجموعة 

وعندما يتمكن األطفال، ضمن أشياء أخرى، من النسخ من خالل عالقتني أو أكثر، عندئذ 

فقط يستطيعون مراعاة نقطة مرجعية بعيدة هى : أنهم يجب أن يكونوا قادرين على التفكير 

فى املدخنة بالنسبة إلى السقف واألرض كما هو احلال مع ترتيب عصا فى سلسلة بالنسبة 

إلى العصى على اجلانبني، أو عندما يكون هناك فرد مرتبط بطرق مختلفة مع آخرين مختلفني 

كأمه أو أخته أو غير ذلك.

فى ضوء ما سبق، فإن القدرة على الرسم أو النسخ بعالقات متعددة تعتمد على منو ما 

أطلق عليه "بياجيه" عمليات "operations، وهى القدرة على تنفيذ تغير أو حتول فى عقل الفرد، 

وليس فى الواقع املادى لتخيل تأثير التحول وتوقع النتيجة، وهذا يعنى  أن العني حتتفظ بعالقة 

واحدة فقط فى التركيز، وعلى العقل أن يركز على عالقة أخرى.

ما الذى ميكن إضافته هنا إلى معرفة طريقة اختيار وحدات ووضعها معاً؟ إن ما ميكن 
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إضافته أو االهتمام به هو النقاط املرجعية فى سياق تسلسل الرسم مع بداية اخلطوات فى 

)2( ميكن مالحظة رسم  تالية، وفى شكل  نقاًطا مرجعية خلطوات  الذى يستخدم  التسلسل 

كيفية رسمها:  فى  والتفكير  األشخاص 

شكل)2( الفراغات كحدود بني الوحدات : أجزاء اجلسم

)d( بينما غير ذلك فى ،)a( وحدات كاملة ومنفصلة فى

فى الرسم )a( يتكون الشكل من وحدات منفصلة بدقة: الشعر واألسنان واألصابع كلها 

موجودة فى مكانها املنعزل.

فى الرسم )b( بعض الوحدات مرتبطة : مثاًل الرأس واجلذع مع بعض، ولكن من دون خط 

مشترك عند احلدود.

فى الرسم )c(  توجد توليفة من الوحدات املرتبطة واملنعزلة.

فى الرسم )d( يوجد خط )كنتور contour( مفرد يربط جميع أجزاء اجلسم بخالف الرأس، 

على  تركيز  نقطة  وهى  األمناط،  بني  الفروق  لوصف  طريقة  والفراغات  واألسوار  احلدود  وتقدم 

اهتمامنا بتسلسل استعمال أنواع معينة من النمط.

وهناك أنواع مختلفة من احلدود واألسوار؛ منها ما يتكون من إضافة أو حذف أجزاء من 
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الوحدات األصلية، وعندما يحذف األطفال في رسومهم بعض أجزاء من اجلسم ويتركون مثاًل 

الذراعني واليدين واألصابع فإننا قد نشك عادة فى أن هناك شيئًا غريًبا يحدث عند إدراكهم 

للعالم احمليط؛ ألن جميع األطفال يجب أن يعرفوا أن الناس جميعًا لديهم أذرع وأقدام وغير ذلك، 

وبالتالى فإن الرسوم يجب أن حتتوى عليها، فلماذا يحذف األطفال بعضها كثيرًا جّداً؟

لبناء اجلسم، فعندما  إن من أسباب ذلك صعوبة استخدام بعض األجزاء فى أى شكل 

يعتمد رسم شخص على خط يشمل كل األجزاء كما فى )d( من شكل )2(، فإنه من الصعب 

رسم اليدين واألصابع في أثناء رسم الصورة بخط واحد مستمر، ولذا عندما يحاول األطفال رسم 

كل األجزاء بخط واحد مستمر تكون النتائج غير متوقعة للمشاهد.

إن طبيعة اخلط إذن جتعل من الصعب إدراج بعض األجزاء فى اجلسم املرسوم، ولكن قد 

يحدث في أحايني كثيرة أن احلذف قد يأتى من مبدأ آخر يوضح أمناط الكثير من األطفال، 

 to each وهذا املبدأ يطلق عليه "كل شخص له الفراغ اخلاص به " أو، " كل شخص له حدوده

its own space ' or ' to each its own boundary'، خذ مثاًل صورة الشخصني فى شكل 3:

شكل )3( مشكلة املساحة املتاحة : مت حذف الذراعني أو مت رسمها لتجنب عبور اخلطوط

فى شكل )3( البنت على اليسار )a( لها ذراعان منحنيتان وذلك بسبب احللق الضخم 

لها ذراعان بسبب ضفيرتى الشعر الطويلتني والسميكتني  فى أذنيها، والبنت فى )b( ليس 

اللتني حتتالن مكان الذراعني. إن األطفال يرسمون بطريقة تترك أو حتذف الفراغ املادى املتاح 
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الناحية  من  متاح  غير  أنه  على  الفراغ  بعض  يرون  أنهم  كما  األجزاء،  لبعض  الصفحة  فى 

السيكولوجية، واستخراج مثل هذا الفراغ يعنى عبور احلدود وانتهاك املساحة التى تنتمى إلى 

جزء آخر، أو بتكوين مساحة مريحة بني األجزاء وكل ذلك يظهر كأنه من عالم آخر غير عاملنا.

وبإيجاز ميكن أن جند طرقًا لوصف األمناط التى تساعد على وصف الفروق بني األمناط 

للمنفعة. وتتداخل  ثالث  نتائج، وتلتقى أيضًا األوصاف نفسها مع معيار  لها  )أيضاً( وتكون 

مع أشكال الوصف املستخدمة فى موضوعات أخرى غير الرسم فكرة احلدود، وعدم انتهاكها 

نسبّياً، فمثاًل عند وصف العالقات بني األفكار وبني الناس، وبني الناس من ناحية املساحات 

املادية فإننا نحاول احلفاظ على هذه املساحات بيننا وبني اآلخرين فى حياتنا العادية، فالرسوم 

تكشف عن رؤية بعض اجلوانب العامة للسلوك تتجاوز األشياء املرسومة نفسها.

ثانيًا : االهتمام بالنتائج أو التتابع أو التسلسل: 
التسلسل Sequence واالجتاه Direction من اجلوانب املهمة للعديد من األنشطة : مثل 

قيادة سيارة، ولعب الشطرجن والسير وعزف البيانو وتنظيف املنزل وتوجيه أسئلة وإلقاء خطبة 

البداية تسبب جناح  نقطة  فإن  املختلفة  السلوك  وأنواع  املالى، فى كل هذه األنشطة  واإلنفاق 

العملية كلها، والبداية اجليدة هى نصف النجاح.

وفى كل هذه األنشطة أيضاً، فإن أي خطوة تؤثر على اخلطوات التالية املمكنة إما بزيادة 

وإما بتخفيض خياراتنا، فكل عملية شراء )مثاًل( من امليزانية تؤثر على ما ميكن عمله بالنقود 

الباقية، وكل قطعة أثاث يتم شراؤها للحجرة تؤثر على بقية قطع األثاث.

وقد يختلف بعضنا بعضًا فى القيود التى نسمح بها فى اخلطوة األولى وتقدميها على 

بقية اخلطوات، وفى طريقة التعامل مع هذه القيود، ولكن فى كل األحوال فإن اخلطوات املبكرة 

يكون لها دائمًا بعض التأثير.

"ك. س الشيلى  بها  قام  التى  املبكرة  األعمال  يأتى جزئّيًا من  بالتسلسل  االهتمام  هذا 

K.S. Lashley الذى رأى بصفة عامة أن فهم طبيعة العمل املتتابع هو أساس لفهم طبيعة 

 Information" 2٥(، أما القاعدة العريضة الهتمامنا فهى ظهور نظرية املعلومات(Skill املهارة

Theory"، وهى النظرية التى جاءت من علوم الكمبيوتر والتى كان من نتائجها بعض األفكار 

ووصف  السلوك  فى  التتابع  على  املعلومات  نظرية  وتؤكد  اإلنسانى،  بالسلوك  ارتبطت  التى 
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التغيرات فى البدائل عند كل اختيار فى أى حدث أو قرار، وكل هذا ميكن تطبيقه بسهولة على 

األنشطة اخلاصة فى مرحلة الطفولة.

وكمثال على ما سبق، فإن علماء النفس درسوا "التتابع" فى ألعاب احلظ بالطريقة التى 

يلعب بها األطفال "20 سؤااًل أو حيواًنا أو نباًتا أو معدًنا، والطريقة التى نبحث بها عن اسم أو 

عدد أو مدينة فى خريطة، إن طبيعة تسلسل الطفل هى مرشد لتنمية إستراتيجيته أو مهاراته، 

وهى أيضًا منوذج ملشكلة مستمرة فى جميع أشكال "معرفة كيف 'knowing how، أى تطور 

الترتيب الكافى فى سلسلة: )Enough to make it easy to keep track for instance( من 

دون الوقوع فى الروتني الذى تضيع معه املرونة كلها.

وم؟ رس ىل ال ة ع ق اب س اط ال ق ن ق ال ب ط ن ف ت ي ؤال الآن : ك س وال

م.ل.ج  أعمال  باستثناء  الرسوم  فى  بالتتابع  كثير  اهتمام  هناك  يكن  لم  احلقيقة،  فى 

"David Olson"، وألكسندر مارشاك  "M.L.J. Abercrombie" ودافيد أولسون  أبير كروبى 

"Alexander Marshack" ، وكان "أبيركروبى" يهتم بصفة خاصة برسوم األطفال ذوى شلل 

العمود الفقرى، وكيفية تتابع العني وحركات اليد بعضها بعًضا )26(،  أما "أولسون" فقد طرح 

جداًل عاّمًا بأن تركيبات األطفال اجلرافيك يجب أن نراها كتتابع لعدة خطوات وكل خطوة تعطى 

للخطوط  األطفال  نسخ  طريق  عن   املبدأ  هذا  وطبق  البديلة)2٧(،  التالية  اخلطوات  بني  اخليار 

املائلة عند  أفقية ورأسية ومائلة وعلى مشكلة صعوبة اخلطوط  على لوح مربعات من خطوط 

ا وهو رمبا " مارشاك  نسخها. أما أشهر هؤالء العلماء الثالثة على األقل خارج عالم السيكولوجيـ

A. Marshack" )2٨(، فكانت حتليالته لرسومات الكهوف املبكرة تتحدى صورتنا عن اإلنسان 

البدائى باعتباره ذا إجناز فكرى متدٍن عند حتليل أو تسجيل األحداث املعقدة مثل مرور املواسم 

أو تنظيم الوقت على مدار العام، وقد اعتمد "مارشاك" فى حتليل املعنى بدرجة كبيرة على حتليل 

"التتابع أو التسلسل" كما توضحه رسوم الفرشاة وعالمات الترتيب األخرى.

ل  ك ش ل ال ل ف الأط وم  م رس ه ىل ف ع ع اب ت ت ال ا  دن اع س ن أن ي ك م ل ي ا، ه ن ؤال ه س وال

روف؟ ح وال ة  ط ي س ب ال ة  ي دس ن ه ال ال  ك لأش ل م  ه ات ب ي رك وت ا�ن  س ن الإ
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شكل )٤( كيف يتغير تتابع الطفل خالل أسبوعني؟

الوسط،  فى  تتابعه  يبدأ   :  )a( األول  الرسم   ، نفسه  للطفل  رسمني  نرى   )٤( فى شكل 

 )b( ويستمر نحو السيقان، ثم يعود إلى أعلى نقطة وهى القبعة، وبعد أسبوعني نرى الرسم

الذى تغير فى النسب وأيضًا فى التتابع، البداية من أعلى وترتيب أجزاء اجلسم من الساق 

اليمنى إلى الساعد األيسر والذراع اليمنى ثم الذراع لليسرى والعني اليمنى فالعني اليسرى .

شكل )٥( التتابع وإمكانية احلذف
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إن الترتيب يحدث بعض الفروق وذلك عندما ينسى الطفل أي شيء، فعلى سبيل املثال 

توافق  مع  تسلسل  في  )a( و(b( مرسومان   : ثالثة رسوم ألشخاص  يوضح  الذى   )٥( شكل 

األعضاء الزوجية : برسم ذراع مباشرة بعد الذراع األخرى وساق بعد األخرى، وفى الرسمنْي بدأ 

الطفل أيضًا من أعلى إلى أسفل من دون عودة إلى اخلط، كل شىء مرتب ولم ينَس الطفل أى 

.)a( فى رسم )شىء )إال ما نطلق عليه اجلسم أو اجلذع

وعلى العكس من ذلك، يستخدم الطفل فى الرسم )c( ترتيًبا مبعثرًا ونسى رسم ذراع. إن 

التسلسل املنظم ليس بالطبع هو الطريقة الوحيدة للتأكد من أن جميع األجزاء موجودة كما أن 

التتابع املنظم قد يكون خطراً، ويزيد احتمال اخلطأ إذا كان التسلسل املعتاد يتعني تعديله أو 

تركه، وهذا النوع من التأثير يتضح بصفة خاصة مع األخطاء فى أشكال تشبه احلروف. 

باإلضافة إلى مميزات وعيوب الطريقة الروتينية، فإن التسلسل فى الرسوم له جانب آخر 

يتعلق بطريقة وضع جزء من القيود على جزء آخر، ومن أكثر اجلوانب التى تلفت االنتباه فى 

رسوم األطفال القيود التى يضعونها ألنفسهم، فعلى سبيل املثال : 

طريقة رؤية األطفال لألجزاء التالية عند احلفاظ على الترتيب مع األجزاء األولى.  -

تكون  قد  التى  األولى  اخلطوة  من  للمتابعة  القيود  بعض  من  الهروب  فى  طريقة جناحهم   -

فى  القيود  هذه  رؤية  فى  نبدأ  أن  هو  األطفال  رسوم  فهم  على  يساعدنا  ما  إن  عشوائية. 

التسلسل التى تساعدنا على فهم العديد من خصائص الرسوم من عمليات احلذف، أو رسم 

"الشفافية". الزمة  واستخدام  املعكوسة،  احلروف  رسم  إلى  باملقلوب،  اإلنسان  شكل 

ثالثًا : دراسة أسئلة التعادل أو طبيعة التشابه واالختالف: 
إن جزءًا كبيرًا من تعليمنا هو معرفة أى شىء يرمز إلى آخر، أو نطلق عليه الشىء نفسه: 

الصور الفوتوغرافية توضح أشخاصاً، والكلمات ترمز إلى أشياء، والقمر فى جميع مراحله هو 

األربع متثل  األرجل  ذات  فاحليوانات  نفسه،  النوع  إلى  تنتمى  نفسه، وبعض احليوانات  القمر 

مجموعة يطلق على بعضها اسم قطط، أو كالب.

إن معرفتنا الثابتة عن الشىء مهما تغير كالقمر هو قمر فى جميع مراحله، واألب هو األب 

نفسه سواء بلحية أو من دون، واألم هي األم نفسها فى أوضاعها املختلفة بقبعة أو من دون.. 

."The recognition of identity"  كل ذلك يطلق عليه "معرفة الهوية
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وجزء من هذه املعرفة والتى تتعلق بتعلم الكلمات والصور الفوتوغرافية واألشكال املتعددة 

على الورق ترمز أو تنطبق على أشياء أخرى أو أحداث أخرى، ويطلق على هذه املعرفة تعلم 

 B,A األشياء املتساوية أو املتعادلة، وقد ترتبط هذه األشياء املتساوية بعضها مع بعض، فمثال

يرمزان إلى ذات احلروف األبجدية وصوتها ولذلك فإنها شيء واحد والشيء نفسه.

وفى هذا املجال الواسع من تعلم التساوي ميكننا أن نتحدث عن إدراك األشياء املتساوية، 

وال سيما طريقة تعلم القراءة أو فك شفرة شىء متساٍو موجود أمامنا، ونتعلم معرفة بعض 

الكلمات التى ترمز إلى أشياء معينة، كما نتعلم قراءة الصور الفوتوغرافية واللوحات واملوسيقى.

وقد نتحدث أيضًا عن إنتاج أو اختراع أشياء متساوية، وهذا هو املجال األكثر اهتمامًا  

األطفال. فى رسوم 

ة؟ اوي س ت م اء ال ي طور الأش ت ف ت ي ا : ك ن ؤال ه س وال

قد ننظر إلى التاريخ فى مجمله باعتباره مصدرًا للمعلومات؛ معلومات عن تاريخ اللغة، أو 

تاريخ الفنون، أو تاريخ التدوين املوسيقى، كما ننظر إلى اختراعات األطفال سواء في األشياء 

املتساوية فى التصنيفات اجلديدة التى ينتجونها، أو سواء فى املفردات اجلديدة التى يخترعونها.

إن االختراعات من هذا النوع ذات أهمية كبيرة لطالب اللغة ألنها توضح أن هناك معادالت 

أو مساويات جديدة تتطور عادة بتعديل شىء موجود فعاًل فى حياتنا، ويكون التعديل متفقًا 

مع بعض القواعد احملددة، ويبدو هذا فى التعليم واحملاكاة، وإذا كان األمر كذلك فإن األطفال 

اكتسبوا أرضًا جديدة منذ نتائج بياجيه التى تشير إلى أن األطفال  يشاركون مشاركة إيجابية 

فى التعلم، ويبنون رؤيتهم اخلاصة للعالم بناًء فعااًل.

وم ؟  رس ىل ال ة ع ق اب س اط ال ق ن ق هذه ال ب ط ن ف ت ي ؤال الآن : ك س وال

إن الرسوم تعد أشياء معادلة أو مساوية حيث حتتوى فقط على بعض خصائص األشياء 

األصلية التى مت رسمها، وهذه اخلصائص تظهر عادة وفق التقاليد التى حتدد اخلصائص التى 

يتعني إظهارها وبأى طريقة يتم ذلك، ولرسم شكل إنسان مقبول أو خريطة مقبولة فإننا نحتاج 

عادة إلى بعض خصائص الشكل األصلي ومظاهره، ولكن اخلصائص الدقيقة قد تتباين من 

مناسبة إلى مناسبة أخرى، ومن فنان إلى فنان آخر، ومن جمهور إلى جمهور آخر.
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فى  مقبولة  ليست  سريع  إسكتش  فى  واملقبولة  عصى  أو  نقط  من  املكونة  الصور  إن 

البورتريهات، ويختلف الفنانون إذا اختلفت املدرسة الفنية التى ينتمون إليها؛ ولذا سوف يختلف 

الفنانون أصحاب االجتاه التجريدى عن الفنانني أصحاب االجتاه الواقعى ، ويختلف األطفال عن 

الكبار اختالفًا واضحًا فى نوع وعدد من السمات املوجودة، وقد يطلب جمهور قدرًا كبيرًا من 

التفاصيل قبل إدراك الرسم أو قبوله، بينما يكون هناك جمهور آخر كما يقول إ.هـ. جومبريتش 

"E.H. Gombrich" لديه استعداد أكثر للفهم السريع.

وملا كانت الرسوم املتساوية بها شىء من الغموض فى عالقتها مع ما ترمز إليه، فإن :

شيئني متساويني أو أكثر قد يرمزان أحيانًا إلى الشىء نفسه، ومثال ذلك النقطة، أو اخلط   )1(

أو الدائرة، أو املثلث، ميكن أن ترمز جميعًا لألنف.

إن شيئًا واحًدا قد يرمز لشيئني أو أكثر، ومثال ذلك الدائرة قد ترمز إلى كرة، أو بطيخة،   )2(

أو رأس، أو حفرة، أو ثقب ، أو رغيف خبز أو كف يد أو قمر.. وهذا الغموض مهم عندما 

يرسم األطفال رسوًما ألشخاص، ومهم أيضًا فى تطور رسوم خرائطهم ومناذجهم وأشكالهم 

التخطيطية.

ويذكر  املتساوية،  األشياء  تطور  طرق  فيه  ونكتشف  نالحظ  أن  ميكن  الرسوم  مجال  إن 

"جومبريتش" بعض األمثلة اجلميلة فى تاريخ الفن توضح الطريقة التى فيها شىء معادل جديد 

بتعديل بسيط لشىء  القرن(  أو وحيد  أو حيوان غريب مثل احلوت  )مثل رسم مدينة جديدة، 

معادل قدمي، حتى وإن كان الهدف منه أن يشبه احلياة أو الواقع متامًا)29(، ومناظر الالندسكيب 

"Landscapes" للريف أو املدن اجلديدة أو املدن القدمية تعد من املصادر اجليدة التى توضح 

ذلك، واللوحات املبكرة ملناظر الالندسكيب األسترالى مثاًل تشبه مناظر الالندسكيب اإلجنليزية؛ 

حيث الريف مرتب، وذو لون أخضر، بينما األشجار تتدلى مثل شجرة الصفصاف، وترى األنهار 

واجلداول ناعمة.

وم  رس إىل  ر  ظ ن ال ب ه  اب س ت اك ن  ك يم ذى  ال ا  م ة،  ي خ اري ت ال لت  ج س ال ود  وج ع  وم

وم؟  رس ال ذه  ه �ن  ة  اوي س م ال أو  ة  ادل ع م ال اء  ي لأش ل م  ه ات اع �ت واخ ال،  ف الأط

إن التاريخ ال يذكر لنا الكثير عن تغيرات األطفال وسط الكبار من عنصر إلى آخر، ولكن 

لنا األطفال فرصة الكتشاف األشياء املساوية، وميكننا أن نطلب منهم أشياء  ميكن أن يقدم 

متساوية معينة ونالحظ مالحظة مباشرة كيف يتم حل هذه املشكالت احملددة، وميكن أن يكون 
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التركيز على األشياء املتساوية التى من احملتمل أن تسبب صعوبة؛ وبذلك تتطلب اختراًعا أو 

اختيارًا جديًدا للخصائص املطلوب إدراجها.

إن البحث عن شكل لشخص مثاًل ميثل البحث عن معادل له، ولكنه شىء نرى أن معظم 

األطفال قد مارسوه إلى حد الصيغ الروتينية.

عن طريقة  البحث  على  األطفال  يرغم  كما  يتضمن شيئا جديًدا،  عن خريطة  البحث  إن   -

النسبية. أوضاعها  أى  بينها،  والعالقات  األشياء،  وجود  بساطة  لتوضيح 

إن البحث عن معادل لشىء ال يوجد عادة فى رسوم األطفال فى عمر زمنى معني )مثل حركة   -

شخص يجرى، أو ينحنى( من ٥-10 سنوات، يحقق الهدف نفسه. عند النظر إلى رسوم 

األطفال هذه والتى تتطلب صفات محددة، وإلى الرسوم التلقائية، فإننا نكتسب أساسًا قوّيًا 

باحترام اختراع األطفال، خذ مثاًل الرسم التلقائى املوضح فى شكل )6(: 

  Mei – Mei شكل )6( اختراع أشياء معادلة جديدة فى الهجاء والرسم: ال تعطى

)أى محمرات فرنسية( أبًدا أبدًا، وال أى قطعة.

املتوقع  من  أكثر  بحماسه  واستجابت شقيقته  عمره خمس سنوات  لطفل  السابق  الشكل 

الشبسى(. )مثل  الفرنسية  احملمرات  بعض  تأخذ  أن  ميكنك  وكتبت:  الغامض  لرسمه 

إن الهجاء نفسه اختراع فى حد ذاته، وتوسع فى بعض قواعد الصوتيات، ولكن الرسم 
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أيًضا محاولة الختراع شىء معادل صعب للحركة، وما فعله هذا الطفل هو شىء نراه كثيرًا فى 

تطور األشياء اجلديدة املتساوية، لقد عدل النسخة القدمية أواًل بعمل تغييرات فى جزء واحد فقط، 

وفى هذه احلالة الذراعان فقط هما املختلفتان عن الصورة املعتادة.

ونالحظ أيضًا صعوبة العثور على األشياء املتساوية مع العالقات بني األشياء أو األحداث، 

من  بكل  قائمة  بعمل  بعضهما  بجوار  ملبنيني  أو  لشخصني،  رسًما  بسهولة  نوضح  أن  وميكننا 

األفراد أو األشياء املوجودة في املنظر، ولكن املشكلة فى عرضهما معًا أو فى عالقة بعضهما 

ببعض وهذا موضوع آخر.

وأخيراً، فإننا نخرج من النظر في األشياء املعادلة أو املساوية باحترام قوى للقدر الكبير 

من التعلم املطلوب من األطفال لكي يكونوا قادرين على قراءة العديد من األشياء املعادلة البصرية 

التى تستخدمها أى ثقافة، أيضًا تعلم إنتاج األشياء املتساوية بخصوص اجليد واملقبول، ويبدو 

أن قدًرا قلياًل من هذا التعلم يوجهه الكبار، ولكن األطفال يبدو أنهم يستثمرون فترة زمنية كبيرة، 

العالم احمليط من حولهم، وصياغة تورية، أو كناية، فى استنباط  ومجهودًا أكبر، فى مالحظة 

النتائج.

إن هذه النقاط العديدة السابقة تؤدى إلى فهمنا مرة أخرى للخصائص العامة للتفكير والتعلم؛ 

حيث تبني النتائج أهمية اعتبار األطفال بصفة عامة مشاركني مشاركة فّعالة فى التعلم،وفى قواعد 

التوسع ومبادئه، كما تبني النتائج أيضًا إلى أى مدى يكون التطور عملية أخذ وعطاء وتفاعل 

ثنائى: ابتكارات األطفال من ناحية، واستجابة اجلمهور من ناحية أخرى .
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الطفل ذي اإلعاقة والفنون

إن استخدامات الفنون التعبيرية بأنواعها املختلفة مع األطفال ذوى اإلعاقة ال يسهم فى 

تأهيلهم ومنوهم وتطوير استعداداتهم فقط، وإمنا يسهم كذلك فى حمايتهم من اإليذاء، ومواجهة 

ما قد يترتب على إعاقتهم من اضطرابات نفسية وسلوكية، تستدعى استخدام الفنون للتدخل 

عالجًا وتأهيالً، فى سياق مساعدتهم على التوافق النفسى واالجتماعى.

أوال: استخدام املوسيقى
األساس  فى  لديهم  األفراد  كل  أن  افتراض  إلى  األطفال  مع  املوسيقى  استخدام  يستند 

استجابة فطرية للموسيقى، على الرغم مما قد يتعرض له بعضهم من إعاقة جسمية أو عقلية 

أو حسية أو انفعالية أو غيرها. وقد أظهرت الدراسات أن األطفال ينفعلون باملوسيقى، ويعبرون 

املوسيقية  النزعة  أن  إلى  يشير  ما  وهو  والدندنة،  والقفز  والتصفيق  باحلركة  انفعاالتهم  عن 

تعد خاصية إنسانية أصيلة، ميكن استثمارها فى تطوير جوانب النمو املعرفية، واجلسمية، 

واالنفعالية لدى األطفال ذوى اإلعاقة وتنميتها، واحلد بالتالى من جوانب القصور التى تعتريها.

أهمية استخدام املوسيقى مع األطفال ذوي اإلعاقة:
املوسيقى أصوات مؤلفة بطريقة خاصة تلفت نظر الطفل واهتمامه؛ ألنها تثير فى نفسه 

الشعور باالنتظام واالنسجام، وجتعله يتوقع ويتخيل ما سوف يسمعه، وتساعده على االندماج 

مع اآلخرين الذين يشاركونه االستماع. والطفل ينفعل بكل كيانه مع اللحن الذي يحبه، ويصاحب 

األطفال  مواهب  عن  الكشف  فى  املوسيقى  تستخدم  لهذا  جسده؛  وبحركات  بصوته  اإليقاع 

الكشف  على  تساعدهم  ألنها  اإلعاقة؛  ذوى  األطفال  فى عالج  أيضًا  تستخدم  كما  وتنميتها، 

املجلس العربي للطفولة والتنمية، الدليل االسترشادي حلماية الطفل ذي اإلعاقة من اإلساءة، املكون  الثالث،
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والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم ومخاوفهم املكبوتة، والتحرر منها. ولهذا نتجه باملوسيقى إلى 

كل األطفال، ونستخدمها فى التعامل مع كل اإلعاقات، مع إجراء التعديالت املناسبة لألطفال 

الصم وضعاف السمع، كاإلحساس بالذبذبات الناجتة عن املوسيقى والرقص التوقيعي.

الستخدام املوسيقى مع األطفال ذوى اإلعاقة دورًا فى إكسابهم املعرفة واملهارات املختلفة، 

واالجتاهات اإليجابية، مما يقلل من شعورهم بالعزلة، ويزيد إحساسهم باألمان. 

وملا كانت املوسيقى ال تعتمد باألساس على الكالم، فهى وسيلة جيدة للتواصل غير اللفظى، 

كما أنها حتدث تأثيرًا كبيرًا فى العالج اجلماعى، من خالل األنشطة املوسيقية اجلماعية التى 

تشعر األطفال ذوى اإلعاقة بقيمتهم الذاتية، وعضويتهم فى اجلماعة.

إن إثارة انفعال الطفل وتشجيعه على إظهار مواهبه والتعبير عن مكبوتاته هما الهدف 

املوسيقى  فى  إليه  يسعوا  أن  اإلعاقة  ذوى  األطفال  برعاية  املشتغلني  على  يجب  الذي  األول 

يلى: ما  وذلك مبراعاة  األطفال،  هؤالء  إلى  املوجهة  واألغانى 

إن تذوق املوسيقى استعداد موجود عند كل األطفال، ولكن هذا االستعداد ال يعمل وال ينمو   -

إال مبنهج منظم نتبعه فى اختيار املوسيقى املقدمة لهم، وفي إثارة اهتماماتهم، وإعدادهم 

الستقبال األصوات املوسيقية، واالستجابة لها وجدانياً.

واللحن  السهل،  وباإليقاع  باحليوية،  تتسم  التى  والغنائية  املوسيقية  املقطوعات  اختيار   -

اإلعاقة. ذي  الطفل  لوجدان  احملبب  الواضح 

استخدام أبسط التقنيات واالبتعاد عن التقنيات الصعبة، ومخاطبة كل احلواس والطاقات   -

املمكنة فى الطفل قدر اإلمكان.. السمع طبعاً، واخليال، والذاكرة، والبصر أيضاً، عن طريق 

اللعب، والبرامج املوسيقية والغنائية املصورة، باإلضافة إلى األشرطة واألسطوانات املسجلة 

ألصوات احليوانات والطيور التى يحبها األطفال.

طرح فرص مناسبة ألنشطة موسيقية وغنائية يشارك فيها جنبًا إلى جنب األطفال ذوو   -

الدمج. ملفهوم  تفعياًل  وإنتاجها؛  املوسيقى  إلى  االستماع  فى  العاديني  أقرانهم  اإلعاقة 

االستعانة فى وضع البرامج واختيار املقطوعات واألغانى بأساتذة متخصصني فى التربية   -

املوسيقية، وباإلمكان أن يجتمع معلمو املوسيقى مع كل من األطباء املعاجلني، واإلخصائيني، 

واملشرفني العاملني فى مؤسسات الرعاية.
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 إن املوسيقى يجب أن تكون جزًءا من حياة الطفل ذي اإلعاقة، واألغنية يجب أن تكون رفيقًا 

دائمًا له، وتعبيرًا تلقائيًا عن أحاسيسه ومشاعره؛ مما ميكن أن يكون له تأثير إيجابي ملموس 

فى ثقته بنفسه وإظهار مواهبه وتنميتها ، وفى التعبير عن مشاعره، باإلضافة إلى فتح مجال 

أمامه ملشاركة اآلخرين فى هذا النشاط، وهو بطبيعته نشاط جمعى قد يخلص الطفل ذا اإلعاقة 

من الشعور بالعزلة.

ثانيًا : استخدام الفنون التشكيلية:
الفنون  طريق  عن  ومشاعره  انفعاالته  عن  التعبير  على  التاريخ  فجر  منذ  اإلنسان  فطر 

التشكيلية، بدءًا من خربشاته وتخطيطاته البدائية املبكرة على جدران الكهوف، حتى إبداعاته 

املعقدة واملركبة املتجددة داخل صاالت العرض بكبريات املدن والعواصم العاملية، مرورًا مبا تركه 

اإلنسان من أعمال فنية عبر احلضارات املتعاقبة على مر العصور. 

للفنون،  والعالجية  واإلسقاطية  التطهيرية  بالقيم  والعلماء  الفالسفة  من  كثير  نوه  وقد 

ومتثل االستخدامات املتنوعة لألنشطة الفنية عموماً، والرسوم خصوصًا جزءًا مهمًا من التراث 

السيكولوجى؛ حيث استخدمت الرسوم املقننة فى مجال علم النفس اختبارات للذكاء، واختبارات 

اإلضرابات  عالج  اشكال  أهم  من  واحًدا  التشكيلية  الفنون  استخدام  أصبح  كما  إسقاطية، 

التأهيلية والتربوية فى مؤسسات رعاية األشخاص  النفسية، ووسيلة متكاملة ضمن البرامج 

ذوي اإلعاقة؛ حيث يتم توظيف األنشطة الفنية التشكيلية، كالرسم، والتصوير واملجسمات ثالثية 

األبعاد لتمكني الطفل ذي اإلعاقة من إظهار مشاعره، وانفعاالته وطرح خبراته الداخلية، من خالل 

أنشطة اختيارية أو موجهة.

ملاذا نستخدم الفنون التشكيلية مع األطفال ذوي اإلعاقة؟
التسليم  ومع  متعددة،  أهداف  اإلعاقة  ذوى  األطفال  مع  التشكيلية  الفنون  الستخدام 

حول  مجموعها  فى  تلتقى  فإنها  األطفال،  هؤالء  احتياجات  باختالف  األهداف  هذه  باختالف 

واإلعاقة  عليهم  الواقعة  اإلساءة  تسببها  قد  التى  والسلوكية  النفسية  االضطرابات  مواجهة 

نفسها، ومساعدتهم على استبدال اخلبرات املؤملة بخبرات مثمرة ذات قيمة؛ ومن ثم مساعدتهم 

الفنون التشكيلية مع األطفال ذوي  التوافق االجتماعى. وللتعرف على مبررات استخدام  على 
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اإلعاقة؛ ندعوك إلى تأمل القائمة التالية التى تبرز القيم الوقائية والتشخيصية والعالجية لهذا 

االستخدام.

- تنمية القدرة على التعبري والتواصل:
ذوي  واألطفال  السمع،  وضعاف  كالصم،  اإلعاقات  ذوي  األطفال  من  كثير  يفتقر  قد 

والتفاعل  االتصال  مهارات  إلى  العقلية،  اإلعاقة  ذوي  واألطفال  كالتوحد،  النمائية  االضطرابات 

االجتماعى. وتتميز الفنون التشكيلية بأنها وسيلة اتصال مباشرة غير لفظية، بسيطة وذات 

األشكال  خالل  من  اآلخرين  مع  وتبادلها  واألفكار،  املشاعر  عن  اللفظى  غير  للتعبير  مفعول 

البصرية. والرموز 

- التنفيس عن الضغوط واملشاعر والتوترات: 
إن مشاعر كالعدوانية واخلوف والغضب والكراهية وغيرها مما ال يحظى بالقبول االجتماعى، 

جتد سبياًل للتنفيس عن نفسها بصورة مقبولة اجتماعياً، من خالل التعبير الفنى، بداًل من 

بالذنب.  والشعور  والغير  النفس  حتطيم  فى  الرغبة  ومنو  تراكمها  ثم  ومن  وكبتها  إخفائها 

وعندما ينفس الفرد عن مشاعره وانفعاالته عن طريق التعبيرالفنى، فإنه يتخلص بدرجة ما مما 

يصاحبها من إجهاد وشد انفعالى فينعم بالراحة والسكينة والسالم الداخلى؛ وهو ما ميثل قيمًا 

عالجية مهمة إذا كان الطفل ذو اإلعاقة يشعر ببعض هذه املشاعر.

- تحسني التوافق والتآزر الحاسحركى، والتحكم العضلى، وتنمية املهارات اليدوية:
املواد واخلامات  للطفل ذي اإلعاقة معاجلة عدد غير محدود من  التشكيلية  الفنون  تتيح 

والوسائط التعبيرية التى تتباين من حيث مرونتها وطواعيتها، ومدى صعوبتها فى التشكيل، 

كما تكفل استخدام أدوات متنوعة تتطلب مهارات مختلفة، إضافة إلى تطبيق تقنيات متعددة 

إلنتاج أشكال ال نهائية من التعبيرات الفنية ذات البعدين وذات األبعاد الثالثة؛ ومن ثم فإنها 

تتيح الفرصة الكتساب مهارات يدوية جديدة، كما تسهم فى تنمية التوافق والتآزر احلاسحركى، 

وحتسني التحكم العضلى.
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- تحسني صورة الذات ورفع مستوى تقبلها: 
غالبًا ما جنعل األطفال ذوي اإلعاقات يشعرون باإلحباط والعجز، وقلة احليلة وضعف الثقة 

بالنفس، وفقدان املقدرة على اإلجناز وال سيما فى املجاالت األكادميية والتنافس مع اآلخرين؛ 

حيث ال يتيح لهم الكثيرمن فرص النجاح. وميكن النظر إلى الفنون التشكيلية باعتبارها العصا 

السحرية التى متكنهم ومتكننا معهم من اكتشاف قدراتهم، واألداة التى تساعدهم على حتقيق 

رغباتهم وأحالمهم، واالستمتاع بقدرتهم على الفعل واإلجناز؛ مما تعود معه مظاهر القصور أو 

العجز التي قد نالحظها بسبب عدم توافر فرص إلى إثبات قدراتهم.

- تشخيص الحالة النفسية واالنفعالية والعقلية للطفل:
األشكال  تنظيم  وطريقة  الفنى،  التعبير  فى  تكرارها  ومعدل  الشكلية  الرموز  طبيعة  إن 

للشكل، واأللوان املستخدمة  املكانية  الرسم، واملواضع  بينها، وخطوط  الناجتة فيما  والعالقات 

الذي  للطفل  والعقلية  واالنفعالية  النفسية  احلالة  على  الضوء  من  الكثير  تلقى  وغيرها،   ...

قام بعملها؛ ومن ثم ميكن أن تسهم فى التشخيص الدقيق لها جنبًا إلى جنب مع األدوات 

األخرى. التشخيصية 

- تحقيق النمو اإلدراكى العقلى:
تكفل ممارسة األنشطة الفنية التشكيلية فرصًا واسعة لتحسني قوى االنتباه واملالحظة، 

والتمييز، واإلدراك، والتذكر اللمسى والبصرى، وحتسني الوعى واليقظة العقلية.

استخدام املسرح:
مسرح الطفل هو الوسط أو امللعب الذي ميارس فيه هواياته فى اللعب واالتصال الفعال 

بالطبيعة وباآلخرين عبر التقليد واحملاكاة. وملسرح الطفل خصائص متيزه، وتبرز مردوده وأهدافه، 

حيث إنه:

مسرح يشبع حاجة الطفل إلى احلركة وحبه للمحاكاة.  -

مسرح تلقائى يساعد الطفل على التعبير عن نفسه وتقوية شعوره بشخصيته، واالندماج   -

بأنه  الشعور  من  والتحرر  املوهبة،  عن  والكشف  التصنع،  عن  والبعد  املجتمع،  حياة  فى 
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ثقيلة. واجبات  بأداء  مطالب  أو  مراقب 

ثم إنه مسرح للتربية من خالل اللعب وإثارة الفضول وإيقاظ اخليال.  -

وهو احتفال باألطفال يقيمه األطفال ألنفسهم؛ فمن الطبيعى أن يتميز بالبساطة وأن يثير   -

بالبهجة والسعادة. فى نفوس األطفال الشعور 

لكن مسرح األطفال ليس مسرحًا واحداً؛ ألن األطفال ليسوا عمرًا واحدًا وال عقلية واحدة. 

والشك أن ما يقدم لطفل فى السادسة من عمره يختلف عما يقدم لطفل آخر فى الثانية عشرة. 

فمسرح األطفال مسرح تعليمي، ويجب أن يكون أيضًا مسرحًا تعبيريًا يساعد األطفال على 

التعبير عن أنفسهم، خاصة األطفال ذوي اإلعاقة.

والتعبير  التمثيل  نتساءل: كيف نكتشف مواهب األطفال ذوى اإلعاقة فى  هنا يجب أن 

والغناء؟ باجلسسم 

إن نقطة البداية دائمًا هى فهم طبيعة اإلعاقة التى نتعامل معها، والفروق بني اإلعاقات،   -

ثم يأتى إقناع الطفل ذي اإلعاقة بقدرته على مشاركة اآلخرين، ودعم ثقته بنفسه، جنبًا إلى جنب 

مع إجراء حوارات نكسب من خاللها مودته، ونشجعه على دخول التجربة والكشف عن مواهبه 

دون خوف أو خجل.

في خطوة تالية ننمى فيها هذه املواهب من خالل التدريب، كالتدريبات الرياضية التى   -

تؤدى مبصاحبة املوسيقى والتدريبات الصوتية، والتمثيل باإلمياءات وحركات اجلسم.

السيكودراما:
على  اإلعاقة  ذوى  األطفال  مساعدة  فى  مهم  بدور  الفنون  من  فنًا  باعتباره  املسرح  يقوم 

عالج  وهو  السيكودراما  عليه  يطلق  ما  إلى  تأثيره  قوة  فى  املسرح  ويستند  اإلساءة.  مواجهة 

نفسى يتعامل فيه املدرب أو املخرج مع الطفل ذي اإلعاقة الذي تعرض لإلساءة بهدف إصالح ما 

حدث فى نفسه من خلل ناجت عنها.

والسيكودراما متثيلية توظف األدوات التى تستخدم فى فن املسرح ويستعان بها فى العالج 

النفسي؛ فالسيكودراما فن من ناحية، وعالج نفسى من ناحية أخرى. وبعض الباحثني يعتبرها 

شكاًل من أشكال املسرح، والبعض اآلخر يعتبرها شكاًل من أشكال العالج النفسي.

 والسيكودراما نوع من أنواع العالج اجلماعى يجتمع فيه عدد من املرضى من خمسة أفراد 



145
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

إلى خمسة عشر فردًا يلعبون األدوار املسرحية، ويجب أن تكون السيكودراما تعبيرا صادقًا 

عن مشكلة خاصة أو مشكلة جماعية للمرضى. وفي أثناء متثيلهم األدوار التى يقومون بها، 

يتذكرون ما حدث لهم ويقدمونه بالصورة التى تتطلبها عملية التنفيس االنفعالي، ويتخلصون 

من مخاوفهم وشعورهم بالنقص أمام اجلمهور، فيحسون بالراحة واالندماج فى املجتمع. ومعنى 

هذا أن اجلمهور أو املشاهدين شرط جوهرى فى السيكودراما. إن اجلمهور ميثل الرأى العام 

بالنسبة إلى املريض، وتعكس استجاباته مدى قبول املجتمع أو رفضه ملا يصدر عن البطل أو 

املريض.

املدرب  به  يقوم  هو عالج مسرحى متخصص  السيكودراما،  باستخدام  النفسى  والعالج 

لعالج األزمات النفسية التى يتعرض لها الطفل ذو اإلعاقة الذي تعرض لإليذاء من خالل محاولة 

للتعرف على أزمته الداخلية، والتعامل  فهم املدرب دقائق أعماق النفس البشرية له وحتليلها؛ 

مع مشاعره بوصفها اجلانب املرهف الذي يتحكم فى تشكيل شخصيته؛ فيتمكن الطفل ذو 

اإلعاقة من االندماج مع األطفال اآلخرين، واملشاركة فى العالم من حوله، وخاصة عالم أقرانه 

الذين ينتمى إليهم.

وفى السيكودراما يتم استخدام أساليب أو تقنيات العالم الشخصي للطفل ذي اإلعاقة 

بطريقة متعددة األبعاد ملساعدته على أن يعبر عن مشاعره املكبوتة ويفصح عما يؤمله، حيث يجد 

املدرب من خالل املمارسة أساليب جديدة لتعبير الطفل ذي اإلعاقة عن املواقف التى اليرضى 

عنها فى حياته.

والتدخل من جانب الدراما النفسية مصمم لكى تتم مواجهة األطفال ذوى اإلعاقة الذين وقع 

عليهم اإليذاء بالواقع، ثم مساعدتهم على معرفة مخاوفهم والتنفيس عن مشاعرهم، واإلفصاح 

عما يشعرون به، وترجمة أفضل ما لديهم. فالسيكودراما تعيد اكتشاف ما بداخل الطفل ذي 

الثنائى  أو  الفردى  العملية، ميكن استخدام السيكودراما على املستوى  الناحية  اإلعاقة. ومن 

الستار عن  إزاحة  على  تعمل  العالقات حيث  أنواع  على عالج مختلف  وتنصب  أو اجلماعى، 

املشكالت والقضايا والصعوبات التى يعيشها هؤالء األطفال، من خالل أداء الطفل ذي اإلعاقة 

الذي تعرض لإليذاء دورًا مسرحيًا وسط أقرانه من األطفال.

وميكن من خالل متثيل أنواع معينة من السيناريوهات التى تستحضر أحداثًا أو مواقف 

اإليذاء التى تعرض لها األطفال ذوو اإلعاقة، ثم تقدمي االقتراحات من جانب املخرج، إعداد هؤالء 
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األطفال للتعامل مع هذا النوع من املواقف، ولكن بشكل مختلف عما كانوا معتادين عليه؛ بحيث 

يكون مبقدورهم تعديل سلوكياتهم، واالستعداد ملواجهة مختلف صور اإلساءة فى املستقبل.

ينبغى أن يعلم املدرب أو املخرج أن السيكودراما - فى املجمل - هي مسرحية درامية 

جماعية حتاول إخراج األطفال ذوي اإلعاقة من عزلتهم النفسية، بل تقدم أسلوبًا عمليًا للعالج 

بداًل من األسلوب الشفهى املتبع فى وسائل العالج النفسى التقليدية، والتى تتصل بالتخيل 

واجترار األحداث فى الذهن فقط دون تعبير عن االنفعاالت التى تعتمل داخل هؤالء األطفال.

املدرب املعالج بالسيكودراما:
خطوات  بتطبيق  العمل،  مخرج  أيضًا  يسمى  وهو  بالسيكودراما،  املعالج  املدرب  يقوم 

السيكودراما فى العالج النفسى لألطفال ذوى اإلعاقة الذين تعرضوا لإلساءة، وعليه فى هذا 

يلى: السياق أن يعى ما 

يكون الطفل ذو اإلعاقة الذي تعرض إلساءة املعاملة هو بطل العرض املسرحى، أما   -

األشخاص من ذوي اإلعاقة، ومن غير ذوي اإلعاقة املساعدين له، فيقومون باألدوار املساعدة التى 

تتصل بالبطل مثل أدوار االبن أو االبنة أو الزوجة ... إلخ، وهذا يقودنا إلى القول بأن العالج 

بالسيكودراما البد أن تتوافر فيه مقومات وأركان أساسية ال يكون فى غيابها األسلوب املتبع 

عالجًا نفسياً، أى أن العالج ال يقوم إال على اجتماعهما معًا  - وكل له وظائفه احملددة التى يقوم 

بها في أثناء العمل الدرامى.

يقوم املدرب املعالج  بالسيكودراما بدور مخرج العرض املسرحى لكنه هنا أيضًا هو   -

املعالج النفسى الذي ينبغى أن تتوافر لديه اخلبرة فى عالج االضطرابات النفسية، فضاًل عن 

بنجاح، وتتعدد مهامه، ومن  العمل  قيادة  السيكودراما حتى يكون مبقدوره  اخلبرة فى مجال 

أبرزها:

اختيار املمثلني من األطفال ذوى اإلعاقة أو غير ذوي اإلعاقة الذين يتوافقون مع بطل   -

العرض حتى يحدث االنسجام ، وبالتالى التعبير الصحيح عن املشاعر من دون حرج أو قلق، 

لكنه ال يقوم باختيار املوضوع، ويعطى احلرية الكاملة للممثلني من األطفال ذوى اإلعاقة الذين 

تعرضوا ملختلف صور اإلساءة وغير ذوي اإلعاقة معهم فى أداء أدوارهم.

املسرح   خشبة  ليس  هنا  باملكان  املقصود  أن  وإدراك  التمثيلى،  الفعل  مكان  تعيني   -
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التقليدية، فهو ليس مسرحًا باملعنى املتعارف عليه، وإمنا اختيار املكان املناسب الذي تتوافر 

فيه عوامل االطمئنان واألمان من أجل أن يؤدى املمثلون أدوارهم الطبيعية، أي إيجاد مكان مينح 

املسرح. فوق خشبة  بالتواجد  نفسه  الشعور 

توجيه املجموعة العالجية بشكل غير مباشر، ويستخدم فى ذلك األساليب العالجية   -

النهاية. فى  عالجية  جلسة  إال  هى  ما  املسرحية  أن  باعتبار  النفسية؛ 

تهيئة املناخ التفاعلى بني مجموعة األطفال ذوى اإلعاقة الذين تعرضوا ملختلف صور   -

العالج. اللفظ فى  وليس على  السلوك  التركيز على  اإليذاء، مع 

وأخيرًا  يجب أن يتذكر املدرب أو املخرج أن بطل العرض املسرحى هو الطفل الذي تتمركز 

حوله أحداث العمل املسرحى، والذي يقوم بتمثيل واقع مؤلم ألم بتفاصيله كافة؛ من أجل حل 

العقدة التى سببت له هذا الشعور املكبوت وفصلته عن املجتمع من حوله، بل زرعت فى نفسه 

بذور االحباط.
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اخلاصة،  التربية  معلم  دليل   - املصادر  غرفة   :)199٨( نيان،  أبو  سعد  إبراهيم  السرطاوى؛  أحمد  زيدان   -

واملطابع. العلمى  النشر  سعود،  امللك  جامعة  الرياض: 

على  بالتدريب  التدعيم  مقابل  فى  املوسيقى  بالتذوق  التدعيم  دور  دردرة )2002(:  الصاحلني  عبد  السعيد   -

اآلداب،  كلية  دكتوراه غير منشورة،  املرغوب، رسالة  السلوك  املشكالت فى تشكيل أمناط من  مهارات حل 

املنيا. جامعة 

سهى أحمد نصر )2002(: االتصال اللغوي للطفل التوحدي - التشخيص والبرامج العالجية، عمان: دار   -

الفكر.

لذوى  أفضل  وتربوية  نفسية  رعاية  نحو  بحوث مؤمتر   - اجتماعية  "اإلعاقة كظاهرة  قنديل)2000(:  شاكر   -
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شمس، جامعة األزهر، ٤ إبريل.
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اللغات المائة للطفل
مدخل ريجوا إيميليا – تأمالت متطورة

كارولين إدواردز    *   ليالجا ندين    *    وجورج فورمان
عرض:  أ.د. ليلي كرم الدين*

"اللغات املائة للطفل: مدخل ريجوا إيميليا - تأمالت متطورة"
يقع هذا الكتاب في )665( صفحة، وينقسم بعد املقدمة 

جاردنز،  هوارد  الشهير  التربوي  العالم  كتبها  التي  املهمة 

)Howard Gardener( إلى أقسام كبرى، يحتوي كل قسم 

فصالً،   )24( الفصول  عدد  ويبلغ  فصول.  عدة  على  منها 

في  التربوية  للمصطلحات  قدم من سرد  ما  إلى  باإلضافة 

ريجوا إمييليا. كما تلحق بالكتاب قائمة هائلة من املراجع 

واملصادر املهمة التي تفيد القارئ وتساعده على الرجوع إلى 

الكتاب. املصادر األساسية حول موضوع 

جاردنز  هوارد  العالم  كتبه  الذي  املهم  التقدمي  ويشكل 

عددهم  يزيد  والذين  الكتاب،  في  الذين ساهموا  العلماء  أسماء  تقدمي  إلى  باإلضافة   -

على أربعني من علماء التربية املتخصصني في مرحلة الطفولة املبكرة - عرضًا وتقدميًا 

 Complementary Perspectives of" بعنوان:  إمييليا  ريجوا  املتكاملة حول  للمنظورات 

األساسية  باملعالم  القارئ  لتعريف  والفائدة؛  األهمية  شديد  تقدميًا   ،"Reggio Emelia

لهذا املدخل احليوي. ثم يقدم العالم دافيد هوكينز )David Hokinez( عدة قصص بالغة 

 Lewis( وزي" وهي قصة شهيرة رائعة رواها لويس مالجوزي الج األهمية، مثل قصة "م

ــر مركــز دراســات الطفولــة بجامعــة  * أســتاذ علــم نفــس الطفــل مبعهــد الدراســات العليــا للطفولــة، ووكيــل املعهــد ومدي
ــى للجامعــات املصريــة.. عــني شــمس ســابقا، ورئيــس جلنــة قطــاع دراســات الطفولــة وريــاض األطفــال باملجلــس األعل
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رفيع  الرائع  املؤمتر  في   )Lella Gandini( جانديني  ليال  مع  مقابلة  في   )Malagozzi

املستوي الذي عقدته ريجوا إمييليا في شهر مارس عام 1990، وذلك عندما حتدث عن 

ال". ف الأط ب ة  اص خ ال وق  ق ح ات وال اق ط "ال بعنوان:  كان  الذي  املؤمتر  موضوع 

 Starting( "املنطلقات"  ويحدد  يعالج  الذي  الكتاب  أقسام  من  األول  القسم  وفي 

Points(. يبدأ العرض بقصيدة رائعة كتبها لويس مال جوزي وترجمتها إلى اإلجنليزية 

چانديني. ليال 

ويحتوي الفصل األول من فصول الكتاب وعنوانه: "مقدمة: اخللفية واملنطلقات، وكتبه 

حول  مهم  تاريخي  على متهيد  فورمان،  وجورج  جانديني  وليال  إدواردز  كارولني  من  كل 

ظهور مدرسة ريجوا إمييليا ابتداء من عام 1991 في إيطاليا بتطوير هذا املشروع الذي 

اعترفت به املؤسسات التربوية لفترة طويلة بوصفه مركزًا للتجديد والتحديث في أوربا. 

وبعد ثالثني عامًا على البداية، تزايد االعتراف به بوصفه مرجعية ومصدرًا إللهام التربية 

بالواليات املتحدة وفي مختلف أنحاء العالم. وقد وضعت في هذا القسم من الكتاب عدة 

مراجع مهمة لتأييد ذلك.

وقد بينت هذه املقدمة أن مدخل ريجوا إمييليا للتربية املبكرة يقوم على مجموعة من 

االفتراضات واملنظورات املتميزة، املتماسكة واملتطورة التي مت التوصل إليها واستخدامها 

عبر ثالثة تقاليد "عقلية معرفية )Intellectual(" مهمة، هي:

.)Progressive( ،املواقف األوربية واألمريكية في التربية املتقدمة  .1

موقف علم النفس البنيوي لكل من بياجيه وفيجو تكي.  .2

سياسات اإلصالح اليساري التي ظهرت في إيطاليا بعد احلرب.  .3

واحلضارة  املدنية  احلقوق  هي  حقوقاً،  للطفل  أن  منها  يفهم  التي  التقاليد  وهي 

والضمير. كما بينت هذه املقدمة أن هذا النظام قد طور خالل الثالثني عامًا التالية وتطور 

متيزه اخلاص ومنظومة افتراضاته الفلسفية والتربوية اجلديدة واملستخدمة، وطرقه فى 

تنظيم املدرسة، ومبادئ التقييم، التي يطلق عليها إذا نظرنا لها بوصفها وحدة متكاملة 

مصطلح "مقارنة ريجوا إمييليا". كما يشجع األطفال الصغار على استكشاف بيئتهم 

والتعبير عن أنفسهم عن طريق جميع ما يتوافر لهم من طرق التغيير والتواصل واللغات 
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املعرفية، أيًا ما كانت هذه الطرق: كلمات أو حركات أو رسومات أو تلوينًا أو عمل التماثيل 

أو اللعب بخيال الظل أو الكوالج "Ollage"، أو اللعب، "اإليهامى" أو املوسيقى، بوصف 

ذلك كله مجرد أمثلة لطرق التغيير التي تتوافر لألطفال. ومن البداية كان هناك اعتراف 

بالعالقات أو املشاركة بني اآلباء واملربني واألطفال. كما نظمت الفصول الدراسية لتدعيم 

املهمة  املعالم  ومن  املشكالت.  وحل  الكبير  التعاون  على  يقوم  للتعليم  مدخل  وتشجيع 

األخرى استخدام املجموعات الصغيرة في مشروع التعليم، واستمرارية التواصل بني املعلم 

والطفل )كأن يعمل معلمًا مع مجموعة واحدة لثالث سنوات(، وطريقة إدارة تعتمد على 

إشراف إدارة املجتمع احمللى. وينظر للتربية في ريجوا إمييليا بوصفها نشاطًا مجتمعيًا 

ومشاركة ثقافية من خالل االستطالع واالستكشاف املشترك ذي النهايات املفتوحة وطرق 

بناء املشكالت وحلها، وبسبب جميع هذه اخلصائص فإن مقاربة ريجوا إمييليا تعد مدخاًل 

مهمًا ومثيرًا لألمريكيني.

وقد يكون من املفيد أن نقدم هنا بعض عناوين أقسام الكتاب وفصوله؛ ملا في ذلك 

من فائدة للقارئ الذي يرغب في االطالع على الكتاب وهي: 

ث التاريخ، واألفكار، والفلسفة األساسية، مقابلة مع  ال ث ل ال ص ف ي ال
ا ورد �ف م ل ث م

لويس ماالجوزي قامت بها ليال جانديني.

ادس: دور اإلخصائي التربوي )Pedagogista(، مقابلة مع  س ل ال ص ف ي ال
ك �ف ذل وك

كيزيانا فيليبيني بالتعاون مع سيمونا بونيوري قامت بها ليال جانديني.

ع: دور اختصاصي املرسم )Atelierista(، مقابلة مع فيافيلي  اب س ل ال ص ف ي ال
ا �ف أم

قامت بها ليال جانديني.

"احلقوق اخلاصة" في مدارس ما  : األطفال أصحاب  �ش ادي ع ح ل ال ص ف ي ال
أ�ت وي

قبل املرحلة االبتدائية ومراكز األطفال الدارجني والرضع في ريجوا إمييليا بقلم كاثلني 

سميث.

: الطفل في املجتمع: ضوابط وخبرة الطفولة  �ش ادس ع س ل ال ص ف ن ال م ض ا ت م ك

املبكرة. بقلم جون نيمو.

املوجودة واألفكار اجلديدة من خبرتنا في  : األطر  �ش ع ع اب س ل ال ص ف رض ال وع
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ريجوا إمييليا: التعلم مبدرسة مختبرية مع األطفال في السن ما بني عامني وأربعة 

أعوام بقلم ربيكا كانتورو كيمبرلي ويلي.

في  جاء  ما  ألهم  عرض  تقدمي  واملهم  املفيد  من  يكون  الكتاب  عرض  نهاية  وفي 

التقدميات املهمة التي أعدها العلماء الذين سبقت اإلشارة إليهم، وكذلك تلك التي وردت 

للكتاب. أعدت  التي  اخلالصة  في 

ومن أهم النقاط التي أمكن استخالصها ما يلي:

يذكر عالم التربية وعلم النفس الشهير هووارد جاردنز في تقدميه للكتاب أنه "من . 1

بني العدد الكبير من الكتب التي صدرت في التربية هذه األيام هناك عدد قليل 

يبرز، وهذا الكتاب الذي بني يديك يبرز بهذا املعني؛ فهو يضم سلسلة من املقاالت 

املائة لألطفال  اللغات  املبكرة لألطفال. فكتاب  للتربية  حول مدخل متفرد ومتميز 

يوثق ويوضح مجموعة املدارس املتميزة املبهرة التي ظهرت خالل أربعني عامًا في 

ريجوا إمييليا في شمال إيطاليا. وفي الوقت ذاته يشكل الكتاب كذلك تأماًل هائاًل 

حول شكل وخصائص الطبيعة اإلنسانية خالل السنوات املبكرة والطرق التي ميكن 

بواسطتها إرشادها واستثارتها في مختلف البيئات احلضارية. ويجب على كل 

مهتم بتربية األطفال أن يقرأ هذا الكتاب؛ ألن عددًا قلياًل جّدًا منهم فقط هو الذي 

لن يتأثر بخبرة قراءة هذا الكتاب.

ميكن وصف نظام ريجوا وصفًا مختصرًا وبليغًا على النحو التالي: هي مجموعة . 2

من املدارس لألطفال الصغار يتم فيها االستثمار الدقيق إلمكانات األطفال العقلية 

الطاقات.  هذه  جميع  إرشاد  كذلك  يتم  كما  واخللقية،  واالجتماعية  واالنفعالية 

والوسيلة التربوية األساسية لتحقيق ذلك هي مشاركة األطفال الصغار وانهماكهم 

واستغراقهم في مشروعات طويلة األجل، تتم في اخلارج في مواقف جميلة وصحية 

ومملوءة باحلب.

يكشف الكتاب أن ريجوا إمييليا تتحدى بنجاح عددًا من التناقضات واالنقسامات . 3

غير الصادقة منها:

- الفن في مقابل العلوم.
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- الفرد في مقابل املجتمع.

- الطفل في مقابل البالغ.

- االستمتاع في مقابل الدراسة.

- األسرة النواة في مقابل األسرة املمتدة.

ــذه التناقضــات أو  ــى ه ــد يتخط ــق انســجام فري ــق حتقي ــن طري ــك ع ــون ذل - ويفعل

ــا. ــات اخلاصــة بن ــى الفئ ــد تشــكيل نظــم التقســيم إل االنقســامات، ويعي

على . 4 يظهر  فهو  رومانسّياً.  موضوعًا  إمييليا  ريجوا  جعل  واملشجع  املغري  ومن 

ذلك سيكون خطأ.  عمل  أن  إال  عالية.  بكفاءة  ويعمل  اجلمال،  من  هائلة  درجات 

ويتضح من املقاالت املوجودة في هذا الكتاب أن ريجوا قد كافحت وحاربت كثيرًا في 

املاضي، وأن الصراع في واقع األمر ال ميكن أن يغيب عند حتقيق إجنازات وحدة 

ديناميكية. كما أن العالقات مع الكنيسة الكاثوليكية لم تكن سهلة والصراعات 

وحتى  تتوقف،  لم  القومي  واملستوي  واحملافظة  البلدية  مستوى  على  السياسية 

البداية الرائعة التي حققها الصغار تكون مهددة ورمبا يقلل من حجمها من جانب 

في  التجديد  بهذا  تتمتع  ال  التي  والثالث  الثاني  املستوي  على  التربوية  اإلدارات 

املشكالت؛ ألنها في  لهذه  دائمة  قد وجدت حلواًل  بكونها  تتميز ريجوا  الفكر. وال 

حقيقة األمر لم تفعل ذلك، بقدر متيزها بكونها قد عرفت هذه املعضالت واملتاهات 

معرفة واضحة وعميقة وواصلت محاوالت التعامل معها بجدية وخيال واسع.

بصرف النظر عن مدي مثالية أي منوذج أو نظام تربوي، فإنه دائمًا يستمد جذوره . 5

من الظروف احمللية. وال ميكن لإلنسان أن يستورد مدرسة ديانا في ريجوا إلى 

نيو إجنالند بالطريقة ذاتها التي ال ميكن بها أن نستورد مدرسة جون ديوي بنيو 

إجنالند إلى احلقول بريجوا إمييليا. ولكن بالطريقة التي ميكننا بها اليوم إقامة " 

متاحف من دون جدران" تسمح لنا مبالحظة العمل الفني من جميع أنحاء العالم؛ 

لنا مبالحظة  تسمح  جدران"  دون  من  مدرسية  "مباني  نقيم  أن  من  ميكننا  مما 

املمارسات التربوية كما طورت حول العالم.

يوضح الكتاب والتقدميات التي وضعت به أنه ليس هناك مكان آخر في العالم . 6
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املعاصر ميكن أن يحقق النجاح املبهر الذي حققته مدارس ريجوا إمييليا. ومما 

أفضل عشر  باختيار  قامت  عندما  األمريكية   )Newsweek( أن مجلة  ذلك  يؤكد 

مدارس في العالم في شهر ديسمبر من عام 1991، اختارت ريجوا إمييليا كأفضل 

مدرسة في مرحلة الطفولة املبكرة. وبينت أن ريجوا إمييليا جتسد احلد األقصى 

لنوع من التربية الفعالة واإلنسانية، ميارس فيها طالبها اهتمامًا متصاًل ومستمرًا 

أو متدرسًا مستمرًا في اإلنسانية، وهو اهتمام وتربية قد يستمران معهم مدى 

احلياة.

املشروع . 7 هذا  فإن  فورمان،  وجورج  جانديني  وليال  إدواردز  كارولني  جهود  وبفضل 

املواطنني  مجتمع  داخل  أفضل  بدرجة  معروفًا  يصبح  أن  ميكن  املبهر  التربوي 

املهتمني في عاملنا املهموم، واألهم من ذلك أن يقتدي هؤالء املهتمون بهذا املشروع 

التربوي بفعالية أكثر. والكتاب الذي يعرض هنا ميكن أن يساعد كثيرًا على حتقيق 

ذلك، ونشر هذا املشروع وهذه األفكار في مختلف دول العالم.
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برنامج قائم على المحاكاة الكمبيوترية لتنمية المفاهيم 
التاريخية لدى طفل الروضة*

هايدى بكري حسين العايدي**

مقدمة
مصدر  هم  واألطفال  املستقبل،  صانعة  هى  الثروة احلقيقية لألمم، ولذلك الطفولة 

تتسابق فاالهتمام برعاية الطفولة أمر حيوى تتحدد فى ضوئه معالم  ولهذا  املستقبل 

به قدراتهم من خالل أساليب الدول لتنمية قدرات أطفالها  إلى أقصى حد ممكن تسمح 

مجاالت  جميع  فى  وإيجابية  نشاطًا  أكثر  جتعلهم  التعلم تعلم 

مالئمًا  مدخاًل  التاريخية  املفاهيم  تعلم  عملية  األحداث وٌتشكل  على  الطفل  لتعرف 

تواجه  التى  التحديات  أهم  من  ،فهى  وطبيعتها  تعليم التاريخية  مجال  فى  العاملني 

من مجرد توصيل املعلومات التاريخ حيث يقتضى هذا يقتضى تغيرًا فى غايات التربية 

عقلية متكنهم من احلياة فى واحلقائق واملعارف لألطفال إلى مساعدتهم على تكوين عادات 

مجتمع متغير نظرًا للتغير الهائل فى شتى نواحى احلياة

منوه  حيث  من  اإلنسان  بدراسة  تهتم  التى  التربوية  امليادين  أحد  التاريخ  فدراسة 

الفكري  وبنيانه  تاريخه  خالل  من  فيه  يعيش  الذى  الطبيعى  واحمليط  وسلوكه  وتفكيره 

واألجتماعي واألقتصادى والسياسي ويحتل التاريخ مكانة بارزة بني فروع املعرفة االنسانية 

فهو مجمل ما حدث سابقًا من أحداث تاريخية، تكشف عن جذور املشكالت اإلنسانية 

على  خاللها  من  األطفال  يتعرف  نافذة  وهوأيضا  أسباب،  من  إليه  أدت  وما  احلاضرة 

ماضي بالدهم وقادتهم وما مرت به من حضارة فى ضوء جتارب السابقني .

* بحث مقدم للحصول على درجة املاجستير فى تخصص تربية الطفل 
** باحثة.
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ومن هنا تأتى أهمية دراسة التاريخ التى توسع أفاق املتعلم وتبرز العالقة بني النتائج 

اجلديدة  املواقف  مواجهة  على  اإلنسان  وتعني  العقل  وتشحذ  الفكر  وتنشط  واملسببات 

ألنها تقدم له أساسًا للتنبؤ مبا سيكون.ويتيح الفرصة للعثور على عناصر مشتركة بني 

مشاكل احلاضر واملستقبل.

ولعل هذا أوجب علينا - مربيني ومعلمني - أن نقدم للطفل مجموعة من املفاهيم 

التى تساعده فيما بعد على حتديد شخصيته الوطنية و حتسه على تقدير قيمة الوطن 

واجليش وزعماء بالده ، فكما هو مهم للطفل أن يتعرف على لغة العربية خاصة فى ظل 

ما متر به البالد من ظروف سياسية وأحداث متالحقة وتيارات سياسية ودينية مختلفة.

من جانب آخر يؤكد املتخصصون فى مجال تربية الطفل ومجال تكنولوجيا التعليم 

إلى عدم كفاءة الطرق التقليدية فى توصيل املعلومات واملفاهيم لطفل الروضة عامة وأن 

األمر يزداد صعوبة عندما يتعلق باملفاهيم التاريخية تأسيسا إلى أنها ال تقع فى احليز 

الواقعى الدراك الطفل األمر الذى بفرض أهمية التوجية إلى اإلستفادة من الطرق احلديثة 

خاصة املتعلقة بتقنيات تكنولوجيا التعليم واستخدام برامج تقرب الصورة إليه وتتالئم 

مع منوه العقلى.

من هذه البرامج برامج احملاكاة التفاعلية لتقريب املفاهيم التاريخية لطفل الروضة 

من خالل اخلطة املوضوعة طبقا للمنهج اجلديد )حقى ألعب وأتعلم وأبتكر(  ضمن مشروع 

حتسني التعليم فى الطفولة املبكرة. فقامت الباحثة بدراسة استطالعية علي عينة من 

أطفال الروضة عن سؤالهم عن بعض املعلومات البسيطة املتعلقة باملفاهيم التاريخية إال 

أنها وجدت تدني في تلك املعلومات واملفاهيم لدي األطفال وقد يرجع هذا إلي عدم وجود 

التاريخية خاصة وهذا ما  أنشطة أو وحدات تهتم بهذه املفاهيم بصفة عامة واملفاهيم 

 : الشناوى  )مروه   ،)lucy, & Mark, 2004) السابقة  الدراسات  من  العديد  علية  أكدت 

2010، 30(، )حنان صفوت : 2013( )أمانى البيار 2014(.

ولذلك فقد قامت الباحثه بتقريب املفاهيم التاريخية لطفل الروضة بعرضها من خالل 

برنامج قائم على احملاكاة التفاعلية وعرضها بطريقة مشوقة ألطفال الروضة.
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مشكلة البحث:
لتنمية  محددة  وحدات  أو  أنشطة  وجود  إلى  )اإلفتقار  فى  البحث  مشكلة  تتحدد 

املفاهيم التاريخية لطفل الروضة( وما أثبتته الدراسات العلمية من كفاءة برامج احملاكاة 

الذى يتطلب تصميم برنامج قائم على  الفئة األمر  لهذه  املفاهيم   تعليم  التفاعلية فى 

بذاته  الطفل  يشعر  لكى  التاريخية  املفاهيم  بعض  األطفال  إلكساب  التفاعلية  احملاكاة 

وبالوطن الذى يعيش فيه من أجل تسهيل عملية تعلمهم ومساعدتهم على نقل أثر التعلم 

وحل مشكلة امللل من الطرق التقليدية وميكن صياغة مشكلة البحث فى السؤال الرئيسى 

املفاهيم  بعض  لتنمية  الكمبيوترية  احملاكاة  على  قائم  برنامج  فاعلية  مدى  )ما  التالى 

التاريخية لدى طفل الروضة"من 5 : 6 سنوات"( ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:

يراها . 1 كما  الروضة  طفل  لدى  تنميتها  الواجب  املناسبة  التاريخية  املفاهيم  ما 

الطفل؟ تربية  خبراء 

ما صورة البرنامج املقترح القائم على احملاكاة الكمبيوترية لتنمية بعض املفاهيم . 2

التاريخية لدى طفل الروضة؟

املفاهيم . 3 تنمية  فى  الكمبيوترية  احملاكاة  على  القائم  البرنامج  فعالية  مدى  ما 

الروضة؟ طفل  لدى  التاريخية 

4 .

أهداف البحث: 
يتمثل الهدف الرئيسى لللبحث فى )قياس أثر فاعلية البرنامج القائم على احملاكاة 

التفاعلية فى تنمية املفاهيم التاريخية لدى طفل الروضه( ويتفرع  منه األهداف الفرعية 

اآلتية:

إعداد قائمه باملفاهيم التاريخية املناسبة لطفل الروضة تتفق مبا جاء مع منهج . 1

رياض األطفال اجلديد )حقى ألعب وأتعلم وأبتكر( .

إعداد برنامج قائم على احملاكاة الكمبيوترية لتنمية املفاهيم التاريخية لدي طفل . 2

الروضة.

الكشف عن فاعلية البرنامج املقترح فى تنمية املفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.. 3
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أهمية البحث :
حتددت أهمية البحث احلالي فى:

قد يساعد معلمات الروضة على تنمية بعض املفاهيم التاريخية بطريقة مبسطة . 1

وغير معقدة تتفق مع األجتاهات احلديثة فى تربية الطفل .

إرشاد ومساعدة أولياء أمور األطفال حيث ميكنهم اإلستفادة من برنامج احملاكاة . 2

حول  مفاهيمهم  وتنمية   ، السليم  النمو  على  أطفالهم  مساعدة  فى  التفاعلية 

تاريخ بالدهم .

التاريخية . 3 اخلبرات  تعزيز  فى  والباحثون  التربويون  به  نادى  ملا  استجابة  يأتى 

الروضة  أطفال  وإنتباه  إهتمام  تثير  استخدام طرق  فى ضرورة  بصفة خاصة 

لوطنهم. إنتمائهم  وتعزيز 

التفاعلية جلذب . 4 على احملاكاة  قائمة  برامج  إنتاج  إلى ضرورة  الباحثني  إرشاد 

. لديهم  التاريخية  املفاهيم  وتقريب  الروضة  أطفال  إنتباه 

فروض البحث: 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0,05( بني متوسطى درجات أطفال . 1

املجموعتني التجربية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار املفاهيم التاريخية 

املصور لصالح أطفال املجموعة التجربية. 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0,05( بني متوسطى درجات أطفال . 2

التاريخية  املفاهيم  والبعدى الختبار  القبلى  التطبيقني  التجريبية فى  املجموعة 

املصور لصالح التطبيق البعدى  

إجراءات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث اتبعت الباحثة اخلطوات التالية : 

لديه . 1 تنميتها  واملطلوب  الروضة  لطفل  املناسبة  التاريخية  باملفاهيم  قائمة  حتديد 

وذلك من خالل: 
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اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة التى إهتمت باملفاهيم بصفة عامة   -

واملفاهيم التاريخية املقدمه لطفل الروضة.

التوصل إلى قائمة أولية باملفاهيم التاريخية املناسبة لطفل الروضة :  -

ــني  ــن احملكم ــة م ــى مجموع ــة عل ــا األولي ــم بصورته ــة املفاهي ــرض قائم ع  -

املتخصصني فى املناهج ورياض األطفال للتعرف على مدى مناسبتها وعمل 

. يرونها  التى  املناسبة  التعديالت 

وضع قائمة املفاهيم فى صورتها النهائية .  -

املفاهيم . 2 لتنمية  التفاعليه  احملاكاة   على  القائم  املقترح  البرنامج  وإنتاج  تصميم 

التاريخية لطفل الروضة وذلك بعد اإلطالع على مناذج التصميم التعليمى وتبنى 

أحد هذه النماذج فى تصميم وإنتاج البرنامج، ثم يتم عرضه على مجموعة من 

احملكمني املتخصصني فى املناهج ورياض األطفال وتكنولوجيا التعليم للتأكد من 

للتطبيق. صدق محتواه ومدى صالحيته 

احملكمني . 3 من  مجموعة  على  وعرضه  التاريخية  للمفاهيم  مصور  اختبار  إعداد 

من  والتأكد  والثبات  الصدق  وحساب  األطفال  ورياض  املناهج  فى  املتخصصني 

للتطبيق. صالحيته 

اختيار عينة من أطفال الروضة امللحقة مبدرسة اجلمهورية بأبوحماد .. 4

تطبيق االختبار املصور للمفاهيم التاريخية قبليًا على أطفال املجموعتني الضابطة . 5

والتجريبية.

تطبيق البرنامج القائم على احملاكاة التفاعلية ألطفال املجموعة التجريبية . 6

تطبيق االختبار بعدياً.. 7

رصد البيانات التى مت التوصل إليها.. 8

9( اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة . 

10( معاجلة البيانات إحصائيًا .

11( مناقشة النتائج وتفسيرها .

12( تقدمي التوصيات واملقترحات .
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حدود البحث:
يقتصر البحث التالى على احلدود التالية:

 6-5( الثانى  املستوى  أطفال  من  عينة  في  البحث  عينة  تتمثل   : البحث  عينة   -

وطفلة. طفل  وعددهم)30(  شرقية  حماد  بأبو  اجلمهورية  مدرسة  روضة  سنوات( 

حدود زمنيه : تطبيق البرنامج املقترح فى الفصل الدراسى الثانى 2014، 2015 ولقد   -

أجريت الدراسة بداية من يوم االحد2015/2/15 إلى يوم االربعاء 2015/3/25.   

الدولة  فى عصر  الروضة  لطفل  املناسبة  التاريخية  املفاهيم  على  البحث  يقتصر   -

احلديثة والتى تتمثل فى )زعيم، علم، خط برليف، حرب أكتوبر، وطن، رئيس، عيد 

قومى(.

نتائج البحث:
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0,01( بني متوسطى درجات أطفال . 1

املجموعتني التجربية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار املفاهيم التاريخية 

املصور لصالح أطفال املجموعة التجربية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0,01( بني متوسطى درجات أطفال . 2

التاريخية  املفاهيم  والبعدي الختبار  القبلي  التطبيقني  التجريبية في  املجموعة 

البعدي. التطبيق  املصور لصالح 

أي أن للبرنامج تأثير قوي جدًا وأن هناك فاعلية مرتفعة جدًا للبرنامج القائم علي 

احملاكاة الكمبيوترية في تنمية املفاهيم التاريخية لدي أطفال الروضة.

توصيات وبحوث مقرتحه للبحث:
ث: ح ب ات ال ي وص أولآ: ت

فى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة مبا يأتى:

التدريب على برامج احملاكاة التفاعلية فى منظومة التدريب التى تقدمها األكادميية . 1

املهنية ملعلمات الروضه فى مصر.

االهتمام بإنتاج برامج احملاكاة التفاعلية فى مختلف املناهج التعليمية وجلميع االعمار.. 2
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تطوير إستراتيجيات وطرق التدريس فى مادة التاريخ أو الدراسات األجتماعية . 3

فى ضوء مستحدثات تكنولوجيا التعليم ومنها برامج احملاكاة التفاعلية.

فى . 4 املرحلة  هذه  ألطفال  التفاعلية  التعليمية  األلعاب  برامج  بعض  أستخدام 

التعليمية. املناهج  مختلف 

أستخدام برامج احملاكاة التفاعلية فى املراحل اإلبتدائية لتنمية املفاهيم التاريخية.. 5

برامج . 6 أستخدام  بشكل محسوس عن طريق  الروضة  املفاهيم ألطفال  تقريب   

واالرشاد. التوجيه  مع  التفاعلية  احملاكاة 

العملية . 7 فى  إيجابى  بدور  ويقوم  التعليمية  العملية  محور  هو  الطفل  جعل 

التعليمية من خالل أدائهم العملى أثناء عرض البرامج الكمبيوترية مع تقدمي 

ألدائهم. واالرشاد  التوجيه 

ة: ح �ت ق م وث ال ح ب ا: ال ي ان ث

فى ضوء ما أسفرت عنه النتائج يوصى البحث بإجراء البحوث التالية:

استخدام برامج احملاكاة التفاعلية لتعلم املفاهيم التاريخية فى املراحل األساسية . 1

من التعليم اإلبتدائى واإلعدادى.

استخدام برامج احملاكاة الكمبيوترية لتعلم املفاهيم التاريخية عن طريق عرض . 2

القصص التاريخية.

لدى . 3 اخلاطئة  التاريخية  املفاهيم  لتصويب  إفتراضية  بيئات  تصميم  أثر  مدى 

. األطفال 

للمفاهيم . 4 الروضة  أطفال  اكساب  فى  الكمبيوتر  ألعاب  أستخدام  أثر  فاعلية 

التاريخية.

أطفال . 5 لدى  التاريخى  احلس  لتنمية  التفاعليه  احملاكاة  برامج  استخدام  أثر 

الروضة.

أثر أستخدام برامج محاكاة االماكن التاريخية فى تنمية املفاهيم التاريخية لدى . 6

طفل الروضة.

مقارنة احملاكاة الكمبيوترية باستراتيجيات أخرى فى تنمية املفاهيم التاريخية . 7

فى مختلف املراحل الدراسية.



164
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل اجلامعية :  •

أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطفل العربي في ظل األزمات واحلروب. •

الطفل والتعليم. •

اإلعام والطفل. •

مالحظة :
ــة ،  ــة العربي ــراء واملهتمــن مبجــال الطفول ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

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 ، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر .
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لوحة الغاف للفنان

وفمبــر   ٣٠(  )William-Adolphe Bouguereau )بالفرنســية:  بوغيــرو  أدولــف  ويليــام 

. كمــا أنــه يعــد أحــد أبــرز  ١٨٢٥ - ١٩ أغســطس ١٩٠٥(، هــو رســاٌم واقعــٌيّ أكادميــٌيّ فرنســٌيّ

الشــخصيات فــي تاريــخ الفــن.

دعــم بوغيــرو األســلوب األكادميــي بحماســة ومثلــه بنموذجيــة فــي لوحاتــه وتدريســه، مــا جعــل 

انتشــار بوغيــرو مــن انتشــار الفــن األكادميــي واختفــاءه مــن اختفائــه.

التــزم بوغيــرو اإلتقــان الكامــل فــي ِبنــى لوحاتــه وتقنياتهــا واجلــودَة العاليــة إلــى جانــب إظهــاره 

تأثــًرا شــديًدا بالواقعيــة، وانتقــى أســلوبه مــن األســاليب الســائدة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 

ــي مــع  ــة والرومانســية فــي نهــج طبعان ــا بــن الكاســيكية احلديث التاســع عشــر، فصــار مزيًج

ملســة مــن املثاليــة. تتنــاول معظــم أعمالــه املواضيــع األســطورية والتمثيليــة والتاريخيــة والدينيــة، 

متجســدًة فــي البورتريهــات .

نــال بوغيــرو خــال حياتــه شــهرًة عامليــًة ، وحصــد العديــد مــن اجلوائــز واألوســمة، أهمهــا جائــزة 

رومــا ووســام جوقــة الشــرف، وهــو يعــد اليــوم أحــد كبــار فنانــي القــرن التاســع عشــر.
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