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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 ١٩٨٧ 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



3
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

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

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  20 جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ٦٠ جنيهًا مصرّيًا

داخل مصر للمؤسسات: ١٦٠ جنيهًا مصرّيًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا

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

هذا العدد - بني يدي القارئ الكرمي - يقدم ملّفًا في غاية األهمية عن قضية املواطنة،وهي 

املرة الثانية؛فقد كانت قضية املواطنة موضوعًا مللف العدد السابق أيضًا،ورأينا أن ُنفرد 

له مساحة كبيرة في أعداد املجلة ألهمية طرحه من جوانبه كافة في ظل األوضاع التي 

يعيشها العالم العربي؛حيث تناول العدد السابق دور األسرة في تعميق االنتماء الوطني، 

وطرح أفكارًا تتعلق باملواطنة الكوكبية.كما تناول دور املدرسة في تربية املواطنة في ضوء 

االجتاهات العاملية املعاصرة.

 وفي هذا العدد - بني يدي القارئ العزيز - يشارك األستاذ الدكتور أحمد حجي 

مبوضوع الدولة الوطنية احلديثة واملواطنة ويتناول دورالدولة الوطنية احلديثة في تكوين 

زة للمواطنة،وإتاحة فرص التقدم وحصول الفردعلى حقوقه ليكون  بنية أساسية داعمة ومحفِّ

في النهاية مواطنًا فعااًل في وطنه وكوكبه، واملنظورالكوكبي الشامل للمواطنة وما يتضمنه 

من موضوعات وقضايا كوكبية كالهوية واملواطنة املنفتحةعلى العالم والوطن.

العربي،  للطفل  املواطنة  على  التربية  موضوع  بدران  الدكتورشبل  األستاذ  ويناقش 

والعالقة بني مفهوم  واملهاري،  والوجداني  املعرفي  منها؛  تنطلق  التي  واألبعاد األساسية 

املواطنة واملواطنية،موضحًا كيف يتغلب مفهوم املواطنية على مفهوم املواطنة ويستوعبه. 

كما يتناول شروط التربية املواطنية، وعالقة ذلك بدميقراطية النظام التعليمي،ودميقراطية 

النظام السياسي،وكيف تكون التربية في مناهج التعليم في كل املراحل التعليمية. 

املواطنة،  عن  التربية  أساسية هي  مفاهيم  ثالثة  بني  الفرق  بدران  د. شبل  ويوضح 

والتربية من أجل املواطنة، والتربية من خالل املواطنة، مؤكدًا أن املواطنة عملية ممارسة 

ومعلومات  معارف  أنها  على  فهمها  وأن  الكبير،  واملجتمع  واملدرسة  املنزل  في  يومية 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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فحسب ال يؤدي إلى تفعيلها في سلوك وأداء املواطن، وهذا حتديدًا ما يجعل التربية على 

املواطنة أمرًا ليس سهاًل؛ إذ يتطلب فضاًل عن تأليف الكتب ووضع املناهج، تأهيل املعلمني 

والتربويني على قيم املواطنة تأهياًل ال يقتصر بدوره على اجلانب النظري، بل يركز أيضًا 

لقيم املواطنة. اليومية  على املمارسات 

وبعنوان "اآلباء وإعداد األطفال على املواطنة"، يشارك كلٌّ من األستاذ الدكتور كمال 

جنيب والدكتورة هبة صابر ببحث يتضمن مفهوم املواطنة وأبعادها مستعرضًا تطور هذا 

م هذه احلقوق  املفهوم عبر العصور، ويتناول حقوق املواطنة وواجباتها واإلطار الذي ينظِّ

ز على دور اآلباء في إعداد األبناء للمواطنة ويشمل تدريب األبناء على  والواجبات، كما يركِّ

سلوك املساواة، وتعليمهم نظام احلقوق والواجبات، وتشجيعهم على املشاركة، وتدريبهم 

قيم  تعزيز  مبادئ  البحث  يتناول  وأخيرًا  اآلخرين،  مع  املشترك  التعايش  أساليب  على 

املواطنة لدى األطفال واألهل. 

ء الذين أسهموا في هذا العدد، كما أشكر فريق    أتوجه بالشكر إلى األساتذة األجالَّ

التحرير رئيسًا وأعضاء وفنيني على ما بذلوه إلخراج هذا العدد بجهد متميز، وأمتنى في 

بداية العام اجلديد أن تتواصل جهودنا وأن يتحقق مستقبل أفضل للطفل العربي.  
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

نحــن نعــرف اآلن مــا يتعــرض لــه األطفــال مــن اعتــداءات صارخــة وأخطــار رهيبــة 

ــي  ــا ف ــرأ عنه ــزة اإلعــالم ونق ــزة االتصــال وأجه ــق أجه ــن طري ــوم ع ــا بي ــا يوم نتابعه

التقاريــر والبيانــات التــي تصدرهــا املنظمــات الدوليــة. لكننــا ال نعــرف كيــف نتصــدى 

ملــا يحــدث ألطفالنــا ولغيرهــم فــي أنحــاء العالــم. 

ــروا  ــن ف ــني الســوريني الذي ــي الشــهر املاضــي أن الالجئ ــت ف ــدة أعلن االمم املتح

ــراق  ــى تركيــا واالردن والع ــي بالدهــم خــالل الســنوات الســت املاضيــة إل مــن املــوت ف

ــي خمســة ماليــني مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، منهــم  ومصــر وبلــغ عددهــم حوال

ــام. ــي اخلي ــى األقــل يعيشــون ف ــون عل نصــف ملي

ــا  ــدة  عم ــألمم املتح ــم ل ــني الع ــس األم ــو جوتيري ــده أنطوني ــذي أع ــر  ال والتقري

تعــرض لــه أطفــال العالــم فــي العــام املاضــي 20١6 يتحــدث عــن أعمــال القتــل 

ــي ال تتــورع  ــي الــدول املنكوبــة الت ــي يتعــرض لهــا األطفــال ف والتشــويه والتشــريد الت

فيــه األطــراف املتنازعــة عــن جتنيــد األطفــال والدفــع بهــم فــي ســاحات القتــال حيــث 

ــانية.  ــاعدات اإلنس ــول املس ــاذ أو لوص ــيلة إلنق ــد وس ال توج

وقــد قدمــت لنــا وســائل اإلعــالم فــي الفتــرة األخيــرة مشــاهدة منقولــة مــن 

ــي ليبيــا رأينــا فيــه ســوقا للرقيــق يبــاع  ــي يســيطر عليهــا اإلرهابيــون ف املناطــق الت

ــي قبضــة  ــوا ف ــن فوقع ــم مهاجري ــن بالده ــوا م ــن خرج ــة الذي ــال األفارق ــا األطف فيه

ــني.  ــؤالء املتوحش ه
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ــدأ  ــم يب ــي ل ــع يوم ــة واق ــات البريئ ــذه الكائن ــه ه ــش في ــذي تعي ــم ال ــذا اجلحي ه

ــا؟  ــة له ــم ليضــع نهاي ــل العال ــاذا فع ــنوات فم ــنوات وس ــذ س ــدأ من ــوم وإمنــا ب الي

نعــرف أن األوضــاع السياســية فــي العالــم معقــدة مرتبطــة وأن املســؤولية موزعــة 

ــل  ــوم قب ــه الي ــة أن تواجه ــات الدولي ــى املنظم ــب عل ــا يج ــو م ــذا ه ــع وه ــى اجلمي عل

ــذي  ــون ال ــال املصري ــون آخرهــم االطف ــن يك ــا جــدد ل ــوم ضحاي ــي كل ي الغــد، وإال فف

ــي مســجد الروضــة بســيناء.  ــون اجلمعــة ف ســقطوا بالعشــرات وهــم يصل

ومع ذلك نتمنى أن يحمل العام املقبل أوضاعًا أكثر استقرارًا ألطفالنا.



دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاعلية برنامج إرشادي باللعب يف خفض السلوك العدواني
وحتسني التكيف املدرسي للطفل األردني

د. إبراهيم باجس معالي

توظيف املعلمة للحظات التعليمية املالئمة لتنمية
املفاهيم الرياضية يف رياض األطفال 

أ. الهـام أحمـد العمـري
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فاعلية برنامج إرشادي باللعب في خفض 
السلوك العدواني وتحسين التكيف

المدرسي للطفل األردني

د. إبراهيم باجس معالي *

مقدمة: 
الطفل ال ينمو من تلقاء نفسه، فهو يتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية، بقدر ما 

توفر له في الوسط اإلنساني االجتماعي الذي يعيش فيه، من عوامل التربية ومقوماتها، 

ومن أبرز املقومات التربوية في سنوات الطفولة، اللعب كنشاط مميز حلياة األطفال، فاللعب 

هو مدخل حقيقي لعالم الطفولة، وهي تلك الفترة التكوينية التي جتمع نظريات اإلرشاد 

وعلم النفس، على أهميتها احلاسمة كركيزة أساسية في البناء النفسي للطفل في مراحل 

.)Bech, 2013, p36( حياته املختلفة

 )Good, 2005, p107( وينظر إلى اللعب على أنه نشاط تعليمي – تعلمي، ويعرفه جود

والتسلية،  املتعة  أجل حتقيق  من  األطفال  به  يقوم  موجه  غير  أو  موجه  حر  "نشاط  بأنه 

ويستثمره الكبار عادة ليسهم في تنمية سلوك األطفال وشخصياتهم بأبعادها املختلفة، 

واخلفة". بالسرعة  وميتاز 

ويرجع استخدام اللعب كوسيلة إرشادية أو عالجية إلى نظرية التحليل النفسي، فقد 

اللعب، أما كلني  التي تقف خلف  الدوافع الالشعورية   )Anna, Frued( آنا فرويد بحثت 

)Klein( فأشارت إلى أن وراء كل لعب معنى رمزّيًا، كما أشارت أكسلن )Axline( إلى 

أن األطفال ميلكون القدرة على حل مشكالتهم اخلاصة، وأن اللعب هو الوسيلة الطبيعية 

للتعبير وللتخلص من مشاعر التوتر واإلحباط، وعدم الشعور باألمن والعدوانية )اخلطيب، 

2003، ص210(.

* عميد كلية العلوم التربوية، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية - األردن.
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ويتميز اللعب مبجموعة من اخلصائص هي:
Playing is a developmental process 1- اللعب عملية منو

إن اللعب يأخذ النموذج الذي يتطور به منو الطفل نسقًا منائّيًا محددًا، فاللعب في 

بداية النمو يكون بسيطًا للغاية، ومع تطور ذكاء الطفل يصبح لعب الطفل معقدًا، فاللعب 

بالدمى يجتذب الطفل ثم يتطور مع النمو إلى ألعاب اجلري والرياضة، فنمو اللعب لدى 

األطفال يظهر إذا أخذنا بعض أنواع لعبهم وكيف تنمو في حياة الطفل.

2- تتناقص أنشطة اللعب "كّمًا" مع تطور منو الطفل
Quantitive activity decreases with the development of the child growth

األطفال الصغار يقضون معظم وقتهم باللعب، حتى وهم يأكلون أو يستحمون، ثم في 

سنوات املدرسة االبتدائية تبدأ أنشطة اللعب بالتناقص كمّيًا وتتحول إلى نوع من أنشطة 

اللعب النوعية املختارة. والسبب في نقص األلعاب كّمًا عند األطفال يعود إلى عرقلة الوقت 

املتاح للعب؛ حيث إن دوام املدرسة وواجباتها يأخذان معظم وقت األطفال.

3- تتزايد أنشطة اللعب "كيفًا" مع تطور منو الطفل
Qualitative activity increases with the development of the child growth

ينتقل األطفال في نشاطهم بسبب نقص قدرتهم على تركيز االنتباه من لعبة إلى أخرى 

أو نشاط معني إلى نشاط آخر. لذلك يجب أن يكون في متناولهم عدد كبير من مواد اللعب. 

.)Hartley, 2011, p272( فالتحول الكيفي يسير مع التغيرات في عملية النمو العقلي املعرفي

ويشير جينوت )Ginott, 2009, 74( إلى أن لعب الطفل هو لغته، وأن ألعابه التي   

وهي: اللعب،  لغرفة  املختارة  األلعاب  من  أنواع  ثالثة  وهناك  عامله.  هي  بها  يلعب 

ألعاب احلياة الواقعية، مثل ألعاب العرائس والبيت واألثاث وأدوات املطبخ. أ. 

ألعاب العمل: مثل البنادق والسهام واأللعاب العسكرية. ب. 

األلعاب اإلبداعية/ مثل رسم الصور والتلوين. ج. 

وقد اهتم املربون وعلماء النفس باللعب ودوره في حياة اإلنسان؛ لذلك حاولوا تفسيره 

من خالل عدد من النظريات منها:

النظرية التلخيصية Summarization theory: التي ترى أن اللعب هو تلخيص   .1
للماضي، وأن ما يقوم به الطفل من حركات وألعاب ما هو إال تكرار للغرائز احليوية عبر 

التطور التاريخي لإلنسان، فلعب األطفال باملاء ميكن أن يكون مرتبطًا بصيد السمك عند 

.)Hutt, 2013, p89( أسالفهم
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نظرية اإلعداد للحياة املستقبلية Practice for latent life : ترى النظرية أن   .2
بالعرائس  البنات  فلعب  للبقاء،  الالزمة  احلياة  مهارات  على  للتدرب  غريزي  نشاط  اللعب 

.)Gross, 2000, p193( لألمومة  استعداد غريزي  تعبير عن  والدمى، هو 

هذه  نظر  وجهة  من   - فاللعب   :Recreational theory التنفيسية  النظرية   .3
الطفل. لدى  املكبوتة  والرغبات  املشاعر  عن  للتنفيس  يكون   - النظرية 

نظرية الطاقة الزائدة Excess of energy theory: ترى أن اللعب يكون من أجل   .4
التخلص من الطاقة اجلسمية الزائدة لدى األطفال.

النظرية التعويضية Compensation theory: ترى أن األشياء التي ال يستطيع   .5
.)Calvillo ,2000, 174 ( .الطفل حتقيقها في احلياة الواقعية ميكن حتقيقها من خالل اللعب

النظرية التفاعلية Reaction theory: إذ يرى بياجيه أن اللعب هو وسيلة الطفل   .6
األساسية للتفاعل مع بيئته، وفي التعرف على البيئة واكتشافها. )ميلر، 1994،ص217(.

ومن األساليب الفعالة ملساعدة األطفال على مواجهة املشكالت وتخفيف الضغوط التي 

يتعرضون لها، ما يسمى )العالج باللعب(. فاللعب يساعد الطفل على التعبير عن انفعاالته 

ويخفف السلوك العدواني وينمي العالقات االجتماعية بني األطفال.

فالعدوان Aggression هو أفعال عنيفة أو إكراهية جسمية أو لفظية أو رمزية، وغالبًا 

ما يبدو في شكل سلوك عدواني أو تدميري قد يوجه نحو البيئة أو نحو شخص آخر أو 

نحو الذات كما في حالة االكتئاب. وقد عرفه )منصور، 2004ص231( بأنه سلوك هجومي 

موجه نحو اآلخرين أو ممتلكاتهم، ونحو النظام املدرسي بقصد اإليذاء، وإحلاق الضرر عن 

طريق العدوان اجلسدي أو اللفظي أو الرمزي أو املادي. 

وتتضح مظاهر السلوك العدواني املدرسي ضمن ثالث فئات، هي السلوك العدواني 

والسلوك  واإلداريني،  املعلمني  ضد  العدواني  والسلوك  واآلخرين،  أنفسهم  الطلبة  جتاه 

العدواني جتاه املدرسة. وهناك افتراضات أساسية قامت عليها بعض النظريات واالجتاهات 

الشائعة في تفسير السلوك العدواني، وهي:

 :Biological and analyztical view التحليلية   / البيولوجية  النظر  وجهة   .1
تتمثل في النظرة إلى اإلنسان على أنه عدواني بطبيعته، وأن العدوان محصلة للخصائص 

مكونات  من  مكونًا  العدوان  اعتبروا  من  أوائل  من  فرويد  وكان  لإلنسان.  البيولوجية 

الشخصية؛ حيث اعتقد أن السلوك البشري عدواني بالفطرة، وأن العدوان ينتج من جراء 
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دافع بيولوجي يضمن احلياة وبقاء اجلنس من جانب، ومن جانب آخر يقود إلى املوت.

 Miller من أشهر علماء هذه النظرية ميللر :Aggressive theory نظرية العدوان  .2
الذي تفترض نظريته وجود ارتباط بني اإلحباط كمثير والعدوان كاستجابة، وأن اإلحباط  

يزيد من احتماالت رد الفعل العدواني.

النظرية السلوكية Behavioral theory يعتبر السلوكيون العدوان سلوكًا متعلمًا   .3
ميكن تعديله عن طريق القيام بهدم منوذج التعلم العدواني، وإعادة بناء منوذج من التعلم 

اجلديد.

 Bandura باندورا نظرية التعلم  االجتماعي Social learning theory: يرى   .4
والتقليد، وهناك مصادر عدة  العدوانية متعلمة من خالل املالحظة  السلوكيات  أن معظم 

يتعلم من خاللها الطفل باملالحظة السلوك العدواني منها التأثير األسري، وتأثير األقران، 

والنماذج الرمزية كالتلفزيون، إضافة إلى اكتساب السلوك العدواني من اخلبرات السابقة.

النظرية املعرفية Cognitive theory: حاول علماء النفس املعرفيون أن يتناولوا   .5
معظم  في  ركزوا  وقد  عالجه،  بهدف  والدراسة  بالبحث  اإلنسان  لدى  العدواني  السلوك 

دراساتهم على املجال اإلدراكي أو احليز احليوي لإلنسان وانعكاساته في تكوين مشاعر 

الغضب والكراهية. وكيف أن مثل هذه املشاعر تتحول إلى إدراك داخلي يقود صاحبه إلى 

ممارسة السلوك العدواني )جروان وذاكر، 2008،ص21(.

Social control theory: تشير إلى أن األطفال  نظرية السيطرة االجتماعية   .6
الذين تربطهم عالقات اجتماعية حميمة مع الوالدين واملعلمني يعيشون مستويات عالية من 

الضبط االجتماعي لسلوكياتهم، وكذلك تؤكد النظرية على أن االلتصاق العاطفي بالوالدين 

ميثل مانعًا رئيسًا الندماج األطفال بالسلوكيات العدوانية.

نظرية العدوان االنفعالي Emotional aggressin theory: وهي من النظريات   .7
املعرفية التي تربط بني العنف واملتعة. فبعض األطفال يجدون متعة في إيذاء اآلخرين؛ وذلك 

إلثبات قوتهم وسيطرتهم )كفاوين، والنجداوي، 2015، ص49(.

والعدوان كما يشير فيشباش )Fechbach, 2010, p362( كل سلوك ينتج عنه إيذاء 

لشخص آخر أو إتالف لشيء، ومييز بني العدوان غير املقصود والعدوان املقصود، فاألول 

يشير إلى األفعال التي على الرغم من أنها تؤدي إلى إيذاء اآلخرين فإن نتائجها عرضية، 

أما الثاني فيتكون من نوعني هما: 1( عدوان عدائي يهدف إلى إيقاع األذى بالغير، 2( 
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وعدوان وسيلة، يهدف إلى احلصول على ما مع الشخص اآلخر وليس إلى إيذائه. ويصنف 

مرسي )1985، ص 325 (العدوان إلى صنفني هما: 1- عدوان الاجتماعي، ويشمل األفعال 

املؤذية التي يظلم اإلنسان بها نفسه أو غيره. 2- والعدوان االجتماعي: ويشمل األفعال 

فيعرف   )Bandura, 1973, p219( باندورا  أما  اآلخرين،  ردع  إلى  تهدف  التي  املؤذية 

العدوان بأنه وسيلة تهدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة. أو السيطرة من خالل 

القوة اجلسدية أو اللفظية على اآلخرين. ويشير كذلك إلى أن وصف السلوك بالعدوانية 

يجب أن يستند إلى معايير مثل:

خصائص  السلوك نفسه )مثل االعتداء اجلسدي، اإلهانة(.  .1

شدة السلوك، فالسلوك الشديد يعتبر عدوانًا كالتحدث بصوت حاد.  .2

خصائص الشخص املعتدي )عمره، جنسه، سلوكه(.  .3

كالضرب  اجلسدي،  أنواع؛  ثالثة  العدوان  أن  إلى  ص47(   ،2002( رضوان  ويشير 

بعدم  اآلخرين  احتقار  مثل  الرمزي  والعدوان  الشتم؛  مثل  اللفظي  والعدوان  والرفس.... 

إليهم.  النظر 

نتائجه،  خالل  من  السلوك  قياس  أو  املباشرة  باملالحظة  العدواني  السلوك  ويقاس 

.)Sallis, 2014, p173( اإلسقاطية  والطرق  املعلمني،  وتقدير  األقران،  وتقدير  واملقابلة، 

فالسلوك العدواني يؤثر بشكل سلبي على مستوى تكيف الفرد في املدرسة، فعملية 

التكيف حتمل أكثر من معنى، فهناك التكيف البيولوجي  الذي يرى العلماء أن األمراض 

تظهر نتيجة للصراع بني الفرد وشروط البيئة. أما التكيف - من وجهة نظر علماء االجتماع- 

فهو قبول الفرد معايير املجتمع، فيما يرى  علماء النفس أن التكيف يظهر من خالل دراسة 

الوظائف النفسية املختلفة لدى الفرد. وبذلك ميكن أن نصل إلى تعريف بأنه مجموعة من 

ردود الفعل التي يعّدل بها الفرد بناءه النفسي أو سلوكه ليستجيب لشروط محيطة محدودة 

.)Gesell, 2003,p216( .أو خبرة جديدة

ومتتاز عملية التكيف كما يشير )الداهري،2004،ص59( بأنها عملية إرادية ميكن أن 

يصل إليها الفرد بكامل إرادته، فقد يغير الفرد في عملية  التكيف من نفسه )بيئته الداخلية( 

وذلك بتعديل بعض السلوكيات املرتبطة باملدرسة، كذلك فإن عملية التكيف تتأثر بالعوامل 

وديناميكية  مستمرة  عملية  هي  التكيف  فعملية  إعاقتها.  إلى  أحيانًا  تؤدي  التي  الوراثية 

مرتبطة بحياة الفرد ليس في املدرسة فقط بل على مدى حياة الفرد، وتتوقف درجة الصحة 
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النفسية عند الفرد على مدى قدرته على التكيف.

وهناك العديد من العوامل التي ميكن أن تساعد الطالب على التكيف املدرسي منها:

إشباع احلاجات األولية واحلاجات الشخصية؛ ألن عدم إشباعها سوف يؤدي إلى . ١

التوتر وسوء التكيف. )الهابط، 1998، ص243(.

التكيف، . 2 على  تساعده  للطالب  السليمة  فاحلالة اجلسمية  الفسيولوجية،  العوامل 

بينما احلالة املرضية أو اإلعاقة ميكن أن تعيق التكيف.

تعلم مهارات التكيف، فعملية التكيف عملية مستمرة تبدأ مع الطفل من مراحل . 3

املدرسة األولى، فاخلبرات املدرسية اإليجابية مع األطفال واملعلمني تساعد على 

عملية التكيف املدرسي وحب الطفل للمدرسة والدراسة. )الرفاعي، 2003، ص468(.

وليس من املستغرب أن تظهر صعوبات التكيف املدرسي لدى األطفال، فقد أشارت 

مدارس  في  العاشرة  السادسة وحتى  )164( طفاًل من سن  تتبعت  دراسة طولية،  نتائج 

مختلفة بلندن، إلى دراسة مشكالت التكيف املدرسي، ولفتت النتائج إلى أن معظم األطفال 

قد أظهروا من حني آلخر عدم الرغبة في الذهاب إلى املدرسة في سن السادسة وتناقصت 

في سن السابعة، ورأت الدراسة أن معظم األطفال عانوا من مشكالت التكيف املدرسي 

التي  أما املشكالت احملددة  أكثر من اإلناث.  للتكيف  وأن األوالد أظهروا مواقف سلبية 

أشار إليها األطفال وساعدت على خفض مستوى تكيفهم املدرسي فكانت املشكالت املتصلة 

باملعلمات والواجبات املدرسية، ومشكالت متعلقة باألطفال اآلخرين والنشاطات الرياضية. 

.)Herbert, 2006, p11(

مشكلة الدراسة وأهميتها:
اللعب كلمة كثيرًا ما نستخدمها في حياتنا اليومية، إلى درجة يكاد معها هذا املفهوم 

أن يفقد معناه احلقيقي، فاللعب قد نربطه بأي نشاط ميارسه الطفل لكي يبعث في نفسه 

االرتياح. ووفقًا لذلك قد نفهم اللعب على أنه نشاط  هدفه اللهو واستهالك الوقت فقط، 

وهذا مفهوم خاطئ، فالطفل يعرف أن العمل بالنسبة إليه هو العمل املدرسي، بينما يعني 

اللعب شيئًا يبعث على املرح. واحلقيقة أن أهمية اللعب في حياة األطفال وحتقيقه لدوره 

واملدرسني خصوصًا  األسرة  بوعي  أساسًا  يتحددان  الطفل،  بناء شخصية  في  التربوي 

مبدى إتاحتهم الفرصة أمام الطفل لتحقيق الذات في أنشطة اللعب.
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فقد  املدرسة من حيث عالقته مع زمالئه،  املشكالت في  للكثير من  يتعرض  فالطفل 

يتعرض لسلوكيات عدوانية من اآلخرين. أو قد يوجه هو سلوكه العدواني نحو األطفال 

البيئة املدرسية منفرة، ويشعر الطفل بعدم الرغبة في الذهاب  اآلخرين، وبالتالي تصبح 

إلى املدرسة أو انخفاض مستوى حتصيله وتدني تكيفه داخل املدرسة؛ مما قد يؤدي إلى  

تسرب األطفال من املدرسة، فالطفل إذن في حاجة إلى "التخفف" من املخاوف والتوترات 

التي تخلقها الضغوط التي يتعرض لها، ولذلك البد من استخدام ما يسمى "اللعب العالجي" 

ألنه يساعد الطفل على التعبير عن انفعاالته وإشباع حاجاته التي ال يتم إشباعها إال من 

خالل اللعب؛ لذلك تكمن  أهمية الدراسة من خالل إجابتها عن السؤال اآلتي: ما أثر فاعلية 

برنامج عالجي باللعب في خفض السلوكات العدوانية وحتسني التكيف املدرسي لدى عينة 

من األطفال باألردن؟

فرضيات الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى )a=0.05( في مستوى السلوك العدواني . ١

الذين يتعرضون  باللعب، واألطفال  لبرنامج عالجي  الذين تعرضوا  بني األطفال 

للبرنامج.

التكيف . 2 مستوى حتسني  في   )0.05=a( مستوى  عند  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

املدرسي محسوبة بالدرجة الكلية على املقياس وأبعاده بني األطفال الذين تعرضوا 

لبرنامج عالجي باللعب، واألطفال الذين يتعرضون للبرنامج.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
األلعاب  من  مجموعة   :Playing counseling program باللعب  إرشادي  برنامج 
واألنشطة والتدريبات املترابطة واملكونة من )8( جلسات، مدة كل جلسة )90( دقيقة بهدف  

تعليم األطفال األلعاب والتدرب عليها.

اآلخرين  نحو  موجه  هجومي  سلوك   :Aggressive beheavior العدواني  السلوك 
أو ممتلكاتهم، ونحو النظام املدرسي؛ وذلك بقصد اإليذاء وإحلاق الضرر بهم عن طريق 

العدوان اللفظي أو الرمزي أو املادي. )جروان، وذاكر كمو، 2008، ص217(. ويعرف إجرائّيًا 

في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس السلوك العدواني.
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التكيف املدرسي Psycological adjustment : عملية تقع ضمن ثالثة تصنيفات: األول 
بيولوجي، ويتضمن املرونة في مواجهة ظروف البيئة املتغيرة، والثاني اجتماعي، ويتضمن 

القدرة على إقامة عالقات منسجمة بني الفرد والبيئة. والثالث نفسي، يتعلق بخفض القلق 

والتوتر وإشباع حاجات الفرد. ويتميز التكيف النفسي بالضبط الذاتي وتقدير املسئولية. 

)حمدي وآخرون، 1992ص 84(، ويعرف إجرائّيًا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل 

عليها الفرد على قائمة التكيف. 

الدراسات السابقة:
هدفت هذه الدراسات في مجملها إلى تنمية سلوك اللعب عند األطفال مما يؤدي إلى 

خفض السلوك العدواني والتكيف املدرسي، وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:

أجرى فريدمان ),Freedman, 2013(  دراسة استطالعية هدفت إلى معرفة أثر التدريب 

على برنامج إرشادي للعب؛ للتقليل من بعض السلوكيات العدوانية والنزاعات داخل الصف 

بني الطلبة. تكونت العينة من )209( طالب من الصف الثاني وحتى الصف العاشر. ومت 

اختيار )20( معلمًا للمشاركة في تطبيق البرنامج ملدة خمسة أشهر، بواقع )12( حصة في 

الشهر، وقام قسم اإلرشاد في املدرسة باإلشراف على تطبيق البرنامج وتقوميه. وأظهرت 

النتائج أن هناك تزايدًا في العالقات اإليجابية داخل الصف بني الطلبة من جانب، وبني 

واالحترام  التعاون  سلوكيات  في  زيادة  إلى  باإلضافة  آخر،  جانب  من  واملعلمني  الطلبة 

املتبادل، والعبارات اللفظية اإليجابية بني الطلبة، كما لوحظ وجود تناقص في السلوكيات 

العدوانية والنزاعات بني الطلبة.

الدرامي  اللعب  أثر  إبراز  إلى   )Howe, 2012( هاو  أجراها  التي  الدراسة  وهدفت 

واعتمدت على  الروضة،  االجتماعية ألطفال  الرهبة  وانخفاض  العدوانية  السلوكيات  على 

الرواية  األولى  على  تطبق  بحيث  مجموعتني  اختيار  ومت  سنوات   )5-2,5( بني  ما  عينة 

التقليدية، ويطبق على املجموعة الثانية اللعب الدرامي مثل لعبة اجلدة ثم قياس الفروق بني 

املجموعتني في اجلوانب االجتماعية واملعرفية. وأشارت النتائج إلى أن األطفال املمارسني 

العالقات االجتماعية وخفض  الدرامي أكثر منّوًا من اجلوانب االجتماعية، وتكوين  للعب 

السلوكيات العدوانية، كما أشارت أيضًا إلى ميل األطفال الذكور إلى األلعاب الدرامية، 

أما األطفال اإلناث فكن أكثر مياًل إلى الرواية التقليدية.
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وأجرى بندلتون )Pendleton, 2011( دراسة كشفية ألثر برنامج إرشادي في تخفيض 

حدة السلوك العدواني لطلبة املرحلة االبتدائية. وتكونت عينة الدراسة من )120( طالبًا من 

الصف الرابع واخلامس والسادس تتراوح أعمارهم ما بني )10-12( سنة. واختار الباحث 

من بني العينة الكلية )80( طالبًا وطالبة وقسمهما إلى مجموعتني: جتريبية وضابطة، عدد 

أفراد كل مجموعة )40( طالبًا. واستخدم الباحث مقياس العدوان ليرودنسكي. وأظهرت 

املجموعة  في  الدرجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج 

املباشر، كما أظهرت أيضًا وجود فروق  أو غير  املباشر  بالعدوان  يتعلق  فيما  التجريبية 

ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات في مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، 

وانخفاض العدوان لدى أفراد املجموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية البرنامج اإلرشادي في 

خفض حدة الكثير من مشكالت السلوك العدواني.

وأجرى قعدان )2010( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج املوسيقى 

الهادئة في خفض السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية في األردن، ومت اختيار 

القبلي  القياس  واختصرت في ضوء   )590( بالعدد  بدأت  املتيسرة حيث  بالطريقة  العينة 

الثامن(،  السابع،  العدواني لتصبح )30( طالبًا وطالبة من الصفوف )السادس،  للسلوك 

وجاء انتقاؤهم بطريقة قصدية. وقام الباحث بتطوير مقياس للسلوك العدواني موزع على 

خمسة مجاالت، كما قام أيضًا ببناء برنامج إرشادي جمعي للحد من السلوك العدواني. 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي تعزى إلى أثر 

املوسيقى الهادئة في جميع املجاالت وفي األداة ككل، كما كشفت النتائج عن عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى اجلنس في جميع املجاالت وفي األداة ككل.

وأجرى غنب )2007( دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج إرشادي قائم على السيكودراما 

في خفض السلوك العدواني لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية في األردن. وتكونت عينة 

الدراسة من )32( طالبًا وطالبة من طلبة املرحلة األساسية )األول، والثالث(. واستخدم 

متوسطات  بني  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  العدواني.  السلوك  مقياس  الباحث 

درجات مقياس تقدير السلوك العدواني لدى أفراد املجموعتني: التجريبية والضابطة بعد 

تطبيق البرنامج اإلرشادي ولصالح املجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود 

فروق بني متوسطات درجات مقياس تقدير السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية 

في املجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي القائم على السيكودراما يعزى 
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إلى اجلنس )ذكور، إناث(، وكذلك عدم وجود فروق بني متوسطات درجات مقياس السلوك 

للبرنامج  خضعت  التي  التجريبية  املجموعة  في  األساسية  املرحلة  طلبة  لدى  العدواني 

اإلرشادي القائم على السيكودراما تعزى إلى الصف الدراسي.

كما هدفت دراسة اخلطيب )2007( إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي تربوي 

األول  )الصف  الدنيا  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  لدى  السلوكية  املشكالت  لتخفيف  نفسي 

والثاني والثالث االبتدائي( باستخدام أساليب اللعب )الفن – الدراما( في مدارس وكالة 

الغوث الدولية، وقد طبق هذا البحث على عينة من الذكور بلغت )1121( تلميذًا وعينة من 

اإلناث بلغت )1162( تلميذة مت اختيارهم من عشر مدارس )خمسة من الذكور وخمس من 

اإلناث(، وقد مت استخدام أداتني للبحث: األولى: قائمة على املشكالت السلوكية، والثانية: 

على البرنامج اإلرشادي التربوي  النفسي حيث ترتكز فكرته على إدخال العنصر الفني 

الترفيهي املنظم ضمن العملية التربوية، وذلك من خالل تقدمي املادة العلمية للصف األول 

والثاني والثالث االبتدائي باستخدام التقنيات اإلرشادية الفنية التربوية والنفسية كالدراما 

تخفيف  في  تأثيره  وقوة  البرنامج  بنجاعة  النتائج  أفادت  وقد  الفن"الرسم"(،   – )التمثيل 

املشكالت السلوكية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية الدنيا.

وهدفت دراسة سانت )Santa, 2006( إلى قياس فاعلية اثنني من العالجات باللعب 

لتحسني التكيف املدرسي "العالج باللعب"، وطبق اللعب على  عينة مكونة من )78( طفاًل 

من )4-8( سنوات مت اختيارهم من )27( مدرسة، وقسموا إلى ثالث مجموعات؛ مجموعة 

ضابطة ومجموعتني جتريبيتني، ثم مت تدريب األطفال على تطبيق أنواع اللعب ملدة خمسة 

أسابيع بواقع ثالث جلسات يومّيًا مدة كل جلسة )20( دقيقة، وأسفرت النتائج عن فاعلية 

األلعاب املستخدمة حيث وجدت فروق دالة إحصائّيًا لصالح القياس البعدي في حتسني 

التكيف املدرسي. 

أما دراسة كابش )Kapsch, 2006( فقد هدفت إلى قياس فاعلية اللعب الدرامي على 

حل مشكالت النشاط الزائد وانخفاض التكيف، واعتمدت الدراسة على  عينة من أطفال 

الروضة والصف األول االبتدائي الذين يعانون من النشاط الزائد وانخفاض التكيف ومت 

تقسيمهم إلى مجموعتني، ثم طبق برنامج اللعب الدرامي على املجموعة التجريبية من خالل 

مسرح ينفذ عليه األطفال األلعاب الدرامية ملدة ثالثة أشهر، وفي نهاية البرنامج طلب من 

األطفال رسم شجرة حزينة وأخرى سعيدة ثم أجري القياس البعدي على كلتا املجموعتني، 
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إحصائّيًا  دالة  فروق  وجود  إلى  النتائج  وأشارت  والبعدي،  القبلي  القياسني  بني  وقورته 

لصالح املجموعة التجريبية وذلك من حيث انخفاض حدة النشاط الزائد وحتسني مستوى 

التكيف.

وهدفت دراسة روست وبروين )Rost, & Bruyn, 2000( إلى دراسة فاعلية استخدام 

أنواع من اللعب في خفض االكتئاب لدى أطفال ما قبل املدرسة واعتمدت على عينة مكونة 

من )21( طفاًل تتراوح أعمارهم ما بني )3-6( سنوات مت تقسيمهم إلى ثالث مجموعات، 

وقدم لكل مجموعة نوع من أنواع اللعب، إحدى هذه املجموعات قدم لها اللعب الدرامي، 

مستوى  انخفض  الدرامي  اللعب  لها  قدم  التي  املجموعة  أن  الدراسة  نتائج  من  وكان 

اكتئابهم، ومارسوا اللعب الدرامي كما يرونه هم من وجهة نظرهم، أي أنهم خرجوا عن 

القواعد واخلطوات احملددة لهم. ولكن بحسب هذه الدراسة  وخصوصًا املجموعة التي قدم 

لها اللعب الدرامي فإنها جنحت في تنمية املشاركة لدى األطفال بجانب حتقيق الدراسة 

ألهدافها األخرى.

الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة والعينة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الرابع األساسي، والبالغ عددهم )84( 

طالبًا واختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية، والبالغ عددها )30( طالبًا من الطالب الذين 

حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس السلوك العدواني، ودرجات منخفضة على مقياس 

التكيف املدرسي، ثم وزعوا بطريقة عشوائية إلى مجموعتني جتريبية وضابطة.

املجموعة التجريبية:
تكونت من )15( طالبًا تلقوا برنامجًا إرشادّيًا باللعب، التقى بهم الباحث مبعدل لقاء 

أسبوعي، وتكون البرنامج من ثماني جلسات إرشادية باللعب، مدة كل جلسة )90( دقيقة.

املجموعة الضابطة:
تكونت من )15( طالبًا ولم يلتِق الباحث بهم ولم يتعرضوا لبرنامج اإلرشاد باللعب، 

وجرى وضعهم على قائمة االنتظار.
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جدول )1(
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع املجموعة والقياس القبلي والبعدي

مقياس التكيف املدرسيمقياس السلوك العداونيالقياس

بعديقبليبعديقبلينوع املجموعة

١5١5١5١5املجموعة التجريبية

١5١5١5١5املجموعة الضابطة

30 303030 املجموع

أدوات الدراسة:
Aggressive behavior scale:1- مقياس السلوك العدواني

مارشاك  أعده  الذي  العدواني  السلوك  مقياس  الدراسة  هذه  في  الباحث  استخدم 

)Marshak, 2001( ، وقام الباحث بتعريبه وتقنينه على البيئة األردنية، وقد تألف املقياس 

بصورته األصيلة من )30( فقرة تقيس السلوك العدواني لدى األطفال، وقام بعرض املقياس 

على مجموعة من احملكمني املختصني إلبداء آرائهم حول فقرات املقياس ومالءمتها. وجاءت 

املالحظات بحذف )٩( فقرات أشار أغلب احملكمني إلى أنها غير مالئمة، فاستبعدت، ولهذا 

فإن املقياس أصبح بصورته النهائية مكونًا من )2١( فقرة تكون اإلجابة على سلم رباعي 

من صفر - 3 ، بينما تتراوح الدرجة الكلية بني صفر إلى 63.وقام الباحث باستخراج 

الصدق التمييزي كاآلتي:

جدول )2(
الصدق التمييزي ملقياس السلوك العدواني

مستوى الداللةاالنحراف املعياريالوسط الحسايبالعددنوع املجموعة

٨١.2٨0.430.0١٩الدنيا

٨2.٩١0.١٧العليا
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جدول )3(
الصدق التمييزي للبعد الشخصي ملقياس التكيف

مستوى الداللةاالنحراف املعياريالوسط الحسايبالعددنوع املجموعة

٨0.630.240.00١الدنيا

٨١.٩٩0.04العليا

جدول )4(
الصدق التمييزي للبعد االنفعالي ملقياس التكيف

مستوى الداللةاالنحراف املعياريالوسط الحسايبالعددنوع املجموعة

٨0.630.220.006الدنيا

٨١.٩40.0٩العليا

جدول )5(
الصدق التمييزي للبعد السلوكي ملقياس التكيف

مستوى الداللةاالنحراف املعياريالوسط الحسايبالعددنوع املجموعة

٨0.٧١0.230.00٧الدنيا

٨١.٩50.0٩العليا

جدول )6(
الصدق التمييزي للبعد االجتماعي ملقياس التكيف

مستوى الداللةاالنحراف املعياريالوسط الحسايبالعددنوع املجموعة

٨0.6٧0.220.0١4الدنيا

٨١.٩60.0٩العليا
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وقام الباحث كذلك باستخراج الثبات للمقياس بطريقة إعادة االختيار بفاصل زمني 

أسبوعني؛ حيث وجد معامل ثبات مقداره )84%(، من خالل تطبيق املقياس على عينة مكونة 

بجمع  املقياس  على  الكلية  الدرجة  الدراسة.وتستخرج  عينة  خارج  من  طالبًا   )30( من 

الدرجات التي متثل مستوى التكيف املدرسي على فقرات املقياس، وتكون الدرجة الكلية 

للمقياس بني )صفر – 120(. 

Counselig program :3- البرنامج اإلرشادي
وقام الباحث بإعداد برنامج إرشادي يستند إلى اللعب، مكوٍن من ثماني جلسات مدة 

كل جلسة )90( دقيقة بهدف خفض السلوكيات العدوانية بني األطفال وحتسني مستوى 

تكيفهم املدرسي من خالل األلعاب. وفيما يلي عرض مختصر جللسات البرنامج اإلرشادي:

ف بنفسك، ثم تطبيق ألعاب دوائر األلوان، وألعاب اجلسور  - اجللسة األولى: مترين عرِّ
املعلقة.

قوارب  وألعاب  البالونات،  وألعاب  الصيادين،  ألعاب  على  التركيز  الثانية:  اجللسة   -
النجاة.

واأللعاب  القدم،  وكرة  القرش،  سمك  ألعاب  على  األطفال  تدريب  الثالثة:  اجللسة   -
والسباق. كالقفز،  الرياضية 

- اجللسة الرابعة: التدريب على ألعاب نقل الكرة، وألعاب عبور الدائرة، وألعاب نقل 
املاء.

- اجللسة اخلامسة: التدريب على ألعاب البائع املتجول، وألعاب الرقم السري، وألعاب 
الرمال.

- اجللسة السادسة: التدريب على ألعاب طرزان، وشد احلبل، وعبور الدوائر.
- اجللسة السابعة: التدريب على ألعاب السلسلة املتأرجحة، ومتارين إكمال الرسم.

- اجللسة الثامنة: التدريب على ألعاب التسلق، واجلسر اخلشبي، وألعاب الكراسي، 
وأخذ املنديل.

إجراءات الدراسة:

متثلت إجراءات الدراسة في اخلطوات اآلتية:

١ . )84( عددهم  والبالغ  األساسي(،  الرابع  الصف  )طلبة  الدراسة  مجتمع  حتديد 
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طالبًا.  )30( من  الدراسة  عينة  وتكونت  طالبًا، 

2 . )90( كل جلسة  مدة  ثماني جلسات  من  يتكون  للعب،  إرشادي  برنامج  تصميم 

الرياضية. األنشطة  على  التركيز  من خالل  البرنامج  ُبنَي  وقد  دقيقة، 

اعتماد أداتني للدراسة هما: مقياس السلوك العدواني، ومقياس التكيف املدرسي، . 3

واستخرجت دالالت صدق املقياسني وثباتهما، وطبقت األداتان بوصفهما اختبارًا 

قبلّيًا وبعدّيًا.

مت تطبيق برنامج اإلرشاد باللعب على املجموعة التجريبية املكونة من )15( طالبًا . 4

حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس السلوك العدواني، وعلى أدنى الدرجات 

على مقياس التكيف املدرسي، ومت التطبيق في الفصل األول من العام الدراسي 

2016، وكان الباحث يلتقي مع أفراد املجموعة التجريبية ملدة )90( دقيقة أسبوعّيًا. 

أما املجموعة الضابطة فلم يلتِق بهم الباحث، وتركت على قائمة االنتظار.

التصميم والتحليل اإلحصائي:
ُتعد هذه الدراسة شبه جتريبية، وتهدف إلى التعرف على برنامج إرشادي، يستند إلى 

اللعب في خفض السلوك العدواني، وحتسني مستوى التكيف املدرسي لدى أفراد املجموعة 

التجريبية مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة، وقد استخدم اختبار حتليل التباين املشترك 

التجريبية  املجموعتني  بني   املقارنة  من خالل  التجريبية  املعاجلة  أثر  ملعرفة  ANCOVA؛ 

والضابطة. وفيما يلي حتديد متغيرات الدراسة:

املتغير املستقل، البرنامج اإلرشادي باللعب.

املتغيرات التابعة:   1( السلوك العدواني.     2( التكيف املدرسي.

وبذلك يكون التصميم شبه التجريبي كما يلي:

املجموعة التجريبية:  قياس قبلي – برنامج إرشادي باللعب – قياس بعدي
 O1  × O2    

قياس قبلي – ال معاجلة – قياس بعدي   املجموعة الضابطة: 
O1 O2

نتائج الدراسة:
السلوك  خلفض  باللعب  إرشادي  برنامج  فاعلية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
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العدواني، وحتسني مستوى التكيف املدرسي لدى طلبة الصف الرابع األساسي، وستعرض 

نتائجها بناء على فرضيات الدراسة:

1. نتائج الفرضية األولى:
السلوك  مستوى  )a=0.05( في  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

العدواني  السلوك  باللعب خلفض  اإلرشاد  لبرنامج  تعرضوا  الذين  الطلبة  بني  العدواني 

املدرسي.  التكيف  وحتسني 

السلوك  لدرجة  املعياري  واخلطأ  املعدلة،  احلسابية  املتوسطات   )7( اجلدول  ويبني 

البعدي. القياس  على  العدواني 

جدول )7(
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية والضابطة

على القياس البعدي ملقياس السلوك العدواني

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية0١0,٧50١١.0

الضابطة٧50١3,60.0

التباين  حتليل  استخدم  إحصائّيًا،  دال  املتوسطات  بني  االختالف  أن  من  وللتحقق 

املشترك. التباين  حتليل  نتائج  يوضح   )8( واجلدول   ،)ANCOVA( املشترك 

جدول )8(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس السلوك العدواني

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.016.18152.095142.095*
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القياس القبلي0.00147.8821473.91111473.911

اخلطأ8.42827227.555--

الكلي291798.667---

(0.05≥a( دال إحصائّيًا عن •

يتبني من اجلدول )8( أن الفروق بني املتوسطات بلغت مستوى الداللة اإلحصائية؛ حيث 

بلغت قيمة اإلحصائي )ف( )6.181( وهي دالة عند مستوى أقل من )0.05(. وبالرجوع إلى 

جدول املتوسطات احلسابية، نلحظ أن الفروق كانت لصالح طلبة املجموعة التجريبية الذين 

تلقوا برنامجًا إرشادّيًا للعب؛ حيث انخفض مستوى السلوك العدواني لديهم بشكل دال 

إحصائّيًا،؛ مما يشير إلى فاعلية البرنامج في خفض مستوى السلوك العدواني.

2. نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )a=0.05( في مستوى التكيف املدرسي 

محسوبة بالدرجة الكلية على املقياس وأبعاده الفرعية بني الطلبة الذين تعرضوا لبرنامج 

اإلرشاد باللعب، والطلبة الذين لم يتعرضوا للبرنامج.

التكيف  ملقياس  املعياري  واخلطأ  املعدلة،  احلسابية  املتوسطات   )9( اجلدول  ويبني 

البعدي. القياس  على  املدرسي 

جدول )9(
املتوسطات احلسابية املعدلة، واخلطأ املعياري للمجموعتني التجريبية والضابطة على 

القياس البعدي ملقياس التكيف املدرسي )الدرجة الكلية(

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية44٨٨2.062.١

الضابطة005.44٨٩١.١

وللتحقق من أن االختالف بني املتوسطات دال إحصائّيًا، مت استخدام حتليل التباين 

املشترك )ANCOVA(، واجلدول )10( يوضح نتائج حتليل التباين املشترك.
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جدول )10(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس التكيف املدرسي )الدرجة الكلية(

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.6140.2618.04318.043

القياس القبلي0.0096.5462874.96112974.961

اخلطأ30.81427831.973--

الكلي293999.467---

يتبني من اجلدول )10( أن الفروق بني املتوسطات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية؛ 

حيث بلغت قيمة اإلحصائي )ف( )0.261(، وهي ليست دالة عند مستوى أقل من )0.05(. 

وبالرجوع إلى جدول املتوسطات احلسابية، نلحظ أن الفروق لم تكن لصالح طلبة املجموعة 

التكيف  مستوى  يتحسن  لم  حيث  باللعب؛  اإلرشاد  لبرنامج  تعرضوا  الذين  التجريبية 

في حتسني  البرنامج  فاعلية  عدم  إلى  يشير  مما  إحصائّيًا؛  دال  بشكل  لديهم  املدرسي 

املدرسي. السلوك  مستوى 

جدول )11(
املتوسطات احلسابية املعدلة، واخلطأ املعياري للمجموعتني التجريبية والضابطة على 

القياس البعدي ملقياس التكيف املدرسي )البعد األول، الشخصي(

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية0.68323.835

الضابطة0.68323.032

التباين  حتليل  استخدم  إحصائّيًا،  دال  املتوسطات  بني  االختالف  أن  من  وللتحقق 

املشترك. التباين  حتليل  نتائج  يوضح   )12( واجلدول   ،)ANCOVA( املشترك 
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جدول )12(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس التكيف املدرسي )البعد األول، الشخصي(

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.4180.6784.63614.636

القياس القبلي0.0018.382125.7821125.782

اخلطأ6.84327184.752--

الكلي29331.367---

يتبني من اجلدول )12( أن الفروق بني املتوسطات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية؛ 

حيث بلغت قيمة اإلحصائي )ف( )0.678(، وهي ليست دالة عند مستوى أقل من )0.05(. 

وبالرجوع إلى جدول املتوسطات احلسابية، نلحظ أن الفروق لم تكن لصالح طلبة املجموعة 

التكيف  مستوى  يتحسن  لم  حيث  باللعب؛  اإلرشاد  لبرنامج  تعرضوا  الذين  التجريبية 

املدرسي لديهم على البعد األول الشخصي بشكل دال إحصائّيًا.

جدول )13(
املتوسطات احلسابية املعدلة، واخلطأ املعياري للمجموعتني التجريبية والضابطة على 

القياس البعدي ملقياس التكيف املدرسي )البعد الثاني، االنفعالي(

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية0.46320.130

الضابطة0.46319.670
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التباين  حتليل  استخدم  إحصائّيًا،  دال  املتوسطات  بني  االختالف  أن  من  وللتحقق 

املشترك. التباين  حتليل  نتائج  يوضح   )١4( واجلدول   ،)ANCOVA( املشترك 

جدول )14(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس التكيف املدرسي )البعد الثاني، االنفعالي(

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.4890.4911.57711.577

القياس القبلي0.00139.091446.4411446.441

اخلطأ3.2092786.565--

الكلي29542.700---

يتبني من اجلدول )١4( أن الفروق بني املتوسطات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية؛ 

من  أقل  مستوى  عند  دالة  ليست  وهي   ،)0.4٩١( )ف(  اإلحصائي  قيمة  بلغت  حيث 

لصالح  تكن  لم  الفروق  أن  نلحظ  املتوسطات احلسابية،  إلى جدول  وبالرجوع   .)0.05(

طلبة املجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج اإلرشاد باللعب؛ حيث لم يتحسن مستوى 

التكيف املدرسي لديهم على البعد الثاني االنفعالي بشكل دال إحصائّيًا.

جدول )15(
املتوسطات احلسابية املعدلة، واخلطأ املعياري للمجموعتني التجريبية والضابطة على 

القياس البعدي ملقياس التكيف املدرسي )البعد الثالث، السلوكي(

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية0.4224.437

الضابطة0.43424.496
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التباين  حتليل  استخدم  إحصائّيًا،  دال  املتوسطات  بني  االختالف  أن  من  وللتحقق 

املشترك. التباين  حتليل  نتائج  يوضح   )١6( واجلدول   ،)ANCOVA( املشترك 

جدول )16(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس التكيف املدرسي )البعد الثالث، السلوكي(

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.9230.0100.02610.026

القياس القبلي0.00174.387466.4471466.447

اخلطأ2.6752772.219--

الكلي29453.467---

يتبني من اجلدول )١6( أن الفروق بني املتوسطات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية؛ 

من  أقل  مستوى  عند  دالة  ليست  وهي   ،)0.0١0( )ف(  اإلحصائي  قيمة  بلغت  حيث 

لصالح  تكن  لم  الفروق  أن  نلحظ  املتوسطات احلسابية،  إلى جدول  وبالرجوع   .)0.05(

طلبة املجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج اإلرشاد باللعب؛ حيث لم يتحسن مستوى 

التكيف املدرسي لديهم على البعد الثالث السلوكي بشكل دال إحصائّيًا.

جدول )17(
املتوسطات احلسابية املعدلة، واخلطأ املعياري للمجموعتني التجريبية والضابطة على 

القياس البعدي ملقياس التكيف املدرسي )البعد الرابع، االجتماعي(

املجموعةاملتوسطالخط املعياري

التجريبية0.33324.072

الضابطة0.33323.394
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التباين  حتليل  استخدم  إحصائّيًا،  دال  املتوسطات  بني  االختالف  أن  من  وللتحقق 

املشترك. التباين  حتليل  نتائج  يوضح   )18( واجلدول   ،)ANCOVA( املشترك 

جدول )18(
نتائج حتليل التباين املشترك لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية 

والضابطة على مقياس التكيف املدرسي )البعد الرابع، االجتماعي(

قيمة فالداللة
متوسطات 

املربعات
درجات 

احلرية

مجموع 

املربعات
مصدر التباين

املجموعة0.1652.0323.31413.314

القياس القبلي0.0069.7113.7061113.706

اخلطأ1.6312744.027--

الكلي29173.86---

يتبني من اجلدول )١٨( أن الفروق بني املتوسطات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية؛ 

من  أقل  مستوى  عند  دالة  ليست  وهي   ،)0.032( )ف(  اإلحصائي  قيمة  بلغت  حيث 

لصالح  تكن  لم  الفروق  أن  نلحظ  املتوسطات احلسابية،  إلى جدول  وبالرجوع   .)0.05(

طلبة املجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج اإلرشاد باللعب؛ حيث لم يتحسن مستوى 

التكيف املدرسي لديهم على البعد الرابع االجتماعي بشكل دال إحصائّيًا.

املناقشات والتوصيات
السلوك  خفض  في  باللعب  إرشادي  برنامج  فاعلية  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 

وقد  األساسي،  الرابع  الصف  طلبة  لدى  املدرسي  التكيف  مستوى  وحتسني  العدواني، 

أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية برنامج اإلرشاد باللعب، في خفض السلوك العدواني 

فاعلية  عدم  إلى  النتائج  أشارت  كذلك  الضابطة،  باملجموعة  مقارنة  التجريبية  للمجموعة 

برنامج اإلرشاد باللعب في حتسني مستوى التكيف املدرسي لدى طلبة املجموعة التجريبية. 

فقد أشار حتليل التباين املشترك إلى أن الفروق في املتوسطات بني املجموعتني التجريبية 

الذين  التجريبية   املجموعة  طلبة  وأظهر  اإلحصائية،  الداللة  مستوى  بلغت  والضابطة 



37
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

القياس  بني  العدواني  السلوك  مستوى  في  انخفاضًا  باللعب  اإلرشاد  لبرنامج  تعرضوا 

القبلي والقياس البعدي مقارنة باملجموعة الضابطة. وميكن عزو ذلك إلى أن البرنامج ركز 

حيث  اجلسمية؛  الطاقة  وتفريغ  الرياضية  بالنشاطات  املتعلقة  والتدريبات  املهارات  على 

إن األلعاب الرياضية أسهمت في منو الطفل، فاللعب يعلم الطفل قيمة العمل اجلماعي. 

فباللعب يستطيع الطفل أن يقيم عالقات جيدة ومتوازنة تقلل من السلوك العدواني املوجه 

نحو اآلخرين، والتحرر من التمركز pmg الذات، ومن خالل اللعب يكتسب الطفل معرفة 

عن العالم اخلارجي، وتعلُّم أدواره االجتماعية وأدوار اآلخرين. وقد يكون اختيار األلعاب 

املناسبة في البرنامج قد ساعد على إثارة انتباه األطفال لبعض املواقف االجتماعية، مثل 

اكتساب املهارات االجتماعية، التي تتجلَّى في احترام اآلخر، ومهارة التواصل. كذلك بعض 

األلعاب التي قدمت للطلبة ساعدتهم على إعطاء قيمة ألنفسهم وتقدير اآلخرين واحترامهم 

البرنامج  في  طبقت  التي  اجلماعية  فاأللعاب  أدوارهم،  أو  حقوقهم  على  االعتداء  وعدم 

ساعدت الطلبة على التفاعل مع نظائرهم من الطلبة اآلخرين، وتعلم الطفل من خالل ذلك 

مفاهيم معينة مثل: التحمل، واملشاركة، واالهتمام مبشاعر اآلخرين، كل ذلك ساعد وأدى 

إلى تنمية روح اجلماعة والتعاون وإلى خفض مستوى السلوك العدواني عند الطلبة، وهذا 

يتفق مع نتائج دراسة هاو)Howe, 2012( التي أشارت نتائجها إلى أن اللعب الدرامي 

 )Freedman, 2013( خفض من مستوى السلوكيات العدوانية. واتفقت مع دراسة فريدمان

التي أشارت نتائجها إلى انخفاض السلوك العدواني والنزاعات داخل الصف بني الطلبة، 

وأيضًا اتفقت مع دراسة )قعدان، 20١0( التي أشارت نتائجها إلى أن املوسيقى الهادئة 

أسهمت في خفض السلوكيات العدوانية لدى طلبة املرحلة األساسية. وأيضًا اتفقت مع 

السلوك  انخفاض  إلى  نتائجها  التي أشارت   )Bendleton, 2011( بندلتون  نتائج دراسة 

العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية من خالل تطبيق برنامج إرشادي.

الفروق في  التباين املشترك أن  الثانية، فقد أظهر حتليل  بالفرضية  يتعلق  أما فيما 

املتوسطات بني املجموعتني التجريبية والضابطة لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، كما 

أن متوسطات القياسات القبلية والبعدية لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة، 

لم تظهر فروقًا دالة بني طلبة املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على الدرجة الكلية 

ملقياس التكيف املدرسي، وميكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة املجموعة التجريبية كانوا 

النشاط  أثناء ممارسة  األلعاب في  بتعليمات  ويلتزمون  الرياضية  يلعبون ضمن األنشطة 
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أثناء  كانوا في  فالطلبة  املدرسة مع زمالئهم.  تعلموه داخل  ما  ثم ال يطبقون  الرياضي، 

نتائج  الشروط، فكانت  ويتكيفون ضمن هذه  األلعاب  الرياضية ملتزمني بشروط  األلعاب 

البرنامج فعالة بشكل بسيط إال أنها لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية.

كذلك ميكن عزو هذه النتيجة إلى أن التدريب على األنشطة الرياضية أدى إلى انخفاض 

السلوك العدواني ولكنه لم يؤدِّ إلى انخفاض التكيف املدرسي، وقد يعود السبب في ذلك 

إلى أن التكيف يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، فلو استمر برنامج اإلرشاد باللعب لفصل 

دراسي كامل، فإن ذلك ميكن أن يعطي نتائج ذات داللة إحصائية؛ ذلك أن التكيف املدرسي 

يحتاج إىل أن يبدأ الفرد بتعديل سلوكياته والتفاعل بإيجابية مع األوضاع اجلديدة. وهذه 

النتيجة لم تتفق مع نتائج دراسة كابش )Kapsch, 2006( التي أشارت نتائجها إلى حتسن 

مستوى التكيف لدى األطفال من خالل استخدام برنامج للعب الدرامي.

الشخصي،  البعد  وهي:  املدرسي  التكيف  ملقياس  الفرعية  باألبعاد  يتعلق  فيما  أما 

واالنفعالي، والسلوكي، واالجتماعي، فقد أشارت نتائج حتليل التباين املشترك إلى أن الفروق 

بني املتوسطات للمجموعتني التجريبية، والضابطة لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، كما 

أشارت إليه متوسطات القياسات القبلية والبعدية لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة.

على  املدرسي  التكيف  ملستوى  حتسن  ظهور  عدم  وهي  النتيجة،  هذه  عزو  وميكن 

زمنية  وفترة  تدريب  إلى  حتتاج  عملية  التكيف  أن  إلى  الفرعية،  واألبعاد  الكلية  الدرجة 

طويلة، فاخلطوة األولى تكون بالتدريب على النشاطات الرياضية ثم إعطاء واجبات لألطفال 

لتطبيقها مع األطفال اآلخرين خارج املدرسة، فالبرنامج استغرق ثماني جلسات، ويبدو 

أنها لم تكن كافية إلظهار حتسن في التكيف املدرسي؛ ألن تكيف الفرد يتضمن جوانب 

مختلفة، فهناك جانب بيولوجي، وجانب نفسي، وجانب اجتماعي، وكلها حتتاج إلى تدريب 

وممارسة يومية حتى تسهل عملية التكيف املدرسي.

وفي ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث ببناء برامج 

القصيرة،  بالقصة  واإلرشاد  بالسيكودراما  واإلرشاد  باملوسيقى  اإلرشاد  تتناول  إرشاد 

وتتناول الفئات العمرية املختلفة، وتتضمن اجلوانب السلوكية، والفسيولوجية، واالجتماعية 

واالنفعالية، وبناء برامج إرشاد فردي تستخدم أساليب سلوكية وأساليب معرفية لتدريب 

ومعرفية،  وسلوكية،  رياضية،  برامج  وتصميم  اإليجابية،  السلوكيات  على  املدارس  طلبة 

وإجراء مقارنة بينها.
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توظيف المعلمة للحظات التعليمية
المالئمة لتنمية المفاهيم الرياضية

في رياض األطفال

أ. إلهام أحمد العمري *

مقدمة: 
أصبحت الرياضيات أكثر أهمية مع انتشار العلوم والتكنولوجيا في الوقت احلالي، 

بالتكنولوجيا  الناس  اهتمام  تزايد  فمع  اإلنسان،  حياة  أوجه  جميع  فى  تأثيرها  وزاد 

واحلواسيب، واالتصاالت، أصبحت الرياضيات مفتاحًا للفرص الوظيفية التي تعتمد على 

التقنية. فالرياضيات ليست مجرد قواعد نظرية، بل هي أداة عملية تستخدم في مواقف 

)Baroody, 1987( اليومية.  احلياة 

املدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  للتعلم  األساسية  املفاهيم  من  الرياضية  املفاهيم  وتعد 

وتشكل جزءًا كبيرًا من حياة الطفل اليومية، فأساس الرياضيات يتمثل في حتليل مشكالت 

احلياة الواقعية والتوصل حللها، واملفاهيم الرياضية حتيط بالطفل في كل مكان وتظهر 

بشكل عفوي تلقائي في األحداث اليومية، وفي أثناء اللعب

Seo & Ginsburg, 2004, Emfinger; (2009)

تقدمي  لربط  التخطيط  املهم  فمن  الرياضيات،  الطفل  تعلم  في  مهّمًا  دورًا  املعلمة  وتلعب 

املفاهيم الرياضية املجردة بطبيعتها، مبواقف من احلياة اليومية وتطبيقاتها إلتاحة الفرصة 

تدريس  أن  إلى   )200٩( أشارت صالح  فقد  لها.  استيعابه  وتعزيز  فهمه  لتعميق  للطفل 

الرياضيات لألطفال مبعزل عن واقع حياتهم يؤدي إلى إحباط األطفال؛ بسبب عدم فهمهم 

لها. وبالتالي تتكون لديهم توجهات سلبية جتاه الرياضيات، متتد للمراحل التعليمية التالية.

* قسم دراسات الطفولة ـ كلية االقتصاد املنزلي - جامعة امللك عبد العزيزـ جدة.
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 ويستخدم مصطلح أو عبارة اللحظات التعليمية من قبل معلمي رياض األطفال عند مناقشتهم

 لتجارب التدريس الفعالة، فاللحظة التعليمية املدركة بدقة واملعاجلة بشكل مناسب من قبل

 املعلم ميكن أن توفر جتربة تعليمية رائعة للطفل، ولكن القليل من األبحاث ناقشت ماهية

 ,Copley( .هذه اللحظات وكيف يستغلها املعلم في أثناء ممارساته، وماذا تعني للمتعلم

Jones, & Dighe, 2007 ;Hyun, 2006(

وتركيزهم  األطفال  فعل  لردود  االستجابة  طريقة  في  لها  املعلمني  استغالل  ويتمثل 

على إشراكهم في النقاشات وتشجيعهم على التفاعل معهم ومع أقرانهم للعمل على تنمية 

املفاهيم الرياضية لديهم. وقد أثبتت الدراسات السابقة اختالف طريقة تفاعل املعلمة مع 

الطفل ودافعيته  ناشئة من رغبة  الطفل؛ كونها  تعلم  تعتبر مهمة في  التي  اللحظات  هذه 

للتعلم، ففي الغالب تتجاهل املعلمة هذه اللحظة أو تفقدها أو تعيد توجيهها دون تلبية حاجة 

)Diaz, 2008; Myhill & Warren, 2005; Myhill, 2005(. الطفل للتعلم

وقد تنوعت الدراسات التي عنيت بدراسة اللحظات التعليمية من حيث اهتماماتها، فقد 

سعت بعض الدراسات إلى تصنيف اللحظات التعليمية، إال أنها لم تقترح تفسيرات ألسباب 

فقدان أو توظيف اللحظات التعليمية والعوامل املؤثرة على كل منها كغيرها من الدراسات 

)Muir, 2008(. أو أنها اهتمت باللحظات التعليمية املخطط لها من قبل املعلمة وأهملت 

املستخدم  النظام  بناء  على  ركزت  أنها  أو   .)Haug, 2013( العفوية  التعليمية  اللحظات 

التعليمية  للحظات  التوضيحية  األمثلة  وأهملت  وطريقة حتليلها  املسجلة  البيانات  لتحليل 

. )Arafeh Smerdon & Snow, 2001( .وتفسير تفاعل املعلمني معها

ومن هنا نشأت فكرة البحث احلالي، الذي يهتم بدراسة اللحظات التعليمية املتعلقة 

باملفاهيم الرياضية، التي تظهر خالل تفاعل األطفال بشكل عفوي، وبدراسة طرق تفاعل 

املعلمات معها؛ مما يهدف إلى إضافة املزيد من املعرفة حول هذا املوضوع، واستكمال ما 

توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج. 

مشكلة البحث
من خالل خبرة الباحثة بوصفها معلمة في رياض األطفال، وبناء على املالحظة امليدانية 

التعليمية  اللحظات  من  العديد  وجود  اتضح  االستطالعية،  الدراسة  الروضات خالل  في 

املرتبطة باملفاهيم الرياضية، وذلك خالل البرنامج اليومي للروضة، مع مالحظة التفاوت في 

طرق تفاعل املعلمات مع هذه اللحظات التي تظهر من قبل األطفال، والتي ميكن أن يكون 



43
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

استغاللها فرصة مالئمة لتعزيز تعلم املفاهيم الرياضية لديهم، بينما يتم فقدانها أو توظيفها 

بطرق مختلفة. وقد أكدت الدراسات السابقة على أهمية توظيف هذه اللحظات التعليمية 

في تنمية املفاهيم لدى الطفل

 Baroody, Burchinal, Carver, Jordan & McDowell, 2013 ;  ,Frye Bradley &( 

.)Bradley , 2014

وأوضحت الدراسات أن عدد اللحظات التعليمية التي يفقدها املعلمون بسبب جتاهلهم 

أو إعادة توجيههم لها يفوق عدد اللحظات التعليمية التي يقومون بتوظيفها

Myhill & Warren, 2005; Diaz, 2008; Haung, 2014; )Myhill,2005(.

وبذلك ظهرت مشكلة الدراسة احلالية التي تهتم ببحث تفاعل املعلمة مع اللحظات 

التعليمية املتعلقة بتنمية املفاهيم الرياضية لطفل الروضة؛ حيث أوصى املجلس الوطني 

  )National council of Teachers of Mathematics )NCTM( ملعلمي الرياضيات

)2002( بضرورة تعزيز املفاهيم الرياضية لدى الطفل عن طريق ربطها بواقعه بغرض 

تعميق املفاهيم لديه؛ وذلك لتجنب فصل الرياضيات عن واقع الطفل. 

وبناء على ذلك؛ فقد عمل البحث احلالي على رصد اللحظات التعليمية املالئمة لتنمية 

املفاهيم الرياضية وطريقة تفاعل املعلمات معها.

أسئلة البحث
وتتحد مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل التالي:

كيف يتم توظيف املعلمة للحظات التعليمية املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية يف 
األطفال؟ رياض 

وتتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية:

الرياضية . ١ لتنمية املفاهيم  التعليمية املفقودة واملوظفة املالئمة  ما نسبة اللحظات 

في رياض األطفال؟

رياض . 2 في  الرياضية  املفاهيم  لتنمية  املالئمة  املفقودة  التعليمية  اللحظات  ما 

األطفال؟

ما اللحظات التعليمية املوظفة املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية في رياض األطفال؟. 3

أهداف البحث

لتنمية  التعليمية املالئمة  للحظات  املعلمات  إلى دراسة توظيف  البحث احلالي  يهدف 
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الرياضية في رياض األطفال، وذلك من خالل: املفاهيم 

رياض . ١ في  الرياضية  املفاهيم  لتنمية  املالئمة  املوظفة  التعليمية  اللحظات  رصد 

األطفال.

رياض . 2 في  الرياضية  املفاهيم  لتنمية  املالئمة  املفقودة  التعليمية  اللحظات  رصد 

األطفال.

التعرف على آلية توظيف املعلمة للحظات التعليمية املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية . 3

في رياض األطفال. 

التعرف على آلية فقدان املعلمة للحظات التعليمية املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية . 4

في رياض األطفال.

أهمية البحث
تسهم نتائج الدراسة احلالية في حتقيق ما يلي: 

توضيح أهمية توظيف اللحظات التعليمية في تنمية املفاهيم الرياضية لألطفال.. ١

شرح آلية فقدان املعلمة للحظات التعليمية، وآلية توظيفها لها وذلك لتنمية املفاهيم . 2

الرياضية في رياض األطفال.

لتنمية املفاهيم الرياضية . 3 رفع الوعي مباهية اللحظات التعليمية وطرق توظيفها 

األطفال. لدى 

املساهمة في تعريف التربويني ومعدي برامج تأهيل وتدريب معلمات رياض األطفال . 4

بطرق توظيف وفقدان اللحظات التعليمية املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية ألطفال 

هذه املرحلة.

حدود البحث
احلدود املوضوعية: توظيف املعلمة للحظات التعليمية املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية 

في رياض األطفال.

احلدود الزمانية: طبق البحث ميدانّيًا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
١43٨/١43٧ هـ ملدة )٨( أسابيع.

احلدود املكانية: رياض األطفال األهلية في مدينة جدة التي تطبق منهج رياضيات 
خالل فترة يومية.
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احلدود البشرية: معلمات فصول املرحلة التمهيدية في املدارس األهلية مبدينة جدة 
التي تطبق منهج رياضيات خالل فترة يومية.

مصطلحات البحث
 )2005( Myhill & Warren ف اللحظات التعليمية )Teachable Moments(: عرَّ
اللحظات التعليمية بأنها : النقاشات التي يؤدي استغاللها إلى تدعيم منو مفهوم محدد عند 

الطفل، وفقدانها يترتب عليه تعطيل منو املفهوم.

التعريف اإلجرائي للحظات التعليمية: مجموعة من املواقف أو الفرص التي حتدث 
على شكل سلوك أو تعبير لفظي من املتعلم، يظهر فيها استعداده أو فضوله لتعلم مفهوم 

ما، فيؤدي استغالل املعلمة لها إلى تعلمه املفهوم الذي يحتاج لتعلمه في الوقت الذي يريد 

أن يتعلم فيه، بينما يؤدي تفويت املعلمة لفرصة استغالله إلى فقدان الوقت املالئم والرغبة 

في التعلم لدى الطفل وبالتالي ضياع فرصة التعلم املالئمة.

املفاهيم  تعرِّف سليمان )20١١(   :)Mathematical Concepts( الرياضية  املفاهيم 
الرياضية بأنها "فكرة رياضية مجردة ملجموعة من املواقف التي تشترك في خواصها.")١٧3(.

فها موسى )2005( بأنها: "اإلدراك العقلي للخاصية أو مجموعة اخلواص  بينما يعرِّ

املشتركة بني مجموعة من األشياء أو املواقف وجتريد هذه اخلاصية أو مجموعة اخلواص 

املشتركة بني مجموعة من األشياء أو املواقف وجتريد هذه اخلاصية أو مجموعة اخلواص 

بإعطائنا اسمًا يعبر عنه بلفظ أو رمز أو بهما معًا". )33(.

ويظهر  السابق،  التعريف  الباحثة  تتبنى  الرياضية:  للمفاهيم  اإلجرائي  التعريف 
إجرائّيًا في الدراسة في املفاهيم التالية: مفاهيم األعداد والعمليات على األعداد، والهندسة، 

واجلبر، والقياس، واإلحصاء واالحتماالت.

اإلطار النظري
يتناول اإلطار النظري متغيرات البحث األساسية وما ورد حولها من دراسات؛ حيث 

يسلط املبحث األول الضوء على مفهوم اللحظات التعليمية وتعريفاتها وأنواعها، في حني 

يتناول املبحث الثاني املفاهيم الرياضية ودور املعلمة في تنميتها عند الطفل.

املبحث األول: اللحظات التعليمية
يستخدم مصطلح اللحظات التعليمية Teachable Moments من قبل معلمات رياض 
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األطفال عند مناقشة جتارب التدريس الفعالة )Hyun, 2006(، ولكن القليل من األبحاث 

ناقش ماهية هذه اللحظات وكيف يستغلها املعلم في أثناء ممارساته، وماذا تعني للمتعلم. 

التعريفات  هذه  ومن  التعليمية،  اللحظات  مفهوم  تشرح  التي  التعريفات  تعددت  وقد 

أنها: فرص مخطط أو غير مخطط لها من قبل املعلم حتدث خالل فترة زمنية قصيرة )&  

Glaswell  Parr, 2009(. وُعّرفت أيضًا بأنها: مجموعة من السلوكيات التي تظهر لدى 

املتعلمني وتشير الستعدادهم وتقبلهم لتعلم مفهوم ما؛ وذلك بسبب إظهارهم عدم الفهم 

عبارة  بأنها:  فت  عرِّ كما   .)Arafeh, Smerdon, & Snow, 2001( الفضول  أو  واحليرة 

محدد  مفهوم  لتعلم  املتعلم  ورغبة  استعداد  يرى  عندما  املعلم  يوفرها  للتعلم  فرص  عن 

)Salvin,2012 ;Hyun & Marshall, 2003(.

لألطفال  املعلم  مالحظة  من  يكون  اللحظات  هذه  منشأ  أن   )2006(  Hyun ويرى 

واالستجابة ألسئلتهم واهتماماتهم. وتتألف اللحظات التعليمية على األقل من )3( مراحل: 

مرحلة البدء )التعبير(، اإلعداد )رّد الفعل(، النتيجة النهائية، وحتدد عبر الكالم، وميكن 

الصعوبة  على  واملتعلمون  املعلم  يعمل  عندما  منتهية  بأنها  التعليمية  اللحظات  اعتبار 

)Arafeh, Smerdon & )Snow, 2001( ويتجاوزونها 

للتعبير  السابقة  الدراسات  في  الباحثون  استخدمها  التي  املصطلحات  تعددت  وقد 

 Critical 2005(  مبصطلح( Warren و  Myhill عن اللحظات التعليمية، فقد وصفها

Moments وهي النقاشات التي يؤدي استغاللها إلى تدعيم منو مفهوم محدد عند الطفل، 

 Ostman , Hakanssonو Garrison وفقدانها يترتب عليه تعطيل منو املفهوم. بينما عبر عنها

)20١5( بأنها Educative Moments ويقصد بها اللحظات املعقدة التي ال ميكن التقاطها 

وتوظيفها بشكل كامل، وتهدف إلى تنمية تعلم األطفال عن طريق تعزيز البحث عن األفكار، 

ومناقشتها.

متثل  بأنها  التعليمية  باللحظات  املتعلقة  ديوي  جون  أفكار   )2004(  Ellis ويلخص 

التدريس  أولوية  املعلم  يغير  وبذلك  اليومية،  بحياتهم  مرتبط  لتعلم مفهوم  املتعلمني  حاجة 

التقليدي. السياق  في  التدريس  من  بداًل  املتعلمني  احتياجات  أو حتقق  لتواكب 

التعليمية، فحسب Haug )20١3( فإن  وتعددت اآلراء حول طرق توظيف اللحظات 

استجاباتهم  على  أفعاله  وردود  املتعلمني  مع  بتفاعله  يكون  اللحظات  لهذه  املعلم  توظيف 

في  السابقة  بخبراتهم  املتعلمني  استجابات  ربط  عند  كذلك  توظيفها  وميكن  وأسئلتهم. 
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الرياضيات، باإلضافة إلى إيجاد املفاهيم الرياضية اخلاطئة لديهم والعمل على تصحيحها 

 )Gervasoni, Clarke, McDonough, & Horne, 2002(.

تصنيف اللحظات التعليمية
صنف الباحثون اللحظات التعليمية في الدراسات السابقة إلى عدة أنواع فقد أجمع 

كل من Bradley و Bradley  )20١4( و Haug )20١3( في نتيجة دراساتهم على أن 

اللحظات التعليمية تصنف إلى صنفني، وذلك تبعًا لتخطيط املعلم لها، وهي: حلظات تعليمية 

املسبق  اإلعداد  املعلم  تتطلب من  املخططة  فاللحظات  أو عفوية.  مخططة، وغير مخططة 

لألسئلة التي تؤدي إلى نقاشات متنوعة؛ مما ييسر إدارة احلوار حول اهتمامات األطفال 

بشكل  منهم  تصدر  التي  اللحظات  انتظار  على  االقتصار  دون  التعليمية  العملية  ويثري 

بأن تخطيط   )20١3( Haug )Bradley & Bradley, 2014(. ويضيف  أو عفوي  تلقائي 

املعلم يكون بتوقعه الستجابات األطفال واالستعداد املسبق لها.

وحسب )Bradley & Bradley, 2014( فإن اللحظات التعليمية ميكن أن يخطط لها 

عند مراعاة املعلم النقاط التالية:

ـ منذجة املعلم لعمليات وإستراتيجيات التفكير.

ـ تقدمي خبرات واقعية من احلياة اليومية تتمحور حول اهتمامات األطفال مثل: حساب 

عدد اخلطوات املؤدية إلى الساحة اخلارجية، وعدد السعرات احلرارية في وجبتهم.

ـ التفاعل مع األطفال من خالل تشجيعهم على التفكير واملناقشة، مع التركيز على حاجة 

األطفال للمشاركة في عملية التعلم؛ ليكونوا متفاعلني مع الفكرة، ودون أن يتعاملوا 

معها بوصفهم مستقبلني فقط مع مراعاة املعلم اهتمامات األطفال.

أما اللحظات العفوية، فتظهر بشكل تلقائي ويتفاعل معها املعلم بأن يوقف متابعته 

 Haug للمنهج أو النشاط الذي خطط له؛ وذلك ليستجيب الحتياجات األطفال التي طرأت

.)2013(

واستنتج Muir )200٨( في دراسته تصنيفني للحظات التعليمية، وذلك تبعًا لتوظيف 

املعلم لها، حلظات تعليمية موظفة وحلظات تعليمية مفقودة، وميكن اعتبار اللحظة التعليمية 

بأنها موظفة عندما يعمل املعلم على توظيفها ودمجها خالل النشاط، بينما تكون مفقودة 

عندما يتم جتاهلها أو حني يفقدها املعلم بسبب عدم انتباهه لها.

 Myhill وفي إطار النظر إلى اللحظات التعليمية على أنها موظفة أو مفـقودة، قـدم
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وWarren )2005( تفصياًل لطرق استجابة املعلم لها وفقًا ملا يلي:

ـ    حلظات تعليمية تؤدي إلى تشويش األطفال: بسبب عدم ثقة املعلم في معلوماته عن 

احملتوى الذي  يقدمه، أو ضعف معرفة املعلم بفهم األطفال ومعلوماتهم السابقة.

ـ  حلظات تعليمية يعاد توجيهها: بحيث ينتهي حوار املعلم مع األطفال بتجاهله أو تخطيه 

الستجاباتهم، أو عن طريق إعادة توجيه استجابات األطفال لتتالءم مع ما خطط له 

مسبقًا للنشاط.

ـ   حلظات تعليمية يستجيب فيها املعلم لألطفال: وذلك عن طريق إيجاده فرصًا أكثر 

األطفال. لتفاعل 

أما عن طرق تصنيف التفاعل في الفصول التعليمية، 

فقد وضع Flanders )١٩٧0( نظام مالحظة لتصنيف التفاعل اللفظي في الفصول 

أو  الصمت  املتعلم،  كالم  املعلم،  كالم  رئيسة:  أقسام  ثالثة  إلى  إياه  مقسمًا  التعليمية، 

مايلي: وتتضمن  االرتباك 

تقبل مشاعر املتعلم.. ١

التشجيع أو املدح.. 2

تقبل أفكار املتعلم واستخدامها.. 3

طرح األسئلة.. 4

أسلوب احملاضرة أو الشرح.. 5

إعطاء توجيهات أو تعليمات أو إعادة توجيه السلوك.. 6

االنتقاد.. ٧

كالم الطفل يأتي استجابة للمعلم.. ٨

كالم الطفل منشؤه من الطفل نفسه.. ٩

السكوت أو االرتباك.. ١0

ويتضح من التصنيف السابق أن العناصر السبعة األولى تتعلق باملعلم بينما العنصران 

بعض  واعتمدت  االرتباك،  أو  الصمت  عن  والعاشر  بالطفل،  يتعلقان  والتاسع  الثامن 

الدراسات على هذا النظام في حتليل التفاعالت اللفظية املرتبطة بالرياضيات. فقد صنف 

Diaz )200٨( في دراسته تفاعل املعلم اللفظي مع األطفال عند استخدامهم الرياضيات 

في الفصل إلى )5( تصنيفات بناء على نظام Flanders السابق وهي: التجاهل، وتكرار أو 
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تقبل الفكرة، والتشجيع واملدح، وطرح سؤال، ودمج الرياضيات في احلوار.

للحظات  التصنيفات  جميع  من  االستفادة  على  الباحثة  عملت  احلالي،  البحث  وفي 

لتوظيف  املعلمة  بطريقة استجابة  واملتعلقة  السابقة  الدراسات  التي وردت في  التعليمية، 

اللحظات التعليمية، والبناء عليها في الدراسة احلالية وذلك لتصنيف اللحظات التعليمية 

التي متت مالحظتها، باإلضافة إلى االستفادة من تصنيفات التفاعالت اللفظية التي متت 

داخل الفصول التعليمية؛ وذلك لتحديد الطريقة التي توظف بها املعلمة هذه اللحظات أو 

تفقدها؛ باعتبار أن اللحظات التعليمية تقوم في أساسها على هذه التفاعالت.

المبحث الثاني: الرياضيات في مرحلة ما قبل المدرسة

تعد مرحلة ما قبل املدرسة مجااًل خصبًا لتعلم الرياضيات؛ حيث يستخدم األطفال 

العديد من املفاهيم الرياضية في لعبهم وممارساتهم في حياتهم اليومية، ويتناول املبحث 

احلالي مفهوم الرياضيات وأهميته و دور املعلمة في تنميتها لدى طفل هذه املرحلة.

أهمية تدريس الرياضيات لطفل ما قبل املدرسة
يعد تدريس الرياضيات من املوضوعات التي أهتم بها التربويون لكونها جزءًا مهمًا 

ف الرياضيات بأنها "علم األرقام وعملياتها وعالقتها بعضها  من العملية التعليمية. وتعرَّ

وقياسها وحتوالتها  وتركيبها  الفراغية  وتعميمها وجتريدها واألشكال  واندماجها  ببعض 

وتعميماتها، ولكن بالنسبة إلى األطفال الصغار فالرياضيات هي طريقة للنظر إلى العالم 

وجتاربهم معه" )صالح، 200٩)أ(، ١3١(. وتتكون الرياضيات من مجموعة من احلقائق 

والنظريات والقوانني واملفاهيم، ويعتبر تعلم املفاهيم الرياضية األساس في تعلم الرياضيات 

أو  األشياء  من  "مجموعة  بأنه  الرياضي  املفهوم  ف  ويعرَّ )ب((.   )صالح، محمد، 200٩ 

األحداث املدركة باحلواس التي ميكن تصنيفها مع بعضها بعضًا في مجموعات على أسس 

من اخلصائص املشتركة وتعطى اسمًا أو رمزًا" )سليمان ومحمد وعزمي، 20١١، ١٧3(. 

وتعد الرياضيات من املفاهيم األساسية الضرورية لتطور النمو املعرفي والتفكير املنطقي 

عند األطفال.

ويبدأ منو الرياضيات لدى األطفال في عمر مبكر، وذلك بناء على إدراكهم احلسي ملا 

حولهم )صالح، 200٩، )أ((. فمنذ بداية سنوات الطفل األولى تظهر لديه قدرات رياضية 

أساسية، فبإمكان الرضع - على سبيل املثال- التمييز بني مجموعتني مختلفتني في العدد، 
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باإلضافة إلى أن جميع األطفال بغض النظر عن ثقافاتهم وخلفياتهم املختلفة قد وهبوا 

قدرات رياضية واستعدادًا بيولوجّيًا لها، وذلك ال يتضمن األرقام فقط، بل ميتد أيضًا إلى 

والبيئة  البالغني  من  الدعم  القدرات  هذه  وتتطلب  األخرى،  األساسية  الرياضية  املفاهيم 

احمليطة لتتطور )Lipton & Spelke, 2003(. فتبدأ املعرفة الرياضية عند الرضع ثم متر 

 Clements, Sarama,( مبرحلة تطور واسع خالل السنوات اخلمس األولى من عمر الطفل

DiBiase, 2004 &(. وقد أجمع كلٌّ من .Clements et al )2004( وكوبل وبريديكامب 

)20١١( على أن أطفال ما قبل املدرسة يبدون اهتمامًا واضحًا وعفوّيًا بجميع املفاهيم 

الرياضية متضمنة: العد، القياس، املقارنة، التصنيف، ومالحظة وتكوين األمناط. 

وتتكون الرياضيات من عدد من املفاهيم، وتتعدد التصنيفات اخلاصة بها. فقد وضح 

الرياضية،  اللغة  الروضة تتضمن:  لطفل  املالئمة  الرياضية  املفاهيم  أن   )2006( Smith

ومفاهيم األشكال، واألمناط والعالقات، والرسوم البيانية واجلداول، واألعداد، والعمليات 

ومفاهيم  األعداد،  مفاهيم  إلى:   )200٧( بطرس  صنفها  بينما  والقياس.  األعداد،  على 

العالقات واألمناط، والعمليات على األعداد، والقياس، و اجلبر، والهندسة. 

وقد أورد املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات NCTM )2002( مجموعة من املعايير 

التي يتكون منها محتوى منهج الرياضيات ملرحلة ما قبل املدرسة، وحددها في مجموعة من 

األهداف التي ينبغي على األطفال اكتسابها من الرياضيات في هذه املرحلة، ومت تصنيف 

هذه املعايير في صنفني:

األشكال  اجلبر،  األعداد،  على  والعمليات  األعداد  مفاهيم  وتشمل:  احملتوى  معايير 

واالحتماالت. اإلحصاء  البيانات،  حتليل  القياس،  الهندسية، 

ومعايير العمليات التي ترتبط مبهارات وطرق اكتساب احملتوى، وتشمل: 

  Reasoning and والتفكير املنطقي واإلثبات الرياضي ، Problem Solving حل املشكالت

Representations والتمثيل ،Connections والربط ،Communication والتواصل ،Proof  

دور املعلمة يف تنمية املفاهيم الرياضية يف مرحلة ما قبل املدرسة
للمعلمة دور مهم في تنمية املفاهيم الرياضية لدى األطفال واكتسابهم لها. و قد ال 

استنتجت  فقد  األطفال،  احتياجات  الروضة  مرحلة  في  املقدم  الرياضيات  محتوى  يلبي 

الروضة  أغلب معلمي  أن   Frede,( )Jung, Barnett, Lamy, & Figueras 2007 دراسة 

يحصرون تعلم األطفال في نطاق ضيق، ويقتصرون على تعليم أسماء األشكال الشائعة، 
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واألرقام الصغيرة نسبّيًا، بحيث ال تتجاوز الرقم )20(، ويتجاهلون - بشكل عام- استخدام 

 Ginsburg, Lee, & Boyd مصطلحات رياضية سليمة في أثناء تدريسهم. بينما أثبت بحث

)200٨( أن األطفال قادرون على تعلم محتوى أكبر وأعمق من احملتوى املقدم لهم في 

أو  تدريبهم  ضعف  بسبب  الرياضيات  تدريس  يتجنبون  واملعلمات  املعلمني  وأن  العادة، 

تدريس  يعدون  ما  عادة  املعلمني  أن  الدراسة  هذه  وجدت  وقد  أهميته،  بعدم  شعورهم 

الرياضيات في مرحلة ما قبل املدرسة أقل أهمية من تدريس املهارات االنفعالية االجتماعية 

والقراءة والكتابة )Ginsburg, Lee, & Boyd, 2008(. كما أشارت الدراسات التي أجريت 

في هذا الشأن إلى أن األنشطة الرياضية استغرقت فقط )6٪( من وقت اليوم الدراسي 

التمهيدي  الوقت في مرحلة  و )١١٪( من   ،)Kilday, 2010( املدرسة  قبل  ما  في مرحلة 

)La Paro, Pianta & Stuhlman, 2008( .  وأكدت Kilday )20١0( في دراسة أجريت 

تتراوح سنوات خبرتهم  ـ4.5( سنوات، ومعلمني  تتراوح أعمارهم بني )3.5  على أطفال 

بني )١ـ32( سنة، أن ما يقارب )40٪( من التباين في تقييم املعلمني للمهارات الرياضية 

النتائج أيضًا إلى أن  لألطفال ينبع من خصائص املعلمة وليس من أداء الطفل، وتشير 

الرياضية؛ وذلك ألن  املعلمني غير دقيقني في حكمهم على األطفال فيما يخص املهارات 

معلمي الروضة - بشكل عام - غير مرتاحني في تدريس الرياضيات.

وعلى الرغم من ذلك، يبدي األطفال استعدادًا لتعلم وممارسة الرياضيات من خالل 

أنشطتهم اليومية. فتبعًا لدراسة بحثت في كيفية مشاركة األطفال في األنشطة الرياضية 

بعفوية خالل لعبهم، وذلك من خالل مالحظة )٩0( طفاًل وطفلة تتراوح أعمارهم بني )4ـ5( 

سنوات، من خمس روضات مختلفة، وجد أن األطفال يستخدمون مفاهيم رياضية مختلفة 

في أثناء لعبهم، تعتمد على مفاهيم األشكال واألمناط ويليها احلجم ثم األعداد والتصنيف، 

متعمقة  تكون  أن  ينبغي  املدرسة  قبل  ما  رياضيات مرحلة  أن  الدراسة  توصيات  وأكدت 

أكثر مما يقدم حالّيًا وأن األطفال يحتاجون ألنشطة أكثر حتدّيًا، مع عدم االقتصار على 

أوراق العمل في تدريس الرياضيات، وأن على معلمي مرحلة ما قبل املدرسة استخدام 

طرق تدريس جديدة ومحتوى رياضي أعمق Seo & Ginsburg, 2004. فعن طريق تفاعل 

املفاهيم  اكتساب  يستطيعون  اليومية،  النقاشات  وإجراء  حولهم،  من  البيئة  مع  األطفال 

البالغني  أو  األقران  مبحاكاة  وذلك  اليومية،  باملفاهيم  واملرتبطة  املنهجية  غير  الرياضية 

)Ginburg, Lee, & Boyd, 2008(.
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 Math "كما أن استخدام حوارات عن الرياضيات أو ما يعرف بـ "كالم الرياضيات 

في   )20١0(  Knuck ف  ويعرِّ األطفال.  لدى  الرياضية  املفاهيم  تنمية  في  يساهم   Talk

فصول  في  ومشاركتها  املعرفة  بناء  بها  يتم  التي  الطريقة  بأنه  الرياضيات"  "كالم  بحثه 

أثبت  فقد  الفصول،  في  تلقائي  بشكل  يحدث  ال  قد  الكالم   أن  إلى  وأشار  الرياضيات، 

Rittenhouse )١٩٩٨(  أن هناك العديد من اإلجراءات التي يجب أن يتبعها املعلم لتعزيز 

"كالم الرياضيات"، مثل اختيار أنشطة مالئمة جتذب األطفال، وتوفير فرص للحديث عن 

الرياضيات، وتعتبر هذه اخلطوات خطوات مبدئية؛ حيث إن األهم هو تعليم األطفال كيف 

يتحدثون مع بعضهم عن الرياضيات، باإلضافة إلى دعم األطفال للتحول من مجرد مالحظني 

للكالم إلى مشاركني بشكل كامل فيه، فاألطفال يحتاجون إلى وقت لتدريسهم التفكير في 

بنية الكالم. ويعتبر ذلك موافقًا لرأي فيجوتسكي؛ حيث يرى أن طريقة  استخدام اللغة في 

املجتمع تصبح طريقة تفكير )Bodrova & Leong, 2007(. وميكن تطبيق هذه النظرية 

في تدريس الرياضيات فاستخدام الرياضيات لغة وممارسات يومية يجعلها طريقة تفكير، 

وهذا يؤكد على أهمية دعم "كالم الرياضيات" في الفصول.

 يتضح من استعراض الدراسات السابقة وجود قصور في طرق تدريس الرياضيات 

لألطفال بسبب طرق التدريس املستخدمة أو لتقليص املفاهيم الرياضية املقدمة وحصرها 

الرياضيات بشكل أفضل.  تعلم  العد ومسميات األشكال، وأن األطفال قادرون على  في 

التدريس  تطوير طرق  ما مت  إذا  الرياضيات  تعلم  على  األطفال  قدرة  أثبتت  فالدراسات 

بشكل مالئم منائّيًا للمرحلة التي ميرون بها. حيث ثبت أن معظم املعلمني يدرسون األطفال 

بتطبيق الطريقة نفسها التي مت تدريسهم بها، لذا فهم يحتاجون إلى املزيد من التأهيل 

أمامهم  التدريس وممارساتها  وذلك من خالل منذجة طرق  تدريس جديدة،  إلتقان طرق 

)Loucks-Horsley et al., 2003( .وتوفير وقت للممارسة والتطبيق

البرنامج  الرياضية في جميع فترات  التخطيط لدمج املفاهيم  ويتركز دور املعلم في 

ويعتبر   .)Frye et al., 2013( املفاهيم  هذه  تدعم  بأدوات  الصفية  البيئة  وإثراء  اليومي، 

توظيف املعلم لنقاشات األطفال من أجل فهمهم من املمارسات املهمة في تدريس الرياضيات 

)Arafeh et al., 2001(.

منهج البحث
والعالقات  الروابط  دراسة  في  التحليلي،  الوصفي  املنهج  احلالي  البحث  استخدم 
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املنهج  الباحثة  اعتمدت  وقد  إعداده.  في   Case Study احلالة  دراسة  بتطبيق  املتبادلة، 

الوصفي في البحث احلالي لتحديد اللحظات التعليمية املوظفة واملفقودة، من خالل إجراء 

املالحظة للمعلمات داخل الفصول، ثم حتليل ردود أفعالهن على املواقف التي تظهر من 

األطفال.

مجتمع وعينة البحث
رياض  في  األهلية  باملدارس  التمهيدية  املرحلة  معلمات  من  البحث  مجتمع  يتكون 

إضافية  تعليمية  فترات  تقدمي  على  األهلية  الروضات  تركز  حيث  جدة؛  مبدينة  األطفال 

لفترات البرنامج اليومي في الروضة، واملعتمد في منهاج رياض األطفال اخلاص باململكة 

التعليمية،  األركان  القصة،  الوجبة،  اللعب في اخلارج،  السعودية، وهي: احللقة،  العربية 

األخير. اللقاء 

األطفال  رياض  إلحدى  التمهيدية  املرحلة  فصول  معلمات  من  البحث  عينة  وتكونت 

األهلية، ومت اختيار العينة بطريقة قصدية؛ وذلك لترحيب إدارة الروضة ومعلماتها بالباحثة، 

باإلضافة إلى كون الروضة تطبق منهج رياضيات، وتقدمه بوصفه فترة ثابتة في البرنامج 

اليومي.

وتكونت العينة القصدية من )5( معلمات مسئوالت عن فصلني؛ معلمتني أساسيتني لكل 

فصل إحداهما للغة العربية، والثانية للغة اإلجنليزية؛ حيث إن الروضة تعتمد نظام ثنائية 

اللغة، باإلضافة إلى معلمة القرآن الكرمي املشتركة بني الفصلني.

أدوات البحث
لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته، اعتمدت الباحثة األدوات التالية:

أواًل: املالحظة
مت استخدام مالحظة مفتوحة، بتسجيل جميع احلوارات اليومية داخل الفصول، ثم 

لها أو  التي طرأت، وكيفية توظيف املعلمات  التعليمية  اللحظات  لتحليل  حتريرها كتابّيًا؛ 

فقدانها.

أجريت املالحظة عن طريق وضع مسجل صوت متنقل بني الفصلني، مع وجود الباحثة 

طوال فترة املالحظة لتسجيل املالحظات امليدانية، ومن ثم تفريغ جميع محتويات التسجيل 
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الصوتي على شكل سيناريو مكتوب. وبلغ مجموع عدد ساعات املالحظة الكلي )52( ساعة 

و)4( دقائق، أي )3١24( دقيقة.

حساب ثبات حتليل البيانات:
حلساب ثبات حتليل بيانات احلوارات املسجلة في الفصول، تبعًا لتصنيفها للحظات 

تعليمية موظفة أو مفقودة، مت حتليل ثم إعادة حتليل جزء مكون من يوم كامل من البيانات 

بينهم،  لالرتباط  بيرسون  معامل  بحساب  األول،  بالتحليل  ومقارنته  أسبوعني،  فترة  بعد 

حتليل  ثبات  إلى  ُيفضي  التحليلني،  بني  قوّيًا  ارتباطًا  تعني  وهي  )0.٩3(؛  قيمته  وبلغت 

البيانات.

إجراءات البحث
لتحقيق أهداف الدراسة عملت الباحثة على التالي:

االطالع على الدراسات واألدبيات السابقة.. ١

واألدبيات . 2 البحث  أهداف  على  بناء  للبحث  الالزمة  البيانات  أدوات جمع  حتديد 

السابقة.

االستطالع بهدف اختيار مكان مالئم لتطبيق الدراسة: في الفصل الدراسي األول . 3

من عام ١43٧ هـ أجرت الباحثة دراسة استطالعية بزيارة عدد من الروضات؛ 

بهدف اختيار روضة مالئمة إلجراء البحث، وتطبق برامج رياضيات يومية. 

الدراسي . 4 العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  في  امليدانية:  الدراسة  تطبيق 

الفترة  التي مت اختيارها، وذلك في  الروضة  البحث في  ١43٨/١43٧ هـ طبق 

١43٨/3/2٩هـ.  إلى  ١43٨/١/22هـ  تاريخ  مابني 

تطبيق املالحظة:
فصل.  في  أسبوع  كل  تتم  بحيث  أسبوع؛  كل  من  أيام   )3( بواقع  املالحظة  ُطبقت 

وتراوح معدل ساعات التسجيل في اليوم الواحد بني )3( ساعات إلى )3( ساعات ونصف 

الساعة.

أساليب حتليل البيانات يف البحث
استعانت  وقد  الكيفية،  التحليل  أساليب  ولذلك طبقت  كيفية،  البحث جميعها  بيانات 

التالي: النتائج مت تطبيق  الباحثة بعدد من املراجع في ذلك، وعليه فللوصول إلى 
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حتليل بيانات املالحظة

لتحليل بيانات املالحظة مت حساب التكرارات والنسب املئوية؛ وذلك بهدف حساب عدد 

اللحظات التعليمية املفقودة واملوظفة لكل معلمة، واستخدمت في حتليل البيانات اخلاصة 

 Thematic Conceptual املوضوعية   املفاهيم  الفصول مصفوفة  في  املعلمات  مبالحظة 

Matrix ، ورتبت فيها املعلومات تبعًا لكل معلمة )Miles & Huberman, 1994(. وذلك 

عن طريق مايلي:

تفريغها  بعد  الصوتية  التسجيالت  لبيانات   open coding مفتوح  ترميز  عمل  أواًل: 

كتابّيًا، وذلك بالتظليل على جميع مواضع املفاهيم الرياضية في السيناريو، بعد ذلك مت 

للطفل. املعلمة  استجابة  الترميز حسب  حتديد 

املعلمة  استجابات  حسب   grouping مجموعات  في  للبيانات  تصنيف  عمل  ثانيًا: 

التعليمية  اللحظات  حتت  تندرج  مجموعات  حددت  بحيث  اللحظات؛  فقدان  أو  بتوظيف 

املوظفة، ومجموعات تندرج حتت اللحظات التعليمية املفقودة، وذلك بناًء على خطوة الترميز 

 Diaz, 2008; Flanders,السابقة الدراسات  على  وبناًء  السابقة   open coding املفتوح 

التي اعتمدتها  Muir, 2008, Myhill & Warren, 2005 , 1970 وفيما يلي التصنيفات 

الباحثة: 

أوالً: لحظات تعليمية مفقودة

 تفقد فيها املعلمة اللحظة مبايلي:

١ـ عدم االنتباه: للموقف أو السؤال النشغالها مع أطفال آخرين، أو بنشاط آخر.

2ـ جتاهل: االنتباه للموقف أو للسؤال ثم جتاهله.

3ـ إعادة توجيه:

ـ   إعادة توجيه استجابات األطفال ملا خططت له مسبقًا، أو التحكم في التفاعل 

عن طريق توجيه األطفال إلجابات محددة مسبقًا.

ـ   حوار طويل يؤدي إلى تخطٍّ أو إهمال الستجابات األطفال.

ـ   اإلسراع بذكر اإلجابة الصحيحة، أو إنهاء احلوار.

4ـ انتقاد: انتقاد استجابة الطفل لكونه ضمن سياق سبق لها شرحه، انتقاد عدم 

تفكير الطفل، عدم منطقية استجابته.

5ـ ترديد الصحيح وجتاهل اخلاطئ: تتجاهل املعلمة جميع استجابات أو ردود الفعل 
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اخلاطئة، وتلتقط الصحيحة وترددها، ثم تكمل سياق حديثها. مع التأكيد على 

أن هذه النقطة ال تتضمن ترديد املعلمة الستجابة األطفال بهدف إعادة صياغة 

االستجابة لتمكني باقي األطفال من التفكير فيها.

ثانيًا: لحظات تعليمية موظفة

توظف فيها املعلمة اللحظة مبايلي:

بفترة . ١ عالقة  له  ليس  عفوّيًا  موقفًا  املعلمة  استغالل  عفوي:  موقف  استغالل 

لها. مخطط  غير  بطريقة  بها  وربطه  رياضي،  مفهوم  لتعزيز  وذلك   الرياضيات؛ 

تشجيع: تقبل وإعادة الفكرة، اإلطراء على استجابة الطفل ومدحه.. 2

سؤال: التعليق على استجابات أو ردود فعل الطفل بسؤال.. 3

من . 4 يظهر  الذي  الطفل  فهم  سوء  تصحيح  على  تعمل  خاطئ:  مفهوم  تصحيح 

استجابته.

لكي . 5 بعضهم؛  مع  للتفاعل  لألطفال  أكثر  فرصًا  تصنع  املعلمة  اللحظة:  توسيع 

مشتركني. يصبحوا 

التكرارات حتت كل مجموعة؛ للحصول على مجموع تكرارات  وبعد ذلك مت حساب 

اللحظات التعليمية املوظفة واملفقودة، جلميع املجموعات ولكل معلمة، باإلضافة إلى حساب 

النسب املئوية.

نتائج البحث
لتنمية  املالئمة  واملوظفة  املفقودة  التعليمية  اللحظات  نسبة  ما  التساؤل األول:  إجابة 

األطفال؟ رياض  في  الرياضية  املفاهيم 

لإلجابة عن التساؤل األول، قامت الباحثة بحساب تكرارات اللحظات التعليمية املفقودة 

واملوظفة حلساب نسبة كلٍّ منها. ويوضح اجلدول رقم )4ـ١( مجموع اللحظات التعليمية 

املوظفة واملفقودة ونسبتها لدى كل معلمة.
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جدول رقم )1(
تكرارات اللحظات التعليمية املوظفة واملفقودة ونسبتها لدى كل معلمة

عدد املعلمة

اللحظات 

املفقودة

نسبة 

اللحظات 

املفقودة

عدد 

اللحظات 

املوظفة

نسبة 

اللحظات

املوظفة

مجموع اللحظات 

التعليمية املفقودة 

واملوظفة

مجموع نسبة 

اللحظات 

املفقودة واملوظفة

١00٪١٨32.٧3٧6٧.355أ

١00٪5362.4323٧.6٨5ب

١00٪5١603440٨5ج

١00٪34٧0.٨١42٩.24٨د

١00٪١450١4502٨هـ

١٧0١3١30١املجموع

١00٪5644النسبة

شكل رقم )١( نسب اللحظات التعليمية املفقودة واملوظفة
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شكل رقم )2( نسب اللحظات التعليمية املفقودة واملوظفة لدى كل معلمة

يتضح من اجلدول رقم )١( والشكل رقم )١( و الشكل رقم )2(:

املوظفة؛  التعليمية  اللحظات  نسبة  تفوق  املفقودة  التعليمية  اللحظات  نسبة  أن   -

حيث بلغ مجموع اللحظات التعليمية التي متت مالحظتها )30١( حلظة، )١٧0( 

منها فقدت، بينما وظفت منها )١3١( حلظة. وبلغت نسبة اللحظات املوظفة منها 

.٪56.4٧ املفقودة  بينما   ،٪43.52

نسبة اللحظات التعليمية التي وظفتها املعلمة )أ( تفوق نسبة اللحظات التي فقدتها؛   -

حيث وظفت املعلمة ما نسبته )6٧.3٪( من مجموع اللحظات التي ظهرت لها.

نسبة اللحظات التعليمية التي وظفتها املعلمة )ب( تقل عن نسبة اللحظات التي   -

فقدتها؛ حيث وظفت املعلمة ما نسبته )3٧.6 ٪( من مجموع اللحظات التي ظهرت 

لها. 

نسبة اللحظات التعليمية التي وظفتها املعلمة )ج( تقل عن نسبة اللحظات التي   -

فقدتها؛ حيث فقدت املعلمة ما نسبته )40 ٪( من مجموع اللحظات التعليمية التي 

لها. ظهرت 

نسبة اللحظات التعليمية التي وظفتها املعلمة )د( تقل عن نسبة اللحظات التي   -

وظفتها؛ حيث وظفت املعلمة ما نسبته )2٩.2٪( من مجموع اللحظات التي ظهرت 

لها.

اللحظات  لنسبة  مساوية  )هـ(  املعلمة  وظفتها  التي  التعليمية  اللحظات  نسبة   -

لها. ظهرت  التي  اللحظات  مجموع  من   )٪50( بلغت  حيث  املوظفة؛  التعليمية 
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إجابة التساؤل الثاني: ما اللحظات التعليمية املفقودة املالئمة لتنمية املفاهيم الرياضية 

في رياض األطفال؟

التكرارات  الباحثة بحساب  الثاني من تساؤالت البحث، قامت  لإلجابة عن التساؤل 

والنسب املئوية لبيانات اللحظات التعليمية املفقودة عند املعلمات، والتي ظهرت في أثناء 

املالحظة ومت تصنيفها في مجموعات لتحليل كيفية فقدانها، ويوضح اجلدول رقم )4ـ2( 

والشكل رقم )4ـ3( النتيجة كالتالي:

جدول رقم )2( التكرارات والنسب املئوية للحظات التعليمية املفقودة

مجموعات اللحظات 

التعليمية املفقودة

إعادة جتاهلعدم االنتباه

توجيه

ترديد الصحيح انتقاد

وجتاهل اخلاطئ

املجموع

١02١١0١٨30١٧0املجموع

٪5,٩١2,45٩,44,٧١٧,6١00النسبة املئوية 

 

شكل رقم )3( نسب اللحظات التعليمية املفقودة

يتبني من اجلدول رقم )2( والشكل رقم )3( ما يلي:

ـ  بلغ مجموع اللحظات التعليمية املفقودة من قبل املعلمات )١٧0( حلظة.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املفقودة بسبب عدم االنتباه )١0( حلظات، وتبلغ نسبتها 
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)5.٩٪( من مجموع اللحظات املفقودة.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املفقودة بسبب التجاهل )2١( حلظة، بنسبة )١2.4٪(.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املفقودة بسبب إعادة التوجيه )١0١( حلظة، وتشكل ما 

نسبته )5٩.4٪( من مجموع اللحظات املفقودة.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املفقودة بسبب االنتقاد )٨( حلظات، بنسبة )4.٧٪( من 

مجموع اللحظات املفقودة.

ونستنتج مما سبق أن غالبية اللحظات التعليمية فقدت بسبب إعادة التوجيه من قبل 

املعلمة ويليه ترديد الصحيح وجتاهل اخلاطئ، ثم التجاهل، ويليه عدم االنتباه، بينما كان 

االنتقاد هو األقل تكرارًا.

وبحساب التكرارات للحظات التعليمية املفقودة لكل معلمة على حدة، يبني جدول )4ـ3( 

تبيانًا لهذه النسب.

املفاهيم  لتنمية  املالئمة  املوظفة  التعليمية  اللحظات  ما  الثالث:  التساؤل  إجابة 
األطفال؟ رياض  يف  الرياضية 

لإلجابة عن السؤال الثالث، قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب املئوية لبيانات 

اللحظات التعليمية املوظفة من قبل املعلمات، والتي ظهرت في أثناء املالحظة ومت تصنيفها 

)4ـ4(  رقم  والشكل  )4ـ3(  رقم  اجلدول  ويوضح  توظيفها،  كيفية  لتحليل  مجموعات  في 

كالتالي: النتيجة 

جدول رقم )3( التكرارات والنسب املئوية للحظات التعليمية املوظفة

مجموعات اللحظات 

التعليمية املوظفة

استغالل 

موقف عفوي

تصحيح سؤالتشجيع

مفهوم خاطئ

توسيع

اللحظة

املجموع

2٩2050١١2١١3١املجموع

٪ 22,١١5,33٨,2٨,4١6١00النسبة املئوية 
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شكل رقم )4( نسب اللحظات التعليمية املوظفة

يتبني من اجلدول رقم )3( والشكل رقم )4( ما يلي:
نسبة  وتشكل  حلظة،   )20( بالتشجيع  املوظفة  التعليمية  اللحظات  مجموع  بلغ  ـ 

املوظفة. اللحظات  مجموع  من   )٪١5.26(

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املوظفة عن طريق السؤال )50( حلظة، وتشكل نسبة 

)3٨.١6٪( من مجموع اللحظات املوظفة.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املوظفة بتصحيح مفهوم خاطئ )١١( حلظة، وتشكل 

نسبة )٨.3٩٪( من مجموع اللحظات املوظفة.

ـ بلغ مجموع اللحظات التعليمية املوظفة بتوسيع اللحظة )2١( حلظة، وتشكل نسبة 

اللحظات املوظفة. )١6.03٪( من مجموع 

بطريقة  املعلمات  قبل  من  وظفت  التعليمية  اللحظات  معظم  أن  سبق  مما  نستنتج 

السؤال، يليها باالستغالل للمواقف العفوية، ثم التشجيع وتوسيع اللحظة بنسب متقاربة، 

التعليمية. اللحظات  توظيف  في  األقل  النسبة  مفهوم خاطئ  تصحيح  يشكل  بينما 

مناقشة النتائج
هدف البحث إلى دراسة توظيف املعلمات للحظات التعليمية وفقدانهن لها في تنمية 

التمهيدي؛  مرحلة  معلمات  من  لعينة  إجراء مالحظة  وذلك عن طريق  الرياضية،  املفاهيم 

نسبة  أن  البحث  نتائج  أولى  بينت  وقد  التعليمية،  اللحظات  مع  تفاعلهن  طريقة  لتحديد 

إلى  باإلضافة  منها،  املوظفة  تفوق  الرياضية  املفاهيم  لتنمية  املفقودة  التعليمية  اللحظات 
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واملفقودة.  املوظفة  التعليمية  اللحظات  كلٍّ من  أوجه من  وجود عدة 

ومن خالل تصنيف اللحظات التعليمية املفقودة في مجموعات حسب طريقة توظيفها، 

اتضح أن النسبة األعلى للحظات التعليمية املفقودة هي بسبب إعادة التوجيه؛ وذلك يعني 

تركيز املعلمة على تدريس ما هو مخطط له في املنهج، وإجناز الهدف من النشاط املطلوب، 

في  املستغرق  الوقت  إطالة  ولتجنب  الهدف،  عن  اليخرج  لكي  احلوار  توجيه  تعيد  وأنها 

بإطالة احلوار وتخطي استجابة  التوجيه  إعادة  له. وقد يكون  النقاش خارج ما خططت 

األطفال؛ وذلك بسبب حصول التباس لديها في فهم استجاباتهم ومعرفتهم السابقة، أو 

رمبا قصور في معرفة املعلمة مبحتوى املوضوع؛ ما يدعو لتجنب االسترسال فيه. وتتفق 

هذه النتيجة مع Myhill & Warren )2005( و kunck )20١0( و Haung )20١4( في 

أن اللحظات قد تفقد بسبب إعادة التوجيه.

املعلمة  تتجاوز  إذ  أيضًا؛  متوسطة  بنسبة  كان  فقد  بالتجاهل  املعلمة  فعل  رد  أما 

استجابات األطفال دون أي تفاعل معها؛ وذلك قد يعود إلى عامل الوقت، أو إلى اعتقادها 

بأن املوقف متكرر وأن أغلب األطفال متمكنون من املفهوم الذي تقوم بتجاهله، فتنتج ردة 

 Diaz Muir )200٨( و  الدراسة احلالية مع دراسة  نتيجة  اتفقت  بالتجاهل. وقد  فعلها 

ومع  بالتجاهل،  فقدانها  ميكن  التعليمية  اللحظات  أن  في   )20١4(  Haung و   )200٨(

دراسة Haung )20١4( في وجود عدد من اللحظات التعليمية غير املوظفة؛ بسبب جتاهل 

املعلمة، أو قلة معرفتها مبعلومات األطفال السابقة، أو إعادة توجيهها الستجابات األطفال 

لتتوافق مع ما خططت له.

إن أعلى نسبة لفقدان اللحظات التعليمية كانت بإعادة التوجيه؛ ما يعني أن املعلمة 

التي  الروضة  قوانني  إلى طبيعة  باإلضافة  عليه،  واملسيطرة  باحلوار  املتحكمة  تكون هي 

فترات  أغلب  في  واملشاركة  للتحدث  بقوانني  األطفال  بإلزام  تقتضي  إذ  ذلك؛  من  تعزز 

اليوم. وتتضمن فترة احللقة: اللغة و الرياضيات، و القصة، وحتى هذا النوع من املشاركة 

يكون التفاعل فيه محدودًا بني املعلمة والطفل أغلب الوقت، بينما لألطفال حرية التواصل 

تفاعل  أن  يعني  ما  اخلارج؛  في  واللعب  األركان  فترتي  في  فقط  بعضهم  مع  والتفاعل 

األطفال مع بعضهم وفرصة مشاركتهم ألفكارهم مع أقرانهم محدودان. فرد فعل املعلمة 

بإعادة التوجيه، تنتج عنه قلة الفرص املتاحة لألطفال في احلديث والنقاش، وبالتالي عدم 

مشاركة األطفال ألفكارهم مع أقرانهم؛ ما يضيع الكثير من الفرص التي ميكن أن توجد 
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لو كانت املعلمة أكثر مرونة في التفاعل، فهذه السيطرة في التفاعل تكبت فضول األطفال، 

 kunck الذي يظهر بشكل واضح مع وجود حريه أكثر لهم، وتتوافق هذه الفكرة مع دراسة

)20١0( و Whitin, Whitin )2000(  في وجود ضعف في التواصل بني األطفال؛ بسبب 

عدم السماح لهم بالتفاعل مع بعضهم أو مشاركة أفكار بعضهم لبعض، باإلضافة إلى عدم 

تهيئة املعلمة لفرص تشجع األطفال على التفاعل، مثل االنتظار لفترة أطول بعد سماعها 

الستجابة أو تعليق طفل، كإشارة لتشجيع باقي األطفال على التعليق والتفكير واملشاركة. 

يضاف إلى ذلك أن حرص املعلمات على إعادة التوجيه باستمرار يوحي بأن التفاعل يجري 

في خط واحد؛ ما يجعل األطفال يعتقدون أن هدف املعلمات من التفاعل هو احلصول على 

إجابات صحيحة لتساؤالت املعلمة فقط، ويؤدي ذلك لتقليص تفاعلهم وبالتالي تفكيرهم.

وميكن ربط زيادة نسبة فقدان اللحظات التعليمية بإعادة التوجيه، بقلة توظيف املعلمة 

لها عن طريق توسيع اللحظة أو تصحيح مفهوم خاطئ أو استغالل موقف عفوي؛ إذ يبدو 

منطقّيًا أن حرص املعلمات على إعادة التوجيه يؤدي إلى تقليل فرص توظيف اللحظات 

التعليمية.

وبالرجوع إلى نتائج حتليل البيانات يتضح أن النسبة األعلى للحظات التعليمية املوظفة 

فعل  كرد  الفصل  جميع  على  أو  الطفل  على  سؤال  بطرح  املعلمة  تقوم  إذ  للسؤال؛  هو 

بقية األطفال  تعزيز مشاركة  املعلمة في  إلى رغبة  يعود  التعليمية؛ وذلك قد  اللحظة  على 

باستغالل  يتعلق  وفيما  خاطئ.  مفهوم  لتصحيح  فهي  األقل  النسبة  أما  معها.  وتفاعلهم 

املوقف  سياق  استغالل  على  املعلمة  تعمل  إذ  متوسطة؛  نسبته  كانت  فقد  عفوي  موقف 

لتنمية مفهوم رياضي يالئمه. يلي ذلك توسيع اللحظة، والتشجيع بنسبتني أقل، وقد يفسر 

التوجيه  السابقة بكونهن يسعني بشكل أكبر إلعادة  املعلمات  انخفاض نسب استجابات 

وترديد اإلجابة الصحيحة وجتاهل اخلاطئة، واحلرص على االلتزام مبا هو مخطط للنشاط، 

وجتنب اخلروج عن السياق باإلضافة إلى عامل الوقت كما ُذكر سابقًا؛ إذ تركز املعلمة 

على التوسع في تصحيح املفاهيم اخلاطئة التي تعدها مهمة، ويترتب عليها بناء معلومات 

أساسية، فال ميكنها جتاوزها حتى ال تؤثر على فهم الطفل ملفاهيم الحقة. وتدعم النتيجة 

السابقة ما توصلت إليه دراسة Muir )200٨( و Myhill & Warren )2005( من أن 

اللحظات التعليمية ميكن أن توظف عن طريق التوسع وتوفير فرص أكثر لتفاعل األطفال 

معها. ومع Myhill & Warren )2005( و Diaz )200٨( و kunck )20١0( فإن طريقة 
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توظيفها ميكن أن تكون بطرح األسئلة ومع Diaz )200٨(  فإنها ميكن أن توظف عن 

التشجيع.  طريق 

توصيات البحث
رفع الوعي بأهمية توظيف اللحظات التعليمية، ودورها في تنمية املفاهيم بشكل عام   -

عند األطفال واملفاهيم الرياضية بشكل خاص.

االهتمام بتطبيق مناهج رياضيات حتتوي مفاهيم رياضية متعمقة في رياض األطفال،   -

وحتتوي على دليل للمعلمة وأنشطة متنوعة تدعم توظيف اللحظات التعليمية.

تقدمي مناذج لطرق توظيف اللحظات التعليمية في مناهج رياض األطفال وتدريب   -

توظيفها. على  املعلمات 

تدريب املعلمات على طرق إدارة الفصل والتفاعل مع األطفال بوسائل تدعم أساليب   -

النقاش والتفكير لديهم.
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النشاط الترفيهي في الثقافة الحسانية
ودوره في حياة الطفل 

د. بوزيد الغلى *

تطرح هذه الورقة على بساط املناقشة والتحليل مسألة الترفيه ومركزه في الثقافة الشعبية 

احلسانية)١( التي أنتجت على غرار مثيالتها من الثقافات الشعبية بالبلدان العربية أساليب للترفيه 

والترويح عن النفس التي إذا »كلّت عميت« كما في األثر)٢(.

بوصفهم  »البيضان«  حياة  في  الترفيه  دور  استحضار  قوامه  تصور  من  الورقة  وتنطلق 

جماعة ثقافية تشترك في اللسان احلساني وما سواه من مقومات اخلصوصية والهوية الثقافية 

احلسانية، ومتتد عبر مجموعة من األقطار املغاربية مثل موريتانيا وجنوب اجلزائر. ونظرًا إلى 

أهمية استحضار التنويعات )٣( variation في إبراز مكامن االختالف العرضي غير اجلوهري بني 

تقاليد البيضان املنتشرين في هذه األقطار، فإن أقباسًا من النور ستسلط على »أشكال النشاط 

الترفيهي« بالصحراء ممثلة في األلعاب الشعبية مثل: كبيبة، العظمة، الدكريشة، أردوخ، مرياس، 

السيَك، وكذا األغاني الشعبية، وخصوصًا أغاني األطفال املقترنة منها بألعاب الطفل مثل: قبة 

حللح، وأغنية الشتاء )آشتاته تا تا .. آوليدات احلراثة.. آملعلم بوزكري، طيب لي خبزي بكري.. 

باش نعشي وليداتي..(.

لقد كانت األلعاب التقليدية واألغاني "الطفلية" محط اهتمام الباحثني األنثروبولوجيني الذين 

زاروا الصحراء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما نالت أسمار البيضان 

مبا تشتمل عليه من حكايات وأنغام ورقصات ُيتقّصد منها الترويح عن النفس اهتمام كثير منهم، 

ولقد تركت  Odette De Puigaudeau)٤( مرجعًا ال غنى عنه جمعت الكثير من فنون وتقاليد أهل 

الصحراء، وال شك أن البحث سيستعيد عبر نظرة أنثروبولوجية فاحصة بعض مكامن اجلمال في 

أشكال الترفيه احلساني الذي شّد أنظار اآلخر املختلف )رحالة وباحثني..(.

* باحث في الدراسات اإلسالمية وعضو احتاد كتاب املغرب.
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ونظرًا إلى مركز الترفيه في احلياة املعاصرة التي أضافت تعقيداتها ضغطًا بل ضغثًا على 

إّبالة، فإن البحث يرنو إلى استثمار نتائج بعض الدراسات امليدانية التي أجراها مختصون فيما 

بات يعرف بسوسيولوجيا الترويح sociologie du loisir، وخصوصًا منها تلك التي باشرها 

أصبحت  كما  معرفية«،  »قيمة  ذا  أصبح  الترفيه   - أن  الذي سجل  الزين  الفتاح  عبد  الدكتور 

األنشطة الترويحية تقوم على املهنة واالختصاص إثر التحول املوازي الذي شهدته التربية التي 

أصبحت ضمنها أنشطة اللعب والترفيه التي تشتمل على أنشطة تعليمية أو شبه تعليمية تقوم 

على متثالت بيداغوجية مثلها في ذلك مثل باقي عمليات التعلم األخرى)٥(، مركزًا في هذا اإلطار 

على حتليل نتائج مستخلصة من دراسة همت »أندية األطفال التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة« 

ة«، غير أن البعد الغائب في هذه  ول ف ط ة ال اي م ح ة ل ي رب غ م ة ال ب ص ع ل ة ل ع اب ت ال ال ف ة الأط دي و»أن

األنشطة هو استدماج - أنشطة الترفيه التقليدية )األلعاب التقليدية واألغاني الشعبية ..( في 

البرنامج العام لهذه املؤسسات ذات الصلة بالتنشئة االجتماعية.

إشكالية البحث وفرضياته: 
ف  �ي ب رك م ف  �ي ؤال س ىل  ع ث  ح ب ال ة  ي ال ك إش ي 

�ف ب ن ت س دم،  ق ت م ال دي  ي ه م ت ال رض  ع ل ل اً  ع ب ت

ا: م ه ف  �ي ض ري ع

- ما املقصود بالترفيه، وهل ثمة وقت حر temps libre في ثقافة وتقاليد املجتمع الصحراوي 

الذي كان يعتمد تقسيمًا للزمن منبثقًا من ظروف البداوة وشئون الرعي )طلوع الشمس، أطياح 

الشمس، العتمة..(؟

لهذا  تصنيف  ثمة  وهل  احلسانية،  الثقافة  في  الترفيهي  النشاط  وأشكال  جتليات  ما   -

النشاط وفق املراحل العمرية للفرد، وما حدود امتداد أثره في بلدان اجلوار )املشتركات الثقافية 

في  التقليدية  الترفيه  أنشطة  استدماج  آفاق  وما  والرقص...(،  واألغاني  األلعاب  مستوى  على 

املنظومة التربوية وبرامج مؤسسات التنشئة االجتماعية )األسرة، الشارع، دار الشباب، األندية، 

إلخ.(؟ اجلمعيات، 

وتهدف اإلجابة عن هذه األسئلة اإلشكالية إلى اختبار فرضيات حيوية نوجزها كاآلتي: 

ة الأوىل: إن نشأة مفهوم الترويح جاءت في سياق زمني متأخر؛ األمر الذي يدعو إلى  ي رض ف - ال

بحث مدى توافر الثقافة الشعبية احلسانية فيما يثبت تقسيما زمنّيًا للنشاط االنساني إلى 
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النشاط  ...(، وارتباطًا بهذا املوضوع، سنأخذ في االعتبار أن  فترات عمل والعمل )راحة 

الرعوي كان هو النشاط الرئيس الذي ال يسمح بالترفيه - إال خارجه" أي عند العودة إلى 

ع« أي أن الراعي يجب أال ينشغل بأي حديث في  ّم ج ا ي ارح م س اخليام ...، ومن هنا قيل: »ال

أثناء مزاولته الرعي. 

تتوارث كخبرات شفوية و )حس- الترفيه والترويح كانت كامنة  أنشطة  ة:  ي ان ث ة ال ي رض ف ال  -

حركية(، ولم ينلها التدوين والنقل بني األجيال إال بعد شيوع مهرجانات ومواسم تخصص 

والغناء. لأللعاب  التجارية  غير  أنشطتها  بعض 

ة: أدت سهولة االنتقال في الصحاري وبني البلدان قبل فرض الرسوم وترسيم  ث ال ث ة ال ي رض ف ال  -

احلدود إلى تثاقف حقيقي بني بلدان اجلوار العربي، نلمس جتلياته في وجود ألعاب تقليدية 

وأغاٍن وحكايات شعبية متشابهة إلى حد بعيد مثل لعبةالسيق، الغميضة.

يف معنى الرتفيه والرتويح:
نرى لزامًا تفكيك املعاني اللغوية الثاوية بني ثنايا كلمتي »الترفيه والترويح« قبل استكناه 

جتلياتهما في تراثنا الثقافي الشعبي، ذلك أن »اللغة ليست قيمة مضافة إلى الثقافي، بل إنها 

له«)٦(. شرط 

تدور معاني الترفيه في معاجم اللغة بني اإلطراب وتنفيس الكرب واإلراحة أو إدخال الفرح 

)اإلْرفاُه(  ومنه  الوسيط(،  )املعجم  التنعم  أو  واملشرب  املأكل  التعب وسعة  وإزالة  واالستجمام، 

َفاهُة(: رغد العيش وسعة الرزق واخلصب والنعيم)٧(. َعُة، و)الرَّ مبعنى التنعم والدَّ

واالسترواُح:  اللغة،  مقاييس  معجم  في  واّطرادهما  وُفْسَحٍة  َسَعٍة  على  فيدلُّ  الترويح،  أما 

التشمم عن األزهري، قال أبو زيد سمعت رجاًل من قيس وآخر من متيم يقوالن: قعدنا في الظل 

نلتمس الراحة؛ والروْيحة والراحة مبعنى واحد. وراح يراح رْوحًا: بُرد وطاب، وقيل: يوم رائح، 

وليلة رائحة طيبة الريح ؛ يقال: راح يومنا يراح روحا إذا طابت ريحه)٨(.

اللغوي »رفه«، ليست  التي ينطوي عليها األصل  والتنعم  الرفاهية  وليس خافيًا أن معاني 

مقصودة في هذا البحث إال بالقدر الذي يشير إلى كل ما يجعل حياة الفرد خارجة عن الكدر 

والضنك؛ إذ إن الترفل في النعم قد يقترن مع الضنك، فيكون الترفه والترفيه مطلوبنْي باعتبارهما 

الشك  يتطرق  وليس  خاطره.  عن  ج  وُيفرِّ غمته  ويذهب  املكروب  عن  ينفس  نشاط  لكل  التماسًا 
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إلى تقاطع الترفيه والترويح في الداللة على التنفيس والتفريج واإلطراب وطلب السلوة، غير أن 

استعمال مفردة - الترويح - قد غلب في كثير من األدبيات العربية اإلسالمية )٩(، وإن كنا نْؤثر 

استعمال الترفيه تغليبًا للبعد النفسي واالجتماعي على اجلانب االقتصادي في حتديد مستوى 

»السعادة«)١٠(.

 "De gerazzia جرازيـا  دي  فاعتبره  الترويح،  تعريف  في  املهتمني  عبارات  اختلفت  وقد 

النشـاط الـذي يسـهم فـي تـوفير الراحـة للفـرد مـن عنـاء العمـل ويوفر له سبل استعادة حيويته، 

.بينما عرفه كراوس Kraus بأنه »تلـك األوجه مـن النشـاط أو اخلبـرات التـي تنـتج عـن وقـت 

الفراغ، والتـي يــتم اختيارها وفقـًا إلرادة الفـرد؛ وذلـك بغرض حتقيق السـرور واملتعــة لذاتــه 

واكتساب العديد مـن القـيم الشخصـية واالجتماعية« )١١(.

د:  وائ الث ف ف ث �ي ف ري ع ت ن ال ذي ن ه ص م ل خ ت س ن

ا: ارتباط الترويح بوقت الفراغ، إذ ال ميارس النشاط الترويحي، أّيًا كان نوعه، إال خارج  ه -      أول

وقت العمل على اعتبار أن حياة االنسان يتعاورها زمنان: زمن عمل وزمن العمل.

ا: أنه نشاط إرادي ميارس برغبة حرة دون أي وجه من وجوه اإلجبار أو اإلكراه. ه ي ان -     ث

ا: أنه نشاط موجه لتحقيق املتعة واكتساب املهارات ومتثل القيم الشخصية واالجتماعية. ه ث ال -      ث

وليس  تأثيره،  على  ركزت  قد  الترفيه  تعريفات  مختلف  أن  الدرويش  د.حلبيب  الحظ  وقد 

على مضمونه، مستخلصًا أن »الترفيه رهان اجتماعي يستثمر في املجتمع انطالقًا من مواقع 

اجتماعّية ومتّثالت مختلفة، ولعّل هذا ما تؤّكده الّتحّوالت التي عرفها مسار الّترفيه تاريخّيًا«)١٢(؛ 

إذ كان »في املجتمعات القدمية مندرجًا ضمن احلياة االجتماعية وكانت غايته تعزيز الّروابط بني 

األفراد واجلماعات، وكانت االحتفاالت املوسمّية أحد متظهراته )...(، وفي مرحلة ثانية أسهمت 

الثورة الّصناعّية بعمق في تغيير مفهوم الترفيه وفصله تدريجّيًا عن املمارسات اجلماعّية خاّصة 

)...(؛ ألّنه صار ميّثل وسيلة للتحّرر من ضغوط العمل وأداة لتحقيق الّذات. ليس غريبًا إذن أن 

تنشأ في فرنسا وزارة للّترفيه منذ سنة ١٩٣٦ )...(، )و( في العصر الّراهن أخذت ظاهرة الترفيه 

 La منعطفات جديدة، وصرنا نقرأ لعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد ما يسّمى مبجتمع الترفيه

Société de loisir، واّتخذ الترفيه تبعًا لذلك صفة املاّدة االستهالكّية، وحتّول إلى سلعة تعرض 

في الّسوق شأنها شأن باقي السلع مع ما يعني ذلك من حتّول الترفيه إلى هدف في حّد ذاته 

في  باركر  عرفه ستانلي  الذي  »الوقت احلر«  مفهوم  تأّثل  أن  بعد  وذلك  كان وسيلة")١٣(،  بعدما 
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قاموس علم االجتماع بأنه"الوقت الفائض بعد خصم الوقت املخّصص للعمل والنوم والضرورات 

األخرى من األربع والعشرين ساعة". وقد قال عبد الفتاح الزين إنه »ال ميكن احلديث عن أنشطة 

املتعة،  الالنفعية،  اإللزام،  من  )التحرر  مجتمعة  اخلصائص  هذه  فيها  تتوافر  لم  إذا  حر  وقت 

االختيار الشخصي للنشاط(، وإال فإن األمر قد يتعلق بشبه وقت حر أو وقت عمل إضافي«)١٤(.

ويقودنا تقسيم الوقت إلى وقت عمل ووقت العمل أو فراغ، إلى التساؤل عن مدى انضباط 

الزمن في الثقافة الشعبية احلسانية لهذا التقسيم، وعن مركز الترفيه في الوعي اجلمعي البيضاني.

سجل إيريك لوريش في كالمه عن تقسيم الوقت عند البيضان مالحظة دقيقة، فقال إن اليوم 

العّد  أنه عند  بيد  بغروبها،  وينتهي  قبيل طلوع الشمس،  يبدأ  البيضان  العملية عند  في احلياة 

أو احلساب يتم البدء بالليل، وعليه، فإن احتساب اليوم يبدأ من وقت الغروب في الليلة السابقة 

ال من منتصف الليل كما في التوقيت الغربي، ولذلك، فإن اخلميس مساًء يسميه الغربيون ليلة 

اخلميس، ويسمى عند البيضان ليلة اجلمعة )١٥(؛ على اعتبار أن اخلميس انتهى بغروب الشمس 

)أطياح الشمس(.

وبناء على هذه املالحظة، افتتح لوريش حديثه عن تقسيم الوقت عند البيضان بذكر فترات 

الفترات إلى فترات  الّنَْهار«)١٧(، وانتقل بعد هاته  »َأّوْل  النهار بدءًا من  ثّنى بأوقات  الليل)١٦( ثم 

َحْيِميْس( فالغروب )أْرَواْح الشمس،  ْحِميْس، اّدْ الزوال)١٨(، واختتم بذكر أوقات املساء / اْعِشيَّ )الدَّ

ار، َطاّحْت ما َطاَحْت، املْْغْرْب، املْْغرْب َغاد)١٩(. أْطَياْح الشمس، لْصفَرِ

ال يحمل تقسيم الزمن في حياة البيضان ما يشير إلى أوقات الراحة ومقابلتها بأوقات العمل، 

لكن بالنظر إلى مردداتهم الشعبية، سنجد "أوقاتًا" دخلت دائرة املقدس مبفهومه امليثولوجي، فنجد 

أن اخلميس وقت غير مستحب للتحصيل العلمي )خلميس ما يقرا كون احلمار بوتليس(، واألربعاء 

يحظر فيه السفر )لربعة يفكنا من دعوة مكربعة(، وال نعدم في األمثال الشعبية إشارات إلى 

االسترواح بالغناء في أثناء مزاولة العمل )يزوز الغنا بالتنوني(، غير أن االسترواح ألوقات معينة 

للتخفف من التعب، يجب أال يكون مقدمًا على العمل، لذلك قالوا: )اللي كدامو العكبة ما يستراح( 

)السارح ما يجّمع(، ويسوغ القول مع الدكتور الدرويش إن »الترفيه في مجتمع البيضان، ال يشد 

عن نظيره في املجتمعات التقليدية في اندماجه ضمن احلياة االجتماعية، )فقد( كانت غايته تعزيز 

الّروابط بني األفراد واجلماعات، وكانت االحتفاالت املوسمّية أحد متظهراته )...(«، فقد كانت تقام 

في ربوع الصحراء مواسم دينية وجتارية تتخللها أنشطة ترفيهية كالغناء بشقيه املنظم والتلقائي، 
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واأللعاب التقليدية، كما كانت تقام »احتفاليات أشبه باملهرجانات تسمى عند البيضان« روانتة.

ومن املفيد اإلشارة إلى أن التراث الشعبي احلساني حافل باألنشطة الترفيهية التي كان 

يزاولها إنسان الصحراء أيام البداوة، واحتفظ ببعضها بعد االستقرار في املدن واملداشر، وال 

أدل على أهمية تلك األنشطة في حياة البدو من جعلها موضوعًا للنظر الفقهي في كتاب البادية 

الذي خصصه الشيخ محمد املامي )ت ١٢٨٢ه( للنظر في أحوال أهل البادية من الزاوية الشرعية 

الله - متحدثًا  واستخالص مدى توافق أعرافهم وعاداتهم مع روح الشرع، فقد قال - رحمه 

عن بعض األلعاب الشعبية مثل اللعب بالدمى و»هيب« وغيرهما: »وإني ذهبت إلى التحليل في 

جميعها، .. والداعي إلى هذا أمران: أحدهما عدم وجود النصوص الدالة على األحوال، والثاني 

التسهيل على هذه الطائفة من األمة التي أجلأتها الضرورة إلى التبدي«)٢٠(.

ونظرًا إلى كثرة األنشطة التي ميكن إدراجها ضمن مسمى الترفيه أو الترويح مثل سرد 

احلكايات من أجل اإليناس واخلروج للقنص الذي أضحى رياضة ال ميارسها إال قلة من امليسورين 

بالصحراء، والرماية التقليدية التي تعرف محلّيًا بـ "خبيط الشارة"، والغناء التلقائي الذي يتقنه 

صناع الفرجة الشعبيني، فضاًل عن األنشطة اخللوية مثل عمل الكشافة "البّواه" و"القيافة )تقفي 

األثر من أجل معرفة كل ما ميوج بالصحراء من حركة مثل القوافل وآثار اإلبل املرسومة على 

فإننا  واألرنب،  كالضب  األطفال  يتعقبها  التي  البرية  احليوانات  بعض  صيد  وأنشطة  الرمال، 

التقليدية  األلعاب  الترويحية، وهما:  نوعنّي مهمنْي من األنشطة  يأتي على  فيما  الكالم  سنقصر 

والغناء الشعبي التلقائي أو غير املنظم.

أواًل: األلعاب التقليدية 
بل هو كمال اجلدية؛ حيث  الطفل نشاط جاد،  إلى  بالنسبة  "اللعب  أن  إبراهيم  وفاء  ترى 

نالحظ حالة االستغراق التي حتتوي الطفل وهو يلعب، تلك احلالة التي تأخذه من مواعيد أكله 

على  التأكيد  منحى   P. Bellin وينحو  مرسمه«)٢١(،  في  والفنان  معمله  في  العالم  مثل  وشربه، 

للطفل)٢٢(،  العقلية واجلسدية  اعتباره دلياًل على الصحة والسالمة  للعب وعلى  السمة اإلنسانية 

ومن املالحظ أن كثيرًا من ألعاب التراث احلساني قد تأثرت مبحيطها الصحراوي املمتد عبر 

دول اجلوار، إذ جند تنويعات كثيرة لأللعاب التقليدية الشائعة بالصحراء في دول اجلوار مثل 

لعبة الذيب والنعاج املعروفة في بعض املناطق بلعبة ابن آوى واخلرفان)٢٣(، ولعبة الغميضة التي 
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أكرور)٢٤(. ولعبة  باكو(،  الطوارق )ساباكو  يسميها 

وقد قسم صاحب كتاب الشفهي والبصري في املوروث األدبي واجلمالي احلساني األلعاب 

الشعبية احلسانية إلى خمسة أنواع، وضعها كما يلي :

- "األلعاب االحتفالية: شيباني ْيلَّوْد جْلَماُلو، بيشيدي، رقصة املدفع.

- األلعاب األدبية :املعاضالت اللسانية، األلغاز.

- األلعاب الذهنية والترفيهية: ضامة، كرور، السيك.

- األلعاب البدنية والرياضية: أراح، أردوخ، كبيبة، لز لبل.

- ألعاب شعبية أخرى: العظمة، نيروبة")٢٦(.

غير أن معيار التصنيف ال يستبني للمتأمل لهذه التقسيمات، إذ إن النظر إليها من حيث 

ترفيهية"  أو  "احتفالية  ألعابًا  بعض  دون  بعضها  تصنيف  يجعل  واالحتفالية،  الترفيهية  غايتها 

تصنيفًا غير منضبط وغير مطرد، إذ إن صناعة الفرجة والنزعة االحتفالية غير مقصورتني على 

هذه األلعاب دون تلك، فضاًل عن أن إدراج األلغاز واألحجيات وغيرها ضمن قائمة األلعاب غير 

سليم، إذ إنها أنشطة "أدبية" تشترك مع األلعاب من حيث غايتها الترويحية والترفيهية، وتأسيسًا 

وأشمل،  أدق  تقديري-  في  تعد -  التقليدية،  لأللعاب  أخرى  تقسيمات  أفضل  فإنني  ذلك،  على 

وذلك من قبيل التقسيم الذي تضمنته مذكرة صدرت في السابق عن وزارة الشباب والرياضة 

بالسنغال، وتعتمد تقسيمًا ينظر إلى قوانني اللعبة ووظيفتها ،وذلك من قبيل:

-  ألعاب املواجهة: Jeux d’affrontement: وميكن أن ندرج حتتها ألعابًا حسانية من قبيل 

أراح. أردوخ، 

-  ألعاب املطاردة jeux de poursuite: وميكن أن تنضوي حتتها لعبة: كبيبة، حابا.

-  ألعاب االكتشاف: Jeux de la découverte: مثل: الغميضة، اْحصية الليل )ُعصّية الليل(.

وليس يخفى أن هذا التقسيم ينطوي على مراعاة وظيفية األلعاب التقليدية بوصفها وسيلة 

لعل من  واملطاردة، فضاًل عن غايات أخرى مهمة  املواجهة واالكتشاف  لتنمية وتطوير كفايات 

الكرة  من  »املقصود  املعنى:  هذا  في  الشعبية  مأثوراتنا  ومن  البدنية،  اللياقة  اكتساب  أبرزها 

اجلري«.

وفقا  الرياضي  البعد  ذو  التقسيم  هذا  يشملها  ال  التي  التقليدية  األلعاب  تقسيم  ويسوغ   

أو جنسه:  املشارك  أساس سن  على  تقسيمها  قبيل  من  وذلك  أخرى،  ًملعايير 
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-  )معيار السن( ألعاب األطفال )لعبة بيسو، الدريجة ..( في مقابل ألعاب الكبار )دبلي، أردوخ(.

-  )معيار اجلنس( ألعاب الذكور )البي les billesّ مثاًل(، في مقابل ألعاب اإلناث )الدكريشة، 

العظمة...(، باإلضافة إلى األلعاب املشتركة بني اجلنسني )السيك مثاًل( .

-  )معيار الذكاء الرياضي( األلعاب الذهنية التي تتطلب مهارات حسابية وقدرات ذهنية )ضامة، 

مرياس ...(. وسنورد فيما يلي نبذًا عن بعض األلعاب التقليدية املعروفة بالصحراء:

لعبة »عليك نركب«: 
وهي لعبة تتم بني شخصني، يحمل أحدهما اآلخر؛ بحيث ينحني األول على هيئة ركوع، 

ويحمل زميله حتى يكون ظهر األخير مالصقًا لظهره، ووجهه إلى السماء، ويتحاوران بطريقة 

غنائية: 

- آش فوقك ؟

- السماء.

-آش حتتك؟

- أتراب.

- وآش ثاني؟

- َحب وكْرَكب.

- عليك نركب!

لعبة شبيهة  إنها   .)٢٨( ويتبادالن األدوار، بحيث يصبح احلامل محمواًل، واحملمول حاماًل« 

ن الترويح  ببعض احلركات الرياضية احلديثة، غير أن الفرق يكمن في احلوار »الغنائي« الذي يؤمِّ

من جهة، ويضبط وقت انتهاء جولة إيذانًا بحلول جولة أخرى، تنقلب خاللها أدوار الالعبني في 

اللعبة.

لعبة السيق:
األلعاب  وأروع  أبدع  من  معقودة،  بقاف  الصحراويون  ينطقها  التي  السيق  لعبة  تعتبر 

الشعبية الشهيرة ببلدان شمال إفريقيا، وال تختلف قوانني هذه اللعبة لدى التوانسة عن نظرائهم 

تعتبره  الذي  الطنطان  التونسي مبهرجان  الشعبي  التراث  إذ أظهر رواق  املغرب؛  في صحراء 
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اليونسكو تراثًا عاملّيًا، قدرًا كبيرًا من التشابه بني طرق ممارسة اللعبة لدى الطرفني، إذ »تتشكل 

عناصرها من كومة رمال على هيئة ظهر دابة ميتد طولها إلى حوالي ٦٠ سنتيمترًا تسمى )لبرا(، 

وتتطلب سيكات )ثماني قطع من القصب يتراوح طولها بني ٣٠ و ٤٠ سنتميرًا، ذات وجه ملون 

ومقوس وظهر أملس( ... باإلضافة إلى أدوات تتشكل من احلجارة أو العيدان الصغيرة أو قطع 

من القصب يتحرك بها كل فريق على ظهر )لبرا( في اجتاه الفريق اخلصم في محاولة إلخراج 

عناصره من دائرة التنافس... وتعتمد لعبة السيك على قواعد ال تسمح بالتحرك ألي فرد من العبي 

الفريقني على وجه »لبرا« إال إذا متكن من إجناز رمية تسقط فيها السيكات على وجه واحد، قد 

يكون الظهر أو الوجه، ليبتدئ التنقل بني احلفر على »لبرا« في اجتاه اخلصم وفقًا لعدد النقط 

التي تسجل تبعًا للوضع الذي تتخذه السيكات في أثناء اللعب )...( )٢٨(، ونظرًا إلى استقرار جل 

األسر الصحراوية في املدن ،فإن وسائل اللعب قد شهدت بعض التغييرات )مثل استبدال رقعة 

الرمل باللعب على ظهر طاولة(، بينما بقيت قوانني اللعبة على حالها.

لعبة خميسة : 
تلعب فتيات الصحراء لعبة خميسة التي »تستند إلى مهارة التركيز«؛ »حيث تعمل كل العبة 

على التقاط احلجارة )خمس قطع صغيرة نظيفة( بعد أن يتم تقاذفها في الهواء، وذلك بشكل 

متناغم يحول دون إسقاطها، إذ يعتبر إسقاط إحدى قطع احلجارة مبثابة هزمية أمام الفريق 

.)٢٩( املنافس« 

لعبة الدكريشة :
هي ابنة العْظمة؛ حيث تقوم الفتيات بظفر شعرها كما لو كانت فتاة حقيقية، ثم يقمن بصنع 

أشكال متنوعة من الدمى )العظمات(. متثل صديقات وأصدقاء لها، وتلبس جميع الدمى امللحفة 

والدراعة واللثام كعالمات ثقافية.

لعبة أراح:
تشكل مجموعة من الشبان أو الرجال »جتمعًا كاحللقة، يتوسطهم أحدهم، فيحاول كل واحد 

منهم ملسه أو ضربه بيده دون أن ميسه اآلخر، فإذا مسه، حكم عليه بأن يتوسط احللقة«)٣٠(، 

وتسمى لعبة أراح بـ »هيب« عند بعض قبائل البيضان.
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لعبة ضاما:
"ضاما عبارة عن رقعة مشبكة يتم رسمها على الرمال، ويصل عدد تقسيماتها إلى ثمانني 

أي  بالّنّعاَته  يسمون  املشجعني،  من  جمع  بهما  يحيط  شخصان  ضاما  بلعب  ويقوم  مربعًا، 

املرشدين«)٣١(.

لعبة مرياس:
يصنف "مرياس" ضمن ألعاب الورق احلديثة بالصحراء، وتتأسس اللعبة على أربع قبائل 

متنافسة، وهي: البيك والكور والكارو والطريفل، وأكبر القبائل في اللعبة هي البيك تليها الكور 

ثم الكارو وأخيرًا الطريفل، مبعنى أنه إذا نطق أحد أفراد اللعب »بيك« يقتل جميع أوراق الكور 

والكارو والطريفل، وهكذا بالنسبة إلى القبيلة التي تليها.

األغاني الحسانية: 
الـذى  املجـتمع  لـتقالـيد  تـخضع  الشـعبـية  األغنـية  »أن  الدين  شمس  محمد  مجدي  يرى 

تنـتمى إليه، وال تـخـرج عـلى عـاداته وال أعـرافه املـرعـيـة«)٣٢(، »وصدق األغـنيـة وتـعبـيرهـا عن 

اجلـماعـة الشـعـبيـة واشتـمـالهـا على مبادئ وقيم اجتماعـية وعقائد راسـخة، هو الذى يؤدي 

في الواقع إلى بقائها واستمرارها، ألنهـا حينئذ جتد قبواًل واستحسانًا من اجلماعة الـشـعـبـيـة؛ 

حـيث تـعـبر عـنـهـا تـعـبـيـرًا صـادقًا فـتـرددهـا في املـنـاسـبات املخـتلفة؛ ألنها جتد في تـرديدها 

ويطفح  وترابطها")٣٣(،  لوحدتها  وتأكيًدا  ومبادئها  لقيمها  وتثبيًتا  االجتمـاعية  لتـقاليدها  تأكيدًا 

التراث احلساني باألغاني الشعبية الهادفة إلى الترويح وكسر رتابة اجلد والعمل، وسنختار طائفة 

منها وفق الترتيب اآلتي: 

أغاني ألعاب األطفال.

أغاني العمل.

أغاني املرح والفكاهة.

أغاني ألعاب األطفال:
تتسم أغـاني ألعـاب األطـفـال "بـاحلـركـة اجلسـمـيـة الهـادئـة، كـما أنها أغاٍن حوارية، ومن 

أغاني ألـعاب األطـفال مـا هو خـاص ببيـئة بـعيـنهـا، ومنـها ما هـو شائع في جميع املـناطق 
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 Bellin مع حتويـر طفيف أو كثـير")٣٤(، ومن أمثلتها أغنية )يا جرادة ماحلة( التي أورد الباحث

تنويعات لها منتشرة في صحراء اجلزائر وعند قبائل الطوارق، بينما وثقت الباحثة عزة بيروك 

تنويعتها احلسانية الشائعة بالصحراء على النحو اآلتي:

"َيا ْجراَدة ماحْلة /// ْمَننْيْ ُكْنِت ساْرَحه

ِفْجَناَناْت الّصاحَلة /// َواْش كلِْتي؟ واْش ْشَرْبِتي 

الّتّفاْح والّنّفاْح /// اْرَفْد اْيَدْكَيا ُبوَنّفاْح

َجاَنا ِذيْب ِباْعَصاُتو /// ْباْكَساُتو، َكاْل نَّا فأّيْ اْدَياْراْتَباُتو؟

َكلْنا ُل َحّب لَْكَرْع َيْتَفْرَكْع.

)...( تكون األيدي مبسوطة بحيث تالمس األرض، ويقوم بالترديد شخص واحد مع اإلشارة 

إلى كل يد على حدة، واليد التي تتم اإلشارة إليها مع كلمة )يتفرقع( يرفعها صاحبها، ويضعها 

حتت إبطه لكي تسخن . بعد ذلك يقول الرئيس: )طابت اخلبزة، واّل مزال(، فيجيب أحدهم: أن 

خبزته قد نضجت، فيضعها على خد الرئيس، فإذا كانت دافئة، ينتهي دوره ليتفرج على اآلخرين، 

وإذا لم تكن كذلك يقرصه الرئيس في يده، ويعيد وضعها حتت إبطه، وهكذا..." )٣٥(.

أغاني العمل
تهدف أغاني العمل إلى التخفيف من مـشقة العمل وعنائه، بإدخال الـبهـجـة والـسـرور عـلى 

جـماعـة الـعـمـال في أثـناء عـمـلـهم، كـمـا أنـها حتث اجلـماعة على العـمل معًا بإيقـاع واحد، ومن 

أهم أغاني العمل تلك املسماة »أغاني التَعْوِعى«، وهي تصاحب عملية الرعي، وتسهم في »تزجية 

الوقت، وفي اللهو والتسلية«)٣٧(، ومن أمثلتها هذه األغنية اجلميلة التي أوردتها د. عزة بيروك في 

دراستها القيمة: »الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية«:

"َوْيَعاَع الَْغَنْم َمّرْت /// َوْيَعاَع اَخّيي لْكِبيْر

َوْيَعاَعا َشاِتي حّمير /// َوْيَعاَعا َخاّلْت اْثَننْيْ

َوْيَعاَعاَحْيَمْر واْزَوْينْ /// َوْيَعاَعا َواِحْد َفْرَطاس

َوْيَعاَعا َيْوَكْل لَْكاَلْص /// َوْيَعاَع الَْكاَلْص اْمَننْيْ

ّننْيْ /// َوْيَعاَعا خَلْيَمة اْخاَلْت َوْيَعاَعا اْمَبنْيْ اسَّ

َوْيَعاَعا اْرَوْيَجْل َماْت /// َوْيَعاَعا مْلَْنّية اْعَماْت.
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)َوْيَعاَعا( كلمة تقلد بها النساء في املراعي صوت املاعز كي تسترعني انتباهها، ومضمون 

املقطوعة متنوع، فاملغنية تشيد بأخيها األكبر، وتخبر بإجناب شاتها ولدين؛ أحدهما أحمر جميل، 

واآلخر أقرع يأكل نوعًا معينًا من احلشائش، ثم تقول إن اخليمة قد خلت من أهلها؛ ألن صاحبها 

مات، وابنته أصابها العمى« )٣٨(.

أغاني املرح والفكاهة
يهدف هذا النمط من األغاني" إلى غاية فنـية بحتة، ويعمد إلى أن يبـعث البهجة والسعـادة 

في نفوس من يستمـعون إلى األغنية، وإشاعة جو من املرح والفكاهة بينهم، فاألغنية من هذا 

النمط تلتقي مع النكتة الـتي تـبعـث على الـبـهـجة والـسـرور وتسـعـد من يـتبـادلـونـها، وجتـعـلهم 

ميـرحـون ويـتـخـفـفـون من أعـبـاء احلـيـاة"، ومن أمثلتها هذا »الشْور« القدمي: 

" َيا ْخَرْيِريَبه َيا ْخَرْيِريَبه َيا ْخَرْيِريَبه //// َيا ْخَرْيِريَبه َيا ْخَرْيِريَبه َيا ْخَرْيِريَبه

ْيَبة  رْت الشَّ اْتَعّيْبِني َهْوْن الِبيَظاْن /// باّني َما َوقَّ

وباّني َنْبِغي َهْوْل َأَزَواْن /// َما ْغاَلْك علّي َيا َعْيَبة")٤٠(.

ال جدال في أن النماذج املعروضة من األلعاب التقليدية واألغنيات الشعبية التلقائية الهادفة 

إلى الترفيه والترويح عن النفس، ال متثل سوى عينة ضئيلة من موروثنا الشعبي الذي تنّم تنويعاته 

املنتشرة عبر مختلف األقطار عن فعالية التواصل الذي كان قائمًا، ولم يقتصر على نقل البضائع 

عبر القوافل التجارية، وإمنا أثمر نقل اخلبرات والعادات واملرويات الشفوية؛ األمر الذي يضع 

سؤال أصالة ثقافتنا على محك املساءلة، فاملثاقفة لم تدع مجااًل ملزعم »األصل« و»النقاء«، وبقدر 

ما أدركنا أن ثقافتنا أمشاج مختلطة من ثقافات أخرى، بقدر ما ترسخ وعينا بحوار الثقافات، 

ومن ثّم، سيتضاءل »اعتبار الثقافات األخرى خطرًا، كما تقل احلاجة للدفاع عن ثقافتنا اخلاصة 

)...( عندما نكون على وعي بأنها نتاج مصادر مختلفة. من هنا، فإن االعتراف بالهجنة وقبولها 

ميكن أن يساعدا على النظر إلى ما هو أبعد من ثقافتنا اخلاصة، وأن نتعرف إلى املشترك بيننا 

وبني اآلخرين" )٤١(، وقد ملست الكثير من معالم املشترك في األلعاب التقليدية بني الثقافة احلسانية 

وثقافة الطوارق وبعض بلدان شمال إفريقيا؛ األمر الذي يدعو إلى تضافر اجلهود من أجل صون 

هذا املوروث احليوي والتعريف به في أفق التعاون من أجل دمج األلعاب التقليدية في منظومة 

األلعاب املدرسية وأنشطة دور الشباب من أجل استثمار أفضل ألوقات الفراغ أو الوقت احلر 
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الذي أصبح"حّقًا من حقوق اإلنسان االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية على حد تعبير 

عبد الفتاح الزين. وذلك »من حيث إن لكل إنسان )مبا فيه الطفل( احلق في وقت يستعمله بحسب 

رغبته الشخصية في جتديد طاقاته العقلية والعضلية وتفريغ مختلف التوترات واإلكراهات التي 

تعترضه في أثناء القيام بالواجبات والفروض« )٤٢(. 

املراجع
انتشارًا مذهاًل... وتعتبر . ١  احلسانية: لهجة.." جاءت بها قبائل بني حسان قبل ستة قرون، فانتشرت 

احلسانية أقرب لهجات املغرب العربي إلى الفصحى، ولعلها من أنقى اللهجات العربية عمومًا - انظر: 

تونس  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  منشورات  والرباط،  املنارة  شنقيط:  النحوي،  اخلليل 

١٩٨٧، ص ٤١.

 روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه »صلعم« كان يقول: "روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب . ٢

تكل فإذا كلت ملت وإذا ملت عمَيت"، وروي عن علي كرم الله وجهه قوله: "روحوا القلوب، واطلبوا لها 

طرف احلكمة، فإنها متل كما متل األبدان"، انظر: ابن اجلوزي، أبا الفرج، أخبار احلمقى واملغفلني، ط٢، 

مطبعة البصري ١٩٦٦، ص ٥٣.

 لالطالع على مفهوم التنويعة، راجع مقالة: د.جنيمة طايطاي: شمول احلكاية: أحماد وفاطم منوذجًا -، . ٣

مجلة وادي درعة - منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية - ابن زهر أكادير - املغرب - ص ١٦٦.

 الحظت الباحثة الفرنسية Odette Du Puigaudeau في أثناء زيارتها قرية "أسا" الصحراوية . ٤

جنوب املغرب ،أن التفكير اخلرافي أو األسطوري تسلل إلى أغاني األطفال مستشهدة بهذه األغنية التي 

لم تثبت في كتابها "مع األسف- صيغتها األصلية بلغة أهل البلدة التي ذكرت اعتقادهم اخلرافي بزيارة 

النبي عليه السالم ملنطقتهم:

" Un mouton passe 
Que fais tu ؟
Un Haik de laine pour Muhammad !
Une abeille vole
Que fais tu ؟
Je prépare le gouter de Muhammad !
Un chameau broute
Que fais tu ؟
J’engraisse ma bosse pour le voyage de Muhammad !
Ce gout de légende devait être souligné “
Odette Du Puigaudeau, Arts et Coutumes des Maures (Faire désirer le désert) , 
édition le Fennec, Casablanca 2009, page 111
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املعهد . ٥ باملغرب،  األطفال  أندية  استغالله: جتربة  وطرق  األطفال  لدى  احلر  الوقت  الزين،  الفتاح  عبد   

أدناه:  الرابط  على  منشورة  مقالة  السويسي،  اخلامس  محمد  جامعة  العلمي/  للبحث  اجلامعي 

http://www.association-oeuvres-sociales-commune-agadir.com/wp-
content/uploads/2010/09/alwakt-lhor.doc.

 بن سالمة، رجاء، العشق والكتابة، قراءة في املوروث، منشورات اجلمل ،كولونيا، أملانيا، الطبعة األولى، . ٦

٢٠٠٣، ص ١٦.

 ابن منظور، لسان العرب ،مادة رفه، راجع أيضًا: املعجم الوسيط مادة: رفه.. ٧

 ابن منظور، لسان العرب ،مادة روح.. ٨

 ذكرت الدكتورة نورة بنت حسن عبد احلليم قاروت في هامش الصفحة ٢٣ من كتابها: الترويح: تعريفه . ٩

أهميته، حكمه )منشورات دار احلافظ، ط١ )٢٠٠٩( عدة أعمال بهذا اخلصوص نذكر منها: اجتاهات 

حديثة في الترويح وأوقات الفراغ، الترويح وأوقات الفـراغ فـي املجتمع املعاصر/ لكمال درويش، نظام 

النقل العام واخلدمات الترويحية في الكويت، الترويح فن وريادة لدان كوين، أوقات الفراغ والترويح لـ د. 

عطيات محمـد خطـاب، الترويح فـي التلفاز املصري لعرفة أحمد عامر، الترويح في اإلذاعة والتلفزيون 

ألحمد العجل، التـرويح وتنمية الطاقات احليوية في اإلنسان حملمد العربي، الترويح عن النفس ليحي 

بشـير حـاجيحي، سلوكيات وقت الفراغ والتخطيط، الترويح في اململكة لعبد احملسن احلجي".

 لالطالع على معنى السعادة على ضوء مؤشر غالوب، يرجع إلى مقال »السعادة« للدكتور عودة أبو درويش، . ١٠

http://www.khaberni.com :املنشور على الرابط

 محمد محمداحلماحمي /د/ عايدة عبد العزيز مصطفى: الترويح بني النظرية والتطبيق " ط-٢مركز . ١١

الكتاب للنشر - القاهرة - ١٩٩٨م، ص٢٩.

 حلبيب الدرويش، أي عالقة للثقافة والترفيه مبؤسسات الوقت احلر؟ مجلة أفكار اإللكترونية، الرابط: . ١٢

http://www.mafhoum.com/press8/234C31.htm
 حلبيب الدرويش، أي عالقة للثقافة والترفيه مبؤسسات الوقت احلر، مجلة أفكار اإللكترونية.. ١٣

 عبد الفتاح الزين، في سوسيولوجيا الوقت احلر: اإلشكالية ووضعية البحث باملغرب، موقع عبد الفتاح الزين . ١٤

https://abdelfattahezzine.wordpress.com/category/nonclasse/:على الرابط

١٥ .  Alfred Leriche ; Mesures Maures: Note préliminaire ; Voir: Savoirs et
 connaissances Maure ;Presentation et choix de textes: RahalBoubrik ;

.Collection Etudes sahariennes ;Edition Bouregreg ; Rabat ;page 78
املغرب، . ١٦ )ُأوَر  متتالية هي:  فترات  وتنضوي حتتها  الليل،  اْعَقاب  الليل،  ُموْسَط من  الليل،  أول  ، وهي: 

ُيوْك،  ْر اللَّيل، ْعِقْبْت الليل، ثلْث الليل التالي، أَذان الّدْ الشفق، اْطَياح الشفق، لْْعَش، الَعْتَم، ْنّصْ الليل، َنَكْ

الصبح(. اْسَفاْر،  الفجر، 

 )ويشمل اْظُهر الشمس، ْطلوع الشمس، الظَحْي، الظَح، الظح لكبير، أول القايلة، القايلة،، عقبت القايلة، . ١٧

حاِم الفْوق حاِم التْحت، قايلْت الظهر(.
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 أي "اعَكاب النهار"، الظهر، الظهر حاِم، الظهر باْرد، َبنْيْ لَْوَقاْت، عصر َحاِم، العصر، عصر َغاِد، اْعَصيِّر، . ١٨

عصر أهل اعتام

١٩ .  Alfred Leriche ; Mesures Maures: Note préliminaire ; Voir: Savoirs et
 connaissances Maure ;Presentation et choix de textes: RahalBoubrik ;
Collection Etudes sahariennes ;Edition Bouregreg ; Rabat ;page 78-84..

 كتاب البادية، الشيخ محمد املامي بن البخاري'١٢٠٦ه-١٢٨٢ه، زاوية الشيخ محمد املامي ،موريتانيا، . ٢٠

الطبعة األولى ٢٠٠٦، ص ١٩٨.

 وفاء إبراهيم، الوعي اجلمالي عند الطفل، مطابع الهيئة املصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧، ص ٢٧. ٢١

. ٢٢  Bellin Paul. L'enfant saharien à travers ses jeux. In: Journal de la Société des 
Africanistes, 1963, tome 33, fascicule 1. Page 48 

. ٢٣  (Les moutons forment un cercle et courent ; le chacal est enfermé dans le 
cercle. Il s'en évade au prix de force coups de pied. Il attaque les moutons qui 
se défendent eux aussi à coups de pied et, l'un après l'autre, parfois deux à la 
fois, les emporte. Le dernier pris sera le chacal de la partie suivante) Bellin 
Paul., L'enfant saharien à travers ses jeuxp 64

الصحراء . ٢٤ القشاط، عرب  ينظر: محمد سعيد  الطوارق،  عند  اللعبة  كيفية ممارسة هذه  على  لالطالع   

.١٨٥ ٢٠٠٨، ص  الرابعة،  الطبعة  بيروت،  للموسوعات،  العربية  الدار  الطوارق،  الكبرى: 

 محمد سعيد القشاط، عرب الصحراء الكبرى، ص ١٨٨.. ٢٥

 الشفهي والبصري في املوروث األدبي واجلمالي احلساني، احليسن إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة، . ٢٦

املغرب ٢٠١٠، ص ٢٣٦.

 عزة بيروك، الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية، منشورات مركز الدراسات الصحراوية، دار أبي . ٢٧

رقراق، طبعة ٢٠١٥، ص٢٢٥ -٢٢٦.

 مكنز التراث الشعبي املغربي، د. السعدية عزيزي واألستاذان سعيد أيت زهرة وطارق املالكي ،دار . ٢٨

القرويني، الطبعة األولى ٢٠٠٨، ص ٣٥٠.

 املرجع نفسه، ص ٣٥٠.. ٢٩

 مكنز التراث الشعبي املغربي، ص ٣٤٦.. ٣٠

 مكنز التراث الشعبي املغربي، ص ٢٧.. ٣١

 مجدي محمد شمس الدين، األغنية الشعبية بني الدراسات الشرقية والغربية، منشورات الهيئة العامة . ٣٢

لقصور الثقافة، ص ٦٢.

 مجدي محمد شمس الدين، األغنية الشعبية بني الدراسات الشرقية والغربية، ص ٧٤.. ٣٣

 مجدي محمد شمس الدين، األغنية الشعبية بني الدراسات الشرقية والغربية، ص ٨٦.. ٣٤

 عزة بيروك، الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية، منشورات مركز الدراسات الصحراوية، دار أبي . ٣٥

رقراق، طبعة ٢٠١٥.
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 مجدي محمد شمس الدين، األغنية الشعبية بني الدراسات الشرقية والغربية، ص ١٩٤.. ٣٦

 عزة بيروك، الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية، ص ٢٢٠.. ٣٧

 عزة بيروك، الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية، ص ٢٢١.. ٣٨

 األغنية الشعبية، ص ٢١٠.. ٣٩

 عزة بيروك، الغناء احلساني بني التنظيم والتلقائية، ص ١٤٤.. ٤٠

 بول هوبر، نحو فهم للعوملة، ترجمة طلعت الشايب، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة األولى، . ٤١

٢٠١١، ص ١٩٣.

 عبد الفتاح الزين، في سوسيولوجيا الوقت احلر: اإلشكالية ووضعية البحث باملغرب )مرجع سابق(.. ٤٢
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ملف العدد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ن واط م ة وال ث دي ح ة ال ي ن وط ة ال دول ال

د. أحمد حجي

ي ر�ب ع ل ال ف ط ل ة ل ن واط م ىل ال ة ع ي ب �ت ال

د. شبـل بــدران

ة ن واط م ل ال ل ف داد الأط دان وإع وال ال

د. كمال نجيب - د. هبة صابر

ة ن واط م ىلي ال ة ع ئ ش ن ت ز ، ال زي ع د ال ب ك ع ل م زة ال ائ ج

إعداد : أحمد عبد العليم
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الدولة الوطنية الحديثة والمواطنة

د. أحمد حجي *

يعتبران مستقّرًا  ال مواطنة دون مواطن ووطن، فالوطن مكان جغرافي وفضاء اجتماعي 

ل انتماءه، ويكون هو حضنًا لهذا املواطن، اإلنسان الذي ينتمي إليه  ومقامًا للمواطن، مبا يشكِّ

فيه. ويعيش 

 ثمة قلق محلي وعربي، بل دولي من املواطن، ومن وطنه، ذلك أن هناك ما يشير إلى غياب 

االنتماء وثقافة املواطنة، وحدوث جرائم عرقية وعقيدية، وعمليات إرهابية.

وكان لتراجع بعض الدول الوطنية عن بعض أركان الدولة والوطن، مثل العدالة والدميقراطية، 

أثر وسبب ملا نراه، كما كان انتشار موجات اإلرهاب وتدخالت وتداخالت خارجية وراءه أيضًا.

ويقتضي تناول املوضوع تناواًل علمّيًا تفكيكه ثم إعادة تركيب بعض مكوناته فيما يلي: 

 State أواًل: الدولة
والدولة مجموعة أفراد يضمهم إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي اتفقوا عليه، 

أو فرض عليهم يتولى مهام حكمهم، والدولة تشرف على أنشطة متنوعة حتقق تقدمها وتقدم حياة 

األفراد الذين تضمهم.

 والدولة من منظور منظمة االمم املتحدة، هيئة تتكون من أفراد )أحرار( يتحدون معًا لتحقيق 

نفع عام، ولكي يتمتعوا باألمن ويحققوا العدالة لآلخرين. إنها مجتمع سياسي، قائم على عقد 

اجتماعي، يحقق مشروعية الدولة من ناحية، ورضاء األعضاء من بشر من ناحية أخرى. 

وإمنا هو مشاركة أساسها  القوة،  على  يقوم  التعاقد ال  أن  على  ويؤكد جان جاك روسو 

واملساواة.  واحلرية  التضامن 

Nation ثانيا: الوطن/ األمة
والوطن أو األمة مصطلح اجتماعي وسياسي وقانوني وثقافي أيضًا، ويشير إلى مجموعة 

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة حلوان.
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من الناس يربطهم التاريخ )الزمن( واألرض )املكان( واللغة، وربنا العنصر والدين، وجتمعهم 

بجانب ذلك روابط ومصالح مشتركة وتطلعات واحدة. 

واألمة بالتالي تشير إلى جميع األجيال السابقة واحلاضرة والالحقة أحياء وأمواتًا، وهم فوق 

الشعب احلالي للدولة، إنهم ثقافة. 

Nation- State ثالثًا: الدولة الوطنية / األمة
وهي نوع من الدول التي تربط الكيان السياسي للدولة بالكيان الثقافي لألمة، وتخرج منهما 

بالشرعية السياسية للدولة واحلكم ووضعيتها ككيان ذي سيادة. 

ويضع عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر في كتابه )السياسة كمهنة( حتديدًا للدولة الوطنية، 

باعتبارها مجتمعا إنسانّيًا يركز على احتكار االستخدام القانوني للموارد الفيزيقية في أرض 

محددة، وأن الدولة عالقة أفراد يتسلطون على أفراد آخرين، أي عالقة يدعمها عنف قانوني. 

ثمة ملمح مهم من مالمح الدولة الوطنية احلديثة، هو تطوير وتنمية الثقافة الوطنية كعملية 

تاريخية دينامية، وحتقيق التقدم االقتصادي من خالل دعم الصناعة والتجارة واقتصاد املعرفة 

الذي يكسبها شرعيتها. 

وحتدث تغيرات عديدة في التسعينيات عقب انتهاء احلرب الباردة، منها ظهور مفهوم النظام 

العاملي اجلديد بال حدود New Bordless World النابع من فتح أسواق التجارة والعمل والثورة 

التكنولوجية ثم بزوغ العوملة.

Globalization رابعًا: العوملة
والعوملة هي تلك العملية املستمرة من االعتماد املتبادل بني البالد والدول واملواطنني، ألنها 

جعلت األوطان والدول والناس يعتمدون على بعضهم بعضًا بشكل متزايد. 

وهي أيضًا تفاعل مستمر بني الناس في أرجاء الكون كافة من خالل منو تدفق املال واألفكار 

والثقافة عاملّيًا، إنها أيضًا عملية اقتصادية للتكامل بأوجهه االجتماعية والثقافية. 

التقليدي لألمن  املفهوم  العوملة غيرت  بأن  املفكرين والساسة  لدى كثير من  اقتناع  وهناك 

القومي، وأضعفت دور الدولة الوطنية وسيادتها على أراضيها وحدودها، وأتاحت التدخل في 

َعى عليها به - من تعامالتها مع مواطنيها. شئونها مبا قد يظهر- أو ُيدَّ

ة:  ي ن وط ة ال دول ف ال ائ وظ

تنحصر وظائف الدولة الوطنية في: 
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ة ي اس ف أس ائ ا. وظ

وسيادتها وحتمي حقوق شعبها،  أو حمايتها  استقاللها  على  ألنها حتافظ  أساسية  وهي 

ونفوسهم. وحرياتهم  أمالكهم  وحماية  مواطنيها،  أمن  وضمان 

ة:  ي اه رف ف ال ائ ب. وظ

وتتمثل في اخلدمات التي تقدمها الدولة من أجل التنمية في املجاالت االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والثقافية، وهي خدمات تعني على التطوير. 

الوظائف، ولم  العديد من هذه  الليبرالية اجلديدة عن  الوطنية في عصر  الدولة  وقد تخلت 

السوق. آلليات  األمر  وتركت  ألبنائها،  مباشرة  تقدمها 

Citizenship خامسًا: املواطنة
املدنية،  من   Citoyen والفرنسية   Citizen باإلجنليزية  وهو  الوطن،  من  املواطنة  ومصطلح 

إنه ابن املدينة وساكنها واملنتمي إليها، أي إلى الفرد الذي يتمتع بحقوق وميراث الرجل احلر 

Freeman، وهو عضو من أعضاء الدولة لديه شعور وإحساس مبلكية وطنه وحقه في حمايته له. 

الدولة  متاسك  أيضًا  به  يرتبط  فإنه  وأمته،  الوطنية  ودولته  وطنه  ابن  املواطن  كان  وإذا 

وعماًل.  ومعرفة  وحياة  ساوكا  مواطنيها  على  زيعتمد  وجناحها، 

املواطنون أعضاء في مجتمع سياسي، يقومون بواجباتهم نحو مجتمعهم، ولهم في الوقت 

ذاته احلق في أن يتمتعوا بحياتهم، وأن يوفر لهم املجتمع حقوقهم كافة: 

احلقوق اخللقية.  -

احلقوق القانونية.  -

احلقوق االجتماعية .  -

حقوق التغبير احلر عن الرأي وعقد االجتماعات.  -

حقوق احلياة وتكوين أسرة واعتناق دين يؤمنون به.  -

حقوق االنتخاب والترشح للمناصب.  -

احلقوق السياسية واملدنية.  -

احلقوق االجتماعية واالقتصادية واحلق في األمن.  -

والدولة الوطنية احلديثة مطالبة بتوفير هذه احلقوق كافة ورعاية مواطنيها حتى ينتموا إليها. 

سادسًا: املواطنة من املحلية إىل الكوكبية:
ومع صعود العوملة بجوانبها السياسية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية، وتغير مفهوم 
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املواطنة من عضوية وهوية في الدولة الوطنية إلى املواطنة الكوكبية في عالم كالقرية الصغيرة، 

تنتشر فيه لغة العوملة )اللغة اإلجنليزية( وجتمع أفراده وسائل جديدة لإلعالم اإللكتروني، هي 

وسائل للتواصل االجتماعي فقط ولكن الثقافي والسياسي وغيرهما.

وتزايد االستمرار في التعليم للمواطنة اتساعًا وعمقًا في العالم كله، وضمنت دول كثيرة 

تعليم املواطنة الكوكبية كمكون رئيس في مناهج  التعليم بها بأشكال مختلفة. 

وهناك منظورات عديدة وممارسات متنوعة تبني تزايد االهتمام باملواطنة الكوكبية في التعليم، 

تلك املواطنة ذات األبعاد املتعددة، يعبر عنها الشكل اآلتي : 

ويعبر الشكل السابق عن منظور كوكبي شامل للمواطنة يتضمن موضوعات وقضايا كوكبية 

والسلطة،  االجتماعية  والعدالة  احلرية  وقضايا  والوطن،  العالم  على  املنفتحة  واملواطنة  كالهوية 

والقيم واآلراء والتحليل الناقد ويتطلب ذلك كله: 

تشجيع املتعلم املواطن على حتليل قضايا احلياة حتلياًل ناقدًا.  -

دفع املتعلم للعمل املشترك التعاوني وحل املشكالت وأخذ قضايا الفئات املهمشة في   -

االعتبار.

املبادرات الفردية واجلماعية من أجل التغيير.  -

ولعل كل ما تقدم يؤكد على دور الدولة الوطنية احلديثة املنفتحة على عاملها وكوكبها في أن 

تكون بنية أساسية للمواطنة، داعمة ومحفزة وخالقة ملناخ االنتماء ، وإتاحة فرص التقدم وحصول 

الفرد على حقوقه ليكون مواطنًا فعااًل في وطنه وكوكبه. 

قدأنشطة عاملية
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التربية على المواطنة للطفل العربي

د. شبل بدران *

ن.. م رح ن ال ي دي
عون �ف ل م

اً...  ب ع ن ش ج س ن ي م

راً...  ك ق ف ن خ ن ي م

اً...  وط ع س رف ن ي م

اً...  ت رأي ك س ن ي م

اً...  ن ج ي س
�ف ب ن ي م

ان...  ي غ ط ات ال ع راي رف ن ي م

ان...  ل الأدي ي ك
عون �ف ل م

ان...  س ن ق الإ در ح ه ن ي م

 ... ىلَّ أو زكَّ و ص �ت ل ح

رآن... ق ع ال ر م م ع اش ال أو ع

)جمال الدين األفغاني(

مقدمة: 
تشكل املواطنة واملواطنية إحدى أهم القضايا التي تشغل املجتمعات الدميقراطية وكذلك 

الفرد  املجتمعات غير الدميقراطية؛ ألن املواطنة واملواطنية هما من القضايا التي حتدد عالقة 

بالدولة وعالقة الفرد أيضًا باملجتمع، وهما في -الوقت ذاته - يعدان بوصلة لتحديد التوجهات 

الفكرية واإليديولوجية للدولة واملجتمع في مرحلة ما من تاريخه. 

وفي هذه املقالة نناقش العالقة بني مفهوم املواطنة واملواطنية، وكذلك شروط التربية املواطنية 

أكبر  بصورة  السياسي  النظام  بدميقراطية  ثم  ومن  التعليمي،  النظام  بدميقراطية  ذلك  وعالقة 

* أستاذ ورئيس قسم أصول الرتبية. عميد كلية الرتبية األسبق- جامعة اإلسكندرية.
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وأوسع؛ وذلك ألن نظم التعليم املعاصرة في بلدان العالم، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، أغنيائه 

وفقرائه، تنشغل بالتربية على املواطنة أو املواطنية، وكيف تكون تلك التربية في مناهج التعليم 

وفي كل املراحل التعليمية؟ لذلك فإن طرح هذه املفاهيم وإزالة اللبس بينها مهمان وضروريان قبل 

مناقشة مكانة املواطنة واملواطنية في مفاهيمنا الدراسية والسيما في تربية الطفل. 

أواًل: الوطنية واملواطنية)1(: 
ن.  وط ي ال

ارك �ف ش م ون ال ك ن أن ي ك م ن، وي وط م ي ال
ارك �ف ش م ون ال ك ن أن ي ك م ن ي واط م إن ال

ذا  ه ول ن.  وط م ال ي 
�ف ة  ارك ش م ال ن  م د  ق وأع وى  أق ن  وط ال ي 

�ف ة  ارك ش م ال أن  ي  ده ب ال ن  م ه  أن إل 

ىل  ع الن  م ع ت س وي ه  ب وع ت س وي ة  ن واط م ال وم  ه ف م ىل  ع ة  ي ن واط م ال وم  ه ف م ب  غل ت ي ب،  ب س ال

ة  ي ن واط م ن ال ل م ي ة وم ي راف غ ج ة ال ي اع م ت ة الج ي اح ن ة إىل ال ن واط م ن ال ل م ي ع م ن م ك ادف، ل �ت ال

رة  ك ف اىلي  ت ال وب ن،  واط م ال رة  ك ف س  يؤس ذي  ال ن  وط ال ف ة.  ي اس ي س وال ة  ي اع م ت الج ة  ي اح ن ال إىل 

ا  ه ت ي ص خ ن ش �ي ع ب ع ت ل ال م ك ت س ي ت
�ت ة ال ي ن وط ة ال اع م ج ة-  ال ام ت ه ال ت ق ي ق ي ح

و - �ف ة، ه ن واط م ال

اره  ب ت اع ب رد  ف ال  - ة  ام ت ال ه  ت ق ي ق ي ح
�ف  - ن هو  واط م وال ة.  ل ق ت س م ال دة  واح ال ة  دول ال ب ا  ه وإرادت

ة. ي ن واط م ة وال ي ن وط ف ال �ي ف ب �ي ي م ت ن ال س ح ا ي ن ة، وه ي ن ة وط ي دول
ل �ف ع ف ال ب واً  ض ع

ة: هي ظاهرة نفسية اجتماعية مركبة، قوامها حب الوطن، أرضًا وأهاًل، والسعي  ي ن وط 1- ال

إلى خدمة مصاحله، أو بعبارة أخرى ظاهرة نفسية فردية وجماعية، تدور على التعلق باجلماعة 

الوطنية وأرضها ومصلحتها وتراثها واالندماج في مصيرها.

ة: فهي أيضًا ظاهرة مركبة، ولكن محورها هو الفرد من حيث هو عضو مشارك  ي ن واط م 2- ال

في اجلماعة الوطنية وفي الدولة التي هي دولتها، ومن حيث هو بهذه الصفة خاضع لنظام محدد 

االرتباط  وجوه  من  متباينان  وجهان  واملواطنة  الوطنية  أخرى،  بعبارة  والواجبات.  احلقوق  من 

باجلماعة الوطنية ووجودها السياسي.

املفهوم األول كثير التعقيد واألشكال، والثاني يتميز بطابعه السياسي احلقوقي. وفي احلقيقة 

الوقت ذاته حقوق  نعني في  فإننا  املواطنية بوصفها نظام حقوق وواجبات،  عندما نتحدث عن 

املواطن وواجباته في الدولة وحقوق الدولة وواجباتها بالنسبة إلى املواطنني. حقوق املواطنني هي 

واجبات على الدولة، وحقوق الدولة هي واجبات على املواطنني.

وعلى هذا األساس تقوم بني الوطنية واملواطنية جدلية دقيقة، ال عالقة لها بجدلية التناقض، 

إنها جدلية تبادلية حميمة، يزداد غناها وترتفع حرارتها بقدر ما يتطابق الوطن اجلغرافي والوطن 
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السياسي والوطن اإليديولوجي في وحدة اجلماعة الوطنية، وميكن إدراك شيء من تلك اجلدلية 

من خالل التمييز بني التربية الوطنية والتربية املواطنية.

ة: في املفهوم الشائع هي التربية التي ُتعني بتنمية الشعور الوطني وحب  ي ن وط ة ال ي ب �ت 3- ال

الوطن واالعتزاز به، وبتغذية الوالء الوطني في نفوس أفراد اجلماعة الوطنية وفئاتها ولكنها في 

الواقع حتمل باإلضافة إلى هذا املعنى الضيق معنى واسعًا شاماًل حيث تدل على التربية التي 

تتم على مستوى الوطن، بإشراف الدولة الوطنية؛ حيث توجد، وتشمل كل النشاطات التربوية 

والتعليمية، وتتفاعل مع ظروف الوطن وحاجاته وتراثه وتطلعاته وأنظمته، وحتمل معنى وسطًا 

الوطني  الوطني وااللتزام  الوعي  حيث تدل على مجموعة مواد ونشاطات من شأنها أن تغذى 

والعمل الوطني بطبيعة مضمونها.

ة: هي جانب مما تشتمل عليه التربية بهذا املعنى األخير. وموضوعها  ي ن واط م ة ال ي ب �ت 4- ال

هو تشكيل املواطن وتنميته، انطالقًا من تصور فلسفي معني ملاهية املواطن ومن واقع التجربة 

في حياة اجلماعة الوطنية ووجودها السياسي. وبهذا املعنى، ميكن النظر إليها باعتبارها ركنًا 

أساسّيًا في نظام التربية الوطنية العام. ولكن ال ميكن في أي حال رد أجزاء هذا النظام إليها. 

فلكل جزء من تلك األجزاء قوامه أو موضوعه وموضوع التربية املواطنية هو، وفقًا لتعريفنا السابق 

للمواطنية، تنشئة الفرد من حيث هو عضو بالفعل في دولة وطنية ومن حيث هو بهذه الصفة داخل 

في نظام محدد من الواجبات واحلقوق.

عام  بشكل  املواطنية  التربية  مفهوم  توضيح  وبعد  واآلن  ة)2(:  ي ن واط م ال ة  ي ب �ت ال وط  5- �ش

وحتليل النظرة السائدة إلى التربية املواطنية؛ نستطيع استخالص بعض الشروط حول التربية 

املواطنية.

رَّة:  م ت س ة م ي ال ض ة ن وي رب ة ت ي ل م ة ع ي ن واط م ة ال ي ب �ت أ- ال

 إنها عملية نضالية؛ ألن املواطنية ليست من املقوالت السياسية البدهية التي تسلم بها جميع 

الدول واألنظمة، وألن املواطن كائن سياسي ليس من السهل احلفاظ عليه بعد تشكيله، إن التسليم 

الدستوري باملواطن بوصفه حقيقة جوهرية في الدولة ُيشكل خطوة أساسية على طريق التربية 

املواطنية؛ شريطة أن يكون الدستور خاليًا من التناقض في حتديده ملقومات املواطن واملواطنية، 

إال أن العبرة احلقيقية تكمن في املمارسة الفعلية للمواطنية، وهذه املمارسة الفعلية التي جترى 

مختلفة،  بأطوار  ومتر  متباينة  أشكااًل  تتخذ  املواطنني  وتصرفات  الدولة  على صعيد مؤسسات 

ينبغي ترسيخها وحتسينها باستمرار. 
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ة  ي ن وط ال ة  اع م ج ال إىل  أي  ن،  وط ال إىل  اء  م ت الن ب  ي غل ت ي 
�ف ت ق ت ة  ي ن واط م ال ة  ي ب �ت ال ب- 

ر:  آخ اسي  ي س اء  م ت ان أي  ىل  ع ة،  ي ن وط ال ا  ه ت ودول

السياسية  الوطنية  الوحدة  كافيًا من  قدرًا  التي حققت  البلدان  في  منه  مفروغ  األمر  هذا 

جدلية  تخّضها  التي  البلدان  في  واختالف  جدل  موضع  ولكنه  الوطني،  املصير  في  واالندماج 

تتنافى  الوحدة والتعدد، ومهما يكن احلل الذي تستقر عليه هذه اجلدلية، فإن املواطنية احلقة 

وتقدمي الوالء السياسي ألي سلطة جزئية في الدولة على الوالء السياسي لسلطة الدولة نفسها. 

باعتبارها  أعضائها  مع  التعامل  على  الفعلية  وقدرتها  الوطنية  الدولة  مشكلة  هي  إذن  املشكلة 

جماعة مواطنني، ال جماعة عبيد، وال جماعة مماليك، وال جماعة مؤمنني. 

ة  ل اق ات ع ن ائ م ك ه اس أن ىل أس ة ع دول اء ال ض ر إىل أع ظ ن زم ال ل ت س ة ت ي ن واط م ة ال ي ب �ت ج- ال

رة:  وح

وهذا يعني أن نظام احلقوق والواجبات الذي يربط املواطنني بالدولة والدولة باملواطنني هو 

من صنع املواطنني أنفسهم؛ من حيث إنهم قادرون بعقولهم وإرادتهم احلرة على معرفة مصاحلهم 

العامة وااللتزام بالقوانني والقواعد التي تصونها وحتققها. ويعني أيضًا أن التربية املواطنية هي 

في الصميم تربية على املسئولية السياسية. فالناس ال يكرهون االسترخاء وإلقاء املسئولية على 

غيرهم، وخصوصًا على الذين يتمتعون بالثقة واالحترام والقيادة، وهؤالء ال يكرهون االستئثار 

بالقرار السياسي ولواِحقه، وغالبًا ما يدخل اخللل إلى احلياة السياسية في الدولة من هذا الباب، 

فالتربية املواطنية احلقة جتعل املواطن مسئواًل متام املسئولية، سواء كان في صفوف احلاكمني أم 

في صفوف احملكومني، ومشاركًا متام املشاركة بحسب موقعه في بناء نظام احلقوق والواجبات 

املتبادلة بني الدولة وأعضائها. 

اوون  س ت م م ه اس أن ىل أس ة ع دول اء ال ض ع أع ي م ر إىل ج ظ ن زم ال ل ت س ة ت ي ن واط م ة ال ي ب �ت د- ال

ون:  ان ق ام ال أم

ومن  اإلنسانية،  الكرامة  في  املساواة  من  منبثقة  املواطنية  احلياة  في  املساواة  قاعدة  إن 

ة الوطنية، فهي تعبير عن العدل من هذه اجلهة، وهي أيضًا شرط لوحدة اجلماعة الوطنية،  األخوَّ

لقانون واحد دون تفريق فيما بينهم، إال  القانون تعني أن املواطنني يخضعون  فاملساواة أمام 

بسبب اجلدارة واالستحقاق، واالشتراك في حياة قانونية واحدة تشريعًا وتطبيقًا للشرائع، له 

أهمية كبيرة في وحدة احلياة بني املواطنني، ومهما قيل من أن املساواة أمام القانون هي مساواة 

شكلية، فإن ذلك ال يقدح في قيمتها باعتبارها شرطًا للتربية املواطنية احلقة، إذ البد أواًل من 
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حتديد من هو املواطن، وعندما يتساوى أعضاء الدولة في اشتراكهم في التشريع وفي خضوعهم 

للشرائع التي يضعونها ألنفسهم، فإنه من املمكن أن تتحول املساواة أمام القانون إلى أداة إلزالة 

أو تخفيف الفوارق غير املبررة التي تنشأ بني املواطنني بسبب تفاوت الثروة أو املكانة االجتماعية 

والسياسية أو غير ذلك. 

ك  �ت ش م �ي ال خ اق ال ط ي ن
ورة �ف ص ح ة م دول ة ال ط ل ون س ك ي أن ت

�ف ت ق ة ت ي ن واط م ة ال ي ب �ت ـ- ال ه

اّلً:  وا أم ك ان راداً ك ة، أف دول اء ال ض لأع

التطبيق  في  كثيرة  تفسيرات  تتحمل  التي  املجردة  املفاهيم  من  املشترك  اخلير  مفهوم  إن 

العيني، ولكنه من املفاهيم األساسية في الفلسفة السياسية، واملهم بالنسبة إلى التربية املواطنية 

هو أن تتحّدد، كتربية، بنطاق اخلير املشترك للمواطنني. فالدولة من حيث هي جماعة مواطنني، 

األخالقية  والقيم  واالعتقاد  املعرفة  بقضايا  تعنى  وال  املواطنني،  لهؤالء  املشترك  باخلير  تعنى 

وسواها.  واجلمالية 

إن هذه القضايا ُتبحث وتعالج، وبحسب مناهج ومعايير خاصة بكل فئة منها، ولكل مواطن 

املذاهب  تعدد  أن  يعني  وهذا  فيها،  رأي  له  يكون  أن  وحر،  عاقل  كائن  هو  حيث  من  احلق، 

واالعتقادات شيء طبيعي في كل مجتمع يعترف مببدأ احلرية الفكرية، وال ُيعقل أن يكون هذا 

التعدد مانعًا لذلك الشيء الذي اسمه اخلير املشترك، فالتفكير في اخلير املشترك، وفي القوانني 

التي تنظم العمل به، وله، يتأثر دون شك باملذاهب واالعتقادات التي يتبناها املواطنون، وهو لهذا 

السبب أمر ال يتمتع بالبداهة املطلقة وباإلجماع، وحتى إذا توافرت في اجلماعة الوطنية وحدة 

املذهب واالعتقاد، فإنها تتوافر في مجال دون مجال آخر، وال تلبث مع الزمن أن تتراخى ويظهر 

التعدد فيها؛ مما يعني أن التوفيق بني احلرية الفكرية، التي هي مصدر التقدم الفكري والتعدد في 

املذاهب واالعتقادات، وبني اخلير املشترك، الذي تنهض عليه الدولة، عملية مفتوحة على الدوام، 

تتفاوت املجتمعات السياسية في طريقة القيام بها وفي النجاح في حل مشكالتها بحسب أنظمتها 

أم  كان  حاكمًا  املواطن،  تهيئ  التي  التربية  هي  احلقة  املواطنية  والتربية  السياسية،  وجتاربها 

محكومًا؛ لكي يبرع في القيام بهذه العملية. 

ه  ات ب واج ة وب ه ن ج ن م واط م وق ال ق ح اً ب وازن ت اً م ام م ت زم اه ل ت س ة ت ي ن واط م ة ال ي ب �ت و- ال

ا:  ه ات ب ة وواج دول وق ال ق ة إىل ح ب س ن ال ك ب ذل رى، وك ة أخ ه ن ج م

إن تاريخ املواطنية عبر األشكال املتباينة التي عرفتها املجتمعات السياسية حتى اليوم، كان 

صراعًا بني حقوق الدولة التي تترجم واجبات على املواطنني، وحقوق املواطنني التي تترجم واجبات 
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على الدولة، وليس ثمة وضع تاريخي يستطيع إنهاء هذا الصراع متامًا، ولكن من الواضح اليوم 

أن التركيز على حقوق املواطن، إذ يفيد في رد سلطة احلكم إلى مصدرها، أي الشعب، وكبح 

جماح احلكام وأطماعهم، ال يوصل إلى الغاية إال إذا التزم املواطنون بتأدية واجبات جتاه الدولة، 

متكافئة مع احلقوق التي يرونها ألنفسهم، فالتوازن املطلوب في نظام احلقوق والواجبات ليس 

توازنًا مشتقًا من فضيلة االعتدال، وإمنا هو توازن مشتق من املنطق الداخلي للمواطنية احلقة. 

ات  ب واج وال وق  ق ح ال ام  ظ ن وى  ت ح م ل ّراً  م ت س م راً  وي ط ت زم  ل ت س ت ة  ي ن واط م ال ة  ي ب �ت ال ز- 

ة:  دول وال ف  �ي ن واط م ال ف  �ي ب ة  ادل ب ت م ال

هذه احلقيقة هي نتيجة للحقائق السابقة، فاالهتمام بتشكيل املواطن ال يتطلب فقط اعتراف 

الدولة به وشعوره بوجود حقوقي في الدولة، وإمنا يتطلب أيضًا مراجعة دائمة أو دورية، للحقوق 

وللواجبات التي تتعلق به وبالدولة؛ بحيث تتوسع دائرة مضامينها، ويتغير ما ينبغي تغييره منها، 

ويتعمق وعي املواطنني بوحدة احلياة واملصير التي جتمعهم في دولتهم وبواسطتها. 

ثانيًا: الرتبية على املواطنة)3(: 
واملهارات  اخلبرات  واألطفال  النشء  إكساب  إلى  تهدف  املواطنة  على  التربية  كانت  ملا 

واملعارف الالزمة للعيش في مجتمع دميقراطي، فهي بذلك تنطلق من ثالثة أبعاد أساسية هي: 

الوجداني.  السلوكي-  والبعد  املهاري،  والبعد  املعرفي،  البعد 

: البد أن يتعرف النشء- األطفال- على هويته وانتمائه وتاريخه الوطني  ي
ر�ف ع م د ال ع ب ي ال ف ف

وجغرافية الوطن ولغته ودستور بالده ونظامه السياسي وحقوق اإلنسان، وعالقة وطنه باألوطان 

األخرى، والتحديات اإلقليمية والعاملية التي تواجه وطنه، وكل ما يؤهل املتعلم- الطفل- للعمل 

ويساعده على املساهمة في تنمية وتطوير اقتصاد وطنه، وما يؤهله للمشاركة في إدارة شئون 

مجتمعه احمللي والوطني، وكل ما يتعلق بتكوين وتركيبة مجتمعه الثقافية واإلثنية والدينية، فضاًل 

عن مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، كل ذلك من أجل أن يتربى ويتعلم األطفال على معرفة 

الوطن وحتدياته التي يجب أن يعيشها وينشغل بها منذ نعومه أظافره. 

: جملة من املشاعر والقيم واملواقف واالجتاهات: اعتزازًا واحترامًا  ي
دا�ف وج د ال ع ب ن ال م ض ت وي

وحرصًا وانتماًء ومحبة وتعلقًا مثل: حب النظام والعدل واملساواة واإلحساس بالكرامة والشعور 

باملسئولية واإلحساس باالستقالل واحترام القوانني واألنظمة واحترام التعددية والتعلق بالقيم 

اإلنسانية واملبادئ العامة التي تربط البشر بعضهم ببعض من خالل التعدد والتنوع الثقافي.)4(
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اً"-  ّي اف ق ث الً  م "رأس تعد  فإنها  الوجداني،  البعد  عن  واملعبر  القيم هي احلاضن  إن  وحيث 

االجتماعية  واألوضاع  الزمن  بتغير  يتغير  بعضها  أن  من  بالرغم  األجيال  تتوارثه  اجتماعّيًا 

واالقتصادية والسياسية، وهي مبثابة "الطني" الذي يلصق حجارة البنيان بعضها ببعض فتصبح 

كأنها جسم واحد متني، هكذا دور القيم في املجتمع جتمع بني أفراده وأعضائه حتى لو كانوا ال 

يعرفون بعضهم بعضًا بشكل شخصي ومباشر- في طريقة سلوكهم وفعلهم، وردات فعلهم بحيث 

تكون منسجمة بني هؤالء األعضاء جميعًا. 

منذ  القيم،  األطفال  إكساب  فيه  يتم  الذي  الوعاء  هي  لألطفال  االجتماعية  التنشئة  ولعل 

البداية، سواء في املنزل- األسرة- أو املدرسة، أو املجتمع الكبير، ويستغرق تزويدهم مبنظومة 

القيم وقتًا طوياًل، فالقيم ال حتتاج إلى املدرسة دائمًا ليتم اكتسابها؛ إذ كل الذين لم يلتحقوا 

مبدرسة لديهم قيم، ولكن في التربية على املواطنة أو التربية املواطنية التي هي عمل مخطط له 

الدراسية  املناهج  عناصر  في  ومتوفرًا  مقصورًا  االجتماعية  التنشئة  موضوع  يصبح  وهادف، 

تتم داخل جدران املدرسة.  التي  النشاطات  وباقي 

فالقيم تبقى لدى الطفل وتتماشى مع شخصيته وفي تصرفاته؛ وتصبح بالتالي احلافز الذي 

يدفعه  للقيام بعمل ما، واملعيار الذي يحكم بواسطته على تصرفاته وتصرفات اآلخرين، واملوروث 

األمانة،  الصدق،  في:  القيم  منظومة  وتتمثل  لآلخرين.  يورثه  أن  يود  الذي  والثقافي  األخالقي 

العمل، التضحية، التسامح، احترام اآلخر، مساعدة اآلخر، التعاون، السالم، عدم التمييز بني 

الناس، احترام الكفاءة، الدميقراطية واحلرية واملساواة والعدالة، حقوق اإلنسان وحقوق الطفل 

واملرأة، وغيرها من القيم اإلنسانية التي ننتسب إليها وتعيش فينا ومعنا. 

القول والعمل واملبدأ أو  اري: فيتمثل في السلوك واملمارسة والصدق في  ه م د ال ع ب ا ال أم

التطبيق والدعوة واملمارسة، والتعبير عن املواقف واملشاركة في اتخاذ القرارات، وقبول التعددية 

واالختالف والدفاع عن حق اآلخرين في التعبير عن آرائهم ونبذ التعصب والعنف والعنصرية. 

بل  رف"  ع "ي أن  يكفي  ال  إذ  املواطنة؛  على  الطفل  تربية  في  مهّمًا  جانبًا  املهارات  وتشكل 

ف؟" ، ويستعمل ما يعرفه بشكل صحيح ومفيد. ويعتبر "دينسون" و"جروس"  ي رف ك ع يجب "أن ي

يتعلم  بأن  للطفل  تسمح  أنها  في  تكمن  املهارة  اكتساب  أهمية  أن   Dynneson and Gross

واالجتاهات  بالقيم  املهارة  ترتبط  كما  يطبقها،  أن  ويستطيع  يفهمها  ومعارف جديدة  معلومات 

ة  ي م ي عل ت ال ة  ي ل م ع ال ارص  ن ع ي 
ا�ت ب ن  ع ة  زول ع م ا  ه أن وك ارات  ه م ال ار  ب ت اع ن  ك م ي ل  ه  "أن باعتبار 

إن  ات،  اه ج الت أو  ف  واق م وال اب  ع ي ت الس ب وي  ق ل  ك ش ب ة  ل ص ت م ارات  ه م ال إن  ل  ب ة،  وي ب �ت وال
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ا"، كما يصعب استثناء أي مهارة  ه ط ب ب رت اً ت م ي اك ق ن ن ه ك ة، ل رف ع م ىل ال ز ع ك رت ارات ت ه م ال

يتعلمها الطفل وال تكون مفيدة له. إن مجموع املهارات التي يكتسبها الطفل تسهم بشكل كبير 

في منوه الشخصي والفكري والوجداني، ويستعملها في حياته الشخصية واملهنية واالجتماعية.)5( 

إن املهارات التي يجب أن يكتسبها الطفل تتطلب بالضرورة تفكيرًا وممارسة، وإال فإنها 

 "J. Dewey سوف تنسى بسرعة، وال تكتسب كما يجب بالصورة اإليجابية، وقد أكد "جون ديوي

ة" أن: أي مهارة تكتسب مبعزل عن التفكير لن تكون مرتبطة  ي ب �ت ة وال ي راط ق م دي في كتابه "ال

د املهارات الواجب على الطالب اكتسابها، بل  باألهداف التي ستستعمل فيها. أي ال يكفي أن تعدِّ

لها في إطار فكري أو عملي واضح يكون لها معنى ويستعملها، وتترسخ لديه، سلوكًا  أن يحصِّ

وقيمًا وإميانًا، بحيث يستطيع أن ميارسها في حياته العملية والتعليمية.)6( 

ة  ن واط م ىل ال ة ع ي ب �ت ال ال ج ي م
م �ف ي اه ف ة م الث ف ث �ي رق ب ف ن ي اك م ن إن ه ق ف ب ا س م الً ع ض وف

ي:  وه

ة: وهو ما يتعلق بتقدمي املعرفة عن التاريخ الوطني وبنية احلكومة  ن واط م ن ال ة ع ي ب �ت ال  -1

وعملياتها واحلياة السياسية والدولة واملوقف منها، في ضوء عالقة الفرد بهذه الدولة وطبيعتها 

املتجسدة في بنية النظام السياسي القائم. 

ة: وهو ما يتعلق بإشراك األطفال في أنشطة التعليم والتعلم  ن واط م الل ال ن خ ة م ي ب �ت ال  -2

بالعمل واخلبرات التشاركية في املدرسة واملجتمع احمللي، وتفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني 

في بناء جسور التعاون مع املؤسسات التعليمية في ضوء قيم املواطنة. 

ة: وتشمل اخلبرة بأبعادها املتعددة فكرًا  ن واط م ىل ال ة، أو ع ن واط م ل ال ن أج ة م ي ب �ت ال  -3

ونزوعًا وأداًء، معرفة وفهمًا ومهارات وقيمًا، والقضية األساسية في هذا املجال أنه من السهولة 

تنفيذ التربية على املواطنة من خالل املناهج وأساليب وإستراتيجيات التدريس، ولكن من الصعوبة 

مبكان حتقيق التربية من أجل املواطنة. إنها تربية ذات أبعاد محلية وعاملية في الوقت ذاته، وال 

تقف على اجلانب املعرفي وحده وإمنا تتجاوز إلى النقد والتفكير الناقد، وال تركز على الثقافة 

السياسية وحدها، وإمنا تركز على القيم اإلنسانية والقواسم املشتركة بني األديان التي تدعو إلى 

التسامح، والعدل، واملساواة، وعدم التمييز.  

بل  وحدها،  الدراسية  واملقررات  الكتب  من  تعلمها  ال ميكن  املواطنة  على  التربية  أن  كما 

تعتمد - في املقام األول - على املمارسات والتطبيقات واألنشطة التي جتري وتتم في املدرسة 

واملجتمع احمللي أسرة ومجتمعًا؛ إذ ال يكفي على اإلطالق أن يعرف املواطنون مبادئ املواطنة 



101
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

يقوم  أن  يجب  بل  وواجبات،  حقوق  من  عليها  يترتب  وما  وأبعادها،  وقيمها  احلقيقي  ومعناها 

ي 
ة - �ف ن واط م هؤالء املواطنون باملمارسة العلمية واحلياتية بالفعل على أرض الواقع املعيش، إن ال

ة  ي ل م ا ع ه إن  ، �ي ب ك ال ع  م ت ج م ة وال درس م ل وال ف �ف م ال ب ة  ي وم ة  ي ارس م ة م ي ل م - ع �ي ل الأخ ي ل ح ت ال

ة  ن واط م ل ال ي ع ف ؤدي إىل ت ك ل ي إن ذل ات ف وم عل ارف وم ع ا م ه ون ك اء ب ف ت ا الك ا، أم ه اة ذات ي ح ال
ن.)7( واط م ل ل وأداًء  اً  وك ل س

ثالثًا: الرتبية على املواطنة للطفل العربي: 
وإذا كانت املواطنة بوصفها قيمة ومبدأ تعني: املساواة وتكافؤ الفرص والعدل وعدم التمييز 

تتأسس في جوهرها على طبيعة  بالدولة، كما  الفرد  واحلرية وحقوق اإلنسان من خالل عالقة 

النظام السياسي السائد واألطر الفكرية التي ينطلق منها ويعمل على تفعيلها من خالل مؤسسات 

ف  ي الدولة املختلفة وعلى رأسها املؤسسة التعليمية واإلعالمية. فإن السؤال املطروح علينا هو: ك

؟ ي ر�ب ع ل ال ف ط ة ال ي رب ي ت
ة �ف ن واط م دأ ال ب م وم ي ق ق ي ق ح ة ت ي م ي عل ت ة ال س ؤس م ع ال ي ط ت س ت

وقامت بعض النظم التعليمية في محاولتها حتقيق قيم ومبدأ املواطنة لألطفال )األطفال 

هنا: كل إنسان لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا( بانتهاج طريقني؛ األول: هو تصميم كتب 

)معلمني،  التعليمية  األطر  تكوين  أو  إعداد  دون  والبيئة،  واملرأة  اإلنسان  حقوق  عن  دراسية 

الطالب  على  تلقى  دروس  خالل  من  املهمة  بهذه  يقوموا  لكي  تربويني(  ممارسني  إداريني، 

واألطفال في الفصول الدراسية، وكان من نتيجة هذا الطريق غير املوفق أن قام بتدريس حقوق 

تزايد حجم  عن  ذلك  وأسفر  والقضايا،  احلقوق  هذه  يعادون  هم  من  املرأة  وقضايا  اإلنسان 

املعلومات واملعرفة  املقدمة لألطفال؛ مما جعلهم ينفرون من هذه املقررات الدراسية املرتبطة 

بحياتهم، وهذا ما ساد في نظامنا التعليمي منذ التسعينيات ولآلن بعد املناداة بتعظيم حقوق 

التي  الدولية كافة  اإلنسان واملرأة والطفل، وبعد أن وقعت مصر على االتفاقيات واملعاهدات 

ذلك.)8( أقرت 

تعظيم  فهو  وتونس  املغرب  مثل  العربية،  الدول  بعض  اتبعته  والذي  ر:  الآخ ق  ري ط ال ا  أم

األنشطة التربوية املمارسة داخل الفصل واملدرسة، واملرتبطة بقضايا املواطنة وحقوق اإلنسان 

ميارسونها  التي  األنشطة  هذه  مع  واألطفال  الطالب  تفاعل  على  املنهج  هذا  وساعد  واملرأة، 

بأنفسهم ومع معلميهم، وهي أنشطة صفية والصفية تناقش وحتلل قضايا وقيم املواطنة وحقوق 

اإلنسان، ولم تهتم هذه النظم التربوية بتدريس مقررات دراسية صماء وجافة، بل قامت بتوعية 
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الطالب  بواسطة  واملدرسة  الفصل  داخل  املمارس  التربوي  والنشاط  العمل  من خالل  األطفال 

أنفسهم.  واألطفال 

طفل  بكل  وتعترف  البشر  جميع  كرامة  احترام  إلى  تستند  الطفل  حقوق  اتفاقية  أن  غير 

باعتباره احلافظ حلقوقه اإلنسانية: هذه احلقوق ال تشتق من أو تعتمد على حقوق الوالدين، أو 

اً  ن واط اً وم م �ت ح اً م ص خ اره ش ب ت اع ل ب ف ط ف ال �ي ك م وم ت ه ف اس م ذا أس أي إنسان راشد آخر. وه

اة،  ي ح ال ي 
و�ف اط  ش ن ال ي 

�ف ل  ف ط ال ة  ارك ش م الل  خ ن  م إل  أ�ت  ت ي أن  ن  ك م ي ل  ذا  وه ع،  م ت ج م ال ي 
�ف

ي 
�ف ال  ف الأط ل ة  ق ح ال ة  ن واط م ال دأ  ب وم م  ي ق ق  ي ق ح ت ات  ي آل أهم  دى  إح ي  ه ا  ن ه ة  ارك ش م ال ف

اً.  ض أي ا  ه ارج وخ ة  درس م ال

من هنا فإن السياسة التعليمية في وطننا العربي مطالبة بالدرجة األولى بإتاحة الفرص أمام 

الطالب للمشاركة في األنشطة وفي املشاركة أيضًا في صنع واتخاذ القرار التربوي، وهذا ميكن 

أن يتحقق من خالل اجلماعات الطالبية )جماعة الصحافة واإلذاعة واملدرسة والرسم واإللقاء(، 

وغيرها من اجلماعات واالحتادات واملنظمات الطالبية التي ُتَعدُّ البوتقة التي ينصهر فيها الطالب 

واألطفال نشاطًا فاعاًل مؤثرًا يلقى التقدير واالحترام من اإلدارة املدرسية والتربوية. 

إذن تفعيل وتربية األطفال على املواطنة ليس من خالل مزيد من املقررات الدراسية والكتب 

املدرسية التي تتحدث طوياًل عن املواطنة وحقوق اإلنسان، ولكن من خالل متكني الطالب لهذه 

احلقوق واملفاهيم باملمارسة العملية داخل الفصل واملدرسة واملجتمع الكبير أيضًا. 

]1[ املناهج الدراسية: 
إن صناعة املناهج واملقررات الدراسية املقدمة للطالب واألطفال تعد احلاضنة األساسية في 

تكوين فكر األطفال حيال املعارف والعلوم املرتبطة بحياتهم اليومية. لذلك فإن املناهج واملقررات 

الدراسية احلالية واملقدمة لألطفال ال حتقق هدف تعظيم قيم ومبدأ املواطنة لألطفال خالل سنوات 

دراستهم ما قبل اجلامعية. 

واألمر هنا يتطلب تقدمي معارف وعلوم نسبية وليست مطلقة، معارف وعلوم متغيرة بتغير 

الزمان، ومرتبطة بحياة األطفال اليومية؛ ألن ما يقدم لألطفال اآلن، معارف وعلوم مطلقة، جامدة، 

غير قابلة للتحول والتغير، من هنا فإن بناء املناهج واملقررات الدراسية البد أن يؤسس على قيم 

ومبدأ املواطنة، وذلك ال ميكن حتقيقه إال إذا كان هؤالء الذين يبنون ويصنعون هذه املقررات 

واملناهج الدراسية مؤمنني أصاًل بقيم املواطنة وساعني نحو تفعيلها وتعظيمها لدى نفوس وعقول 
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أطفالنا وطالبنا؛ ألنه ال ميكن أن يتصور أن يقدم فاقد الشيء، الشيء نفسه ألنه غير مقتنع أو 

مؤمن به من األساس.)9(

فاملناهج الدراسية املؤسسة على قيم ومبدأ املواطنة ال تتعلق مبقرر دراسي معني، ولكنها 

ن لدى  ُيَكوِّ تكون في ثنايا جميع املقررات الدراسية دون تعمد شكلي أو مظهري، وذلك سوف 

األطفال واملتعلمني مفاهيم وقيم املواطنة احلقة بطريقة طبيعية، ُتضاف إلى ذلك األنشطة التربوية 

املصاحبة لهذه املناهج والتي تعظم قيم املواطنة ومفاهيمها من خالل املمارسة العملية لألطفال 

وللمتعلمني داخل الفصل واملدرسة. 

كما أن هذه املناهج واملقررات الدراسية يجب أن تتضمن باألساس االهتمام بإعالء القيم 

التالية: 

ون: تلك القيمة املهمة في بناء وتكوين الشخصية اإلنسانية، فالقانون هو  ان ق ة ال م ي ق  •

األداة الفاعلة التي حتقق املواطنة بني األطفال والطالب، وتطبق القانون، ويكون ذلك من خالل 

هذه املقررات الدراسية وكذا األنشطة املصاحبة لها وغير املصاحبة لها، فالقانون بوصفه قيمة 

حينما يترسخ في نفوس وعقول األطفال سيكون له من األهمية أن يتعامل األطفال داخل املدرسة 

وخارجها وفق القواعد التي حتقق بالضرورة العدالة، وهي إحدى أهم قيم املواطنة التي نسعى 

إلى ترسيخها وتعظيمها في عقول ونفوس أطفالنا. 

دل: الشك أن هذه القيمة مرتبطة بالقيمة السابقة، فالقانون وتطبيقه يقودان  ع ة ال م ي ق  •

بالضرورة إلى حتقيق العدل واملساواة بني األطفال في إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة وللحوار 

والنقاش من خالل سيادة قيم العدل بينهم، والعدل باعتباره قيمة ليس فقط على املستوى النظري 

بل البد أن متارس هذه القيمة من قبل املعلمني واإلداريني والعاملني كافة باملؤسسة التعليمية، 

املواطنة  ومبدأ  قيم  لتحقيق  املثلى  الطريقة  هي  واملدرسة  الفصل  داخل  اليومية  املمارسة  هذه 

لألطفال وللمؤسسة التعليمية ذاتها؛ ألن االكتفاء باجلانب النظري الذي ميتحن فيه األطفال في 

نهاية العام، يحول هذه القيم إلى موضوعات ال عالقة لها باحلياة املعيشة لألطفال داخل وخارج 

املدرسة. 

رصاع: إن املناهج واملقررات الدراسية يجب أن تؤسس على  س ال ي س ول اف ن ت ة ال م ي ق  •

مفهوم التنافس احلر الشريف، وليس الصراع، فالتنافس باعتباره قيمة تربوية ميارسها الطالب 

داخل الفصل وخارجه ويعاونه فيها املعلم واملدير يخلق لدينا إحساسًا بالعمل والرغبة في التفوق 

من خالل قواعد ونظم مضبوطة حتدد العمل للجميع دون متييز أو إقصاء، فليتنافس الطالب في 
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اللعب واحلوار والنقاش واملمارسة اليومية داخل جدران املدرسة؛ ألن هذه املنافسة تخلق لديهم 

إحساسًا قوّيًا بنماء الشخصية وأهميتها، فإحساس الطفل بأنه كيان مستقل ذو إرادة وعزمية 

إلى أهداف محددة تساعده على  الوصول  أقرانه وزمالئه؛ من أجل  التنافس مع  ميارسها في 

حتقيق ذاته وكينونته.)10(

ر: إن تأسيس املناهج الدراسية على مفهوم وقيمة  ل الآخ ب ق ك وت �ت ش م ش ال ي ع ة ال م ي ق  •

العيش املشترك لألطفال وتقبل اآلخر أمر في غاية األهمية والضرورة؛ ألن بناء شخصية الطفل 

على قيم العيش املشترك تؤدي به بالضرورة إلى تقبل اآلخر، أّيًا ما كان هذا اآلخر، الديني أو 

العقائدي أو السياسي، وقبول اآلخر مبدأ مهم وضروري في املواطنة التي تؤسس على املساواة 

وتكافؤ الفرص. 

والشك أن هذه القيم التي يجب أن تتضمن في املناهج الدراسية بصورة ضمنية ميارسها 

األطفال وال يحفظونها، بل يعيشونها ساعة بساعة ويومًا بيوم، كل ذلك سيؤدي إلى بناء وتكوين 

أطفال منفتحني على أنفسهم وعلى العالم احمليط بهم، ومتعاونني مع أقرانهم في إطار من العيش 

املشترك الذي يتحقق فيه العدل وسيادة القانون. 

]2[ طرائق وإسرتاتيجيات التدريس: 
إن كل ما سبق سيتوقف على طريقة التدريس التي ميارسها املعلم داخل الفصل، هل هي 

طريقة تسلطية قائمة على اإلذعان وإرغام األطفال على قبول وحفظ ما مُيلى عليهم، أم أنها قائمة 

على احلوار احلر والنقاش اجلاد والتفاعل احليوي بني املعلم وطالبه؟ إن طريقة التدريس التي 

متارس في مدارسنا اآلن، هي طريقة قدمية وعقيمة، تتأسس على احلفظ والتلقني؛ التلقني من قبل 

املعلم واحلفظ من قبل املتعلم ملعلومات ومعارف ال عالقة لها ألبتة باحلياة. من هنا فإن أطفالنا 

ال يتعلمون شيئًا وال ميارسون شيئًا داخل الفصل واملدرسة وخارجهما، ولكن في الوقت ذاته 

يتعلمون من خارج املدرسة الكثير من خالل وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا املعلومات، 

يتعلمون ما تعجز املدرسة على أن تعلمهم إياه. من هنا فقدت املدرسة دورها التربوي والتعليمي، 

استخدام  إلى ضرورة  بنا  يؤدي  ذلك  كل  التدريس،  في  العقيمة  الطريقة  بهذه  املدرسة  وماتت 

فريق،  في  التعلم  التعاوني،  التعلم  النشط،  التعلم  مثل:  جديدة،  تدريس  وإستراتيجيات  طرائق 

التعلم اجلماعي، وكل هذه الطرق الهدف النهائي منها هو تعليم األطفال كيف يتعلمون وكيف 

يفكرون، وكيف يتأملون، وكيف يعملون عقولهم في حياتهم. 
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]3[ املعلم: 
إن كل ما سبق سوف يتوقف على املعلم، فإن كان املعلم ُمعّدًا ومدربًا ومؤهاًل، ومؤمنًا بكل 

هذه القيم، فسوف ميارس مهمته في إكساب أطفالنا قيم املواطنة احلقة، أما إن كان هذا املعلم ال 

يؤمن بهذه القيم، بل رمبا يعاديها، فإن كل هذه اجلهود سوف تضيع هباًء.. لذلك فاملعلم إعداده 

أهداف  الفعالة في حتقيق  والوسيلة  األداة  إنه  أهم من كل ما سبق،  وبناء شخصيته  وتكوينه 

العملية التعليمية، وحتديدًا في حتقيق قيم املواطنة داخل وخارج املدرسة. 

إن املعلم الذي هو طاقة ديناميكية هائلة قادر على إجناز هذه املهمة، ولكن هذا اإلجناز 

سوف يتوقف على شخصيته وفكره وتكوينه، لذلك فإن هذه مهمة في غاية الصعوبة، إعداد وتكوين 

والعدل  باحلياة  يؤمن  الذي  املستنير  املعلم  إنه  لعقله،  واملستخدم  واملتأمل  واملفكر  الناقد  املعلم 

واحلرية واملساواة، ودون ذلك فال أمل ينتظر من كل ما سبق. 

]4[ بيئة التعلم: 
إن بيئة التعلم التي يتعلم فيها الطالب واألطفال داخل املؤسسة التعليمية مهمة جّدًا، فإذا 

كان املنهج املدرسي وطريقة التدريس واملعلم نفسه على مستوى عاٍل من اجلودة وحسن األداء 

واإلعداد، لكن املناخ املدرسي وبيئة التعلم معاديان لكل قيم املواطنة، فإننا سنفشل ولن نستطيع 

أن نحقق شيئًا ألبتة؛ ألن بيئة التعلم ليست حاضنة لكل هذه األفكار. 

إن بيئة التعلم أو املناخ املدرسي داخل املؤسسة التعليمية عامل مهم في تنشئة األطفال 

والعالقات  التفاعالت  على منط  تتأسس  التي  البيئة  هذه  املواطنة،  قيم  على  وتربيتهم  وتعليمهم 

االجتماعية داخل املدرسة، عالقة الطالب بعضهم ببعض، وعالقة الطالب باملعلمني، وعالقة الطالب 

واملعلمني باإلدارة املدرسية، كل هذه العالقات والتفاعالت االجتماعية هي التي تخلق بيئة التعلم 

الصاحلة لتحقيق أهداف العملية التعليمية وعلى رأسها إكساب األطفال والطالب قيمة املواطنة 

والعدالة وحقوق اإلنسان. 

]5[ اإلدارة املدرسية: 
تعتبر اإلدارة املدرسية عاماًل مهّمًا وضرورّيًا في تفعيل قيم املواطنة داخل وخارج جدران 

املدرسة، فهي التي متلك اإلرادة والقدرة على تفعيل العالقات االجتماعية والتربوية داخل املدرسة 

بني مكونات املدرسة من طالب ومعلمني وإداريني وبيئة تعلم، من هنا فإن تدريب وتوعية هذه 
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املواطنة  قيم  والطالب  أمر مهم وضروري إلكساب األطفال  املواطنة  وقيم  اإلدارة على مفاهيم 

على مستوى املمارسة اليومية داخل الفصل الدراسي وخارجه؛ إلتاحة الفرص وتيسير متطلبات 

املمارسة التربوية داخل املدرسة؛ مما سوف يكون له كبير األثر على ممارسة األطفال والطالب 

لقيم املواطنة خارج املدرسة، وال ميكن أن نتوقع من الطالب أي ممارسة لهذه القيم ما لم يؤمن 

اجلميع بقيم املواطنة على مستوى السلوك والفعل اإليجابي. 

إن قيم املواطنة ليست فقط في الدروس النظرية أو احملاضرات أو تلقني الطالب لعناصرها 

أن  الواقع. والشك  أرض  على  لها  واملمارسة  بها  اإلميان  من  تبدأ  القيم  هذه  ولكن  وأهميتها، 

كل ذلك يتطلب منا أن نؤهل املؤسسة التعليمية بجميع مكوناتها البشرية واملادية لإلميان بقيم 

املواطنة، وضرورة تفعيلها. فاملدرسة التي ال حتقق املساواة وتكافؤ الفرص والعدل داخلها، ال 

ميكن لها أن تنجح في إكساب األطفال والطالب قيم املواطنة. 

كل ذلك يؤكد مبا ال يدع مجااًل للشك أن تربية األطفال على املواطنة ليست أمرًا سهاًل من 

خالل تأليف كتاب أو دروس تلقى على األطفال والطالب  داخل الفصل، ولكنها تستلزم- ضمن 

ما تستلزم- تأهيل وتدريب املمارسني التربويني داخل املؤسسات التربوية على قيم ومبدأ املواطنة، 

وهذا التدريب والتأهيل ال ميكن أن يكونا نظرينْي، إنهما باألساس وفي العمق منه املمارسات 

الفرص وعدم  للعدل واملساواة وتكافؤ  القيم، ومن هنا فإن كانت املدرسة محققة  لهذه  اليومية 

التمييز، فإنها تكون في الطريق الصحيح لتربية األطفال على املواطنة ممارسة وسلوكًا وإميانًا، 

وكل ذلك رهن في األساس بأن تكون املدرسة حاضنة للمواطنة ولتربية الطفل عليها. 
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اآلباء وإعداد األطفال للمواطنة

د. كمال نجيب *   -  د. هبة صابر **

توطئة:
كان مفهوم املواطنة يعني لدى اليونانيني القدماء إمكانية املشاركة في الشأن العام للجماعة 

اإلنسانية في املجتمع وبناء مؤسساتها السياسية عليه. وقد حدد أرسطو مفهوم املواطن باعتباره 

كّل من له احلق في مجلس احلكم والتعاطي مع شئون الدولة من خالل املكانات والرتب الرسمية 

املنوطة بها. وتكون عندها الدولة مجموعة املواطنني الذين يتمتعون كلهم بهذا احلق وبعدد كاٍف 

منهم ليضمنوا استقاللها. في أثينا، خالل القرن اخلامس قبل امليالد، كان للمواطنني حق وواجب 

املشاركة في اجلمعية التي متثل السلطة الفعلية في املدينة. وكانت احلياة اليومية ألي مواطن 

الدميقراطية  بذلك  وولدت  والسياسية.  والعائلية  الشخصية  واجباته  حول  تنتظم  عادي  أثيني 

املباشرة في أثينا؛ لينخرط فيها كل من له املواطنة.

لكن ما يجدر بنا ذكره في هذا اإلطار هو أن التجربة الدميقراطية في أثينا كانت تقتصر على 

نخبة الرجال إذ إن النساء والعبيد واألطفال وشرائح اجتماعية أخرى كانت مهمشة، عبر منعها 

من ممارسة املواطنة والتمتع بحقوقها. وفي القرن الرابع قبل امليالد، إثر الهزمية العسكرية أمام 

فيليبوس ملك مقدونيا، برزت في أثينا عدة مدارس فلسفية مناقضة ملدرسة املواطنة وداعية الناس 

إلى االهتمام بشئونهم اخلاصة وترك الشأن العام.

وشهدت روما بدورها ممارسة املواطنة باعتبارها ثقافة الشأن العام مع التركيز على الُبعد 

داخل  واخليانات  واملنافسات  املؤامرات  وأجواء  السياسية  احلكم  أنظمة  سوء  لكن  احلقوقي. 

التأثير سلبًا على حتقيق املواطنة وممارستها. مؤسسات احلكم، أسهمت في 

* أســـــتاذ املـــناهــج وطـرق التدريس بكلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
* * مدرس املناهج وطرق التدريس بكلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
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وكان مفهوم املواطنة قد شهد انكسارًا على مدى قرون - حتى القرن اخلامس عشر - حيث 

كان النمط االجتماعي يتمحور حول ثقافة قطاع واستتباع الناس أو التوسع الديني واستعبادهم. 

كل  من  أبناءه  وحترر  الشعب  متثل  التي  املركزية  املدنية  السلطة  بروز  أمام  عائقًا  شكل  مما 

استتباع أو استعباد.

املواطنة  مفهوم  عاد  الشمالية،  وأمريكا  وفرنسا  إجنلترا  في  الشعبية  الثورات  تفجر  ومع 

دخلت  حيث  والرومان.  القدماء  اليونانيني  لدى  ساد  ما  إلى  قياسًا  متطورة  مبعطيات  للظهور 

تسمية الدولة في األدبيات السياسية الغربية عبر مطابقتها، خالل مرحلة طويلة، ملفهوم األمة. 

وصار االنتماء إلى الدولة معيارًا للمواطنة. فتحول إذ ذاك مفهوم املواطنة من كونه امتيازًا ليصير 

مجموعة من املكونات تتمحور حول االنتماء الوطني )مؤسسة أديان، 2013(.

ويركز املفهوم احلديث للمواطنة الدميقراطية على كونها مفهومًا مركبًا يتضمن أبعادًا كثيرة 

وسبياًل  والواجبات،  احلقوق  من  نظامًا  وباعتبارها  القانون،  أمام  الكاملة  املساواة  أهمها  من 

للتعايش املشترك بني املواطنني، وضمان املشاركة في تنظيم شئون الوطن جلميع املواطنني.

املواطن  اآلتية: ما حقوق  التساؤالت  تدور حول  فيها هنا  نبحث  التي  والقضية األساسية 

وواجباته؟ ما اإلطار الذي ينظم هذه احلقوق والواجبات، وما ُسبل حتقيق املساواة الكاملة بني 

الناس في احلقوق والواجبات بغض النظر عن نوعهم أو دينهم أو وضعهم االجتماعي؟ 

وما حقوق أبنائنا وبناتنا وواجباتهم بوصفهم مواطنني صغارًا؟ كيف نعلمهم هذه احلقوق 

والواجبات، وكيف ندربهم على املشاركة بفاعلية في شئون املجتمع وحل مشكالته وفي التعاون 

هم للتعرف على اآلخر املختلف عنهم فكرّيًا أو اجتماعّيًا  والعمل اجلماعي مع اآلخرين؟ كيف نعدُّ

أو دينّيًا، وكيف نساعدهم على تفهمه، ومحبته والتغلب على املشكالت بينهم وبني اآلخرين؟

والقيام مبهمة محاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت يتطلب منا أن نعرض أواًل خلفية عامة 

حول معنى املواطنة، ثم نتحول ثانيًا إلى أبعاد املواطنة، ونتناول ثالثًا حقوق املواطنة وواجباتها، 

ج رابعًا إلى احلديث عن دور اآلباء في إعداد األبناء للمواطنة، ثم نعرض أخيرًا في خامتة  ونعرِّ

الورقة مبادئ تعزيز قيم املواطنة لدى األطفال واألهل وطرق تربية الطفل.

أواًل: معنى املواطنة:
نتحدث كثيرًا عن املواطنة .. ونقرأ عنها في الصحف واملجالت .. ويناقشها رجال السياسة 
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مبدأ  إلى حتقيق  يدعو  العربية  املجتمعات  من  كثيرًا  أن  نعرف  كما   .. التلفزيونية  البرامج  في 

املساواة بني املواطنني. والسؤال املهم هنا هو: ما املواطنة، وما معناها؟

تتعلق املواطنة بطبيعة حياة املواطنني وعالقاتهم بالدولة واملجتمع كما يحددها قانون تلك 

الدولة. وترتبط املواطنة مبنظومة متكاملة من احلقوق وااللتزامات التي يصعب جتزئتها، والتي 

للمواطنني.  السياسية واالجتماعية واالقتصادية  تنظم احلياة 

فاملواطنة صفة الفرد الذي يعرف حقوقه ومسئولياته جتاه املجتمع الذي يعيش فيه، ويشارك 

بفاعلية في اتخاذ القرارات وحل املشكالت التي تواجه املجتمع والتعاون والعمل اجلماعي مع 

اآلخرين، مع نبذ العنف والتطرف في التعبير عن الرأي، وأن يكون قادرًا على جمع املعلومات 

املرتبطة بشئون املجتمع واستخدامها، ولديه القدرة على التفكير الناقد، وأن تكفل الدولة حتقيق 

العدالة واملساواة بني جميع األفراد دون تفرقة بينهم بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة.  

وميكن القول إن املواطنة جوهرها املساواة الكاملة أمام القانون وفي احلقوق والواجبات 

وفي النصيب العادل من الثروة الوطنية، واملشاركة في الشأن العام بكل مستوياته دون أي قيود 

أو تفرقة. فاجلميع مواطنون بصرف النظر عن الدين، أو اجلنس، أو االنتماء العرقي، أو الطبقة 

االجتماعية، والكل له هوية واحدة ركيزتها االلتزام بنظام سياسي واجتماعي واحد .

املواطنة، إذن، عالقة اجتماعية تقوم بني الفرد والدولة .. في هذه العالقة يقدم املواطن الوالء 

األمن  الدولة  وتقدم   .. وتقاليده  وعاداته  بقيمه  وااللتزام  الوطن  هذا  قوانني  واحترام  واالنتماء 

واحلماية على كل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأهم ما مييز هذه العالقة هو 

املساواة التامة أمام القانون. 

أن  يجب  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  حقوقًا  مواطن  لكل  أن  تضمن  فاملواطنة  ولذلك 

يحصل عليها .. وعليه واجبات ومسئوليات يجب أن يؤديها نحو وطنه .. وذلك وفق ما يحدده 

دستور هذا املجتمع .. وهي بهذا املعنى تفرض أدوارًا على الدولة .. تتمثل في حتقيق املساواة 

والعدالة االجتماعية بني جميع مواطنيها بصرف النظر عن الدين أو اجلنس أو اللغة.. األمر الذي 

التعايش  فرصة  لهم  ويتيح  التسامح..  وعدم  والكراهية  البغض  املواطنني ضد مشاعر  ن  يحصِّ

اآلخرين. واحترام  املشترك 

املشاركة  من خالله  تتحقق  والواجبات  احلقوق  من  نظام  توفير  الدولة  واجب  من  أن  كما 

املجتمع. ومشكالت  مظاهر  في  الفعالة 
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والتربية للمواطنة، تستهدف محاولة تزويد األطفال والنشء، مبجموعة من املعارف والقيم 

واالجتاهات واألفكار التي تنطلق من هذا املفهوم.
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ثانيًا: أبعاد املواطنة:
ة: ي اس اد أس ع ة أب ع ن أرب م ض ت ة ي ن واط م وم ال ه ف إن م

احلقوق  وفي  القانون  أمام  الكاملة  املساواة  جوهرها  فاملواطنة  ة:  ل ام ك ال اواة  س م ال  )1(

والواجبات وفي النصيب العادل من الثروة الوطنية، فاجلميع مواطنون بصرف النظر عن اجلنس، 

أو االنتماء العرقي، أو الطبقة االجتماعية، أو الدين .. والكل له هوية واحدة ركيزتها االلتزام 

واحد. واجتماعي  سياسي  بنظام 

واملساواة - في معناها العام- هي مساواة جميع أفراد املجتمع في احلقوق والواجبات دون 

تفرقة بسبب اجلنس أو العقيدة أو املستوى االجتماعي.

ولتأمني حق اإلنسان في املساواة يجب أن يتعامل القانون مع اجلميع بتساٍو ودون متييز، 

فمن حق كل مواطن أن يقاضى أمام احملاكم وأن يرفع الشكاوى ويعترض على األحكام، باإلضافة 

إلى حقه في تولي الوظائف العامة ضمن الشروط املطلوبة، ومن حق كل مواطن أن يتلقى التعليم 

والعالج املناسب له، ووفقًا لهذا احلق، يجب أن يلتزم املجتمع بتحقيق تكافؤ الفرص في جميع 

الثروة، والدخل بني أفراد الشعب؛  العدالة في توزيع  جوانب احلياة جلميع املواطنني، وحتقيق 

وذلك تأكيدًا ملبدأ املساواة بني الناس، دون تفرقة بسبب لون، أو جنس، أو عقيدة، ولكن بعض 

التقاليد والعادات في كثير من املجتمعات العربية - ال تزال تتحكم في حركة ونشاط املجتمع، 

فتعمل أحيانًا على حرمان املرأة من حقها في املساواة مع الرجل في بعض اجلوانب، أو تشجع 

النظرة غير املتساوية ألصحاب األديان املختلفة، كما أن هذه العادات والتقاليد قد تدفعاننا إلى 

معاملة املواطنني الفقراء أو ملوني البشرة أو ذوي االحتياجات اخلاصة، معاملة تتضمن التفرقة 

والتمييز بينهم وبني فئات املجتمع األخرى.

املساواة أمام القانون
وبالتساوي  أي متييز  دون  التمتع  ومن حقهم   ، القانون  أمام  متساوون  األشخاص  جميع 

بحمايته، ويحرم القانون في هذا املجال أي متييز ويكفل جلميع األشخاص حماية متساوية وفعالة 

ضد أي متييز، سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السياسي أو غيره أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو صفة الوالدة أو غيرها. 

ام 1966 ع ة ل ي اس ي س ة وال ي دن م وق ال ق ح أن ال ش ة ب ي دول ة ال ي اق ف ن الت ادة 26 م م ال
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ات: املواطنة عالقة اجتماعية تقوم بني الفرد والدولة .. في  ب واج وق وال ق ح ن ال ام م ظ ن  )2(

بقيمه وعاداته  الوطن وااللتزام  الوالء واالنتماء واحترام قوانني هذا  العالقة يقدم املواطن  هذه 

وتقاليده .. وتقدم الدولة األمن واحلماية على كل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

وأهم ما مييز هذه العالقة هو املساواة التامة أمام القانون.

أن  يجب  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  حقوقًا  مواطن  لكل  أن  تضمن  فاملواطنة  ولذلك 

.. وذلك وفق ما يحدده  يؤديها نحو وطنه  أن  يحصل عليها.. وعليه واجبات ومسئوليات يجب 

دستور هذا املجتمع.. وهى بهذا املعنى تفرض أدوارًا على الدولة .. تتمثل في حتقيق املساواة 

تصنيفهم. اختلف  مهما  مواطنيها  جميع  بني  االجتماعية  والعدالة 

ل؛ في اإلعالن العاملي  فة بعدة وثائق دولية أساسية، على نحو مفصَّ وحقوق اإلنسان معرَّ

حلقوق اإلنسان، الذي مت تبنيه عام 1966، وكذلك العهد العاملي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية الذي مت تبنيه عام 1966، وإعالن فيينا الذي مت تبنيه في املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 

في عام 1993 )وكذلك حقوق املجموعات الثقافية والدينية املختلفة القائمة على أساس احترام 

التنوع الثقافي والعرقي والديني واالجتماعي ... إلخ(.

وقد تطورت حقوق اإلنسان في األصل لتشير إلى مجموعة من احلقوق الفردية التي كان 

بعض  منع  على  فقط  يشتمل  لم  ملواطنيها.  توفرها  أو  حتترمها  أن  الدول  من  خاللها  مطلوبًا 

التصرفات، ولكن أيضًا باعتبارها وسيلة لتنفيذ بعض الواجبات حلماية وتعزيز االستمتاع ببعض 

احلقوق. بعبارة أخرى قد تتخذ إساءة استخدام حقوق اإلنسان شكل االنتهاكات، بينما الفهم 

الكامل حلقوق اإلنسان وتطبيقها اليزال بعيدًا عن الواقع.

وسوف نعرض في اجلزء التالي من الورقة قضايا حقوق اإلنسان ومسؤلياته بتفصيل أكبر.

التعايش  قيمة  هى  للمواطنة  األساسية  القيمة   : ن �ي ن واط م ال ن  �ي ب ك  �ت ش م ال ش  اي ع ت ال  )3(

املشترك مع اآلخرين واحترام اآلخر. وتبني قيمة التعايش من جانب املواطنني حتميهم وحتصنهم 

ضد مشاعر البغض والكراهية وعدم التسامح .. وتبعد عنهم األفكار املسبقة التي يكون مصدرها 

في الغالب االختالف العرقي أو الديني أو اجلنسي.

اللون أو اجلنس  التعرف على اآلخرين املختلفني عنَّا في  ومن املهم هنا االهتمام مبسألة 

أو النوع أو العقيدة الدينية، وأهمية احترام مشاعرهم وأفكارهم وعقائدهم وطرق احلياة التي 

يفضلونها، أي احترام التعددية أو التنوع سمة أساسية من سمات احلياة. فاملجتمع البشري 
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هنا  املقصود  ليس  وبالطبع  باالختالفات.  بالتنوعات وميوج  يزخر  بأنه  يتميز  اخلليقة  بدء  ومنذ 

اخلالفات والصراعات والتناحرات وإمنا االختالف الطبيعي بني البشر. وذلك على عدة مستويات؛ 

منها الدين )فالديانات جميعًا مبنية على التعددية( واللون واجلنس أو النوع اإلنساني واالنتماء 

الفكري واإليديولوجي .. إلخ.

أنها ليست ضد متاسكه وقدرة  ثقافة مناهضة لوحدة املجتمع. كما  التنوع ليست  وثقافة 

أبنائه على العيش املشترك .. اإليجابي والفعال .. إذ إن التعددية ال تعني الفرقة واالنقسام، وإمنا 

التنوع اخلالق الذي يشبه لوحة فسيفساء جدارية نتمتع بالنظر إليها. ومن ثم، فإنه ميكن أن يقوم 

التنوع في إطار الوحدة دون تعارض. 

ة: ي ال ت اد ال ع ن الأب م ض ت ف ي ري ع ت ذا ال وه

االعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما بفعل وجود عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته الواحدة.  .1

احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من خالف أو اختالف في العقائد واأللسنة واملصالح   .2

وأمناط احلياة واالهتمامات؛ ومن ثم األولويات.

إيجاد صيغ مالئمة للتعبير عن ذلك كله بحرية في إطار مناسب وباحلسنى بشكل يحول دون   .3

نشوب صراع يهدد سالمة املجتمع.

إذن، التنوع الثقافي يسهم في تقوية أواصر املجتمع، وينشر روح التسامح بعرض صور 

وأمناط احلياة املختلفة لكل املواطنني مهما كانت أصولهم. كما أن التنوع الثقافي اخلالق يثري 

احلياة اإلنسانية وميد املجتمعات املختلفة باحليوية. ومن هنا أصبح التركيز على قبول شرعية 

عن  الثقافي  التعبير  في  ثقافية  جماعة  كل  حقوق  يعني  مجتمع؛ مبا  كل  داخل  الثقافي  التنوع 

نفسها، في حدود حق املواطنة املكفول للجميع.

ويرتبط التنوع الثقافي مبفهوم املواطنة ارتباطًا حميمًا؛ حيث ال توجد مواطنة حقيقية من 

الدينية  واملعتقدات  واآلراء  القوى  تعدد  مشروعية  َيعني  إذن  والتنوع 

نفسها،  عن  التعبير  وفي  التعايش،  في  وحقها  عمومًا،  والثقافية  والسياسية 

وفي املشاركة في التأثير على القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي في 

. مجتمعها
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دون تنوع ثقافي حقيقي في ظل دولة احلق والقانون، كما أن ازدهار الدميقراطية ال ميكن أن 

يتحقق بغير ازدهار املواطنة.

احلقوق  في  متساوون  املختلفة  الثقافية  الهويات  من  املواطنني  جميع  أن  تعني  فاملواطنة 

والواجبات وأن احترام الهويات الثقافية لكل فئات املجتمع وطوائفه ضرورة اجتماعية ووطنية، 

غيرها،  على حساب  لتجربة  محاباة  دون  تاريخية  ثقافية  كل جتربة  مراعاة خصوصية  وكذلك 

والتخلي عن مركزية النظرة أو أحادية التوجه الثقافي )الديني أو العرقي أو االجتماعي.. إلخ( 

واإلميان باحلوار بني القوميات واملعتقدات واملذاهب واألنظمة واألفكار دون متييز بني فئات ثقافية 

قوية وفئات ثقافية ضعيفة، أو شمال وجنوب، أو أغنياء وفقراء.

باملواطنة  الثقافي هو حقيقة اجتماعية تالزمها دعوات من أجل تعزيز الشعور  التنوع  إن 

املشتركة بني أفراد املجتمع؛ باعتبارها وسيلة لبناء التماسك االجتماعي في املجتمعات متنوعة 

الثقافات.

ا  ن ت وي ىل ه اً ع اظ ف ة وح ي رب ع ات ال ع م ت ج م ع ال ي م ي ج
ة �ن ي ن وط ا ال ن ت ح ل ص إن م م، ف ن ث وم

ظ  اف ح اً ت م ي اً وق ج ه ة ن ن واط م وق ال ق ار ح ي إط
وع �ن ن ت ام ال �ت دأ اح ب اذ م خ ا ات ن ي ل م ع ت ح ة ت ي رب ع ال

ات  ع م ت ج م ن ال ل م ي ك
دة �ن ة واح ي ن ة وط ظل ت م ح ة ت ي اف ق ث ة وال ي اع م ت ة الج ل ي ك ش ت ذه ال ىل ه ع

ة. ي رب ع ال

ي 
�ن وراً  ف دء  ب ال ب  طل ت ت ة  ي رب ع ال ات  ع م ت ج م ال ي 

�ن ة  ع واس ال ي 
ا�ن ق ث ال وع  ن ت ال ور  ص إن 

ث  ي اً؛ ح ح واض اً  ّي اف ق ث اً  وع ن ت ة  ي رب ع ال ات  ع م ت ج م ال د  ه ش وت وع.  ن ت ال ل  ب ق ت ة  اف ق ث ز  زي ع ت

اً  وع ن ت ا  ن دي ل ا  م ك اً،  ّي اف ق ث ة  ي راف غ ج ال ق  اط ن م ال ض  ع ب ا  ه ب ن  �ي م ت ت ة  ي وص ص خ اك  ن ه إن 

ي 
�ت ح ال الم م م ال ن أه ي م

�ن دي وع ال ن ت د ال ع ا ي م ة. ك ف ل ت خ ات م ه وج وده ت س اً ت �ي ب اً ك ّي اس ي س

ة  ي رب ع ال ات  ع م ت ج م ال د  ه ش ت ك  ذل ك  . ن �ي ن س ال آلف  ذ  ن م ة  ي رب ع ال ات  ع م ت ج م ال ا  ه ك ل ت م ت

از  ي ح ان ن  م وده  س ي ا  وم س  ن ج ال ي 
�ن وع  ن ت ال ن  ع الً  ض ف اً  ع واس اً  ّي ق ب وط اً  ّي اع م ت اج اً  وع ن ت

ك  ذل ات، وك ع م ت ج م ذه ال ي ه
د �ن ائ س ي ال م ي ق ق ال س ن الل ال ن خ رأة م م د ال ل ض رج ل ح ل رصي

 . ي
ر�ت ع ال وع  ن ت ال
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إن هذه األشكال املختلفة للتنوع الثقافي تتطلب االهتمام بنشر ثقافة تقبل التنوع وحتترم 

األديان واملواقف االجتماعية والثقافية والسياسية املختلفة، وتنظر إلى احلقائق على أنها نسبية، 

وتتحمل اآلراء املخالفة بل تشجع االختالف.

ن: املشاركة - أيضًا- قيمة أساسية من قيم املواطنة..  وط ون ال ئ م ش ي ظ ن ي ت
ة �ن ارك ش م ال  )4(

فاإلنسان ال ميكن أن يعيش وحيدًا منعزاًل .. البد أن يتعايش ويتفاعل مع اآلخرين.

اإلنسان الطبيعي هو الذي يندمج ويشارك اآلخرين من حوله، أما الفرد املنعزل فهو حالة 

شاذة .. بل ميكن القول إنه حالة مريضة حتتاج إلى عالج.

واملثل الشعبي يقول: "الناس لبعضها".

ويقول مثل آخر: "إيد لوحدها ما تسقفش".

فاملواطن الفعال ال يعيش لنفسه فقط، بل يحيا ويعمل من أجل حتقيق أهداف املجتمع .. 

أي من أجل اآلخرين.

إن بناء هذا الشكل من املواطنة ال ميكن أن يكون إال في املجتمع الدميقراطي الذي يتيح 

للمواطنني كافة احلق في انتخاب السلطة التي ستقود املجتمع؛ وبالتالي متنحهم احلق في املتابعة 

واملراقبة الدائمة على عمل هذه السلطة من أجل ضمان قيامها بالدور املطلوب منها على أكمل 

وجه، فاملواطنة في املجتمع الدميقراطي تعني احلق في املشاركة في صنع القرار السياسي في 

هذا البلد، ولذلك فإن مفهوم الدميقراطية هو مفهوم مالزم ملفهوم املواطنة.

فيه.  ويؤثران  به  يتأثران  املجتمع  من  جزآن  والشباب  فاألطفال  أساسي،  حق  واملشاركة 

يتعلمون  واألطفال  واإلبداع.  والفضول  بالعفوية  تتسم  التي  الطفل  وطبيعة  املشاركة  وتنسجم 

عن طريق املمارسة والتجربة واللعب، وهم يحتاجون في ذلك إلى مشاركة اآلخر، كبيرًا كان أم 

صغيرًا. 

أصواتهم،  إسماع  أجل  من  ضرورية  املواطنة  قيم  تعلم  في  األطفال  مشاركة  أن  كما 

ومساعدتنا على رؤية عاملهم، بعيونهم وليس بعيوننا نحن فقط، فنصبح أكثر فهمًا الحتياجاتهم 

وأكثر قدرة على تعزيز عملية تعلمهم واتخاذ دور فعال في مجتمعهم. وهذه املشاركة جتعلهم 

يشعرون باالنتماء إلى اجلماعة وإلى املجتمع، وتسهم في تأهيلهم لدور املواطنة في املستقبل. 

لهم  مسموعة  أصواتهم  وجعل  الكالم  على  األطفال  تشجيع  اآلباء  من  املشاركة  وتتطلب 

إليهم،  واإلصغاء  بأنفسهم  األشياء  اكتشاف  أساليب  استخدام  في  ومساندتهم  أكبر،  بصورة 
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واحترام آرائهم، وإفساح املجال لهم للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم بحرية. وأخيرًا يتطلب تعزيز 

يتعلق بحياتهم  القرارات املختلفة في كل ما  مشاركة األطفال دعم وتعزيز أدوارهم في اتخاذ 

وخارجها. األسرة  داخل 

ثالثًا: حقـوق المواطنة وواجباتها:

املجتمع  على  فللمواطن  جنسيته.  ويحمل  الوطن  في  ولد  من  كل  املواطنة  حقوق  يستحق 

ن السلطات العامة التي تدير شئون املجتمع ممارسة  حقوق، وعليه جتاه املجتمع واجبات. وتؤمِّ

هذه احلقوق، وحتميها، وتفرض االلتزام بهذه الواجبات، وذلك بتنظيم العالقة بني مصلحة األفراد 

اخلاصة ومصلحة املجتمع العامة .

يعتبر األطفال مواطنني يتمتعون بكامل حقوقهم ويخضعون للقانون. ولذلك أصدرت اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في عام 1989، اتفاقية حقوق الطفل. ويرجع إلى هذه االتفاقية الفضل في 

تغيير موقف احلكومات والرأي العام جتاه األطفال وحقوقهم. 

وقد حددت املادة األولى من االتفاقية الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة. 

لذلك، يجب أن يتعلم األطفال حتى هذه السن أن لهم حقوقًا، وأن يدركوا وجود هذه احلقوق 

وأهمية احترامها وااللتزام بها. 

معنى الحقوق والواجبات:
هي جملة املصالح، أو املزايا التي حتصل عليها اجلماعة، أو الفر في مجتمع ما، وفقًا ملا 

يخوله له القانون من سلطات متكنه من القيام بأعمال معينة لتحقيق هذه املصالح واملزايا. 

فإذا كنا جميعًا مواطنني مصريني نعيش في ظل دولة سياسية هي مصر، فإن هذه الدولة 

تتكون من أرض، وشعب، وحكومة، وإن هناك عقدًا اجتماعّيًا )غير مكتوب( بني الشعب، واحلكومة، 

يلتزم فيه كل من الطرفني بعدد من االلتزامات، في مقابل عدد من املزايا. 

هذه املزايا يقصد بها احلقوق التي يتمتع بها املواطن )وتلتزم احلكومة صاحبة السلطة في 

الدولة بالعمل على حتقيقها(، وتقابلها التزامات ومسئوليات يقصد بهما الواجبات التي يلتزم كل 

مواطن بالقيام بها لصالح اجلماعة، وصالح الوطن.

ا: ه ن ة م ن ي ع س م ىل أس اء ع ن م ب ال ع ب دول ال ل ي أغ
ة �ن ن واط م ح ال ن م تُ
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مواطنة مشتقة من قرابة الدم،؛ حيث تنتقل من الوالدين إلى األبناء.  -

مكان الوالدة؛ حيث متنح املواطنة في بعض الدول ملن ولد داخل حدودها دون اعتبار مواطنة   -

الوالدين. مثلما في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من املجتمعات.

حتدد قوانني الهجرة في الدول املختلفة، كيفية اكتساب املواطنة بالهجرة؛ حيث تتدخل أحيانًا 

اعتبارات دينية أو تاريخية أو قومية عنصرية أو اقتصادية ودميوغرافية وحضارية.

وجتمع الوثائق العربية على أن حقوق اإلنسان وواجباته تتلخص فيما يلي )اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان، 1948، امليثاق العاملي للحقوق املدنية والسياسية، 1966، العهد العاملي للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 1966، إعالن فيينا، 1993(.

الحقوق األساسية للمواطنة يف ظل النظام الديمقراطي:
ل: م ش ة وت ي دن م وق ال ق ح ال

االعتراف بحرية الفرد ما لم تتعارض مع القانون وحريات اآلخرين.  .1

احلق في املساواة أمام القانون ودون متييز.  .2

احلق في احلياة وتقرير املصير وحق اإلنسان على جسده.  .3

احلق في احلصول على العدالة القانونية واحملاكمة النزيهة.  .4

عدم التعرض لالعتقال أو التوقيف دون محاكمة وعدم التعرض لهجوم أو تعذيب.  .5

احلق في امللكية اخلاصة.  .6

ضمان احلريات العامة )حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير واالعتقاد والضمير(.  .7

ل: م ش ة وت ي اس ي س وق ال ق ح ال

حق املشاركة في االنتخابات مبستوياتها كافة.  .1

حق العضوية في األحزاب واملشاركة في احلركات املختلفة؛ للتأثير في القرار السياسي   .2

وشكل اتخاذه.

احلق في احلصول على املعلومات من مصادرها الرئيسة في إطار القانون.  .3

الرقابة على السلطة السياسية وأدائها.  .4

حق املشاركة في احلكم.  .5

حق املشاركة في اجلمعيات واحلركات التطوعية.  .6
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ل: م ش ة وت ي اع م ت وق الج ق ح ال

احلق في حد أدنى من الرفاه االجتماعي واالقتصادي وتوفير احلماية االجتماعية.  .1

حق املشاركة في احلياة الثقافية والتراث االجتماعي.  .2

احلق في احلياة الكرمية املتحضرة وحسب معايير املجتمع الذي يعيش فيه املواطن.  .3

حق توفير فرص العمل والتعليم وتأمني احلاجات األساسية حلياة املواطن وعائلته.  .4

احلق في الرعاية الصحية.  .5

الواجبات األساسية للمواطنة:
يلتزم املواطن بأداء مجموعة من املسئوليات التي تقع على عاتقه مقابل احلصول على احلقوق 

التي متنحه إياها املواطنة، بعض هذه املسئوليات حتدد رسمّيًا وينص عليها القانون. والبعض 

اآلخر مفهوم ضمنًا ويلتزم به املواطن طوعًا، وتشكل هذه املسئوليات املتوازية مع احلقوق عاماًل 

أساسّيًا في حتديد مفهوم املواطنة، كما تهدف هذه املسئوليات إلى حتقيق مصلحة الفرد والدولة 

وإلى حتسني أوضاع املجتمع ومنها:

لضمان  للدولة  االقتصادي  الدعم  في  املساهمة  ة:  دول ل ل ب  ائ �ن ال ع  دف ة  ي ول ئ س م  .1

للمواطنني؛  استمرارها واستمرارية املجتمع، وضمان قدرة الدولة على منح احلقوق األساسية 

التعليم  في مجاالت  املواطن في شكل خدمات  إلى  يعود  الضرائب  مردود  إن قسمًا من  حيث 

إلخ.  .. املتحضرة  للحياة  الالزمة  واملنشآت  والصحة 

املواطن  على  يقع  مبوجبها  ة:  ي ع �ش رق  ط ب ن  س ت ي 
�ت ال ن  �ي وان ق ال ب ام  ن �ت الل ة  ي ول ئ س م  .2

واجب القبول بالقرارات التي تتخذها الدولة والقوانني التي تسنها مقابل ما يقع على الدولة من 

واجب استشارة مواطنيها في إدارة األمور العامة، ويعتبر اخلضوع للقانون عاماًل أساسّيًا في 

والنظام. األمن  االجتماعي وضمان  النسيج  والدميقراطية ومتاسك  املساواة  ضمان 

املواطن  خدمة  رب:  ح وال اع  ن �ن ال الت  ح ي 
�ن ا  ه ي ن واط وم ة  دول ال ن  ع اع  دف ال ة  ي ول ئ س م  .3

العسكرية إذا ما دعَي للتجنيد، والهدف من ذلك هو أحد العوامل التي تسهم في خلق املواطنة، 

للوطن. االنتماء  مفهوم  إلى  استناده  من خالل 
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من أجل مواطنة فاعلة وإيجابية:
تعتبر  أنها  إال  القانون  عليها  ينص  ال  واجبات  هناك  أن  املواطنة،  مسئوليات  ضمن  من 

تلخيص  املجتمع؛ حيث ميكن  انتمائه ومشاركته في  التعبير عن  املواطن في  أساسيات سلوك 

بعض هذه األساسيات التي مبمارستها ينتقل موضوع املواطنة من كونه رابطة قانونية إلى انتماء 

للوطن. حي وفاعل 

ه: س ف اه ن ج ن ت واط م ات ال ب أ( واج

بواجباته  ويقوم  اليد،  طاهر  أمينًا  وصادقًا  خلوقًا  يكون  بأن  الكرمية،  باألخالق  التحلي   -

الرفيعة. بالقيم  يتمسك  وأن  بإخالص، 

أن يهتم بتنمية معارفه وتوسيع آفاقه الثقافية والفكرية بالقراءة واملطالعة واملتابعة.  -

االهتمام بعطائه وأدائه الدراسي في جامعته ومدرسته، وفي تطوير وحتسني مهنته وعمله   -

بشرف. عيشه  لقمة  لكسب 

ممارسة األنشطة االجتماعية املتنوعة، واالشتراك في مؤسسات املجتمع املدني.     -

ن: ري اه الآخ ج ن ت واط م ات ال ب ب( واج

إظهار االحترام لآلخرين ومعاملتهم بصدق وأمانة.  -

حتاشي النميمة وإثارة الفتنة بني الناس.  -

االمتناع عن توجيه املالحظات الفظة والنقد اجلارح والتهجم على اآلخرين.  -

ضبط النفس في املواقف احلرجة وعدم االنسياق إلى االنفعال والعنف، وأن يقابل اإلساءة   -

بالتقريب واملصاحلة بني املتخاصمني. بالتسامح واإلحسان، وأن يسعى إلى إزالة اخلصومات 

اإليفاء بالعهود وأن يراعي شروط املصلحة العامة.  -

احترام كرامات الناس ومشاعرهم وحقوقهم وحرياتهم وخصوصياتهم.  -

ه: ع م ت ج اه م ج ن ت واط م ات ال ب ج( واج

وأحزانهم  أفراحهم  الناس  ومشاركة  وتقاليده  وعاداته  قيمه  باحترام  للمجتمع  اإلخالص   -

تهم. ومناسبا

مد يد العون ملن هو في حاجة إليها، ودفع اآلخرين والعمل معهم على مساعدة احملتاج.  -

التعاون مع اآلخرين في املشروعات واملؤسسات الهادفة إلى خدمة املجتمع وتطوره.  -
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املشاركة السياسية واملبادرة إلى االهتمام بقضايا املجتمع وإثارتها وطرقها أمام اجلهات   -

حللها. املعنية  واملؤسسات 

ه: ت ئ ي اه ب ج ن ت واط م ات ال ب د( واج

احملافظة على نظافة البيئة وحمايتها من العبث بها أو تلويثها أو تشويهها.  -

املساهمة في زراعة األشجار وحمايتها؛ ألثرها في جودة البيئة.  -

املشاركة في حمالت احلفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ومصادره.  -

ه: ت ي اه ب ج ن ت واط م ات ال ب ـ( واج ه

احترام آراء وأفكار وشخصية جميع أفراد العائلة.  -

تهيئة اجلو املناسب ملشاركة جميع أفراد األسرة في أخذ القرارات والنقاشات واحلوارات.  -

عدم استعمال العنف ضد أي فرد من أفراد العائلة.  -

تلبية احتياجات البيت وأفراده من مأكل ومأوى وترفيه .. إلخ.  -

احترام مشاعر وحقوق وحريات وخصوصيات أفراد العائلة.  -

رابعًا: دور اآلباء يف إعداد األبناء للمواطنة
ال شك أننا نرغب في بناء أجيال عربية جديدة من النشء والشباب ينبذون الضعف ويعتمدون 

على احلوار في حل مشكالتهم .. وفض منازعاتهم واختالفاتهم باحلوار واملناقشة ومعرفة أسباب 

االختالف في الرأي .. واحترام آراء اآلخرين .. وإحالل احلب والتفاهم محل االختالف والنزاع.. 

االختالف  أو  النزاع  أو  اخلالف  أطراف  جميع  مصلحة  حتقق  وسطية  مواقف  إلى  واالنتهاء 

االجتماعي أو الديني.

شئون  في  بفاعلية  يشاركون  عرب  مواطنني  تكوين  إلى  نسعى  أننا  أيضًا..  املؤكد  ومن 

يحبون  مواطنني  اآلخرين..  مع  اجلماعي  والعمل  التعاون  وفي  مشكالتها..  وحل  مجتمعاتهم 

ويتفهمونه  دينّيًا..  أو  اجتماعّيًا  أو  فكرّيًا  املختلف عنهم  اآلخر  ويتعرفون على  بعضًا..  بعضهم 

احلياة. وبأخالقيات  باحلب  معه  ويتعاملون 

واملساواة  والتعاون  احلب  عن  املعاني  هذه  الصاعدة  األجيال  تعليم  ميكن  كيف  ولكن.. 

وما  املواطنة،  ومعنى  الوطن  معنى  يفهمون  جنعلهم  كيف  أخرى:  بعبارة  املشترك؟  والتعايش 

حقوقهم وواجباتهم بحسبانهم مواطنني عربًا؟ وما اإلطار الذي ينظم هذه احلقوق والواجبات، وما 
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ُسبل حتقيق املساواة الكاملة بني الناس في احلقوق والواجبات بغض النظر عن نوعهم أو دينهم 

أو وضعهم االجتماعي؟ وماذا يجب على املواطن أن يفعل إذا شعر أنه ال يستطيع احلصول على 

هذه احلقوق؟

وفي هذا اجلزء من الورقة نحاول تقدمي مجموعة من األفكار واملقترحات التي ميكن استخدامها 

في مجال تربية األبناء على املواطنة، وكيفية تكوين اجتاهات إيجابية لدى املتعلمني نحو احترام 

القانون واألعراف االجتماعية والقيم األصيلة في املجتمع ذات االرتباط مبفهوم املواطنة. 

لعله قد اتضح لنا في ضوء ما سبق أن املواطنة تعني املساواة الكاملة بني املواطنني وااللتزام 

الكامل من جانب املجتمع والدولة بنظام محدد من احلقوق والواجبات، والتعايش املشترك بني 

جميع املواطنني، واملشاركة الفاعلة والفعالة في شئون املجتمع.

كيف، إذن، نعرض هذه املفاهيم والقيم واالجتاهات على أبنائنا ملساعدتهم على أن يصبحوا 

أعضاء مسئولني ومشاركني نشطني في جماعاتهم، وعلى وعي تام بحقوقهم وواجباتهم األساسية، 

وإدراك أهمية الوالء واالنتماء لوطنهم وقوميتهم، ولديهم hجتاهات إيجابية نحو احترام القانون 

واألعراف االجتماعية والقيم األصيلة في املجتمع.

إن إعداد األبناء لفهم املواطنة وحقوقها وواجباتها يتضمن قيام األهل بأربع مهام رئيسة هى:

دور اآلباء في إعداد 

األبناء للمواطنة 

النشطة

املهمة األولى:

تدريب األبناء على 

سلوك املساواة

املهمة الرابعة:

تشجيع األبناء على 

املشاركة

املهمة الثانية:

تعليم األبناء نظام 

احلقوق والواجبات في 

املجتمع املصري

املهمة الثالثة:

تدريب األبناء على 

أساليب التعايش 

املشترك مع اآلخرين



124
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

ة. ي ل ي ص ف ورة ت ص ام ب ه م ذه ال ان ه ي ىلي ب ا ي م ي وف

ه..  ات اه ج اواة وات س م وك ال ل س ام ب ن �ت اواة والل س م م ال ه ىل ف اء ع ن ب الأب دري ة الأوىل: ت م ه م ال

وعدم التمييز بني الناس .. مثل التمييز أو التفرقة بني األوالد والبنات أو بني الفقراء واألغنياء أو 

بني األقباط واملسلمني .. أو بني الكبار والصغار.

ويبدأ تدريب األبناء على املساواة داخل املنزل بعدم تفرقة اآلباء بني األوالد والبنات أو بني 

الصحية  الرعاية  املنزل، وفي  أعمال  منهم في املصروف وفي  الكبار واألصغر  والبنات  األوالد 

والترفيه. وكذلك إظهار القدوة لألبناء في عدم التفرقة بني األصدقاء واجليران أو املواطنني األقباط 

واملسلمني في املعاملة والزيارات والصداقات.

�ي.. فإعداد  م ع ال م ت ج م ي ال
ات �ن ب واج وق وال ق ح ام ال ظ اء ن ن م الأب ي عل ة: ت ي ان ث ة ال م ه م ال

األبناء للمواطنة النشطة والفاعلة هو نشر مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان - السيما حقوق الطفل 

وواجباته داخل األسرة- بني الكبار واألطفال على حد سواء، وحتويلها من مجرد مبادئ وأفكار، 

إلى ثقافة سلوكية أسرية ميارسها جميع أفراد األسرة في حياتهم اليومية.

اواة س م وك ال ل اء س ن م الأب ي عل ت ن ل دي وال ل ة ل ي اس ة الأس م ه م ال

وقبول االختالفات  التمييز  قيم عدم  تبني  .. ومساعدتهم على  التمييز داخل األسرة  مكافحة 

داخل األسرة .. ثم يأتي بعد ذلك تدعيم اجتاهاتهم نحو املساواة في التعامل مع املختلفني 

عنهم دينّيًا أو في النوع أو اجلنس أو الظروف االجتماعية من األصدقاء أو اجليران وجميع 

يقعون في احمليط االجتماعي لألسرة. الذين  املواطنني 

ا ه ات ب ة وواج ن واط م وق ال ق ح

يستحق حقوق املواطنة كل من ولد في الوطن ويحمل جنسيته. فللمواطن على املجتمع حقوق، 

ن السلطات العامة التي تدير شئون املجتمع ممارسة هذه  وعليه جتاه املجتمع واجبات. وتؤمِّ

احلقوق، وحتميها، وتفرض االلتزام بهذه الواجبات، وذلك بتنظيم العالقة بني مصلحة األفراد 

اخلاصة ومصلحة املجتمع العامة.
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اً. �ي غ اً ص ن واط ه م ان ب س ح ه ب وق ق ل ح ف ط م ال ي عل ا ت ن م ه ه م ن ال وم

اجلمعية  أصدرت  ولذلك  للقانون.  ويخضعون  حقوقهم  بكامل  يتمتعون  مواطنون  فاألطفال 

العامة لألمم املتحدة في عام 1989، اتفاقية حقوق الطفل. ويرجع إلى هذه االتفاقية الفضل في 

تغيير موقف احلكومات والرأي العام جتاه األطفال وحقوقهم. 

وقد حددت املادة األولى من االتفاقية الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة. 

لذلك، من املفيد جّدًا أن يهتم األهل بتعليم األطفال حتى هذه السن أن لهم حقوقًا، وأن 

بها.  وااللتزام  احترامها  وأهمية  احلقوق  هذه  وجود  يدركوا 

وثيقة حقوق الطفل

تتخذ الدولة جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال التمييز 

أو العقاب على أساس وضع األسرة أو آراء أعضائها أو معتقداتهم.

التعبير عن هذه اآلراء  آرائه اخلاصة حق  القادر على تكوين  للطفل  الدولة  تكفل 

الوسائل.  بشتى  بحرية 

للطفل احلق في طلب جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة 

يختارها الطفل. 

يجب احترام حق الطفل في حرية التفكير والرأي والدين. 

ميلك الطفل احلق في حرية تكوين اجلمعيات وفي حرية التجمع السلمي. 

ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته اخلاصة أو 

أسرته أو منزله أو مراسالته ، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته.

ميلك الطفل احلق في التعليم وعلى الدولة جعل التعليم االبتدائي مجانّيًا إلزامّيًا 

للجميع. ومتاحًا 

الطفل ومواهبه وقدراته  تنمية شخصية  الطفل موجهًا نحو  تعليم  يجب أن يكون 

إمكاناتها.  أقصى  إلى  والبدنية  العقلية 

ميلك الطفل احلق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام 

الفنون.  الثقافية وفي  املناسبة، واملشاركة بحرية في احلياة 

يجب أن تتم حماية الطفل من أشكال االستغالل كافة ومن تأدية أي عمل يعرِّض 

حياته ومنوه للخطر ويعوقه عن التعليم. 

2
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احلقوق املنصوص عليها رقم املادة
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كما يجب عدم التوقف عند تعليم األبناء حقوقهم وحدود حرياتهم فقط.. بل البد من إحاطتهم 

بجميع األعمال واملسئوليات التي يجب أن يقوم بها املواطن لصالح اجلماعة وصالح الوطن.

وال يكفي أن يتعلم الطفل شيئًا عن هذه احلقوق والواجبات.. إمنا األهم أن تتحول - كما 

ذكرنا- إلى ثقافة سلوكية أسرية في العالقات والتعامالت داخل األسرة.. وعلى سبيل املثال، 

حاول أن تتيح فرص التمتع بهذه احلقوق وممارسة هذه الواجبات داخل األسرة على النحو التالي:

جتنَّب اجتاهات التمييز بني األوالد والبنات والكبار والصغار داخل األسرة.  -

ع األبناء على حرية إبداء آرائهم في كل ما يتعلق بشئون األسرة واملجتمع .. وعلِّمهم  شجِّ  -

األسرة. أعضاء  بني  الرأي  في  االختالف  احترام 

حاول توفير املعلومات كافة التي يحتاج إليها األبناء.  -

امنح األبناء فرص التعرف على اجلمعيات واملنظمات األهلية في محيط احلي، والتي ميكن   -

أنشطتها. في  يشاركوا  أن 

البدني أو  القاسية مع األبناء، وابتعد متامًا عن أسلوب الضرب واإليذاء  جتنب املعامالت   -

املعنوي.

حاول توفير مجاالت اللعب والترفيه وأنشطة االستجمام - بقدر اإلمكان- جلميع األبناء.  -

د الطفل على احترام القواعد واألعراف املعمول بها داخل األسرة، وكذلك االلتزام بالقوانني  عوِّ  -

التي حتكم احلياة االجتماعية في املدرسة وفي املؤسسات األخرى التي يحتكُّ بها الطفل.

علم األبناء كيفية احملافظة على امللكية العامة بداية من حماية املنزل ومحتوياته وفي املدرسة   -

األخرى. العامة  واألماكن 

  - احترام البيئة واحملافظة 

عليها.

- إبداء الرأي. 

- التسامح مع الرأي 

اآلخر. 

- احترام امللكية العامة. 

- احملافظة على الوحدة الوطنية.

- االلتزام بدفع الضرائب. 

- املشاركة االجتماعية 

والسياسية. 

احترام القانون. 

- الدفاع عن الوطن. 

- احترام قيمة العمل.

ن واط م ات ال ب ة واج ق ي وث
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ب األبناء على كيفية االلتزام بأداء واجباتهم ومسئولياتهم قبل املطالبة بحقوقهم. درِّ  -

ن .. تتضمن  ري ع الآخ ك م �ت ش م ش ال اي ع ت ب ال ي ال ىل أس اء ع ن ب الأب دري ة: ت ث ال ث ة ال م ه م - ال

املواطنة قيمة التعايش مع اآلخرين واحترام اآلخر، وتقع على األهل مسئولية كبيرة في تدريب 

أبنائهم احترام االختالف مع اآلخرين والتعايش معهم وقبولهم كما هم دون محاولة فرض آرائنا 

عليهم .. وهذه املهمة تفرض على اآلباء واألمهات ما يلي:

يتعرفون على اآلخرين وكيف يحاولون فهم مواقفهم وأسبابها ووضع  أبناءك كيف  علِّم   •

كامل. نحو  على  فهمه  من  يتمكنوا  حتى  اآلخر؛  مكان  أنفسهم 

التي  احلياة  وطرق  وعقائدهم  وأفكارهم  اآلخرين  مشاعر  احترام  على  أيضًا  بهم  درِّ  •

. نها يفضلو

العقيدة  بينهم وبني املختلفني عنهم في  القواسم املشتركة  البحث عن  اطلب منهم دائمًا   •

الدينية أو اجلنس أو النوع أو الظروف االجتماعية أو اآلراء واألفكار.. قبل البحث عن 

معهم. القائمة  االختالفات 

علِّمهم معنى التسامح مع أخطاء اآلخرين.. وابدأ معهم بأخطاء املقربني منهم.. إخوتهم..   •

بهم على التعاطف مع األشخاص املختلفني عنهم في الفكر أو العقيدة  أصدقائهم.. ودرِّ

الدينية أو الظروف االجتماعية.

التعايش بسالم مع اآلخرين.. ونبذ العنف  ساعدهم على تكوين اجتاهات إيجابية نحو   •

الثقافة. أو  الدين  أو  النوع  أساس  على  البشر  بني  والتمييز 

بهم على عدم اإلساءة لآلخرين.. وعدم توجيه األلفاظ النابية إليهم أو ضربهم أو توجيه  درِّ  •

إليهم. الشتائم 

وال يتعني أن ننسى أن تدريب األطفال على هذه االجتاهات والسلوكيات يبدأ بنا نحن اآلباء 

واألمهات؛ باعتبارنا قدوة لألبناء في تدريبهم على التعايش املشترك مع املختلفني عنا في العقيدة 

أو اجلنس أو النوع أو املكانة االجتماعية.

ة .. املشاركة قيمة أساسية من قيم املواطنة. ارك ش م ىل ال اء ع ن ع الأب ي ج ش ة: ت ع راب ة ال م ه م ال

فيه،  ويؤثران  به  يتأثران  املجتمع  من  جزآن  والشباب  فاألطفال  أساسي،  حق  واملشاركة 

وتنسجم مع املشاركة وطبيعة الطفل التي تتسم بالعفوية والفضول واإلبداع، فاألطفال يتعلمون عن 

طريق املمارسة والتجربة واللعب، وهم يحتاجون في ذلك إلى مشاركة اآلخر، كبيرًا كان أم صغيرًا.
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داخل  املشاركة  على  بتعويدهم  يبدأ  والسياسية  املدنية  املشاركة  أساليب  الطفل  تعليم  إن 

األسرة .. ومن دون إتاحة فرص املشاركة لهم وسماع صوتهم .. ومحاولة رؤية عالم أبنائك، 

عملية  تعزيز  على  قدرة  وأكثر  الحتياجاتهم  فهمًا  أكثر  تصبح  لن  أنَت،  بعيونك  وليس  بعيونهم 

مجتمعهم. في  فعال  دور  اتخاذ  على  ومساعدتهم  تربيتهم 

إن تشجيع األهل األبناء على املشاركة في األفكار واملقترحات والقرارات وجميع األعمال 

اخلاصة باألسرة يجعلهم يشعرون باالنتماء إلى اجلماعة وإلى املجتمع.. ويسهم في تأهيلهم لدور 

املواطنة املشاركة في املستقبل.  

خامسًا: خاتمة
قيم  تعزيز  التي من شأنها  التنشئة  وأساليب  العامة  واملبادئ  االعتبارات  يلي بعض  فيما 

املواطنة لدى األطفال والنشء، ويتم عرضها في محورين هما: مبادئ تعزيز قيم املواطنة، وطرق 

تربية الطفل.

شء: ن ال وال ف دى الأط ة ل ن واط م م ال ي ز ق زي ع ادئ ت ب م  )1(

البيئة السلوكية التي ميثلها املنزل داخل األسرة، وتوفير مناخ مواٍت لتلبية احتياجات الطفل، 

واملشاركة  االنخراط  على  الطفل  ُتعني  التي  املواطنة  قيم  القيم خصوصًا  تنمية  على  يساعدان 

الفاعلة في مستقبل حياته في احلياة االجتماعية لوطنه. ومن هذه اجلوانب السلوكية التي يجب 

على اآلباء واألمهات االلتزام بها ما يلي: 

توفير مناخ أسري مفعم باحلب لكل أفراد األسرة.  -

أن يعمل الوالدان على أن يكونا قدوة طيبة ألطفالهما.  -

احترام الطفل والنظر إلى ما يستطيع القيام به وليس إلى ما ال يستطيع القيام به، وعدم   -

بآخرين. مقارنته 

سد احتياج الطفل من التقدير واملديح وتشجيعه مع كل إجناز جديد يقوم به وعدم إحباطه   -

عند الفشل، بل دعمه ومساندته لتخطي هذا الفشل واكتساب مواقف ومهارات تساعده 

على النجاح.

توفير مناخ تفاعلي بني أفراد األسرة مبني على التشارك في اخلبرات واملشاعر، وعلى   -

املتبادل. احلوار 
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ىلي ث ل م ع اف

أبناءهم  يعلِّمون  الذين  اآلباء  راسخة.  أخالق  قاعدة  يشمل  لألطفال  املتني  األساس 

األمانة لكن يفشلون هم أنفسهم في حتقيق تلك الصفة؛ يتركون وراءهم مشكالت حقيقية.

مثاًل، افترض أن األبوين يخبران أبناءهما دائمًا أن ينطقوا بالصدق، ولكن عندما يرن 

جرس التلفون يقول األب للطفل املمسك بالسماعة: قل لهم إنني غير موجود في املنزل. هنا 

الرسالة املوجهة للطفل واضحة متامًا. إذا ُسمح لألطفال أن يكذبوا من أجل اآلباء، فإنهم 

بذلك يتعلمون كيف يكذبون على أبويهم.

هناك مثل آخر، لنفرض أن األبوين يلقنان ابنهما أن يطيع القانون، بينما أنت تثبت 

بسبب  بك  اإلمساك  لتتجنب  الرادار  تواجد  أماكن  يكشف  سيارتك  في  صغيرًا  جهازًا 

السرعة الزائدة. مرة أخرى الرسالة واضحة: إذا كنت في سبيلك لكسر القانون، فاحذر أن 

ُتضبط متلبسًا. كن ذكّيًا مثل أبيك وأمك، واستمعوا ملثال آخر: لنفرض أن األبوين يرشدان 

أبناءهما ليصبحوا مواطنني صاحلني، بينما هما يغشان في بيانات الضرائب املقدمة للدولة. 

فما الرسالة؟ لك احلق أالَّ تكون أمينًا فيما يختص بتحديد الضرائب املفروضة عليك؛ ألن 

احلكومة سوف تبذر هذه النقود. على أي حال. اآلباء الذين يفعلون مثل هذا يعتبرون غير 

أمناء ويعلِّمون أبناءهم أن مياثلوهم في ذلك.

، �ي غ ت م م ال ي ع
ل �ن ف ط ل ة ل ي اب ج ي ة الإ ي ب �ت ل ة ل ال ع رق ف ر، ط ل  زج زج

ة، 2003، 51. اف ق ث رة، دار ال اه ق ، ال �ي ش وظ ب ف ح �ي م م ة س م رج ت

توفير فرص كافية لألطفال للعب وممارسة الهوايات.  -

إمداد األطفال بفرص مستمرة الكتساب اخلبرات واالستكشاف.  •

تواصل األهل مع جميع املؤسسات التعليمية التي تؤثر في أطفالهم )مدارس - نواٍد -   -

أنشطة - برامج أطفال ... إلخ(؛ وذلك بهدف التنسيق معهم واالستفادة منهم والتأثير 

املؤسسات. الفضلى من خالل  األطفال  في سبيل حتقيق مصالح  عليهم 

ل: ف ط ة ال ي رب رق ت ل وط )2( الأه

يكتسب الطفل املعلومات واملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم من خالل املالحظة واخلبرات 

والتجارب والتفاعل والدراسة والتوجيه واإلرشاد. ومن الضروري أن يستخدم اآلباء واألمهات 
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هذه الطرق واألساليب في تعليم أبنائهم وبناتهم داخل األسرة، خصوصًا فيما يتعلق بتعليمهم 

قيم التربية املدنية. 

ي 
�ن ا  ه ات راع ات م ه اء والأم الآب ىل  ن ع �ي ع ت ل وي ف ط ال ا  ه ب م  عل ت ي ي 

�ت ال رق  ط ال ف ك،  ىل ذل وع

ى: ه اء،  ن الأب ة  ي رب ت

لعب: وهو أهم الطرق التي يتعلم من خاللها الطفل في جميع مراحله العمرية. ال 	•

ممارسة:	فهو في حاجة إلى فرص للتمرن والتدريب، وإلى اكتساب خبرات جديدة بشكل  ال 	•

مستمر.

د:	فهو في حاجة دائمًا إلى قدوة. ي قل ت ال 	•

العالقات	مع	الآخرين: فهو في حاجة إلى عالقات حية مع الوالدين واإلخوة واجليران  	•

إلخ.  .. واحليوانات  والبنات  واملدرسني  والزمالء 

الطالع	والدراسة: فهو في حاجة إلى أن ميده الكبار بخبراتهم ونصائحهم، كما هو في  	•

حمايتهم. إلى  حاجة 
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جائزة "الملك عبد العزيز" 
للبحوث العلمية في قضايا الطفولة

والتنمية في الوطن العربي

"التنشئة على المواطنة"
دورة الأوىل 2018-2017( )ال

إعداد : أحمد عبد العليم*

يقوم املجلس العربي للطفولة والتنمية بدور محفز في مناقشة قضايا تنشئة الطفل، وجمع 

املعلومات التي تساعد على رؤية واقع التنشئة والبناء عليه؛ بوصفه بيتًا للخبرة، ومصدرًا للمعلومات 

واملعارف املتخصصة، ومنتجًا لسياسات استرشادية إقليمية، وداعمًا لسياسات وطنية تعمل على 

إيالء االعتبار األول للمصلحة الفضلى للطفل ومناصرًا حلقوقه، ومرشدًا للسياسات التي تؤثر في 

حياته، في كل البلدان العربية، مستهدفًا دعم تنشئة الطفل العربي القادر على املشاركة والتفاعل 

وقبول  والتسامح  والتوافق االجتماعي  والدميقراطية  املواطنة  قيم  ومتبنيًا  اإليجابي مع احلياة، 

التعددية والتنوع. 

ومببادرة كرمية وتوجيهات صادقة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، 

أولوية  ذات  قضايا  باعتبارها  واملواطنة  والتنشئة  الطفولة  بقضايا  سموه  اهتمام  منطلق  ومن 

في  األطفال  لتنمية  إسترشادّيً  فكرّيً  إطاٍر  تكوين  بغرض  العربية  البلدان  في  الطفل  لتنشئة 

املجتمعات العربية، جاء اهتمام املجلس العربي للطفولة والتنمية بإنشاء جائزة في مجال البحث 

االجتماعي والتربوي لتقدمي دراسات علمية حول قضايا الطفولة والتنمية ودعم حق الطفل في 

املشاركة واحلماية تأسيًسا على سياسة تربوية وثقافية للطفل ورسم أسسها، وتوفير بيئة مالئمة 

لتنشئة الطفل تنشئة إيجابية، تهدف إلى متكني الطفل من التمتع بحياة أفضل، لتصبح األساس 

الذي يقوم عليه املجتمع القوي، والطريق األفضل نحو حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز الرخاء 

باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - املجلس العربي للطفولة والتنمية.
 *
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املشترك، وهو األمر الذي يفرض على املؤسسات االجتماعية واملنظمات املعنية كافة التعاضد 

والتعاون من أجل تعزيز وحماية حق كل فرد في تنشئة جيدة تعزز فرصه في احلياة الكرمية 

القائمة على قيم املواطنة؛ رغبة في إعداد جيل مسلح بالعلم واملعرفة وقادر على احلفاظ على هويته 

العربية ومواصلة مسيرة التنمية في املجتمعات العربية. 

نموذج تربية األمل:
على مدار ما يقرب من ثالثة عقود، تراكمت لدى املجلس العربي للطفولة والتنمية خبرات 

واللقاءات،  الندوات  من  عديدًا  املجلس خاللها  عقد  وحمايته،  العربي  الطفل  حقوق  عن  الدفاع 

الطفل وحمايته ومشاركته  تنمية  والدراسات املتخصصة في مجال  البحوث  وأجرى عديدًا من 

وتنشئته. وفي هذا الطريق أقام املجلس الشراكات الفاعلة مع املؤسسات األهلية، واحلكومية، 

واإلقليمية، والدولية، وفي هذا اإلطار تكونت لدى املجلس ثالث دوائر فكرية أساسية تتمثل في:

النهج احلقوقي املتكامل.  -1

نهج تنمية القدرات والتمكني واملشاركة.  -2

نهج تنمية الوعي وإيقاظ الذات اإلنسانية.  -3

 

أخذ املجلس شعار " تربية األمل" ليكون حاكًما للدوائر الثالث، فاألمل مهم جدًا في ظروف 

للفحص  وإخضاعها  السائدة  التنشئة  أساليب  في  النظر  إعادة  ويتطلب  الكبير،  العربي  وطننا 

النشء، وحتد من حركتهم  تكبل  التي  القيود  من  وتخلِّصها  فيها  احلرية  نوافذ  لتفتح  والتدقيق 

لديهم. املبادرة  وتفكيرهم، وتضعف روح 
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ومشاركة الطفل في تنمية وطنه، يتطلب جهدًا تربوّيًا له آلياته وقواعده وأساليبه املرتكزة على 

املمارسة في كل جوانب حياة الطفل، من األسرة إلى املدرسة واإلعالم واحلياة الفكرية والثقافية. 

ويقتضي حتقيق هذه الرؤية في منوذج التنشئة الذي يتبناه املجلس، االلتزام بتوفير "دعائم التعليم 

األربع" التي أعلنتها منظمة اليونسكو وهي:

التعلّم من أجل املعرفة"،  -

"التعلّم من أجل العمل"،  -

"التعلّم من أجل البقاء"،  -

"التعلّم من أجل العيش معًا".  -

ويتضمن التعلم من أجل العيش معا تنمية فهم اآلخر وإدراك أوجه التكافل بني البشر في 

ظل احترام التعددية والتفاهم والسالم والتنوع الثقافي، وهو ما يعرف بـــ "التعليم والتعلم من 

أجل املواطنة"، أو باألحرى "التنشئة على املواطنة".

التنشئة على املواطنة
ماذا نعني باملواطنة؟

يشار إلى املواطنة باعتبارها ظاهرة اجتماعية منائية ذات طابع ارتقائي، برزت على مدى 

قرون عدة من الزمن، فاجلوانب واألبعاد املدنية للمواطنة التي برزت على السطح في إجنلترا خالل 

القرن الثامن عشر زودت املواطنني باحلقوق الفردية مثل حرية التعبير عن الرأي، وحق امللكية، 

والعدالة واملساواة أمام القانون. 

أما البعد السياسي للمواطنة الذي برز للمرة األولى خالل القرن التاسع عشر فتجلَّى في 

منح املواطنني كافة الفرص واإلمكانات الالزمة ملمارسة السلطة السياسية املتاحة لهم، من خالل 

املشاركة في العملية السياسية في املجتمع. 

د البعد االجتماعي للمواطنة الذي ظهر للمرة األولى خالل القرن العشرين املواطنني  كما يزوِّ

في  كامل  بشكل  للمشاركة  لهم  الالزمة  الرفاهية  وخدمات  كافة  والتعليمية  الصحية  باخلدمات 

مجتمعاتهم الثقافية، فضاًل عن املشاركة في ثقافاتهم املدنية الوطنية. 

وتدور التعريفات احلالية للمواطنة حول حتديد حقوق وواجبات يفرضها انتماء الفرد إلى 

مجتمع معني في مكان محدد، كما أنها ترتبط بشعور الفرد نحو مجتمعه ووطنه واعتزازه باالنتماء 

إليه، واستعداده للتضحية من أجله وإقباله طواعية على املشاركة في أنشطة وإجراءات وأعمال 
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تستهدف املصلحة العامة للوطن. وفي هذا السياق تعني املواطنة املساواة الكاملة بني املواطنني 

والتعايش  والواجبات،  احلقوق  من  محدد  بنظام  والدولة  املجتمع  جانب  من  الكامل  وااللتزام 

املشترك بني اجلميع، واملشاركة الفاعلة والفعالة في شئون املجتمع. 

واالقتصادية  السياسية  النشاطات  في  املشاركة  حق  بتطور  تاريخيًا  املفهوم  ارتبط  وقد 

جوانب  خمسة  هناك  ولذلك  القانون،  أمام  املساواة  عن  فضاًل  ومسئولية،  بفاعلية  واالجتماعية 

رئيسة للمواطنة تتمثل في: )1( األمانة نحو اآلخرين الذين يشاركونه االنتماء إلى الوطن ذاته، 

)2( اإلخالص والشعور الداخلي بوجوب االهتمام مبن يعيش ضمن نطاق الوطن، )3( االحترام 

تقبل  تتفق مع وجهة نظره ورأيه اخلاص، )4(  لم  للفرد سماع اآلراء األخرى وإن  ُيتيح  الذي 

القوانني واألعراف السائدة في إطار حرية إبداء الرأي والنقد بالطرق الشرعية، )5( املسئولية 

التي يتحمل مبوجبها الفرد مسئولية فردية نحو نفسه، ومسئولية اجتماعية جتاه املجتمع تؤدي 

إلى منوه.

من  فانتقل  املختلفة،  تعريفاتها  على  املواطنة  ملفهوم  التاريخي  التطور  سياق  انعكس  لقد 

به  بالتعلق  والشعور  معني  بلد  إلى  واحلضاري  والثقافي  التاريخي  االنتماء  نسبة  إلى  اإلشارة 

أكثر من غيره؛ إلى وجود أبعاد جديدة تتضمن احلقوق والواجبات واملبادرات واملسئوليات جتاه 

النفس وجتاه اجلماعة التي ينتمي إليها، وهذه احلقوق والواجبات ال متارس إال في مجتمع عادل 

ودميقراطي يحرص على املساواة وتكافؤ الفرص وحتمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه 

املبادئ وحمايتها وفتح آفاق ممارستها برؤية تتطلع إلى املستقبل بفعالية. 

ومن منظور علم االجتماع تعد املواطنة مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني شخص طبيعي 

وبني مجتمع سياسي، ومن َثمَّ تعني املواطنة انتماء اإلنسان إلى دولة ولد بها أو هاجر إليها، 

ومن هنا يكون خضوعه للقوانني الصادرة عنها ومتتعه بشكل متساٍو مع بقية املواطنني باحلقوق 

والتزامه بأداء الواجبات، وهي بذلك متثل العالقة بني الفرد والدولة كما يحددها قانون هذه الدولة.

املنطقة  في  عليها  املتنازِع  املسائل  أكثر  من   الُهِوية  مسألة  تعد  العربي،  املستوى  وعلى 

العربية على مدى قرن، ففي خالل فترة القومية اإلقليمية من أوائل القرن العشرين التي أنتجت 

أنظمًة قومية في إيران وتركيا ومصر بني عاَمي 1919-1952، كان الوطُن ُيعتبر أساَس الُهِوية؛ 

باملُغاَيرة مع القومية العربية التي شّكلت اإليديولوجيَة الرسمية في عدة بلدان عربية حيث كانت 

الدولُة متثل املجموعَة االجتماعيَة املرِجعية لتغذية املواقف السياسية؛ وعندئٍذ تساعد هذه املواقُف 
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على تشجيع املشاركة الفعالة للمواطن.

املقومات األساسية للمواطنة: يكمن املقوم األول في وجود مجتمع يتيح الفرصة الكاملة لنمو 

املواطنة؛ ومن ثَم حق األفراد في املشاركة، ويستند املقوم الثاني إلى مبدأ املساواة السياسية 

والقانونية بني املواطنني والقدرة على املشاركة واملساءلة. أما املقوم الثالث فيحدد أن األمة هي 

مصدر كل احلقوق والواجبات، وأيضًا مصدرُر لرفض أي حتيز والتأكيد على املساواة والعدل 

االجتماعي، في حني يشير املقوم الرابع إلى ضرورة أن تكون عملية التنشئة االجتماعية والثقافية 

والسياسية للفرد التي تقوم بها مؤسسات املجتمع حتت إشراف الدولة وسيطرتها، بينما املقوم 

للبشر وعدم  الرفاهية االجتماعية واالقتصادية  البيئة املالئمة لتحقيق  اخلامس يؤكد على تهيئة 

االحتماء بجماعات وسيطة، أو جماعات أقل من الدولة. 

تحقيق التنشئة على املواطنة
إن التغيير في أمناط السلوك اإلنساني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيير في أنساق القيم التي 

تعتبر من أهم محددات تشكيله، وهذا التغيير يعد مطلبًا أساسّيًا لبناء الدولة املعاصرة املرتكزة 

تشكل  أنها  إلى  نظرًا  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  املواطنة  قيم  وأهمها:  احلداثة  قيم  على 

املدخل الرئيس إلعادة بناء املجتمع وتوجيهه نحو غاياته املنشودة في احلرية والعدالة واملساواة 

والتنمية. والتسامح 

وتتضمن املواطنة ضمن معانيها املتشعبة سلوكًا تعليمّيًا يساعد املواطنني على أن يكونوا 

مواطنني فاعلني، مشاركني، يتصرفون مبسئولية جتاه مجتمعهم وشركائهم في املواطنة، وهو أمر 

حتتاج إليه الدول الدميقراطية التي ال يستطيع النظام أن يعمل بها بكفاءة دون مشاركة مواطنيها 

على نطاق واسع. ولكن هذا النمط من الفعالية واملشاركة من جانب املواطنني ال ينشأ تلقائّيًا أو 

مصادفة، بل يحتاج إلى جهد تعليمي ممتد يشمل كل األفراد، ومن هنا تبرز أهمية مؤسسات 

التنشئة في املجتمع، فلألسرة دور حيوي في تربية األطفال على الوطنية واملواطنة لكونها احمليط 

األول الذي ينشأ فيه الطفل ويقضي فيه معظم وقته إن لم يكن كله في سنواته األولى، فعن طريق 

العضوية  إشباع حاجاته  إلى  ينطلق  ومنها  االجتماعية،  ذاته  على  التعرف  الطفل  يبدأ  األسرة 

واالجتماعية عن طريق التفاعل االجتماعي داخل األسرة مع أفرادها.

وملا كان ترسيخ قيم املواطنة يتطلب إصالح التعليم وتزويد األفراد باملعارف والقيم واملهارات 
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التي تؤثر في استعداد الطالب للمشاركة العامة وتساعدهم على التكيف مع املتغيرات ومواجهة 

الالزمة إلجناح  املهارات  الطالب  تعليم  عادة في صلب  يقع  املواطنة  قيم  تعليم  فإن  التحديات، 

العملية الدميقراطية، لذلك تعتبر املدرسة املؤسسة االجتماعية األساسية لتحقيق أهداف التربية 

على املواطنة والسلوك املدني من خالل غرس الثوابت الروحية والوطنية للبالد ورموزها وقيمها 

احلضارية لدى جميع املتعلمني والوعي باحلقوق واملسئوليات والتدريب على ممارستها ومتكينهم 

من اكتساب قيم التسامح والتضامن والتعايش. كما ينبغي أال تكرس املناهج التعليمية اخلضوع 

والطاعة والتبعية، وأن تعمل على تشجيع الفكر النقدي احلر الذي يحفز الطالب على نقد املسلمات 

السياسية أو االجتماعية، ومبعنى آخر، تعيد املناهج التعليمية إنتاج القيم املجتمعية التي تعرف 

وحتدد طبيعة األدوار االجتماعية املختلفة مبجموعة املراكز التي يشغلها كل فرد، وتعلم األدوار 

املناسبة لكل مركز ملواجهة السياسات واالجتاهات املذهبية والطائفية التي تهدد النسيج الوطني 

من خالل تعزيز ثقافة املواطنة.

هذه  وترسيخ  التعليمي،  احلقل  في  بيداجوجّيًا  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  ثقافة  إدماج  إن 

الثقافة عبر التربية الشاملة، يضمن انسجام البيداجوجيا والتربية والثقافة مع واقع اإلنسان، من 

حيث مدى االعتراف له بحقوقه، نظرّيًا وتشريعّيًا، ومن حيث مدى احترام هذه احلقوق عملّيًا. 

وترتبط الثقافة ارتباطًا وثيقًا بتنمية القيم اإليجابية والفكر املستنير وقبول اآلخر واالعتراف 

بالتعددية ووجود قيم التسامح والتنوع والبعد عن التعصب وهو ما ميكن أن حتققه الثقافة؛ فهي 

حائط الصد األول ضد انتشار اإلرهاب والتيارات الظالمية. كما يكون للثقافة وما تغرسه من قيم 

دوُر إيجابيُّ في التأثير على عملية التنشئة وما توفره من قيم ثقافية معينة مثل التعاون والعمل 

اجلماعي واملبادرة مبا ينعكس إيجابّيًا على مواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية.

ومؤسسات  واإلعالمية  والثقافية  التعليمية  واملؤسسات  األسرة  بني  الشراكة  حتقيق  إن 

املجتمع املدني تنطلق من أساس مهم وهو أن التنشئة مسئولية مجتمعية مشتركة، تضطلع بها 

بشكل رئيس، جميع مؤسسات الدولة، ومن شأن هذه الشراكة املتبادلة تفعيل مؤسسات التنشئة 

االجتماعية جتاه حتقيق املواطنة وبناء املجتمع املتعلم.

الجائزة : األهمية والضرورة
إن اهتمام املجلس العربي للطفولة والتنمية مبناقشة قضايا تنشئة الطفل وجمع املعلومات 
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التي تساعد على رؤية واقع  التنشئة والبناء عليه خصوصًا فيما يتعلق باملواطنة بوصفها إحدى 

القيم ذات األولوية لتنشئة الطفل في البلدان العربية، دفعه إلى تنظيم "جائزة امللك عبدالعزيز في 

قضايا الطفولة والتنمية" السيما في ظل مجموعة من التحديات الني تواجه املجتمعات العربية 

في هذا الصدد ومنها:

افتقار اخلطط التربوية والتعليمية إلى قواعد منهجية ثابتة، من شأنها تطبيق مناهج وطنية   -

تخدم مجمل املرامي واملستهدفات الوطنية، واحلفاظ على الهوية الوطنية، واحلرص على 

امتالك األطفال أدوات املستقبل من خالل تعزيز مهارات البحث والنقد والتحليل لديهم؛ 

حلفظ التوازن في شخصيتهم.

الظالمية  األفكار  كرست  تقليدية  تعليمية  وطرق  كوسائل  واحلفظ  التلقني  على  االعتماد   -

لدى املتعلمني؛ لذلك توجد ضرورة ملحة لالنتقال إلى بيئة تعتمد على طرق تعليمية حديثة 

التفكير،  وحتفيز  األطفال،  لدى  الذاتي  التعلم  تشجيع  خالل  من  املتعلم  حول  تتمحور 

عن  والبحث  اإلبداعية،  القدرات  وتنمية  واألفكار،  اآلراء  وتبادل  املناقشة،  وتشجيع 

املعلومات، وحتويل القاعة الدراسية إلى ورشة نقاش للتحاور وتبادل املعلومات من أجل 

مشاركتهم. فرص  وزيادة  األطفال  قدرات  توسيع 

الكبير  التفاوت  لتضييق  واالقتصادية  االجتماعية  احلماية  تفعيل سياسات  في  القصور   -

بني الفئات االجتماعية املختلفة، وبني الريف واحلضر داخل الدولة الواحدة، وبني كل دولة 

وأخرى.

التنمية  في  املشاركة  لتحقيق  الطفولة  تنمية  العلمي في مجال  البحث  إثراء  إلى  احلاجة   -

املجتمعية، وتوفير احلماية االجتماعية، وحماية حقوق الطفل في الوطن العربي من خالل 

تشجيع الباحثني املبدعني وحتفيزهم على العطاء في املجال البحثي املرتبط بقضايا الطفولة 

والتنمية.

أهداف الجائزة:
تعميق ثقافة حقوق الطفل من خالل إثراء البحث العلمي في مجاالت الطفولة مبا يخدم   -

املجتمعات العربية والتحديات التي تواجهها، في ضوء املتغيرات العاملية املتالحقة لتحقيق 

ر احلماية االجتماعية وصون حقوق الطفل  املشاركة في التنمية املجتمعية ، وعلى نحو يوفِّ
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من خالل تشجيع اإلبداع واالبتكار في املجال البحثي املتعلق بقضايا الطفل في البلدان 

العربية. 

دعم الباحثني املنشغلني بقضايا الطفولة في البلدان العربية.  -

حتفيز املبدعني والباحثني على اإلنتاج العلمي في مجال الطفولة والتنمية واالرتقاء بالطفل   -

في البلدان العربية.

وتنشئته من خالل  بالطفل  املتعلقة  القضايا ذات األهمية  املجتمعي حول  تعظيم احلوار   -

املقدمة. البحوث 

البحوث املستهدفة:
تفيد  أن  والتي ميكن  باألصالة،  تتميز  التي  العلمية  البحوث  اجلائزة جميع  تستهدف هذه 

العاملني في مجاالت الطفولة والتنمية في البلدان العربية، من خالل الرؤى والنتائج والتوصيات 

املواطنني  لدى  الطفل  حقوق  ثقافة  يعمق  البحوث مبا  هذه  توفرها  أن  التي ميكن  واملمارسات 

واملؤسسات.

على هامش الجائزة:
على مدار ما يقرب من العام كان التحضير للجائزة، من خالل إعداد اإلطار املفاهيمي وخطة 

عمل اجلائزة لتكون ضمن مشروعات املجلس وخطته اإلستراتيجية وكذلك التنفيذية، وقد أعقب 

هذا لقاءات حتضيرية مع عدد من اخلبراء الذين قاموا بإعداد النظام األساسي للجائزة، واختيار 

موضوع الدورة األولى للجائزة، واإلطار املفاهيمي لهذه الدورة، وقد عرضت هذه الوثائق على 

اللجنة العلمية في اجتماعها األول ملراجعتها، كما عرضت على مجموعة من اخلبراء من خالل 

مائدة مستديرة إلبداء الرأي وإثرائها، ومن ثم أدخلت التعديالت املطلوبة ووضعت في صورتها 

النهائية، ومتَّ إقرارها من قبل أمني عام اجلائزة.

اجلائزة  إطالق  وأثناء  قبل  باملجلس  عقدت  التي  االجتماعات  أكدت  متصل  سياق  وفي 

وحضرتها نخبة من املفكرين والباحثني واخلبراء أكدت على مجموعة من الرؤى واألفكار التي 

أهمها: من  كان  إطالقها  تدعم 
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ة ن واط م ة ال ي م ت أوًل: ح

أصبحت تنشئة الطفل على املواطنة ضرورة ملحة بالنظر إلى ما تعيشه املجتمعات العربية   -

من تقلبات مختلفة.

املواطنة ال تتحقق بالكالم أو بالدستور ولكنها تتحقق باملمارسة، وحتقيق املواطنة يكون   -

والسياسة. الدين  املدني حيث ال خلط بني  النظام  في 

املواطنة هي املدخل الرئيس ملعاجلة كل ما يظهر من ظواهر سلبية.  -

املواطنة هي الضرورة املطلوبة إلنقاذ املجتمعات واألجيال القادمة.  -

واجبات  وعليه  واحدة  للجميع حقوقًا  وأن  االجتماعية،  واملسئولية  العدالة  تعني  املواطنة   -

. بهة متشا

ي م عل ث ال ح ب ا: ال ًي ان ث

تنهض األمم بالبحث العلمي؛ ومن هنا تأتي أهمية البحث العلمي، وحيوية تشجيع البحث   -

العلمي وضرورة دعمه بصفة عامة، وفي املجاالت املرتبطة بتنشئة اإلنسان، بصفة خاصة. 

التنمية  في  املشاركة  لتحقيق  ضروري  الطفولة  تنمية  مجال  في  العلمي  البحث  إثراء   -

العربي.  الوطن  في  الطفل  حقوق  وحماية  االجتماعية  احلماية  توفير  يحقق  مبا  املجتمعية، 

املرتبط  البحثي  املجال  في  العطاء  على  وحتفيزهم  املبدعني  الباحثني  تشجيع  ضرورة   -

والتنمية. الطفولة  بقضايا 

ة درس م ا: دور ال ًث ال ث

من الضروري أال يقتصر دور املدرسة على إعادة إنتاج املجتمع فحسب، بل طرح رؤى   -

اآلخر. مع  والتعايش  املواطنة  على  التنشئة  على  يقوم  جديد  مجتمع  حول 

من الضروري أن تتضمن املناهج في املراحل الدراسية كافة تأكيدًا على مفهوم املواطنة   -

العدل واملساواة والتعامل مع اجلميع على املستوى ذاته دون أدنى تفرقة. لتحقيق 

االهتمام بأساليب التعليم والتعلم التي تشجع على احلوار واالختالف واالتفاق  وتبادل   -

واألفكار.   الرؤى 

ا: دور الأ�ة ًع راب

حتتاج األسرة في البلدان العربية إلى مساندة ودعم من أجل بناء شخصية الطفل، ليكون   -

قادًرا على مواجهة التحديات املختلفة.
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أن تكون األسرة منوذًجا للطفل من نبذها للعنف كوسيلة حلل املشكالت، واستبدال ذلك   -

البناء. باحلوار 

ة اف ق ث الم وال ع ا: دور الإ س ام خ

الدعوة إلى إنتاج برامج إعالمية ومواد تربوية إعالمية تسهم في تنشئة الطفل العربي على   -

اإلبداع واملواطنة الفاعلة.

التدقيق في كل ما يبث إعالمّيًا ويعمق مفاهيم مغلوطة عن األطراف املختلفة مع الطفل   -

فكرّيًا. أو  جنسّيًا  أو  عقائدّيًا 

ي
د�ن م ع ال م ت ج م ا: ال ادًس س

تقوم اجلائزة على منطلقات احلق في التنمية؛ ألنها متثل أسس بناء املجتمع احلديث.  -

ضرورة خلق فضاء عام داعم لألطفال ليكونوا مواطنني فاعلني.  -

شروط التقدم للجائزة
مُتنح اجلائزة لألفراد من مواطني البلدان العربية وليس للمؤسسات.. 1

للباحث/الباحثني التقدم ببحث واحد فقط في الدورة ذاتها.. 2

ال مُتنح اجلائزة في دورتني متتاليتني لنفس الباحث/الباحثني.. 3

البحث وأفكاره ومحتواه مسئولية الباحث/الباحثني.. 4

ال تلتزم إدارة اجلائزة بإعادة البحث سواء فاز أو لم يفز.. 5

ال ُينظر في البحوث التي ترد بعد املوعد النهائي لتسليم األبحاث.. 6

ال يحق للباحث/ الباحثني االعتراض على نتائج التحكيم.. 7

أن يتبع الباحث/الباحثني قواعد الكتابة العلمية والتوثيق.. 8

أن يلتزم البحث باملنهجية العلمية.. 9

أال يكون البحث املقدم مستاّلً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رسالة علمية.. 10

أال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى.. 11

أال يكون البحث قد سبق نشره.. 12

أال يقل البحث عن )7500( كلمة.. 13

أن يتضمن البحث توصيات حتقق االستفادة العلمية والعملية.. 14
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ــًا مــن البحــوث املقدمــة ســواء فــازت أو لــم تفــز، وفــي هــذه . 15 يجــوز للمجلــس أن ينشــر أّي

احلالــة يلتــزم الباحــث بقواعــد النشــر. 

ميكــن أن حتجــب اجلائــزة حجبــًا جزئيــًا أو كليــًا، لعــدم توافــر املعاييــر العلميــة فــي . 16

البحــوث املقدمــة للجائــزة.

يــدرج اســم الباحــث/ الباحثــني وعنــوان البحــث فــي صفحــة الغــالف وال ُيــدرج فــي مــن . 17

البحــث بــأي شــكل مــن األشــكال لضمــان ســرية التحكيــم.

يــدرج عنــوان البحــث فــي الصفحــة األولــى مــن البحــث باإلضافــة إلــى صفحــة الغــالف . 18

التــي حتمــل اســم الباحــث/ الباحثــني.

سحب الجائزة
ُتسحب اجلائزة من الفائز وعليه رد قيمة اجلائزة إذا تبني الحقًا: 

1. أن البحث الفائز مستاّلً من رسالة علمية أو ليس من عمل الباحث.

2. أن الباحث قد تسلم عن البحث جائزة سابقة.

3. أنه قد سبق نشر البحث في أيٍّ من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية.

آلية التحكيم
يتــم اختيــار احملكمــني فــي كل دورة مــن قبــل اللجنــة العلميــة مــن املتخصصــني فــي . 1

موضوعــات اجلائــزة مــن ذوي اخلبــرة، والكفــاءة، ويتــم تكليفهــم مــن قبــل أمــني عــام اجلائــزة.

ال يجــوز ألي مــن املشــاركني فــي إدارة اجلائــزة وجلانهــا التقــدم للجائــزة أو القيــام بتحكيــم . 2

أي مــن البحــوث املقدمــة.

ــر . 3 ــوث غي ــزة الســتبعاد البح ــة للجائ ــوث املقدم ــي للبح ــم األول ــة بالتقيي ــة العلمي ــوم اللجن تق

ــزة.   ــدم للجائ ــة لشــروط التق املطابق

ترســل البحــوث التــي ُأجيــزت مــن اللجنــة العلميــة )بــدون أســماء الباحثــني أو أي إشــارة . 4

إليهــم( إلــى ثالثــة مــن احملكمــني وُيطلــب مــن كل محكــم أن يقــدم تقريــرًا عــن البحــث طبقــًا 

ملعاييــر التقييــم احملــددة.

ــزة . 5 ــح اجلائ ــم، مُتن ــة احملك ــي لدرجــات بطاق ــوع الكل ــي املجم ــني ف ــة تســاوي باحث ــي حال ف

ــني. ــني االثن ــة ب مناصف
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معايري تقييم البحوث من قبل اللجنة العلمية:
ارتباط املشكلة البحثية مبوضوع اجلائزة وأهدافها.. 1

قيــم املواطنــة احلاكمــة الــواردة فــي البحــث فــي ضــوء اإلطــار املفاهيمــي للجائــزة واملواثيــق . 2

الدولية واإلقليمية. 

املعاجلة االبتكارية لقضايا املواطنة ومدى ارتباطها بالواقع العربي.. 3

األســاليب واملمارســات واألنشــطة املقترحــة فــي البحــث لتفعيــل قيــم املواطنــة فــي التنشــئة . 4

وامكانية تطبيقها.  

خلو البحث من أي إشارات حتض على الكراهية أو العنف أو اإلساءة أو التمييز.. 5

معايري تقييم البحوث من قبل املحكمني:
احملور األول: القواعد العلمية والفنية للبحث.

احملور الثاني: ارتباط البحث بالسياق العربي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي.

احملور الثالث: القيم واملبادئ احلاكمة التي ينطوي عليها البحث.

احملور الرابع: القيمة النظرية والتطبيقية للبحث.

قيمة الجوائــــــز

القيمةاجلائزة

اجلائزة األولى

اجلائزة الثانية

اجلائزة الثالثة

اجلائزة الرابعة

اجلائزة اخلامسة

ستة آالف دوالر أمريكي

خمسة آالف دوالر أمريكي

أربعة آالف دوالر أمريكي 

ثالثة آالف دوالر أمريكي

ألفا دوالر أمريكي
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اً .. �ي وأخ

الوطن  بأن  والتنمية  للطفولة  العربي  للمجلس  العام  األمني  البيالوي  حسن  الدكتور  يؤكد 

الفكري حول  املواطنة، وخلق حالة من احلوار  مناقشة موضوع  إلى  أمسِّ احلاجة  العربي في 

املواطنة في املنطقة العربية، كما أوضح أن هناك جلنة حتضيرية قامت بإعداد األوراق اخلاصة 

على  العمل  وليس  اجلائزة  مشروع  داخل  عمل  ورش  إعداد  سيتم  اإلطار  هذا  وفي  باجلائزة، 

اجلائزة فحسب، إلعانة شباب الباحثني، على إجناز أبحاث على مستوى احلدث الذي نعيشه، 

وسيتم العمل من خالل معايير وتوجهات مع توضيح املضمون الفكري ملوضوع اجلائزة، كما أكد 

أن اجلائزة تأتي في إطار عمل املجلس ومن خالل خطته االستراتيجية )2020-2017(.

تنشر بعض البحوث املتميزة التالية يف الدرجة للبحوث الفائزة بالجوائز 
الخمس يف مطبوعات املجلس مقابل مكافأة مالية قدرها خمسمائة دوالر 

أمريكي لكل بحث.

تُرسل البحوث مبارشة إىل إدارة الجائزة عن طريق الربيد املسجل بعلم الوصول

أو الربيد الرسيع، أو تسلم باليد يف موعد غايته نهاية شهر مايو / أيار 2018

عىل العنوان التايل:

املجلس العربي للطفولة والتنمية )إدارة جائزة امللك عبد العزيز(

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية

ص.ب: 7537 احلي الثامن، مدينة نصر - القاهرة 11762- مصر

ميكن للباحث/الباحثني في البلدان التي ال يتواجد بها خدمات بريدية مباشرة، التقدم من خالل 

prize@arabccd.org :عنوان البريد اإللكتروني التالي

للمزيد من املعلومات :  زوروا بوابة املجلس:
www.arabccd.org

للتواصل أو للمزيد من االستفسارات:

جائزة الملك عبد العزيز
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تجارب وندوات ومؤمترات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات  اق ع ن وذوي الإ �ي وف ف ك م م ال ص اص ال خ لأش اة ل ي ح ودة ال ق ج ي ق ح ت

) ي
�ت ي ة هوب س س ؤس ة م رب ج ددة )ت ع ت م ال

أ. أمـــــل عـــــزت

وان : ن ع وراه ب ت ة دك ال رض رس ع
ن �ي اق ع م دى ال دة ل اع س م ا ال ي وج ول ن ك ت دام ال خ ت ة اس ي ل اع ف

م ه دي ذات ل ر ال دي ق ىل ت اً ع رصيّ ب

د. أحمـد فـاروق





149
مجلة الطفولة والتنمية -ع 30 / 2017

تجربة مؤسسة هوب سيتي

أ. أمل عزت  *

مقدمة:
السمع والبصر من أهم احلواس التي أنعم الله بها على اإلنسان، ومعظم ما يتعلمه اإلنسان 

في حياته من مفاهيم وما ينميه من عالقات وتواصل يحصل عليه من خالل التـعلم عن طريق 

حاستي السمع والبصر. حيث إنه يستـطيع أن يجمع الكـثير من املعلومات وأن يتـواصل من 

مسافات بعيدة من خالل هاتني احلاستني؛ ولذلك يطـلق عليهما حواس املسافات. وضعف أي 

من هاتني احلاستني يؤدى إلى إعاقات ومشكالت عديدة، ولكن لو حدث فقد أو ضعف لهاتني 

احلاستني مًعا فسوف يؤدى ذلك إلى مشكالت وإعاقات أكبر، وإلى تأخر شديد في تطور منو 

الطفل، وإذا صاحبت الفقد السمعي البصري إعاقات إضافية تتضاعف املشكلة ويصبح الفرد 

أسيرًا للصمت والظالم، ويظل مسجونًا داخل جسده حتى متتد له األيادي التي تساعده على 

حتطيم قيوده، والتواصل مع العالم من حوله، وحتقيق جودة احلياة، ولكن من هم األشخاص 

الصم املكفوفون؟ وما إعاقة الصمم وكف البصر؟ وما اإلعاقات املتعددة؟

إعاقة الصمم وكف البصر )اإلعاقة السمعبصرية(
أشار تعريف الصمم وكف البصر الذي ظهر في القانون الفيدرالي للواليات املتحدة املنظم 

تعليم  قرار  في   U.S.A. Federal law governing special education اخلاص  للتعليم 

األشخاص ذوى اإلعاقة إلى أن مصطلح األطفال الصم املكفوفني يعنى األطفال والشباب الذين 

شديدة  تواصلية  حاجات  يخلق  اإلعاقتني  هاتني  وتالزم  وبصرية،  سمعية  إعاقات  من  يعانون 

* استشاري تربية خاصة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة هوب سيتي.
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وتعليمية ومنائية أخرى ال ميكن أن يتعلموها بطرق مناسبة من دون التعليم اخلاص واخلدمات 

املرتبطة به. واألكثر من ذلك أنهم ال ميكنهم االستفادة من اخلدمات التي تقدم مبفردها لألطفال 

من ذوى اإلعاقة السمعية، أو اإلعاقة البصرية، أو اإلعاقات املتعددة ملواجهة احتياجاتهم التعليمية 

الناجتة عن تالزم هاتني اإلعاقتني. لذا ال ميكن ببساطة أن نعتبر الشخص األصم الكفيف مثل 

نعتبره  الكفيف أيضًا ال ميكن أن  إعاقات إضافية، والشخص األصم  ولديه  الكفيف  الشخص 

البرامج  مع  يتكيف  أن  بسهولة  وميكنه  إضافية  إعاقات  ولديه  األصم  الشخص  مثل  ببساطة 

الدراسية في املدارس اخلاصة باألطفال الصم. وحتى لو وضعنا الشخص األصم الكفيف في فئة 

"ذوى اإلعاقات املتعددة أو الشديدة" فلن نكون عادلني وال منصفني في احلكم على طبيعة إعاقة 

.)Miles & Riggio,1999( هؤالء األشخاص واحتياجاتهم الناجتة عنها

وكف  للصمم  املعدل  التعريف  أوربا  دول شمال  كتاب  مجموعة  قدمت   ،  2006 عام  وفي 

على  موقعها  على  وذلك   ،The Revised Nordic Definition of Deafblindness البصر 

شبكة اإلنترنت  وقد أوصى مجلس دول شمال أوربا للقادة واملديرين في مجال الصمم وكف 

البصر في الدول اإلسكندنافية باستخدامه، وهو ينص على أن  "الصمم وكف البصر إعاقة فريدة  

قائمة بذاتها، وأن الصمم وكف البصر هو اجلمع بني اإلعاقة البصرية والسمعية. وهذه اإلعاقة 

حتد من أنشطة الفرد، وحتد من مشاركته الكاملة في املجتمع إلى الدرجة التي تتطلب من هذا 

املجتمع أن يسهل تقدمي خدمات خاصة، وتعديالت بيئية، أو تكنولوجية، أو كليهما معًا لهؤالء 

األشخاص.

ومتت مراجعة تعريف الصمم وكف البصر لدول شمال أوربا وأجيز في يونية 2016 وينص 

على أن الصمم وكف البصر هو اجتماع ضعف السمع والبصر معًا، وبسبب شدة هذا الضعف 

فمن الصعب على احلواس الضعيفة أن تعوض أيٌّ منهما األخرى. لهذا يعتبر الصمم وكف البصر 

إعاقة مستقلة بذاتها.

وقد ذكرت أمل عزت )2010( أن إعاقة الصمم وكف البصر إعاقة منفردة قائمة بذاتها، 

ويعد الشخص أصمَّ كفيفًا عندما يعاني من اجلمع بني اإلعاقة السمعية والبصرية بدرجة تعوقه 

عن االستفادة من البرامج التأهيلية املقدمة لألشخاص الصم أو املقدمة لألشخاص املكفوفني مما 

يدعو لتصميم برامج تأهيلية ومقاييس مخصصة له. وتالزم هاتني اإلعاقتني حتى لو كان بدرجة 

في  الكاملة  الفرد ومشاركته  أنشطة  ويحد من  التوافقي،  والسلوك  التواصل  على  يؤثر  بسيطة 
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املجتمع، ويخلق حاجات تواصلية وتعليمية ومنائية شديدة )أمل عزت علي، 2010(.

• تعريف اإلعاقات املتعددة
يشير التعريف األمريكي الفدرالي  IDEA إلى أن اإلعاقات املتعددة هي إعاقات مصاحبة 

متزامنة )مثال اإلعاقة الفكرية مع كف البصر- اإلعاقة الفكرية مع اإلعاقة احلركية، إلخ - والتي 

التربية  يسبب املزج بينها احتياجات تعليمية شديدة ال ميكن حصول الطالب عليها في برامج 

اخلاصة املخصصة إلعاقة واحدة. وهذا التعريف ال يشمل إعاقة الصمم وكف البصر )"املادة 

.)٧ )C( "٣000٨

ونالحظ أن هذا التعريف ال يضع الصم املكفوفني ضمن اإلعاقات املتعددة؛ ألن هذه اإلعاقة 

ُد بصورة منفصلة وهي إعاقة منفردة بذاتها في التعريف الفدرالي. ويتشارك الطالب ذوو  دَّ حُتَ

اإلعاقات املتعددة في وجود مشكالت في خمسة مجاالت من النمو وهي: 

توظيف القدرات الفكرية، املهارات التوافقية، املهارات احلركية، توظيف احلواس، املهارات 

التواصلية. 

• املواصفات املالئمة للمناهج املقدمة يف فصول مزدوجي اإلعاقة ومتعدديها
ج اه ن م وى ال ت ح م  -

 )functional( يحتاج أغلب الطالب ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة إلى مناهج وظيفية

تعكس املهارات التي يحتاجون إليها في احلياة اليومية في املنزل، واملدرسة، واملجتمع، والترفيه، 

واجلوانب املهنية. ويتعلم األطفال من خالل هذه املناهج أن تكون لديهم القدرة على االختيار، 

والتواصل بطرق وظيفية، والتي ميكن أن تشمل استخدام نظم التواصل املعزز والبديل مثل لغة 

مهارات  وتنمية  وغيرها،  املساعدة  والتكنولوجيا  امللموسة  والرموز  الصور  واستخدام  اإلشارة 

مفيدة تقلل االعتماد على اآلخرين، وتعلم املهارات االجتماعية املناسبة للعمر الزمني للطالب.

ج ه ن م ل ام ل ع وى ال ت ح م ال  •

يجب أن يشمل ما يلي:

مهارات احلياة اليومية.  -

مهارات التواصل.  -
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 .Self Determination مهارات تقرير املصير  -

. Transition مهارات تيسير االنتقال من مرحلة إلى أخرى  -

وهناك أنواع من املناهج تتناسب مع الطالب ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، ويتم االختيار 

منها تبعًا لقدرات كل طالب، وهي كما يلي:

لب(  ط درات ال ق اً ل ق ج وف اه ن م ف ال ي ي ك ع ت ام م ع م ال ي عل ت ج ال اه ن ار الأول )م ي ت الخ

يقصد بتكييف املناهج Accommodation الدعم الذي يتم تقدميه للطالب ملساعدتهم على 

الوصول إلى املنهج، وتكييف املنهج ال يتم فيه تعديل ما سوف يتم تقدميه للطفل من مادة علمية، 

ولكنه يهتم بكيفية وصول املعلومات في املنهج للطالب تبعًا لقدرته )مثال: كتب برايل للمكفوفني، 

الصور ولغة اإلشارة للصم،...إلخ(.

لب(  ط درات ال ق ا ل ق ج وف اه ن م ل ال دي ع ف وت ي ي ك ع ت ام م ع م ال ي عل ت ج ال اه ن ي )م
ا�ن ث ار ال ي ت الخ

يقصد بتعديل املناهج Modification إجراء تغييرات في محتوى املنهج، والنتائج املستهدفة 

قدرات  تقييم  على  القائم  املنهج  وحتليل  دراسة  االختيار  هذا  ويتطلب  الصعوبة.  ودرجة  منه، 

الطالب وتقييم أسلوب تعلمه، وحتديد إمكانية تقدمي جزء من املنهج للطالب تبعًا لقدرات كل منهم، 

وأساليب التقومي املناسبة لقدرات واحتياجات كل طالب واألهداف املوضوعة له.

ة( ي وم ي اة ال ي ح ارات ال ه ج م ه ن ث )م ال ث ار ال ي ت الخ

يقصد به تقدمي املعرفة واملهارات التي يحتاج إليها الطالب للمشاركة الناجحة والفعالة في 

املجتمع، واكتساب اخلبرات احلياتية. ويشمل هذا املنهج ما يلي:

 .Functional Academics املهارات األكادميية الوظيفية  -

مهارات احلياة اليومية والتعامل مع املجتمع التي تساعدهم على تعلم ما يتعلمه الطالب غير   -

بسهولة. املعاقني 

التعليم التوظيفي Employment Education، يساعد الطالب على اكتساب معارف ومهارات   -

خاصة باملنزل واألسرة، وقت الفراغ، الصحة البدنية والوجدانية، املسئولية الشخصية.

ام( ه م ل وأداء ال واص ت ل ال ائ ل وس دي ع ع ت ة م ي وم ي اة ال ي ح ج ال ه ن ع )م راب ار ال ي ت الخ

واستقبال  توصيل  في  املستخدمة  للوسائل  تهيئة  إجراء  التواصل  وسائل  تعديالت  تشمل 
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منه،  املطلوبة  املهام  الطالب  إمتام  لكيفية  تعديل  هي  املهام  أداء  وتعديالت  للطالب،  املعلومات 

التواصل  والتكنولوجيا املساعدة على  والبديل  املعزز  التواصل  ويشمل أيضًا استخدام وسائل 

املهام. وإمتام 

مفهوم جودة الحياة
األفراد  وتصور  "إدراك  بأنها  احلياة  جودة  مفهوم   WHO العاملية  الصحة  منظمة  تعرف 

لوضعهم وموقعهم في سياق نظم الثقافة والقيم التي يعيشون فيها وعالقة ذلك بأهدافهم وتوقعاتهم 

وحالته  للشخص  اجلسدية  بالصحة  يتأثر  النطاق  واسع  مفهوم  وهو  واعتباراتهم،  ومعاييرهم 

جودة  تعريف  ميكن  بسيط  آخر  ومبعنى  االجتماعية"،  وعالقاته  الشخصية  ومعتقداته  النفسية 

احلياة بأنها قدرة أي إنسان على التعايش مع نفسه ومجتمعه بشكل سليم مينحه القدرة على 

أداء دوره كاماًل نحو نفسه وأسرته ومجتمعه، ويجب علينا هنا أن نفرق بني مفهوم جودة احلياة 

ومصطلح مستوى املعيشة؛ ألن االثنني ال يعنيان بالضرورة الشيء نفسه؛ فمستوى املعيشة هو 

مجرد تقييم للثروة املادية والوضع الوظيفي للشخص في املجتمع، وعلى الرغم من تأثيرهما على 

جودة احلياة فإن جودة احلياة تتضمن عوامل أكثر أهمية منها الصحة اجلسدية والصحة النفسية 

والعالقات االجتماعية واحلالة الروحانية للشخص.

وقد ذكر محمد السعيد )2010( أنه يتعني على الباحثني التحديد الدقيق لطبيعته وخصائصه 

وتنوع  احلياة  مفهوم جودة  تعريفات  تعدد  إلى  نظرًا  به؛  يقومون  الذي  البحث  في ضوء هدف 

السياقات التي يستخدم فيها هذا املفهوم. وأشار أيضًا إلى أنه عادة ما يتم تعريف مفهوم جودة 

احلياة في ضوء بعدين أساسيني لكل منهما مؤشرات معينة: البعد الذاتي، والبعد املوضوعي. 

إال أن غالبية الباحثني ركزوا على املؤشرات اخلاصة بالبعد املوضوعي جلودة احلياة. ويتضمن 

القابلة للمالحظة والقياس املباشر مثل:  البعد املوضوعي جلودة احلياة مجموعة من املؤشرات 

أوضاع العمل، مستوى الدخل، املكانة االجتماعية االقتصادية، وحجم املساندة املتاح من شبكة 

العالقات االجتماعية.

ويعرف منسي وكاظم )2006( جودة احلياة بأنها: شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته 

واالجتماعية  الصحية  املجاالت  في  اخلدمات  ورقي  البيئة  ثراء  خالل  من  حاجاته  إشباع  على 

منه. للوقت واالستفادة  إدارته  والنفسية مع حسن  والتعليمية 
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وقد أشارت سهير عبد احلفيظ )2014( إلى أنه من خالل استقراء التراث البحثي ملصطلح 

جودة احلياة ميكن مالحظة:

على  وهي: احلصول  األشخاص  لدى  احلياة  لفهم جودة  كمدخل  مستويات  ثالثة  وجود   •

ضرورات احلياة األساسية، والشعور بالرضا عن جوانب احلياة املهمة في حياة الفرد، 

واإلجنازات. الشخصية  املتعة  من  عالية  مستويات  وحتقيق 

جودة احلياة بناء متعدد األبعاد يتضمن عددًا من املؤشرات: الذاتية واملوضوعية، إال أن   •

اإلسهام النسبي لهذه املؤشرات يتوقف على مستوى إدراك الفرد ألهمية كل مؤشر في 

حياته.

جودة احلياة ذات طبيعة فردية ذاتية تعكس مدى إدراك الفرد ملكانته في احلياة على ضوء   •

منظومة القيم في بيئته، ومدى رضاه عن املالءمة بني الواقع والطموحات.

حتقيقها،  في  املسهمة  والداخلية  اخلارجية  العوامل  بتغير  التغير  دائمة  احلياة  جودة   •

عنها. رضاه  ومستوى  العوامل  هذه  ألهمية  الفرد  إدراك  ومستوى 

وذكرت وايت )2014( في دراسة بعنوان "مهارات التواصل وجوانب جودة احلياة للطفل 

األصم الكفيف" أن الصمم وكف البصر لهما تأثيران كبيران على جودة احلياة وخصوصًا فيما 

بالتواصل، والسلوك املتحدي وقلة الفرص للمشاركة متيزان خبرة الصمم وكف البصر  يتعلق 

 .)White, 2014(

وقد أشارت أمل عزت )200٧، ص 112٧( نقاًل عن ليندستورم ) Lindstorm 1994( إلى 

أن الهدف الرئيس من التدخل لتأهيل األطفال الصم املكفوفني هو تنمية التواصل الذي يحقق 

جودة احلياة Quality of Life ، والتي تعنى:

أن يشعر الشخص األصم الكفيف بأهميته لألشخاص اآلخرين.  .1

أن يؤثر على الطريقة التي يعيش حياته بها.  .2

أن يكون قادرًا على مشاركة خبراته مع شخص ما.  .٣

وفي دراسة عن جودة احلياة لألطفال ذوي اإلعاقات طويلة املدى، أشارت ريبيكا رينويك 

النمائية  اإلعاقات  ذوي  لألطفال  االعتبارات  أهم  من  احلياة  جودة  أن  إلى   )2014( وزمالؤها 

وأسرهم. لذلك من املهم فهم ما الذي يحقق جودة احلياة لهؤالء األطفال، ومبجرد فهم ما الذي 

يحقق جودة احلياة لهم ميكن إعداد تقييم ملعرفة األشياء اجليدة وغير اجليدة لكل فرد منهم، وكيف 
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تتحسن أو تدعم جودة احلياة، وقد مت حتليل بعض املعلومات من مقابالت الوالدين لهؤالء األطفال، 

وتوصلت الدراسة إلى وجود ثالثة جوانب رئيسة جلودة احلياة تبزغ من العالقة املستمرة بني 

الطفل ووالديه، وبيئة األسرة، والبيئة األوسع في املجتمع من حوله، هذه اجلوانب هي:

ة Being: ويتعامل مجال الكينونة أو الوجود مع هوية الطفل التي يتم حتديدها  ون ن ي ك ال

من خالل إدراك اآلخرين له. هذا اجلزء من حياة الطفل سيكون جيدًا تبعًا ملدى معاملة الطفل 

من اآلخرين سواء في األسرة وفي املجتمع، وكيفية النظر إليه، وأوال وقبل كل شيء النظر إليه 

ومعاملته بوصفه طفاًل بداًل من مجرد "إعاقة". 

اء Belonging: يعني ارتباط الطفل بالناس واألماكن. يتحدد ذلك اجلانب تبعًا ألي  م ت ن الإ

مدى تكون لدى الطفل بيئة آمنة ومأمونة، ومدى فهم اآلخرين له بسهولة، ومتتعه بتفاعالت إيجابية 

مع اآلخرين املهمني في حياته مثل األسرة، واملعلمني، واألصدقاء، وغيرهم، ووجود تناسب جيد 

بني الطفل وبيئته. على سبيل املثال، بعض اآلباء ذكروا تأثير نقص االتصال اجليد مع األطفال 

اآلخرين على طفلهم.

ات Becoming: يهتم هذا اجلانب برعاية الطفل ومنوه وتطوره. هذا اجلزء  اج ي ت ة الح ي ب ل ت

من حياة الطفل سيكون جيدًا تبعًا ملدى حتديد وتكييف احتياجاته األساسية احلالية. وقد ذكر 

أحد الوالدين أنه يعتقد أن جميع األطفال يحتاجون إلى االستقرار واحلب غير املشروط والرعاية، 

وهم في حاجة إلى شخص ما يوفر لهم ذلك. إن توفير الرعاية لنمو وتطور الطفل هي مسئولية 

جميع األشخاص املهمني ومسئولية النظم في حياة الطفل. 

وفيما يلي عرض لتجربة هوب سيتي لتحقيق جودة احلياة لألطفال الصم املكفوفني واألطفال 

ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة: 

تجربة مؤسسة هوب سيتي
مؤسسة هوب سيتي هي مؤسسة غير هادفة للربح، مشهرة بوزارة التضامن االجتماعي 

ذوي  األشخاص من  متميزًا خلدمة  مركزًا  تكون  أن  بهدف  عام 2014  تأسيسها  املصرية. مت 

اإلعاقة السمعبصرية، واإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات إضافية، واإلعاقات املزدوجة 

واملتعددة؛ وأيضًا بهدف إعداد كوادر بشرية عاملة فى مجال تأهيل األشخاص الصم املكفوفني، 

وذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات إضافية، ومزدوجي اإلعاقة ومتعدديها. 
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ومعلمة،  وكالم،  لغة  معالج  تعمل  وهي  عزت،  أمل  األستاذة  هوب سيتي  مؤسسة  أسست 

الصم  األشخاص  مجال  وفي   ،1995 عام  منذ  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تعليم  مجال  في  وباحثة 

املكفوفني وذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات إضافية، واإلعاقات املزدوجة واملتعددة 

بدأت في عمل  ثم  أعوام،  ملدة خمسة  النرويج  يد خبراء من  على  تعلمت  وقد  عام 2002،  منذ 

دراسات في هذا املجال، وقد نالت أول ماجستير في مصر يتناول موضوعًا حول األطفال الصم 

ثم  املؤمترات،  العديد من  املكفوفني في  الصم  أبحاثًا عديدة عن األشخاص  املكفوفني، وقدمت 

سافرت في منحة تعليمية إلى مدرسة بيركنز للمكفوفني بالواليات املتحدة األمريكية، وبعد رجوعها 

قررت نقل هذه اخلبرة خلدمة أبناء مصر والوطن العربي بإنشاء منوذج مدرسي في مؤسسة هوب 

سيتي لتعليم هؤالء األطفال.

رؤية املؤسسة
حتقيق جودة احلياة، واالستقاللية، والدمج، واملشاركة املجتمعية لألشخاص ذوي التحديات 

اخلاصة، وخصوصًا األشخاص الصم املكفوفني، وذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات 

إضافية، ومزدوجي اإلعاقة ومتعدديها. 

رسالة املؤسسة
متكني األشخاص ذوي التحديات اخلاصة، وخصوصًا األشخاص الصم املكفوفني، وذوي 

اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات إضافية، ومزدوجي اإلعاقة ومتعدديها من احلصول 

على احلق في التعليم، وتوفير خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة لهم؛ للوصول بهم إلى االستقاللية، 

واملشاركة بفعالية في تنمية املجتمع.

أقسام مؤسسة هوب سيتي
م ي ي ق ت م ال س ق

التواصل  وتقييم  والتقييم االرتقائي،  القدرات،  تقييم  باملؤسسة خدمات  التقييم  يقدم قسم 

واللغة، والتقييم األكادميي، والتقييم احلسي، والتقييم السلوكي، والتقييم الوظيفي للسمع والبصر.

ارات  ش ت ب والس دري ت م ال س ق

يهدف قسم التدريب واالستشارات إلى إعداد كوادر بشرية عاملة فى مجال تأهيل األطفال 

الصم املكفوفني، وذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات إضافية، ومزدوجي اإلعاقة 
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على  واإلخصائيني  املعلمني  لتدريب  املتخصصة  التدريبية  الدورات  خالل  من  وذلك  ومتعدديها، 

القسم  هذا  أيضًا  يقدم  كما  وتعليمهم،  األطفال  هؤالء  لتأهيل  التعليمية  اإلستراتيجيات  أحدث 

اإلرشاد األسري والدعم لألسر، وخدمات التأهيل املرتكز على املجتمع في جميع محافظات مصر.

ي م عل اون ال ع ت اث وال ح م الأب س ق

يهدف هذا القسم إلى إعداد األبحاث العلمية ومساعدة الباحثني في مجال تأهيل األطفال 

مصادر  وتوفير  إضافية،  إعاقات  مع  السمعية  أو  البصرية  اإلعاقات  وذوي  واملكفوفني  الصم 

معلومات في هذا املجال، ويهدف أيضًا إلى إقامة املؤمترات، واملشاركة باألبحاث في املؤمترات 

احمللية والدولية، والتعاون مع اخلبراء، واملؤسسات، واملراكز العلمية احلكومية واخلاصة داخل 

وخارجها. مصر 

درسي م وذج ال م ن ام ال ظ ن ل ب ي أه ت م وال ي عل ت ال

اخلاصة  التحديات  ذوي  األشخاص  لتعليم  مدرسّيًا  أمنوذجًا  سيتي  هوب  مؤسسة  تقدم 

وتأهيلهم، وخصوصًا األطفال الصم املكفوفني، وذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية مع إعاقات 

إضافية، ومزدوجي اإلعاقة ومتعدديها. وقد مت نقل هذا النموذج من مدرسة بيركنز للمكفوفني في 

الواليات املتحدة األمريكية. يساعد هذا النموذج األطفال على الدراسة في مجتمع يشبه املدرسة 

من حيث النظام، واالنتقال بني احلصص، ووجود خطة فردية لكل طفل، والتقييم املستمر، وأيضًا 

يتم تطبيق األنشطة من خالل مواقف حقيقية يتعرض لها الطفل في حياته اليومية؛ ولذلك تستخدم 

فلسفة مونتسوري وطريقته في تعليم هؤالء األطفال. وقد كان لنظام النموذج املدرسي الفضل 

في تقدم العديد من األطفال؛ حيث إن هؤالء األطفال لديهم العديد من االحتياجات واألهداف 

التي يرجى حتقيقها؛ ولذلك يحتاجون إلى مزيد من األنشطة واحلصص الدراسية لزيادة قدرتهم 

على  اليومي  الروتني  يساعد  وأيضًا  طفل،  بكل  اخلاص  الفردي  البرنامج  أهداف  حتقيق  على 

تنظيم التفكير واالنتباه، وزيادة القدرة على التوقع مما يشعرهم باألمن الذي يساعد بالتالي على 

اإلجناز.

ي  زدوج ال م ف دى الأط ل ل واص ت ة ال ي م ن ت ل ل واص ت ل ك ل �ت ش م ن ال وي ك ت ل ال دخ دام م خ ت اس

ا ه ددي ع ت ة وم اق ع الإ

 Co- Creating Communication Approach يعتبر مدخل التكوين املشترك للتواصل
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 Scandinavian أمنوذجًا للتدخل لتنمية التواصل، ويطلق عليه أيضًا املدخل اإلسكندنافي (CCCA)

Approach، وقد أسسته أجنر رودبرو وأنا نافستاد )Nafstad & Rodbroe,1999(  وهما 

من كبار املتخصصني في تعليم األشخاص الصم املكفوفني في الدمنارك. واملبدأ األساسي لهذا 

املدخل هو أن الطفل األصم الكفيف مثل باقي األطفال يعتمد على االحتواء في عالقات تواصلية 

  (Nafstad &واجتماعية وانفعالية مع األشخاص اآلخرين حتى يكون قادرًا على التطور إنسانًا

.Rodbroe, 1999, p.13)

ويفسر هذا املدخل املشكالت السلوكية لدى األشخاص الصم املكفوفني- والتي تتمثل في 

والسلبية في االتصال مع األشخاص اآلخرين،  الذات،  وإيذاء  الذاتية،  االنسحاب، واالستثارة 

لسلوك  فهم  سوء  أنها  على  واخلبرات-  االنفعاالت  مشاركة  أو  لالستكشاف،  املبادرة  ونقص 

األشخاص الصم املكفوفني بسبب عدم قدرة الشريك على فهم الشخص األصم الكفيف؛ ولذلك 

فإن مصطلحي "الشريك" و"كفاءة الشريك" يلعبان دورًا مهّمًا في مدخل التكوين املشترك للتواصل؛ 

شركاء  أن  يعنى  هذا  التواصل.  عملية  في   Dialogicality الديالوجية  تأثير  إلى  ذلك  ويرجع 

األشخاص الصم املكفوفني يجب أن يكونوا ذوي حساسية، ومتسعي األفق، ولديهم القدرة على 

املالحظة الدقيقة لكيفية استجابة الطفل وإسهاماته في أثناء عملية التواصل.

يتم استخدام هذا املدخل أساسًا لتنمية التواصل لدى األطفال الصم املكفوفني، وقد أظهر 

أيضًا جناحه عند استخدامه مع األطفال ذوي اإلعاقة البصرية مع طيف التوحد، ومع األطفال 

ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة؛ مما أثر تأثيرًا كبيرًا في بدء التواصل وجناح التدخل مع هؤالء 

َر التدخل من خالل أساليب أخرى في املراحل املتقدمة مثل طريقة مونتسوري. األطفال، وَيسَّ

استخدام طريقة مونتسوري
تعتبر طريقة مونتسوري من الطرق التربوية التي تساعد على تنمية شخصية الطفل بصورة 

تكاملية في النواحي النفسية، واملعرفية، واحلسية، واحلركية، واالجتماعية، والتي تركز أيضًا على 

تطوير قدرات الطفل اإلبداعية، والقدرة على حل املشكالت، وتنمية التفكير الناقد. وتؤكد هذه 

الطريقة على قاعدتني أساسيتني في تربية األطفال، وهما:

اعرف طفلك.  .1

الوفاء باحتياجات الطفل.  .2
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أن  على  وتؤكد  بالطفل،  احمليطة  واالجتماعية  الفيزيقية  بالبيئة  أيضًا  الطريقة  هذه  وتهتم 

النظام اخلارجي يساعد على بناء النظام الداخلي للطفل. وهناك عدة خصائص تهتم بها طريقة 

مونتسوري وأهمها املرونة في تكييف األنشطة، واألدوات، وعناصر البيئة الفيزيقية واالجتماعية 

لتلبية احتياجات الطفل؛ ولذلك ميكن تكييف وتعديل طريقة مونتسوري لتناسب كل األطفال، وأيضا 

ًذوي التحديات اخلاصة منهم، وقد مت تعديل طريقة مونتسوري وتكييفها لتتناسب مع األطفال 

الصم املكفوفني وذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، وفيما يلي بعض التكييفات والتعديالت:

ددة ع ت م ة وال زدوج م ات ال اق ع ال ذوي الإ ف لأط لت ل دي ع ت ات وال ف ي ي ك ت ض ال ع ب

إعطاء وقت لالستكشاف: وخصوصًا لذوي اإلعاقة السمعبصرية، واإلعاقة البصرية مع   -

على  ويتعرف  أوال  األشياء  يستكشف  أن  إلى  يحتاج  الطفل  إن  حيث  إضافية؛  إعاقات 

ووظيفتها. خصائصها 

تباين لون اخللفية: وضع خلفية سوداء لألطفال ذوي اإلعاقة البصرية الناجتة عن إصابة   -

البصري. االنتباه  لزيادة  الدماغية  القشرة 

واملشاركة في  التعرف على األشياء  الطفل على  يد: ملساعدة  يد حتت  استخدام طريقة   -

. فها استكشا

االستجابة لإلشارة: وخصوصًا مع الطفل األصم مع وجود بقايا بصرية، بأن نشير إلى   -

إليه. انتباه الطفل  الشيء الذي نريد توجيه 

تبادل األدوار: إجراء أساسي مع كل األطفال ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، وفيه يتم   -

تبادل األدوار بني الطفل والشريك.

مبادرة "من حقك تتعلم"
حرصت مؤسسة هوب سيتي على دعم الوطن نحو التطور ومواكبة ركب التقدم في االهتمام 

بالفئات التى حتتاج إلى مزيد من الرعاية، وتقدمت املؤسسة مببادرة املساواة في التعليم )من 

حقك تتعلم( إلى صندوق دعم املشروعات التعليمية ومتويلها، ووزارة التربية والتعليم للتعاون في 

مشروع إنشاء مدرسة وفصول لألطفال الصم املكفوفني ومزدوجي اإلعاقة ومتعدديها؛ وذلك من 

أجل حصول هؤالء األطفال على احلق في تعليم حكومي مجاني ذي جودة ومساواتهم مع أقرانهم 

في التعليم؛ حيث يعاني الكثير من األطفال ذوي اإلعاقات املزدوجة واملتعددة من احلرمان من 
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حقهم في التعليم؛ بسبب أن اللوائح والقوانني في مصر متنع قبول أبنائهم في املدارس احلكومية 

لوجود أكثر من إعاقة لديهم، ويتبع احلرمان من التعليم حرمانهم من حقهم في التأمني الصحي. 

ومن أجل ذلك بدأت مؤسسة هوب سيتي في املطالبة بحق هؤالء األطفال في تعليم حكومي مجاني 

مناسب، وُأسست مؤسسة هوب سيتي عام 2014 خلدمة هؤالء األطفال؛ ولتدريب املعلمني في 

هذا املجال. وقد وافق وزير التربية والتعليم عام 2015 على إنشاء أربعة فصول ملتعددي اإلعاقة 

القاهرة واجليزة، واملشاركة بني مؤسسة هوب  مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة مبحافظتي 

سيتي ومركز تطوير املناهج في إعداد حقيبة تعليمية لهؤالء األطفال، وقامت مؤسسة هوب سيتي 

في أغسطس 2016 بتدريب عدد من املعلمني واإلخصائيني العاملني في وزارة التربية والتعليم 

املزدوجة  اإلعاقات  املكفوفني وذوي  الصم  األطفال  لتعليم  التعليمية  على أحدث اإلستراتيجيات 

واملتعددة وتأهيلهم من خالل خبراء متخصصني في هذا املجال. ومن أهم النتائج لهذا التدريب، 

تغيير اجتاهات املعلمني نحو تعليم هؤالء األطفال، فقد اقتنع املعلمون بأن هؤالء األطفال قادرون 

على التعلم عندما يتوفر لهم املعلمون األكفاء املدربون على اإلستراتيجيات التعليمية املناسبة لهم. 

ومن كل ماسبق؛ يتضح لنا أن األطفال الصم املكفوفني واألطفال ذوي اإلعاقات املزدوجة 

واملتعددة قادرون على التعلم واالستقاللية بشرط توفير الظروف املناسبة لهم سواء كانت ظروفًا 

واألسرة ألساليب  الوالدين  وإرشاد  األكفاء،  واإلخصائيني  املعلمني  وتوفير  اجتماعية،  أو  بيئية 

التعامل مع أطفالهم؛ وبذلك نستطيع أن نساعدهم على حتقيق جودة احلياة.
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فاعلية استخدام التكنولوجيا المساعدة لدى 

المعاقين بصرّيًا على تقدير الذات لديهم

رسالة دكتوراه للدكتور  أحمد فاروق *

متت مناقشة الرسالة في 2٨ أغسطس 200٧ بكلية التربية ، جامعة حلوان، وشارك في 

املناقشة كل من :

أ.د: سهير محمود أمني عبد الله )أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية - جامعة حلوان(.

أ.د: إميان صالح الدين صالح )أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية - جامعة حلوان(.

أ.د. سلوى محمد عبد الباقي )أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية - جامعة حلوان(.

أ.د. زينب محمد أمني )أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية النوعية - جامعة املنيا(.

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

مقدمة:
تعد اإلعاقة البصرية من اإلعاقات التي تظهر بشكل واضح في مجتمعنا على الرغم من 

قلة أعدادها، وتظهر املشكالت املصاحبة لإلعاقة البصرية في املراحل املتأخرة بصفة خاصة في 

املرحلة اجلامعية؛ نظًرا إلى أنه ال يوجد تكافؤ فرص في التعليم بني املعاقني بصرّيًا وأقرانهم من 

املبصرين؛ األمر الذي يجعل املعاقني بصرّيًا يفتقدون تقديرهم لذاتهم؛ ومن ثَمّ تلعب التكنولوجيا 

مسايرة  على  ومساعدتهم  بصرّيًا،  املعاقني  لدى  الذات  تقدير  تنمية  في  رئيسًا  دوًرا  املساعدة 

املجتمع ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي ميكنهم من العيش باستقاللية وحرية في شتى مجاالت 

احلياة التي تتضمن احلياة االجتماعية والنفسية واأُلسرية واألكادميية مثل أقرانهم املبصرين، 

كما حتقق أثرًا فعااًل يسهم في دمج هذه الفئة في ركب هذا التقدم.

* استشاري الصحة النفسية والتكنولوجيا املساعدة.
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وفى ضوء ذلك، يشعر الفرد بأهمية نفسه واحترامه لها، ويشعر بأنه متقبل من اآلخرين، 

ولديه ثقة بنفسه وباآلخرين، ويشعر بالكفاءة فال ييأس وال ينسحب عند الفشل، وهذا ما يحتاجه 

الطالب املعاقون بصرّيًا من شعور وإحساس يتمثل في قدرتهم على حتقيق االستقاللية واالعتماد 

على النفس وعدم الشعور بأي معاناة في مواجهة احلياة بأبعادها املختلفة.

مشكلة الدراسة:
يعاني الطالب املعاقون بصرّيًا من فقدان الثقة وتقدير الذات؛ نظًرا إلى عدم التكافؤ في فرص 

التعليم واحلياة بشكل عام، ولعدم وجود تدريب كاٍف بشكل علمي على التكنولوجيا املساعدة مُيكن 

الطالب من احلصول على تكافؤ الفرص في العملية التعليمية، كما أن اإلعاقة تعتبر معرقاًل للقدرة 

على مواكبة احلياة بجوانبها النفسية واألكادميية واالجتماعية واألسرية كافة للمعاقني بصرّيًا؛ 

األمر الذي يجعلهم يعيشون في بوتقة ضيقة ال تراعي حقوقهم وواجباتهم كافة نظًرا إلى فقدان 

وسيلة التواصل األساسية وعدم توفير وتوظيف الوسائل واألدوات البديلة التي متكنهم من مواكبة 

عالم املبصرين، ومن خالل ذلك ُيعانى املعاق بصرّيًا من الضغوط النفسية التي قد تصل إلى عدم 

 Lowenfeld إدراك صورة الذات وتقديرها والشعور بعدم وجود قيمة في احلياة، وهذا ما ذكره

)19٧٣( من أن كف البصر يفرض ثالثة قيود أساسية على الفرد: نطاق اخلبرات ومدى تنوعها، 

لدى  التنقل  تؤثر محدودية  إليها، كما  بالنسبة  والذات  البيئة  والتحكم في  التنقل،  والقدرة على 

األطفال املعاقني بصرّيًا على التوجه واحلركة لديهم؛ حيث يعانون من ذلك داخل املنزل، على سبيل 

املثال في التعرف على األثاث وأبعاد الغرفة، وخارجّيًا، في التعرف على التضاريس والطرق، 

البيئة  التحكم في  القيود على  تؤدي  تعلم احلبو واملشي واجلري. كما  كما يجدون صعوبة في 

والذات بالنسبة إليها، إلى عدم القدرة على التعرف على البيئة احمليطة واألشخاص املوجودين 

بنظرة عابرة، وال تتوفر لهم إمكانية التعلم من خالل املعلومات البصرية ولكن عن طريق التعليم 

املباشر ببرامج معدة مسبقًا ملساعدتهم على ذلك؛ لذا تكمن مشكلة املعاقني بصرّيًا في الوسيلة 

التي متكنهم من التواصل مع العالم اآلخر والتي ميكن تفعيلها وتنميتها من خالل التكنولوجيا 

املساعدة التي تعتبر مبثابة الوسيط الرئيس ملواكبة تطورات احلياة ومعرفة جوانب احلياة املختلفة 

بصرّيًا سواء االجتماعية أو األكادميية أو األسرية. 

ة: ي ة الآت ل ئ ي الأس
ة �ن دراس ة ال ل ك ش دد م ح ت ىلي ت ا ي م ي وف
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ما فاعلية برنامج التكنولوجيا املساعدة املقترح في رفع تقدير الذات للطالب املعاقني  أ- 

بصرّيًا؟

ما برنامج التكنولوجيا املساعدة املقترح لرفع تقدير الذات للطالب املعاقني بصرّيًا؟ ب- 

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية على  ج- 

مقياس تقدير الذات في القياسني القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي؟ 

أهداف الدراسة:  -٣

تهدف الدراسة احلالية إلى:

تقدير  ورفع  األداء  لتحسن  املساعدة  التكنولوجيا  استخدام  فاعلية  مدى  على  التعرف  أ- 

بصرّيًا. املعاقني  لدى  الذات 

إعداد مقياس تقدير الذات للمعاقني بصرّيًا. ب- 

التعرف على مدى استجابة املعاقني بصرّيًا لبرامج التكنولوجيا املساعدة وأجهزتها. ج- 

أهمية الدراسة:
تعد الدراسة استجابة للتطور العاملي جتاه استخدام التكنولوجيا املساعدة مع ذوي اإلعاقة 

البصرية، وتفعيل دورهم املشارك في املجتمع من خالل العمل وحتقيق الذات.

تقدم الدراسة أمنوذجًا واقعّيًا لبرنامج يفتح آفاقًا الستخدام التكنولوجيا املساعدة في مجال 

التدريب للطالب املكفوفني في املدارس ومراكز التدريب متكنهم من استخدام أجهزة احلاسب 

وبرامجه واألجهزة الناطقة مثل اآللة احلاسبة الناطقة واألجهزة الناطقة )أجهزة الضغط وأجهزة 

يكسر  َثمَّ  ومن  وحتكم،  بسهولة  الذكية  والهواتف  الناطق(  وامليزان  الناطق  والترمومتر  السكر 

حاجز اإلعاقة لدى املعاق بصرّيًا جتاه استخدام هذه األجهزة مما يسهم بطريقة فعالة في حتسني 

ورفع تقدير الذات.

ويعد البرنامج مادة خصبة ملراكز التأهيل ومراكز اإلعاقة لتحدي الصعوبات التي تواجه تعلم 

ذوي اإلعاقة وإعادة دورهم الطبيعي في احلياة.

مصطلحات الدراسة: 
ف: ي ف ك ال أ- 

 هو الشخص الذي تقل حدة بصره عن )60/6( متًرا حتى باستخدام املعينات البصرية. 
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وقد يكون الشخص كفيًفا حتى لو كانت حدة بصره )6/6( مترًا، وذلك إذا كان يعاني من نقص 

في مجال الرؤية بنسبة أقل من )20( درجة. 

دة: اع س م ا ال ي وج ول ن ك ت ال ب- 

هي أي عنصر أو أداة أو نظام منتج سواء مت احلصول عليه جتارّيًا بوصفه منتجًا ُمعّدًا 

الوظيفية  القدرات  لزيادة أو احلفاظ على أو حتسني  مسبقًا أو معداًل أو مخصصًا، ويستخدم 

لدى األفراد من ذوي اإلعاقة )Green, 2014(، كما أنها اخلدمات املصاحبة التي متكن ذوي 

االحتياجات اخلاصة من رفع الكفاءة العلمية والوظيفية في بيئة الدمج فهي تشمل تدريب الطالب 

على املعدات واألجهزة احلديثة وتقييم الطالب وإمدادهم باملعلومات عن كل ما هو جديد في هذا 

)Janet, Harwood, 2010( .املجال، كما تشمل أعمال الصيانة وإعداد الكوادر

ذات: ر ال دي ق ت ج- 

ُيعرف بأنه أداة لتقدير الذات عند الكفيف حيث تشير درجته الكلية إذا كانت مرتفعة إلى 

أن تقدير الذات للكفيف يتسم بالواقعية، وهذا معناه أن الفرد الكفيف متوافق مع إعاقته ولديه 

شعور بالكفاءة والرضا عن الذات ومتوافق اجتماعّيًا وأكادميّيًا ولديه القدرة على التوجه واحلركة 

والعيش املستقل دون االعتماد على اآلخرين ومتوافق مع اآلخرين، في حني أن انخفاض الدرجة 

يشير إلى تدنى تقدير الذات مبا يؤدى إلى اإلحساس بالدونية وعدم الثقة وامتهان الذات.

ة: دراس ج ال ه ن م

استخدم الباحث في هذه الدراسة املنهج شبه التجريبي، وفيما يلي تعريف للمنهج التجريبي 

واملصطلحات املرتبطة بهما:

: ي �ب ري ج ت ه ال ب ج ش ه ن م ال أ- 

الكمي الصارم وعزل  التحكم  أثر متغير على متغير آخر بطريقة تعتمد على  هو:" دراسة 

التجريب". أثناء  الباحث في  التي ميكن أن تتدخل دون قصد من  املتغيرات 

ة: دراس روض ال ف  -6

توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسطي رتب درجات املجموعتني التجريبية والضابطة  أ( 

التجريبية.  الذات لصالح  لتقدير  البعدي  القياس  في 

توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسني  ب( 

القبلي والبعدي لتقدير الذات لصالح القياس البعدي.
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ج( التوجد فروق دالة إحصائًيا بني درجات أفراد املجموعة التجريبية للمعاقني بصرّيًا في 

البرنامج( على مقياس  انتهاء  الشهر من  )بعد شهر ونصف  التتبعي  والقياس  البعدي  القياس 

للمعاقني بصرّيا.  تقدير الذات 

حدود الدراسة:  -٧

احلدود البشرية تقتصر على اآلتي: أ- 

تكونت من الطالب املعاقني بصرّيًا بكلية اآلداب -جامعة عني شمس وعددهم )خمسة عشر( 

طالًبا وطالبة للمجموعة التجريبية، وستة عشر طالًبا وطالبة للمجموعة الضابطة بحيث تتراوح 

أعمارهم بني 1٨: 22 عامًا.

احلدود املكانية: مركز اإلبصار لتكافؤ فرص التعليم بكلية اآلداب- جامعة عني شمس. ب- 

احلدود الزمنية: استغرق تطبيق البرنامج )خمسة( أسابيع متتالية في العام الدراسي  ج- 

.201٧ - 2016

ة: دراس أدوات ال

إعداد برنامج الستخدام التكنولوجيا املساعدة لرفع تقدير الذات للطالب املعاقني بصرّيًا  أ- 

)إعداد الباحث(.

إعداد مقياس تقدير الذات. )إعداد الباحث(. ب- 

إجراءات الدراسة:
استخدام  مجاالت  والتجريب  بالبحث  تناولت  التي  والدراسات  البحوث  على  االطالع  أ- 

البصرية. اإلعاقة  لذوي  املساعدة  التكنولوجيا 

إعداد قائمة باالحتياجات التي ال بد أن يزود بها الطالب ذوو اإلعاقة البصرية في أثناء  ب- 

مرحلة تعلمهم اجلامعية.

وضع هذه االحتياجات في ضوء برنامج التكنولوجيا املساعدة اخلاصة بالطالب ذوي  ج- 

اجلامعية. باملرحلة  البصرية  اإلعاقة 

إعداد أدوات الدراسة البحثية. د- 

التطبيق القبلي ألدوات القياس البحثية. ه- 
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تطبيق البرنامج املقترح على طالب ذوي اإلعاقة البصرية. و- 

التطبيق البعدي ألدوات القياس البحثية. ز- 

إجراء املعاجلة اإلحصائية ومناقشة نتائج الدراسة البحثية. ح- 

نتائج الدراسة
توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسطي رتب درجات املجموعتني التجريبية والضابطة  أ( 

التجريبية. الذات لصالح  لتقدير  البعدي  القياس  في 

توجد فروق دالة إحصائّيًا بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسني  ب( 

القبلي والبعدي لتقدير الذات لصالح القياس البعدي.

للمعاقني بصرّيًا  التجريبية  املجموعة  أفراد  درجات  بني  دالة إحصائّيًا  فروق  توجد  ال  ج( 

في القياس البعدي والقياس التتبعي )بعد شهر ونصف الشهر من انتهاء البرنامج( على مقياس 

للمعاقني بصرّيًا. الذات  تقدير 
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لوحة الغالف : أمومة

زينب السجيني

ــام 1930.  ــرة ع ــي القاه ــت الســجيني ف ــد رأف ــب أحم ــدت زين ول

وعاشــت األيــام األولــى مــن طفولتهــا فــي حــي الظاهــر، كمــا عاشــت 

أيًضــا فــي عــدد مــن أحيــاء مصــر القدميــة مثــل حــي احلســن واجلمالية 

واألزهــر والنحاســن.

حصلــت زينــب علــي بكالوريــوس فــي الفنــون اجلميلــة، قســم 

الفنــون الزخرفيــة فــي جامعــة حلــوان عــام 1956. وباإلضافــة إلــى ذلــك 

تخرجــت زينــب فــي املعهــد العالــي للتربيــة الفنيــة عــام 1957. وحصلــت 

علــي شــهادة الدكتــوراه فــي فلســفة التربيــة الفنيــة عــام 1978.

تولــت زينــب منصــب رئيــس قســم التصميمــات بكليــة التربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان . وتولــت أيًضــا 

منصــب أســتاذ متفــرغ بقســم التصميمــات بكليــة التربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان.

كانــت املــرأة هــي محــور أعمالهــا؛ حيــث إنهــا تناولــت فــي لوحاتهــا موضوعــات خاصــة باألمومــة 

والطفولــة . ولــم ترســم لوحــة إال وكانــت املــرأة جــزًءا منهــا. 

تنحــاز جتربــة الفنانــة التشــكيلية زينــب الســجيني إلــى عالــم املهمشــن والبســطاء ؛ ممــا جعلهــا 

حتظــى مبكانــة بــارزة فــي احلركــة التشــكيلية العربيــة، عبــر مســيرة إبداعيــة وفنيــة اســتمرت ألكثــر مــن 

ســتن عامــًا.

جــاءت مفــردات اللوحــة عنــد زينــب مــن البيئــة احملليــة بعيــدًا عــن الرؤيــة املباشــرة، فهنــاك 

ــوار  ــبر أغ ــة، وس ــى احلقيق ــدف إل ــي ته ــرة الت ــمولية الفك ــيد ش ــز؛ لتجس ــر بالرم ــًا التعبي دائم

ــوروث الشــعبي. امل
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األطفال الاجئون. •

ه للتعليم العربي. • اإلعام املوجَّ

أهمية املسرح للطفل. •

الطفل ذو اإلعاقة. •

مالحظة :
ــة،  ــة العربي ــال الطفول ــن مبج ــراء واملهتم ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول موضوعات أخــرى مللفات األعــداد التالية، 

كمــا يســعد املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه، أو 

فــي أي موضوعــات تتعلــق بالطفولــة والتنميــة، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر.
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