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غير  إقليمية  عربية  منظمة  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس 
 1987 الطفولة، تأسست عام  حكومية تعمل في مجال تنمية 
مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس 
املجلس، وبناء على توصية صادرة من جامعة الدول العربية. 

اآلراء الواردة في هذا العمل ال تعبر بالضرورة عن آراء
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"يجــب علينــا إعــادة النظــر فــي السياســات والنظــم 

املعنيــة بشــئون الطفولــة، عــن طريــق معاجلــة جذور 

ــي أســاليب  ــة، وتبن ــة والثقافي املشــكالت االجتماعي

تنشــئة وتعليــم تعــزز قــدرات الطفــل وثقافتــه، وتتيح 

لــه الفرصــة للمشــاركة واإلبــداع".

طالل بن عبد العزيز
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املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية تعمل 

صاحب  من  مببادرة   ،1987 عام  تأسست  الطفولة،  تنمية  مجال  في 

وبناًء على  املجلس،  العزيز، رئيس  امللكي األمير طالل بن عبد  السمو 

العربية. الدول  توصية صادرة من جامعة 

العنوان: تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية
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برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة (أجفنــد) منظمــة إقليمية تنمويــة مانحة، 

ــي  ــة الســعودية الت ــة العربي ــاض باململك ــة الري ــا مــن مدين ــر أعماله تدي

ــن  ــادرة م ــام 1980 مبب ــّرًا، تأسســت ع ــة مق ــا اإلدارة التنفيذي تتخذه

صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــالل بــن عبــد العزيــز، رئيــس أجفنــد، 

وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. ويعمــل أجفنــد 

فــي مجــال التنميــة علــى املســتوى الدولــي مــن خــالل شــراكة فاعلــة مــع 

ــات  ــة، والهيئ ــة والوطني ــة واإلقليمي ــة الدولي ــة واإلمنائي املنظمــات األممي

احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، واملجتمــع املدنــي.

العنوان: ص ب 18٣71 الرياض 11٤1٥ اململكة العربية السعودية،

هاتف: ٤٤18888 (1) 009٦٦، فاكس: ٤٤1٢9٦٢ (1) 009٦٦

 www.agfund.org
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تقديـــــــم

برعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز يأتي اهتمام املجلس العربي 
للطفولة والتنمية لنشر منوذج شامل للتنشئة ، يهدف إلى تنمية وعي الطفل وتنمية عقله وإيقاظ 

ذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، وبناء قدراته، ملساعدته على العيش الكرمي مبا 

يحقق  املواطنة اإليجابية؛ حتى تنمو مع الطفل ثقافة راسخة من القيم والسلوكيات التي تعزز بناء 

مجتمع يقوم على احلرية واملواطنة واملشاركة وقبول اآلخر وتقبل االختالف والقدرة على التعبير 

وممارسة احلوار وإدارة االختالف وخلق حالة من التوافق االجتماعي، مبا يتواءم مع متطلبات 

املرحلة املقبلة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ومتكينه من مساعدة بالده العربية في اإلنطالق 

نحو تأسيس مجتمع املعرفة. 

التنشئة  وسائط  مختلف  عبر  تنفذ  واملعايير  املبادىء  من  مجموعة  من  النموذج  ينطلق 

االجتماعية من أسرة ومدرسة وإعالم ومنظمات املجتمع املدني. ويتحقق هذا النموذج من خالل 

تقدميه إلى كل القوى املجتمعية واألفراد واملؤسسات واملنظمات وخاصة منظمات املجتمع املدني 

التي تعنى بقضايا الطفولة إلدارة حوار عربي حول موضوع تنشئة الطفل، وتأييد منوذج عربي 

جديد لتنشئة األطفال في البلدان العربية، يتأسس في صميمه على تنشئة األمل.

وفى هذا اإلطار نقدم - بني يدى القارئ الكرمي - إصداراً جديدا ًمن إصدارات املجلس 

العربى للطفولة والتنمية ، حتت عنوان (تربية األمل : رؤى فكرية فى تنشئة الطفل العربى. 

للطفولة  العربي  املدني  املجتمع  "منتدى  انعقاد  مبناسبة  للتنشئة(  جديد  منوذج 
اخلامس" حتت شعار "التنشئة يف عالم متغير .. عقل جديد إلنسان جديد ملجتمع جديد"  
ناصر،  إلهام  الدكتورة  واألستاذة  جنيب  كمال  الدكتور  األستاذ  اإلصدار  هذا  فى  ويشارك 

يعرض الدكتور كمال جنيب دراسته األولى حتت عنوان (املفاهيم البيداجوجية األساسية من 

منظور نقدي)، وتستهدف الدراسة محاولة تلخيص وحتليل لبعض املالمح العريضة للمفاهيم 
التعليمية/التعلمية األساسية لبعض النظريات التي تنطلق من منظور اجتماعي، وهي نظرية باولو 

فريري، والنظرية البنائية، والنظرية النقدية. والتى تؤثر بقوة على كثير من البحوث واملمارسات 
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التربوية في كثير من املجتمعات املتقدمة والنامية وفي الوطن العربي.

وحتاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية: 

كيف كان الفهم النظري من قبل باولو فريري والنظريتني البنائية والنقدية للمفاهيم   •

التعليمية؟  للعملية  الرئيسية  واألبعاد 

ما املصالح اجلوهرية التي قصدت هذه النظريات التربوية حتقيقها؟   •

ما أساليبها البيداجوجية في هذا الصدد؟   •

 وتسير الدراسة الراهنة وفق ثالثة عناصر أساسية هي:

- أواًل: خلفية عامة حول املنظور النقدي: النشأة والرؤى النظرية. 
- ثانيًا: املفاهيم واملبادئ البيداجوجية األساسية في بعض النظريات التربوية املعاصرة 
   وركزت الدراسة على املفاهيم والقضايا التربوية التالية (األهداف التعليمية- مفهوم 

   الطفل/املتعلم -التعلم -التدريس-املعرفة- التقومي).

- ثالثًا: استخالصات أساسية ختامية.
ثم يقدم الدكتور كمال جنيب دراسته الثانية حتت عنوان (منوذج تنشئة الطفل يف املجتمع 

القادر  العربي احلر  بناء اإلنسان  العربي يف عالم متغير) وفيها يدعو إلى منوذج يسهم في 
على الفعل، واملشاركة الفعالة في بناء مصيره؛ منوذج يستفيد من تطورات علم التربية من ناحية 

يفتح اآلفاق  ناحية أخرى؛ منوذج  التسلط والقهر من  التربوية املعاصرة اخلالية من  واخلبرات 

لتكوين مجتمع عربي جديد يحقق فيه اإلنسان أقصى درجات إنسانيته، ويتحول فيه اإلنسان 

التنشئة املأمول عالقات  إلى نقطة املركز فيصبح هو الهدف والغاية والوسيلة. ويصور منوذج 

املؤسسات القائمة على التنشئة على أنها عالقات تفاعلية إيجابية حتتوي الطفل في عملية تنشئة 

متكاملة األبعاد. 

وتعرض الدكتورة إلهام ناصر دراستها حتت عنوان (نحو رؤية متكاملة لتنشئة األطفال  

املبادئ  معاجلة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  املبكرة).  الطفولة  العربي يف مرحلة  املجتمع  فى 
وسياقاتها  العربية  الدراسية  الفصول  في  تطبيقها  وإمكانية  احلالية  التعليمية  واإلستراتيجيات 

الثقافية واالجتماعية، وكذلك وصف اخلصائص التنموية املبتكرة وطرق تدريس وتعليم األطفال 

في مرحلة التعليم األساسي (الصفوف من 3-1)، وتركز الورقة على العلوم التعليمية واملمارسات 

املرتبطة بهذه الفئة الصغيرة في السن من الدارسني.
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وتقدم الدراسة توصيات حول أساليب وطرق إبقاء األطفال في املدارس، وتتألف من خمسة 

أقسام رئيسة، هي: 

1-  الرؤى التعليمية الراهنة في إطار عملية التعليم والتعلم. 

اخلصائص النمائية للدارسني الذين تتراوح أعمارهم ما بني 8-6 سنوات.   -2

تعليم األطفال: الرؤى التربوية واإلستراتيجيات.   -3

إستراتيجيات إشراك اآلباء واألمهات.   -4

تأثير السياق العربي على الفصل الدراسي في منظومة التعليم.  -5

وأخيرًا أتوجه بالشكر لفريق العمل الذي أسهم في إخراج هذا اإلصدار، والذى آمل أن يلقى 

اهتمام وعناية القارئ العربى.  

أ.د. حسن البيالوي
األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير

يتقدم املجلس العربي للطفولة والتنمية بكل االعتزاز والتقدير إلى برنامج 

اخلليج العربي للتنمية "أجفند" للدعم املتواصل الذي يقدمه للمجلس، 
كما يتقدم بالشكر لألستاذ الدكتور كمال جنيب واألستاذة الدكتورة إلهام 

ناصر على ما قدماه من علم فى هذا اإلصدار؛ تلبية لتوجه املجلس العربى للطفولة 
والتنمية بتبنى منوذج جديد للتنشئة، يأخذ في اعتباره التوجهات واإلستراتيجيات 

ويركز  اإلنساني  احلقوقي  للنهج  وفقًا  الطفل  تنشئة  مجال  في  اجلديدة  الدولية 

على دعم ثقافة حقوق الطفل ونشرها، والدخول إلى مجتمع املعرفة الذي يتسم 

أعضاؤه بخصائص معرفية ومهارية وسلوكية وقيمية وقدرة على املشاركة واإلبداع 

والتجديد.

والشكر لفريق العمل الذي ساهم في هذا اإلصدار، آملني أن يلقى اهتمام وعناية 

القارئ العربى.  
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املفاهيم البيداجوجية األساسية من منظور نقدي

أ.د. كمال نجيب

مقدمة
شهدت اجلهود العلمية التربوية منذ أوائل القرن العشرين تنامّيًا واضحًا وملموسًا في مجال 

البحث في نظريات تعلم الكائن احلي وتعليمه. وتناولت هذه البحوث والنظريات العلمية بالتعريف 

والتحليل حتديد متطلبات إجناز أهداف التعلم، وتقييم األداء التدريسي والتعلمي إلى غير ذلك 

من مفاهيم وأبعاد تتصل بالعملية التعليمية. وكانت هذه النظريات معنية بوصف أفضل الطرق 

لإلجابة عن األسئلة التالية: ملاذا نعلم؟ كيف نعلم؟ ما طبيعة الطفل الذي نعلمه، وما خصائصه؟ 

ماذا نعلم؟ ما نتيجة هذا التعليم؟

وميكن القول ابتداًء إن البحث في قضايا التعليم والتعلم ونظرياته ظل طوال القرن العشرين 

وحتى اآلن يتعرض لنوعني محتملني من الرؤى واإلسقاطات: األول نابع من النظرة إلى التعليم على 

أنه عملية فنية محايدة ال تتأثر بالفلسفات، وحتكمها عوامل موضوعية واحدة مهما اختلفت األطر 

بالتعليم  املعنية  التربوية  الدراسات  النظرة جعلت  الفلسفية. وهذه  وتباينت األصول  االجتماعية 

والتعلم محكومة إلى حد بعيد بأولويات وإشكاليات ومنهجيات معينة، قد ال تتوافق بالضرورة مع 

االحتياجات التربوية الواقعية للنشء والشباب ومع متطلبات الفهم العلمي واملوضوعي لها. أما 

الرؤية الثانية فهي نابعة من مقاربة عمليات التعليم والتعلم باألوضاع االجتماعية والسياسية التي 

حتدث فيها هذه العمليات. فال مغزى البتة للنظر إلى التدريس - مثاًل - على أنه شىء محايد، 

أو لتمييز املعرفة املدرسية عن احملتوى اإليديولوجي لها. وعلى ذلك ليس من املنطقي في ضوء 

هذا املنظور، تقومي التدريس واملعرفة وعمليات التعلم باالعتماد على مجرد املعايير احملايدة. إذ 

إن كل طريقة تدريسية تقوم على أساس تصورات عن طبيعة املتعلم وإمكاناته وحدوده وقدرته 

على الوصول إلى املعرفة. كما أن الكتب الدراسية تتحكم في تأليفها واستخدامها مجموعة من 

األسس الفلسفية: هل يقوم اإلنسان / املتعلم بدور إيجابي، أم سلبي في عملية التعلم؟ وهل يقف 

اإلنسان على هامش العالم، أم في داخله؟ هل هو خاضع له، أم قادر على تغييره؟ إلى غير ذلك 

(محمد نبيل نوفل، 1990 : 61).
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فالتعليم - من وجهة النظر هذه - قد يؤدي دورًا اجتماعّيًا وسياسّيًا في النظام االجتماعي 

السائد ومؤسساته في املجتمع، وقد يكون أكثر مياًل إلى التعبير عن وجهة نظر املصالح السائدة 

واملهارات  القدرات  والشباب  النشء  لدى  يدعم  قد  أو  واملجموعات،  لألفراد  املستقرة  واألدوار 

النقدية والرغبة في املشاركة االجتماعية والسياسية.

وبرغم أن أوضاع التعليم العربي وقضاياه قد شغلت العديد من الباحثني، ووقع التركيز على 

العديد من املوضوعات واملشكالت التي يعاني منها املتعلمون واملعلمون، فإنه يالحظ على معظم 

هذه البحوث أنها لم تقدم إطارًا محددًا من املفاهيم البنيوية الشاملة حول التعليم والتعلم، ويبدو 

أن الكثير منها ركز - وبدرجة أكبر - على االلتزام بالتعميمات والتجريدات التي تسيطر على 

الوقت ذاته، نالحظ  العرب، وفي  الباحثون واملفكرون  التي يطرقها  املفاهيم واألفكار والقضايا 

انحسار اجلهود التحليلية التي تربط بني عمليات التعليم والتعلم والسياق االجتماعي واالقتصادي 

الذي جترى فيه هذه العمليات.

وإذا كانت املتطلبات املعرفية لصياغة املفاهيم العلمية تشير إلى أنه ال ميكن عزل املفهوم 

فإن  التربوية،  النظريات  منه  تنطلق  الذي  االسترشادي  واألمنوذج  النظري  سياقه  عن  العلمي 

املفاهيم التي جتمع أو تصاغ من دون استيعاب ُأطرها النظرية وجذورها الفكرية واإليديولوجية 

- كتلك التي تنتج من دراسات إمبريقية جتزيئية - تفقد جدواها العلمية خارج نطاق العمل احملدد 

الذي ترتبط به.

صفوة القول: إن البحــوث والدراســات العربيــة ذات االهتمــام بأمــور التعليــم والتعلــم 
ــة  ــددة لعناصــر العملي ــة ومح ــم واضح ــى مفاهي ــر أن تتبن ــا - بغي ــي معظمه ــت - ف ــد انطلق ق

البيداجوجيــة (أي التــي تتصــل بالتعليــم والتعلــم واحملــددات األخــرى ذات الصلــة بهمــا) التــي 

ــة. ــات التربوي ــة للنظري ــة والتعليمي ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــني التوجه ــروق ب ــتوعب الف تس

ومهما يكن من تباين في املداخل والنظريات التربوية التي تناولت قضايا التعليم والتعلم، 

فمن املهم افتراض أن حتديد املفاهيم التعليمية / التعلمية حتديدًا واضحًا ومحددًا هو مبثابة 

هذه  اكتسبت  وكلما  التربوية،  للعملية  الواقعي  التنظير  إلى  الوصول  من  متكن  التي  البوصلة 

البوصلة العلمية التجدد واالنفتاح على الواقع املتغير مكنت الباحثني من رصد وحتليل وتفسير 

أوفى للقضايا والظواهر املدروسة (جامعة الدول العربية 2005 : 3).

وفي ضوء ما سبق، فإن الورقة احلالية تستهدف تقدمي إطاللة تقريبية للمفاهيم التعليمية / 

التعلمية األساسية لبعض النظريات التي تنطلق من منظور اجتماعي، وهي نظرية باولو فريري، 
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البحوث  كثير من  على  بقوة  تؤثر  النظريات  تزال هذه  فال  النقدية.  والنظرية  البنائية،  والنظرية 

واملمارسات التربوية في كثير من املجتمعات املتقدمة والنامية وفي الوطن العربي؛ حتى نكون 

في موقع أفضل بعد مناقشتها وتقييم املمارسات التربوية التي تترتب عليها؛ ولكي يتيسر لنا في 

النهاية تقدمي بعض االستخالصات األساسية حول االستخدام األكثر كفاءة ومالءمة لهذه املفاهيم 

التربوية على املستويات التطبيقية العملية.

وتنطلق الورقة احلالية من تساؤل رئيس ميكن صياغته على النحو التالي: كيف كان الفهم 

للعملية  الرئيسية  واألبعاد  للمفاهيم  والنقدية  البنائية  والنظريتني  فريري  باولو  قبل  من  النظري 

التعليمية؟ وما املصالح اجلوهرية التي قصدت هذه النظريات التربوية حتقيقها؟ وما أساليبها 

البيداجوجية في هذا الصدد؟ ويسبق هذا السؤال بالضرورة سؤال آخر هو: ما األصول الفكرية 

لهذه التوجهات النظرية الثالثة؟

وقبل محاولة اإلجابة عن هذين السؤالني، ينبغي اإلشارة إلى مالحظة لها طابع منهجي، 

وهي، أنه عند حتليل املفاهيم التربوية لدى باولو فريري والنظريتني البنائية والنقدية، لن نتتبع 

حاالت وتفاصيل هذه االجتاهات النظرية، نظرية تلو أخرى على نحو حتليلي تاريخي، فلدواٍع 

البيداجوجية األساسية. بالتركيز على املفاهيم  النظريات  نتائج هذه  إجرائية نعرض حصاد 

ولإلجابة عن هذين التساؤلني، فإن الورقة الراهنة تسير وفق ثالثة عناصر أساسية هي:

أواًل: خلفية عامة حول املنظور النقدي: النشأة والرؤى النظرية.  -

ثانيًا: املفاهيم واملبادئ البيداجوجية األساسية في بعض النظريات التربوية املعاصرة   -

(النظرية البنائية - النظرية النقدية - نظرية باولو فريري). 

واملفاهيم التي يتم تناولها في هذا القسم، هي:

- األهداف التعليمية.

- مفهوم الطفل.

- التعلم.

- التدريس.

- املعرفة.

- التقومي.

- ثالثًا: استخالصات أساسية ختامية.
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أواًل: خلفية عامة حول املنظور النقدي: النشأة والرؤى النظرية
نبدأ تناول موضوع الورقة احلالية بخلفية عامة حول البدايات األولى واألصول الفكرية 

لفلسفة -باولو فريري- والنظريتني البنائية والنقدية.

)1( النظرية البنائية:

ف النظرية البنائية Constructivism بأنها - رؤية في نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها  ُتعرَّ

ضرورة أن يكون نشطًا في بناء أمناط املعرفة لديه؛ نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلبرة".

وقد وضع جان بياجيه منذ عشرينيات القرن العشرين اللبنات األولى لهذه النظرية، ثم جاءت 

بعده مجموعة من منظري البنائية الذين قاموا بإعادة تنسيق أفكارهم وتعديلها، واجتهت إلى 

 ،(1991) "Merrill (1978)، و"ميرل " Vegotesky تكاملها، ومن أهم منظري البنائية: "فيجوتسكي

عقلية  بنى  من  يتم  وما  املتعلم  عقل  داخل  التعلم  حدوث  بكيفية  البنائية"  "النظرية  اهتمت  وقد 

معرفية كنظريات التعلم، وما يحدث داخل حجرات الدراسة وما يفعله املعلم لتعليم الطالب حقائق 

ومعلومات ومفاهيم معينة كنظريات للتعليم. 

والنظرية البنائية هي نظرية للمعرفة والتعلم أو نظرية صنع املعنى؛ حيث تقدم شرحًا أو 

مفاهيمهم  يبنون  األفراد  أن  تؤكد  كما  اإلنساني،  التعلم  وكيفية حدوث  املعرفة  لطبيعة  تفسيرًا 

ومعارفهم اجلديدة من خالل التفاعل مع ما سبق لهم تعلمه من أفكار أو معتقدات وما مروا به 

أحداث وخبرات. من 

واخلالصة، أنها نظرية ترى أن املعرفة يتم اكتسابها بواسطة الفرد نفسه، وذلك من خالل 

املواءمة بني ما لديه من خبرات ومعلومات سابقة، وخبرات ومعلومات جديدة يكون بصددها في 

املوقف التعليمي اجلديد.

وتوجهات  نظر  وجهات  متثل  واالجتاهات  التيارات  من  عددًا  البنائية  النظرية  وتتضمن 

 Radical والبنائية الراديكالية ،Trivial Constructivism (السطحية) مختلفة منها البنائية األولية

 Critical النقدية  والبنائية   ،Cultural Constructivism الثقافية  والبنائية   ،Constructivism

 Human والبنائية اإلنسانية ،Interactive Constructivism والبنائية التفاعلية ،Constructivism

 Social ولعل من أهم االجتاهات الفكرية للنظرية البنائية البنائية االجتماعية ،Constructivism

Constructivism، التي يرجع الفضل فيها إلى فيجوتسكي. وتقوم البنائية، االجتماعية على أن 

تنمية املعرفة تظهر أواًل على املستوى االجتماعي ثم على املستوى السيكولوجي الداخلي للمتعلم، 
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فال يحدث تكوين للمعنى ما لم يرتبط بالسياق االجتماعي لبيئة التعلم. ومن هنا يبرز دور العالقات 

االجتماعية الناجحة كضرورة حلدوث التعلم. ويتفق "فيجوتسكي" مع "بياجيه" على أهمية الدور 

النشط للمتعلم، ولكنه يختلف عنه في إعطائه دورًا كبيرًا للسياق االجتماعي وما يحدث فيه من 

تفاعل اجتماعي واستخدام اللغة لنقل اخلبرة االجتماعية لألفراد، ومن ثم، فإن البنائية االجتماعية 

تقوم على أساس أن الثقافة واملجتمع من العوامل املؤثرة في تنمية معرفة املتعلم. كما أن العامل 

 P.) األكثر أهمية لبناء املعنى لدى املتعلم هو احلوار واملناقشة بني املعلم والدارسني في الفصل

.(Scott, 1998 : 45 – 80

وهكذا يؤكد البنائيون االجتماعيون أن السياق الذي يتم فيه التعلم، والسياق االجتماعي 

الذي يأتي به املتعلمون لبيئتهم التعليمية يعدان عاملني حاسمني في عملية التعلم ذاتها.

من  باملتعلمني  يصل  حيث  الوسيط؛  دور  يؤدي  االجتماعية  البنائية  في  املعلم  فإن  ولذلك، 

املعرفة العامة إلى املعرفة العملية. وهو يوجه املتعلمني تدريجّيًا نحو فهم وإتقان املهمة؛ وذلك لكي 

يكتسبوا مستوى من األداء واملعرفة يعجزون عن الوصول إليه مبفردهم، وذلك من خالل الدعائم 

التعليمية املساندة.

)2( النظرية النقدية في التربية

مارسوا  الذين  فرانكفورت  مدرسة  مفكري  أيدي  على  املجتمع  في  النقدية  النظرية  نشأت 

نشاطهم في معهد البحوث االجتماعي الذي أقيم مبدينة فرانكفورت بأملانيا في فبراير 1923. وقد 

أسس هذا املعهد "فليكس ويل" Felix Well أحد جتار أملانيا األثرياء. وكان من رواد هذه النظرية 

فروم"  و"إيريك   ،Max Horkheimer و"ماكس هوركهيمر"   ،Carl Gruenberg "كارل جروينبرج" 

.Theodour Adorno وتيودور أدورنو ،Herbert Marcuse وهربرت ماركيوز ،Erich Fromm

وانصب الهدف الرئيس ألصحاب هذه النظرية على تأسيس فلسفة اجتماعية يدعمها البحث 

اإلمبريقي وحتليل البنى الفرعية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع املعاصر الذي يقود إلى خطاب 

للتغيير االجتماعي والعمل السياسي وحترير اإلنسان.

بدأت النظرية النقدية في االنتشار واالزدهار في اجلامعات واملؤسسات األكادميية األمريكية 

واألوربية خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين. وأخذت بعض االجتاهات الفكرية احلديثة 

بعد  وما   ،Postmodernism احلداثة  بعد  ما  االجتاهات  هذه  أفكارها، وشملت  بعض  تبني  في 

 Critical والبنائية النقدية ،Radical feminism والنسوية الراديكالية ،Poststructuralism البنائية

.(Constructivism (Mclaren, 2007 : 13
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وقد انتفضت هذه التوجهات الفكرية املختلفة التي تبنت إطار النظرية النقدية في مواجهة 

النظريات التقليدية لرؤية العالم ومحاوالت فهمه، والتصدي للجماعات االجتماعية املهيمنة وقراراتها 

االقتصادية والثقافية والتربوية التي تؤثر في حياة املواطنني في املراتب االجتماعية األدنى. كما 

ثارت أيضًا على التقاليد الثقافية التي تزعم العقالنية، واملركزية األوربية التي تنحاز إلى مواطني 

باملقارنة مبواطني مجتمعات  واألثرياء،  واملتعلمني،  البيضاء،  البشرة  الشمال، وذوي  مجتمعات 

اجلنوب، واملواطنني السود، وغير املتعلمني، والفقراء أو النساء والفئات املهمشة عمومًا. وركزت 

التوجهات النقدية اجلديدة على ذاتية املعرفة والتشكيل االجتماعي لها بداًل من الرؤية املوضوعية 

للمعرفة. واهتمت النظرية النقدية بتشكيالتها الفكرية اجلديدة بفكرة حترير اإلنسان من خالل 

إعادة التحليل النقدي للسياسات واألحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسيكولوجية 

التي استمرت طوال أغلب عقود القرن العشرين دون أي فحص أو تساؤل. وتشير فكرة "النقدية" 

في هذه النظرية إلى توجهها الناقد لهذه السياسات واألحوال والتقاليد واألعراف االقتصادية 

واالجتماعية السائدة طوال هذه العقود. واستخدم أصحاب النظرية النقدية نظامًا قيمّيًا قائمًا 

على العدالة االجتماعية، واملساواة، ومستهدفًا العمل على تطوير املجتمع والفرد من خالل التعليم.

وأنتج أتباع النظرية النقدية ركامًا من الرؤى واألفكار والبحوث منها - على سبيل املثال- ما 

قامت به "جني أنيون" Jean Anyon (1980) التي أوضحت كيف أن املنهج املستتر داخل الفصل 

يؤثر على أعمال، وتوقعات، وطموحات، ومنظورات أطفال الطبقات االجتماعية املختلفة. كما قام 

 Pedagogy of الذي وصف في كتابه تعليم املقهورين Paulo Freire "املفكر البرازيلي "باولو فريري

The Oppressed بناء برنامج تربوي عملي ميكن من خالله للطبقات املهمشة سياسّيًا واقتصادّيًا 

واجتماعّيًا أن تسيطر على حياتها وعلى تعليمها عن طريق التحليل النقدي ألوضاع وسياسات 

القوى االجتماعية املهيمنة وأساليب استغاللها.

 Michael "وقام أتباع النظرية النقدية بتحليالت اجتماعية تربوية، وفي مقدمتهم "مايكل أبل

Apple الذي وضع كتابه "التربية والقوة" Education and Power (1995)؛ واإليديولوجيا واملنهج 

إنتاج  إعادة  على  تعمل  املدارس  أن  فكرة  فيهما  وتبنى   ،Ideology and Curriculum  (2004)

حول  التالميذ  تنشئة  طريق  عن  للقوة  االجتماعية  العالقات  على  وحتافظ  الرأسمالي  املجتمع 

واالقتصادية بني  والثقافية  والسياسية،  والعرقية،  الطبقية،  العالقات  تتناسب مع  التي  املفاهيم 

الناس من خالل املنهج املستتر.

وعمومًا، أصبحت كثير من أفكار النظرية النقدية شائعة بني أساتذة التربية في اجلامعات 
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القرن  من  األخير  العقد  خالل  العربية  الدول  جامعات  بعض  في  وأيضًا  واألمريكية  األوربية 

بعض  استخدام  املألوف  من  وبات  والعشرين.  احلادي  القرن  من  األولى  والسنوات  العشرين 

مفردات هذه النظرية مثل: العدالة االجتماعية (الثقافية - االقتصادية - السياسية)، التمكني، 

."Praxis" نظري  أساس  على  القائمة  واملمارسة  النقدي،  التحليل 

)3( نظرية باولو فريري

ولد باولو فريري (1997 - 1921) ونشأ في مدينة رصيفي عاصمة والية برمتبوكو، وهي 

الطبقة  إلى  تنتمي  أسرة  في  نشأته  من  الرغم  وعلى  البرازيل،  دولة  في  املناطق  أفقر  إحدى 

قاباًل  تربوّيًا  ومنهجًا  نظامًا  ووضع  منطقته.  في  الفقراء  بتعليم  "فريري"  اهتم  فقد  املتوسطة. 

للتطبيق على جميع مستويات التعليم، مع أنه مصمم أساسًا حملو أمية الفقراء من كبار السن. 

دخل السجن مرتني في البرازيل، وذاع صيته في العالم كله، ويعد اليوم من أملع فالسفة التربية 

الثالث. العالم  الذين أجنبتهم دول  القالئل  الفالسفة  العشرين، ومن  القرن  في 

يستند منهجه إلى فكرة أن العملية التعليمية ينبغي أن تتمحور حول بيئة التلميذ، ويرى أن على 

املتعلم أن يفهم واقعه االجتماعي في إطار نشاط التعلم. فال يكفي أن يتعلم التلميذ القراءة والكتابة، بل 

يتعني أن يتعلم أيضاً كيف يفهم ما يقرؤه أو يكتبه في سياقه االجتماعي، وأن يعرف متضمناتها واملصالح 

االجتماعية التي ينطوي عليها. وال يعتمد النظام اجلديد على التلقني واإللقاء بل يلجأ إلى "احلوار"، كما 

ال ينظر إلى املتعلمني على أنهم تالميذ، بل مشاركون فاعلون وإيجابيون. وال يستخدم مناهج وبرامج 

تعليمية غريبة عن حياة املشاركني، بل موضوعات وقضايا متس واقع حياتهم ومشكالتهم. كما أن هذه 

املوضوعات والقضايا يحددها املتعلمون أنفسهم: الدميقراطية، األمية، حق املواطنني في التصويت، 

العمل، أي حتليل واقع احلياة في مجتمع الدارسني (محمد نبيل نوفل، 1990 : 26).

ثانيًا: املفاهيم واملبادئ البيداجوجية األساسية 
تعكس االجتاهات الثالثة موضوع الورقة املفاهيمية احلالية تنوعًا في تناول مفهوم األهداف 

التعليمية وتبرز في الوقت ذاته اتفاقًا كبيرًا في حتليالتها وتفسيراتها التي تتصل بهذا املفهوم؛ 

األمر الذي ميكننا توضيحه فيما يلي:

)1( األهداف التعليمية في النظريات البنائية والنقدية

استقاللية  إلى حتقيق  أساسية  بصورة  البنائية  النظرية  تسعى  فريري  باولو  فلسفة  وفي 

وباملجتمع،  وباآلخرين  وبرغباتهم  بأنفسهم  يتعلق  الذي  املعنى  بناء  على  ومساعدتهم  املتعلمني 
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وإلى بناء عالقات اجتماعية سوية وتطويرها. وتصاغ األهداف التعليمية ذات الصلة بهذا الهدف 

العام وفقًا للبنائية في صورة أهداف تعليمية عامة، تتحدد خالل املفاوضات االجتماعية بني املعلم 

واملتعلمني، بحيث تتضمن هدفًا عاّمًا يسعى جميع املتعلمني إلى حتقيقه، باإلضافة إلى أهداف 

شخصية تخص كل متعلم أو عدة متعلمني؛ وبذلك يرفض البنائيون التحديد املسبق ألهداف التعلم 

 .(D. Jonassen, 1991 : 5-14) حيث يجب رؤية وتفسير التعلم في ضوء هدف املتعلم

وغالبًا يقوم محتوى التعلم في صورة مهام ترتبط بهذه األهداف، أو في صورة مشكالت 

حقيقية ذات صلة بحياة املتعلمني. وكلما ارتبطت هذه املشكالت بواقع املتعلم كان احملتوى أكثر 

فاعلية، وأتاح الفرصة أمام املتعلمني للبحث عن املعرفة في صورة حلول للمشكالت ومن ثم يتيح 

والذكاءات  احلواس،  تعددية  مبدأ  على  احملتوى  يقوم  كما  بأنفسهم،  املعرفة  لبناء  الفرصة  لهم 

املتعددة. (حمدي البنا، 2001 : 3- 56).

أما عن األهداف التعليمية في النظرية النقدية فإنها تتمثل - في املقام األول- في حترير 

اإلنسان من القهر التربوي واالجتماعي. ويتمثل الهدف التربوي الرئيس في تنمية مهارات الطالب 

الثقافية غير املرغوب فيها - من وجهة نظرهم- والتخلص منها، واستبدالها  على نقد األبعاد 

بقيم وممارسات اجتماعية مرغوب فيها. واملطلوب إذن من مؤسسات التربية أن تشارك في دفع 

الطالب إلى إعادة بناء ثقافتهم؛ بحيث تتيح لهم فرصًا أفضل إلشباع كامل احتياجاتهم املادية 

واالجتماعية والثقافية والروحية.

بناء  وإعادة  االجتماعية  التنمية  مسارات  توجيه  إعادة  يستهدفون  النقدية  النظرية  مفكرو 

املجتمع؛ بحيث يصبح أكثر عدالة، وإشباعًا الحتياجات املواطنني وأكثر دميقراطية ومساواة .. 

مجتمعًا أكثر إنسانية عما هو عليه اآلن.

ومن أجل حتقيق هذا الهدف، يحاول أصحاب النظرية النقدية بناء توافق اجتماعي يرفض 

تشوهات املجتمع الراهن، ويؤكد فضائل مجتمع املستقبل األفضل. وفي سبيل بناء هذا التوافق 

تعليم  .. أي  للمجتمع اجلديد  الثقافية  إلى دمج األطفال في احلياة  االجتماعي، يسعى املربون 

النشء والشباب أساليب إعادة بناء املجتمع احلالي وإعدادهم تربوّيًا وثقافّيًا للحياة في مجتمع 

أكثر إنسانية من املجتمع احلالي. وإجناز هذا النوع من التعليم يتطلب بناء منهج تعليمي يقوم 

الذي  املستقبل  ملجتمع  والتربوي  والثقافي  واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  البرنامج  على 

يأمل مفكرو النظرية النقدية في بنائه. وثمة رؤى متباينة حول مستقبل املجتمع األفضل، وكذلك 

يقترحها مفكرو  العادل  الغد  إلى مجتمع  الظالم  املجتمع احلالي  لتحويل  إستراتيجيات مختلفة 
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هذه النظرية. ويبدأ التوجه إلى تغيير البناء االجتماعي الشامل، بتحليل الواقع االجتماعي، ثم 

التحرك نحو بناء رؤية ذاتية حول مجتمع املستقبل املأمول، وحينئذ تتم العودة إلى الوراء للنظر في 

أساليب حتويل الواقع االجتماعي الراهن إلى مجتمع املستقبل الذي يشبع احتياجات املواطنني 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ويحقق العدالة واملساواة السياسية بينهم.

وفي سياق هذه العملية، تنشأ مشكالت وأزمات اجتماعية جديدة تتطلب تغيير املجتمع، لكن 

ما حدث في سياق عملية التغيير من متكني أعضاء املجتمع ثقافّيًا وتربوّيًا سوف يساعدهم على 

إعادة بناء أنفسهم باستمرار، ومن ثم إعادة بناء املجتمع اجلديد.

وينظر "باولو فريري" إلى أهداف التعليم في التربية التقليدية على أنها تتمثل في حتقيق 

إلى  التقليدي  املفهوم  هذا  ينظر  ولذلك  للقهر.  واستسالمه  املجتمع  مع  املتعلم  اإلنسان  تكيف 

املتعلمني على أنهم كائنات متكيفة ميكن التحكم فيها. فكلما انهمك املتعلمون في تخزين املعلومات 

املقدمة لهم، ضعفت قدرتهم على التفكير الناقد الناجم عن تفاعلهم مع العالم، وقبلوا الدور السلبي 

املفروض عليهم، وأصبحوا أْمَيل إلى التكيف مع العالم بالصورة التي يوجد عليها حاليًا.

لكن هدف التعليم في نظرية "باولو فريري" يتمثل في فهم العالم واملساهمة في تغييره، أي 

اكتشاف املتعلم للعالم وقراءته وتغييره. ومعنى ذلك تنمية القدرة على النقد أو النظرة الشاملة 

إلى العالم.

ويتكون التعليم في هذه النظرية من عمليات معرفية إدراكية، تعتمد على فاعلية املتعلمني وإيجابيتهم. 

والتعليم الذي يتالءم مع نظرية "فريري" هو التعليم النقدي (باولو فريري، 2009 : 72)؛ فهذا التعليم 

هو وحده الذي يساعد على تكوين اجتاهات نقدية ملواجهة الوعي الساذج لدى املتعلمني؛ مما أفرزته 

الظروف االجتماعية، ومما جعلهم فريسة سهلة للتفكير الالعقالني. ويرى حتقيق هذا الهدف في التحول 

من الفكر الساذج إلى النقدي، وتنمية قدرات البشر على إدراك حتديات العصر، وتهيئتهم ملقاومة 

الضغوط االنتقالية الراهنة.

ولهذا فإن من أهداف التعليم أيضًا متكني املتعلمني من املناقشة اجلريئة ملشكالت السياق 

تلك  مواجهة  في  والصالبة  بالثقة  وتزويدهم  الواقع،  مخاطر  من  وحتذيرهم  فيه  يعيشون  الذي 

لقرارات اآلخرين.  بالدونية واإلذعان  بداًل من اإلحساس  املخاطر 

 )2( مفهوم الطفل / المتعلم

ومقاصده  التعليم  أهداف  حول  النظرية  الرؤى  أهم  السابق  اجلزء  في  بّينا  قد  كنا  إذا 

األساسية في التوجهات الثالثة موضع التحليالت احلالية، فمن املهم بل من الضروري أيضًا أن 
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نتبني مفهوم وخصائص الطفل املتعلم في هذه التوجهات الثالثة. وعندما ُنعَنى هنا بخصائصه، 

ُنعَنى جوهرّيًا مبفهومات دوره في عمليتي التعليم والتعلم، الذي يتحدد ناجت تعلمه النهائي بناء 

عليه، واضعني في االعتبار أدوار الطرف األساسي اآلخر، املعلم، الساعية دومًا نحو التواجد بني 

املقاصد التعليمية ومخرجاتها النهائية لفك االرتباط اجلدلي بينهما وفهمه فهمًا واضحًا وعميقًا.

* الطفل / املتعلم في النظرية البنائية
يعد الطفل / املتعلم في النظرية البنائية محور العملية التعليمية، فهو أكثر نشاطًا، مكتشف 

التي  للمشكالت  املناسبة  احللول  واكتشاف  والتنقيب  البحث  في  املعلم  دور  ويلعب  يتعلمه،  ملا 

تواجهه أو املهام التي تسند إليه، فاملتعلم محور العملية التعليمية ومركز اهتمامها، وميتد نشاطه 

حتى بعد التعلم إلى مرحلة تقومي ما تعلمه ذاتيًا، وهذا ما يشير إليه "جان بياجيه":

"حتى تفهم البد لك أن تكتشف، وتعيد بناء ما تعلمت .. ويصبح ذلك متاحًا لتؤهل املتعلم 

. (D. Fisher & D. Churach, 2001 : 221 – 247) "لإلبداع واإلنتاج، وليس للتكرار

وثمة أدوار ثالثة رئيسة ينبغي أن يقوم بها املتعلم في أثناء التعلم البنائي، وهذه األدوار هي:

املتعلم نشط: أثناء عملية التعلم، وذلك من خالل املناقشة واحلوار وغيرهما.
ــي وســط  ــون ف ــي يك ــاءه املعرف ــإن بن ــك ف ــرده؛ لذل ــش مبف ــه ال يعي املتعلم اجتماعي: ألن

ــة. ــاء املعرف ــى بن ــني يســاعده عل ــي مع اجتماع

املتعلم مبدع: فاملتعلــم يجــب أن تهيــأ لــه كل الظــروف ملســاعدته علــى االبتــكار واإلبــداع 
واكتشــاف العالقــات وبنــاء املعرفــة بنفســه.

إن التعلم في النظرية البنائية يتطلب من املتعلمني أداء دور كبير في إدارة املهمة إذا قورن 

بالتعلم التقليدي، فليس من احملتمل أن يصبح املتعلمون مفكرين ومتعلمني ذاتّيًا ونشطني ما لم 

تكن هناك فرصة إلدارة تعلمه ذاتّيًا. واملتعلم هنا ليس معاجلًا للمعلومات فحسب، بل من األهمية 

أن يكون مشاركًا ومفسرًا ومنتجًا للمعرفة.

ونتيجة لتقدم البحوث والدراسات التي أجريت في مجال تربية الطفل، ظهرت خصائص واضحة 

املالمح للطفل من وجهة نظر النظرية البنائية، متيزه عن النظرة التقليدية؛ األمر الذي أدى إلى تغير 

النظرة إلى الطفل، وإلى إمكاناته، وإلى أساليب العناية والرعاية التي توجه له، وإلى املواد التعليمية التي 

تخطط لتعلمه. وبذلك ميكن وصف خصائص الطفل الذي ينمو وينشأ وفق االجتاه البنائي / املعرفي 

عن طريق مقارنة خصائصه بخصائص الطفل وفق النظرة التقليدية، والتي تظهر في اجلدول التالي 

(يوسف قطامي، 1990 : 31 – 32).
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الطفل من وجهة النظر البنائيةالرؤية التقليدية للطفل / املتعلم

صانع للمعرفة بصورة تلقائية.جامع للمعلومات اجلاهزة.

يطرح األسئلة األصيلة التي تفتح أمامه مجاالت يسجل املعرفة بطريقة آلية.

تعليمية واسعة.

يقوم بالتفسير، والتأويل، والتحليل، والتأمل، يستمع ألفكار اآلخرين ويعتنق تصوراتهم.

والعمل ملا يواجهه من خبرات ومواقف.

يستقبل اخلبرة عن طريق احلواس، وينتبه إليها، يحفظ ويصم آلّيًا.

ويدركها، وينظمها، ويصنفها، ويرمزها، ويربطها 

ببنائه املعرفي وبالتراكيب املعرفية التي توجد 

لديه، ويدمجها، ثم يخزنها في مخزونه املعرفي ثم 

يسترجعها عند احلاجة.

ما يعرفه متغير وخاضع للتعديل.ما يعرفه ثابت.

متحرر، تلقائي، باحث عن املواقف التي يستخدم محافظ جامد.

فيها أفكارًا جديدة.

تقدر درجاته مبا يقوم به من تقدمي أفكار متقاربة تقدر درجاته مبقدار ما يحفظه.

ومتباعدة إبداعية.

أهداف تعلمه تسعى نحو حتقيق عمليات التحليل، أهداف تعلمه ال تتجاوز املعرفة والفهم.

والتركيب، والتقومي؛ بهدف إتاحة الفرصة أمامه 

للوصول إلى التعلم والنمو األمثل.

الهدف من تقييمه هو التأكد من حفظه 

للمعلومات.

الهدف من تقييمه هو التحقق من مدى مناسبة 

ما يقدم له من خبرات تالئم مرحلة منوه، ومدى 

تفاعله مع ما يعرض له من خبرات ومواقف.

يضعف ما مت تعلمه بعد االنتهاء منه في 

االمتحان.

يزيد مخزون ما تعلمه؛ ألنه يهدف في تعلمه إلى 

النمو والتكامل املعرفي.
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* الطفل / المتعلم في النظرية النقدية

- األطفال بوصفهم فاعلني اجتماعيني
ينظر مفكرو النظرية النقدية إلى األطفال على أنهم فاعلون اجتماعيون Social Agents وليس 

باعتبارهم أطفااًل.

فاألطفال - من املنظور النقدي - هم نتاج للمجتمع، وفاعلون اجتماعيون، وأعضاء مشاركون 

.(Mclaren, 2007 : 94) محتملون في املجتمع، ميكنهم املساهمة في إعادة بنائه

وكما يشير "هنري جيرو" Henry Giroux: "يتعني أن يكون التحسن االجتماعي من التداعيات 

الضرورية لفاعلية حياة األفراد" (1992 : 11).

إن األطفال يحملون بداخلهم مجموعات فريدة من املعاني الذاتية الناجتة من اخلبرات التي 

يواجهونها. وهم يستحضرون معهم إلى املدرسة إمكاناتهم على الفعل في املستقبل، جنباً إلى جنب 

مع تاريخهم السابق داخل األسرة، ومع جماعات الرفاق، وتفاعالتهم االجتماعية األخرى، فضالً عن 

معانيهم الشخصية وطرق التفكير الناجتة عن هذه التفاعالت.

وحني يولد الطفل ال يكون بطبعه "جيداً أو سيئاً، هو مجرد مجموعة من اإلمكانات أو االحتماالت 

التي ميكن تنميتها في اجتاهات مختلفة". وطوال حياتهم، يعتبر األطفال "وجوداً غير منتٍه أو منجز، 

وغير كامل" (Freire, 1970 : 72)، وفي سياق عملية "سيرورته الدائمة نحو أن يكون إنساناً أكثر اكتمااًل 

(وأكثر إنسانية)" (p. 52). وهذا هو دور التربية في توجيه تنمية إمكانات الطفل بحيث تصبح بقدرته 

املساهمة في تنظيم شئون املجتمع اجلديد األفضل، والذي بدوره سوف يضفي قيمة على اإلمكانات 

التي متت تنميتها لدى الطفل.

يولد األطفال عاجزين، وفي مراحل منوهم التالية، تنضج معهم قوتهم وحريتهم في تشكيل 

عاملهم. ويكمن دور التربية هنا في توجيه منو األطفال؛ بحيث ميكنهم استخدام حريتهم وقوتهم 

في تغيير مجتمعهم الذي يعيشون فيه اليوم إلى أفضل مستقبل ممكن لهذا املجتمع.

وينظر إلى األطفال عند مولدهم على أنهم كائنات صانعة للمعنى Meaning – Making لديهم 

قليل من املعاني: ومع تقدمهم في العمر، يبدء ون في بناء املعنى بواسطة التفسير النشط للعالم من 

حولهم. وهنا يأتي دور التعليم ملساعدة األطفال على تشكيل املعنى وعلى استخدام طرق تكوين 

املعنىى؛ بحيث ميكنهم تكوين رؤى مناسبة ملجتمع الغد األفضل. 

وفي إطار النظرية النقدية، ال ينظر إلى األطفال في كل مرحلة ميرون بها، إمنا ينظر إليهم 

على أنهم مع منوهم يتقدمون في اجتاه حالة تعليمية جديدة ميكنهم االنطالق منها؛ للمشاركة في 
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إعادة بناء املجتمع، ودور التربية في هذا املقام مساعدة األطفال على التقدم بخطى سريعة نحو 

هذه احلالة التعليمية.

- األطفال باعتبارهم صانعي املعنى
نتيجة  ألنفسهم؛  معنى  صانعو  أنهم  على  األطفال  إلى  النقدية  النظرية  أصحاب  ينظر 

بهم: حتيط  التي  البيئية  والظروف  املتغيرات  جانب  من  استثارتهم 

الواقع الذي ميكنه  إنه وحده، يشكل  الفريد،  لنفسه عامله  "نعلم اآلن أن كل إنسان يخلق 

معرفته، أّيًا كان هذا الواقع .. نحن ال "نأخذ" املعنى من األشياء، نحن "نحدد" املعنى .. بعبارة 

أخرى، فإن األشياء املوجودة في بيئتنا، ال متثل أي شىء إلى أن نصنع نحن منها شيئًا؛ حينئذ 

.(Postman & Weingrtner, 1969 : 98 – 99) "توجد" أّيًا كان ما نصنعه منها"

وثمة مجموعة من التبعات تترتب على افتراض أن البشر صانعو معنى، وهي على النحو 

التالي:

يتميز الواقع الذاتي داخل املتعلمني عن الواقع املوضوعي الذي يوجد خارجهم.

ُيفترض أن املعنى يسكن في الواقع الذاتي لألفراد وليس خارجهم في الواقع املوضوعي.

ُيعتقد أن األطفال يصنعون املعنى نتيجة استثارتهم بواسطة البيئة (التي تتضمن املعلمني، 

األطفال اآلخرين، املجتمع احمللي، أي خبرات أخرى ميكن أن يواجهوها في عاملهم اخلاص).

ُيفترض أيضًا أن األطفال ينشطون في صناعة املعنى ألنفسهم، فهم ليسوا مجرد متلقني 

سلبيني للمعنى املوجه إليهم بواسطة األشخاص اآلخرين واملؤسسات األخرى.

وميكن توضيح هذه النظرة إلى الطفل باعتباره صانعًا للمعنى في الشكل التالي:

وفي هذا السياق أيضًا، فإن النظر إلى األطفال باعتبارهم صانعي معنى يشير إلى أربعة 

أبعاد أو خصائص لعقل الطفل هي:

يتضمن عقل الطفل "محتويات" تسمى "املعاني" تشمل معارفهم، ومعتقداتهم، والوقائع التي   .1
وآمالهم. وتخوفاتهم،  وانتماءاتهم،  ونظرياتهم،  يدركونها، 

يتم تخزين محتويات عقول األطفال في "بنية املعنى" التي حتتوي ضمن ما حتتويه على تنظيم   .2
املعنى في عقول األطفال، والوظائف التي حتكم مدخالت العقول، ومخرجاتها، وعملية إعادة 

توزيع املعاني.

يستقبلونها  التي  املثيرات  أمناط  لضبط  ووظائف  إدراكية  مصفاة  على  األطفال  يستحوذ   .3
من بني املدركات العديدة التي حتيط بهم. هذه املصفاة (أو املصافي) والوظائف الضابطة 
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تسيطر على احلالة التي يستقبل بها األطفال الواقع (متثلها اخلطوط املتقاطعة الرأسية على 

سهم صناعة املعنى في الشكل رقم (2).

في ضوء  املعنى  عملية صناعة  أو حتكم  تضبط  تفسيرية"  "وظائف  األطفال  عقل  يتضمن   .4
املدركات احلسية التي يستقبلونها وكيفية تفسير الواقع (توضحها اخلطوط املتقاطعة األفقية 

على سهم صناعة املعنى في الشكل رقم (2).

ًا  وحتتل وظائف األطفال اإلدراكية ووظائفهم التأويلية أو التفسيرية، وبنى املعنى موقعًا مهمّ

لدى أصحاب النظرية النقدية، وكذلك أتباع نظرية إعادة البناء؛ ألنها ذات تأثير كبير على أساليب 

إدراك األطفال للواقع وكيفية تفسيره وتنظيمه. فهذه الوظائف، على سبيل املثال، تؤثر على ما 

يلتقطه األطفال أو ال يلتقطونه من بعض صور النقد االجتماعي املوجه إلى الناس من حولهم، 

وكيف يفسرون الصيغ اللغوية التي يستمعون إليها، وكيف يقومون بعملية إضفاء معنى على هذه 

املعلومات عن طريق تسكينها في بنية املعنى اخلاصة بهم. وفي أثناء تنفيذ املنهج أي تدريسه، 

يقوم املعلمون بتصميم إستراتيجيات تدريسية واستخدامها للتأثير على هذه البنى والوظائف، 

وأيضًا على املعاني التي يكونها األطفال.

األطفال في المجتمع

ينظر أصحاب الرؤية النقدية بتوجهاتها املختلفة إلى األطفال باعتبارهم أعضاء في جماعات 

التفاعل  إمكاناتهم في مجال  يدركون  املجتمع.  أفرادًا مستقلني عن  وليس بوصفهم  اجتماعية، 

لكونهم جزءًا  ويتحركون  اجتماعي،  االجتماعي مع اآلخرين، وبحسبانهم متعلمني داخل سياق 

من جماعة اجتماعية لنقد املجتمع واستشراف مجتمع املستقبل األفضل، والعمل على حتقيقه.

ثمة منطان من املجتمعات احمللية ينتمي إليهما األطفال، ُيْعَنى بهما أصحاب الرؤى النقدية:

به  وجترى  حياتهم،  أوقات  معظم  األطفال  يقضي  حيث  املدرسة؛  خارج  احمللي  املجتمع 

املجتمع. بناء  إلعادة  محاوالتهم 

ومجتمع املدرسة؛ حيث ميارس املعلمون خالله سلوكيات الضبط والتحكم.

ويعنى أصحاب الرؤى النقدية مبهمة الكشف عن كيفية عمل كلٍّ من األبعاد التالية: 

استحضار أبعاد من املجتمع إلى املدرسة الستخدامها في تعليم األطفال.  (1
الكتساب  املدرسة؛  خارج  الدراسة  وقت  في  لتنفيذها  مدرسية  مشروعات  استحضار   (2

احمللي. املجتمع  من  واقعية  خبرات 



27
رؤى فكرية في تنشئة الطفل العربي

ويتضمن استحضار أبعاد تتصل بحياة األطفال من خارج املدرسة إلى املدرسة، التعامل مع 

كل أبعاد حياتهم، مبا في ذلك خبراتهم، وأفكارهم، ومشاعرهم، وأحالمهم، وطرق إقامة العالقات 

السائدة بينهم، وكذلك طرق تقييم األشياء واألحداث والسلوكيات، وطرق العمل التي تعد ذات 

قيمة تربوية واجتماعية سواء داخل املدرسة أو خارجها.

* الطفل / المتعلم في نظرية باولو فريري

صنع  في  املساهمة  تستطيع  فعالة،  إيجابية  كائنات  املتعلمني  األطفال/  "فريري"  يعتبر 

التعلم هو إثارة  الواقع وتغييره. واملهم عنده في عملية  املعرفة، ومن ثم فإنه يدعوهم إلى فهم 

الوعي وتبصير اجلماهير بقدرتها على صنع التاريخ وإعادة صنعه، وليس مجرد تعلم قراءة أو 

وتغييره. فهمه  واقعها، وال تساعدها على  بعدًا عن  تزيدها  عنها،  معرفة نصوص غريبة 

ولذلك يجب أن يقوم التعليم على أساس مشاركة املتعلمني وفاعليتهم، وأن يكون نابعًا من 

حياة املجتمع، وليس عملية مفروضة على املجتمع وعلى املتعلمني، وأن يكون عملية ذات عالقة 

فعالة نشطة بكل جوانب احلياة االجتماعية.

)3( مفهوم التعلم

يعد التعلم حّقًا إنسانّيًا أصياًل من حقوق األطفال والشباب باعتبارهم مواطنني مسئولني، 

باحلياة  لالرتقاء  مضافة  قيمة  ذات  أدوار  لها  املستقبل،  وفي  اآلن  مجتمعاتها  في  فاعلة  وقوة 

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ ولذلك تهتم املجتمعات بإتاحة الفرص التعليمية لكل 

األطفال والشباب بال متييز. لكن أي نوع من التعلم؟ وما مفهوم التعلم ومتضمناته في النظريات 

محل اهتمام الورقة احلالية؟

في النظرية البنائية .. جند مجموعة من املبادئ التي تعكس املالمح األساسية ملفهوم التعلم 

في هذه النظرية، وهي على النحو التالي (حسن زيتون، كمال عبد احلميد زيتون، 1992 : 48 – 57):

1( التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه
يتضمن هذا املبدأ مجموعة من املتضمنات األساسية تتمثل فيما يلي:

وتفسرها مع  تنظم خبراته  لتراكيب معرفية جديدة  املتعلم  إبداع  أي  بنائية:  التعلم عملية 

معطيات العالم احملسوس احمليط به. ومن ثم يصبح لدى املتعلم إطار مفاهيمي يساعده على 

إعطاء معنى خلبراته التي مرَّ بها، وكلما مرَّ املتعلم بخبرة جديدة، أدى ذلك إلى تعديل املنظومات 

املعرفية املوجودة لديه أو إبداع منظومات جديدة.
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التعلم عملية نشطة: فالتعلم ال يكون بنائّيًا ما لم يكن املتعلم نشطًا، مبعنى أن يبذل املتعلم 

جهدًا عقلّيًا للوصول إلى اكتشاف املعرفة بنفسه، فاملتعلم يشعر بالرضا لبقاء البناء املعرفي عنده 

تتفق معطيات اخلبرة مع  لم  إذا  يتوقع. ولكن  متزنًا كلما جاءت معطيات اخلبرة متفقة مع ما 

توقعاته التي بناها على ما لديه من معرفة قبلية، يصبح بناؤه املعرفي مضطربًا وفي حالة عدم 

اتزان.

التعلم عملية غرضية التوجه: لكي تكون عملية التعلم بنائية نشطة، يجب أن تكون غرضية 

التوجه، فالتعلم من وجهة نظر البنائية تعلم غرضي يسعى من خالله املتعلم إلى حتقيق أغراض 

معينة تسهم في حل مشكلة يواجهها، أو جتيب عن أسئلة محيرة لديه، أو ترضي نزعة ذاتية 

داخلية لديه نحو تعلم موضوع ما، هذه األغراض هي التي توجه أنشطة املتعلم وتكون مبثابة قوة 

الدفع الذاتي له وجتعله مثابرًا في حتقيق أهدافه.

2( تتهيأ للتعلم أفضل الظروف عندما يواجه املتعلم مبشكلة أو مهمة حقيقية
يؤكد أصحاب النظرية البنائية أهمية التعلم القائم على "حل املشكالت". فهم يرون أن هذا 

النوع من التعلم يساعد املتعلمني على بناء معنى ملا يتعلمونه، وينمي الثقة لديهم في قدراتهم على 

حل املشكالت؛ فهم يعتمدون على أنفسهم وال ينتظرون أحدًا لكي يخبرهم بحل املشكلة بصورة 

جاهزة، ويشعر املتعلمون أن التعلم هو صناعة املعنى، وليس مجرد حفظ معلومات عقيمة؛ لذلك 

يجب أن تكون مهام التعلم أو مشكالت التعلم حقيقية وذات عالقة بخبرات املتعلم احلياتية؛ بحيث 

يرى املتعلمون عالقة املعرفة بحياتهم. 

3( التعلم يستند إلى التفاوض االجتماعي لبناء معرفة الفرد
الذاتية  الواقعي احملسوس من خالل أنشطته  العالم  فالفرد ال يبني معرفته على معطيات 

فقط، والتي تكون لها معاٍن خاصة في عقله، وإمنا قد تتم أيضًا مناقشة ما وصل إليه من معاٍن 

مع اآلخرين؛ وذلك من خالل تفاوض بينه وبينهم، ومن ثم تتعدل هذه املعاني لدى الفرد، فعملية 

النعدم  ولوالها  األفراد  بني  لغة حوار مشترك  إلى وجود  تؤدي  التي  االجتماعي هي  التفاوض 

بينهم. التفاهم املشترك 

4( املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي املعنى
تعد معرفة املتعلم القبلية شرطًا أساسّيًا لبناء املعنى، حيث إن التفاعل بني معرفة املتعلم 

اجلديدة ومعرفته القبلية تعد أحد املكونات املهمة في عملية التعلم ذي املعنى، فتكون هذه املعرفة 
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مبثابة اجلسر الذي تعبر عليه املعرفة اجلديدة إلى عقل املتعلم، واملعرفة اجلديدة تبنى في ضوء 

املعرفة القبلية.

يتبنى مفكرو الرؤية النقدية املنظور البنائي في حتديد مفهوم التعلم، فهم ينظرون إلى التعلم 

باعتباره اكتسابًا نشطًا خلبرات جديدة واستدخالها في بنى املعنى؛ األمر الذي يؤدي إلى دفع 

.(34 : 1997 ,Mclaren & Giroux) هذه البنى للتوافق مع اخلبرات اجلديدة

وثمة مكونان رئيسان لهذه النظرة إلى التعلم، يتعلق األول منهما بعبارة "صناعة املعنى": أي 

أن التعلم يحدث حني يبني املتعلمون معنى إلدراكاتهم احلسية. فالتعلم عملية تفاعل نشط وتوافق 

مع اخلبرات تؤدي إلى استخالص املتعلم للمعنى الذي يبدو له من خاللها.

املكون الثاني لهذه النظرة إلى التعلم تتصل مبفهوم "بنية املعنى". فالتعلم يحدث من خالل 

ما يعرفه املرء حول العالم، ويصبح له معنى فقط حني ميكن استيعابه واستدخاله في إطار رؤية 

الفرد الكلية للواقع. ومعنى ذلك أن التعلم ال يحدث إال في السياق الذي تتم خالله عملية التعلم، 

وفي إطار ما يعرفه الفرد بالفعل.

املناهج في ضوء اخلبرات  "أن يقوموا بتصميم  التربويني:  ولذلك فإنه من الضروري على 

الثقافية التي يحضرها الطالب معهم إلى املدرسة. ومعنى ذلك أنه من الضروري االهتمام بجدية 

مبلفات، وتاريخ، وخبرات، وأصوات التالميذ وآرائهم، وأيضًا السعي إلى حتقيق التكامل بني ما 

يتم تعلمه في املدرسة مع ديناميات احلياة اليومية. إن معنى ذلك بناء املنهج الذي يعنى بطرح 

املشكالت واالهتمامات الواقعية التي يواجهها الطالب في املستويات احمللية واملجتمعية والعاملية 

.(6 : 2006 ,Giroux)

Meaning Making بناء المعنى

النقديون إلى املتعلمني - كما رأينا - على أنهم فاعلون نشطون. والتعلم  ينظر املفكرون 

ليس عماًل سلبّيًا لدمج الواقع املوضوعي داخل العقل ملجرد االستيعاب. إذ إن املتعلمني يختارون 

بفاعلية ونشاط من بني خبراتهم احلسية الكثيرة، اخلبرة التي سوف تتحول إلى معلومة (الوظيفة 

اإلدراكية)، ثم يقومون بتفسير تلك املدركات احلسية بحيث يصبح لها معنى في عالقتها ببنى 

املعنى اخلاصة بهم (الوظيفة التفسيرية التأويلية). وكما يشير "بوستمان Postman" و "وينجارنر 

Weingartner" (1969 : 90-91): "نحن ال نحصل على مدركاتنا من "األشياء". مدركاتنا تأتي 

من داخلنا. وهذا ليس معناه أنه ال يوجد شىء خارج وجودنا. بل يعني أنه ال ميكن أبدًا معرفة 

األشياء خارجنا، أّيًا ما تكون هذه األشياء، سوى بواسطة تصفيته (أي فلترته) من خالل النظام 
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الواقع إدراك، يقع في مكان ما خلف  أبدًا أن نخرج من جلودنا.  العصبي لإلنسان. ال ميكن 

األبصار. إن ما ندركه يعد بالتأكيد وظيفة خلبراتنا وافتراضاتنا وأهدافنا (أي حاجاتنا) السابقة. 

بعبارة أخرى، فإن الشخص املدرك هو الذي يقرر ما طبيعة هذا الشىء؟ أين يقع؟ وملاذا؟ وفقًا 

لهدفه وفي ضوء االفتراضات التي يضعها. إنك متيل إلى إدراك ما تريد وحتتاج إلى إدراكه، 

وما تقودك خبراتك السابقة إلى رؤية فائدة ما في إدراكه. إذا كانت األمطار تسقط من السماء 

.. يتجه بعض الناس إلى تغطية رء وسهم إتقاًء لألمطار .. لكن آخرين سوف يستمتعون بتساقط 

املياه فوق رءوسهم. إن إدراك الفريق األول ملا يحدث في الواقع يختلف عن إدراك الفريق اآلخر، 

وقد انعكس ذلك االختالف في تباين سلوك املجموعتني. إن حقيقة إدراك كال الفريقني لواقع سقوط 

األمطار، واإلقرار بهذا الواقع، ال يعني أنهما يدركان "احلدث" بالطريقة ذاتها. 

ــدركات،  ــذه امل ــير ه ــة تفس ــار كيفي ــية، واختي ــدركات احلس ــار امل وصفوة القول، إن اختي
تعــدان وظيفتــني نشــطتني يقــوم بهمــا املتعلمــون، وتتحــدان بواســطة بنــي املعنــى التــي ميتلكونها. 

إن الواقــع الذاتــي الــذي يتعلمــه املتعلمــون ينتــج مــن عمليــة اإلضفــاء الشــخصي للمعنــى علــى 

ــس  ــون لي ــه املتعلم ــا يتعلم ــى أن م ــم اإلشــارة إل ــن امله ــه م ــم، فإن ــن ث ــي. وم ــع املوضوع الواق

الطبيعــة ذاتهــا، بــل الطبيعــة وقــد متَّ تفســيرها مــن خــالل بنيــة اللغــة واملفــردات التــي ميتلكهــا 

املتعلمــون. إنهــم يدمجــون بذواتهــم املثيــرات التــي يتعرضــون لهــا بتمريرهــا مــن خــالل وظائفهــم 

اإلدراكيــة والتفســيرية عبــر مصافــي (أو فالتــر) إضفــاء املعنــى التــي حتتــوي علــى لغتهــم 

ومفرداتهــم وأمنــاط تفكيرهــم.

بنى المعنى

يتعلم اإلنسان شيئًا ما في إطار ما يعرفه بالفعل وفي السياق الذي يحدث فيه التعلم:

يكون  ولكي  بالفعل.  الفرد  يعرفه  مبا  عالقته  في  فقط  يحدث  التعلم  أن  املعتقد  من  أواًل: 
للخبرات مغزى لدى املتعلم، يجب أن تكون قابلة لالستيعاب داخل بنية املعنى اخلاصة باملتعلم. 

باملتعلم،  اخلاصة  املعنى  ببنية  يرتبط  محتوى  وذات  إطار  في  تكون  أن  يجب  أنها  يعني  وهذا 

السابقة. التعلمية  خبراته  ومبجمل 

إن مجرد حدوث "واقعة سيكولوجية" ال ينتج عنها تعلم. يتحقق التعلم فقط حني يكون هذا 

احلدوث مرتبطًا بحاالت أخرى من خبرة املتعلم، وقابلة لالرتباط واالندماج في بنية معنى التعلم. 

إن بنى معنى املتعلمني هي التي تضفي أهمية على ما يتم إدراكه. وأّيًا ما كان الذي يسمعه 

املتعلمون أو يشاهدونه، إال أنه ميكن أن يصبح له معنى لهم فقط من خالل ذواتهم وليس في 
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وافتراضاتهم،  السابقة،  وظيفة خلبراتهم  يعد  يتعلمونه  ما  إن  معلومات.  من  تتضمنه  ما  ضوء 

وأغراضهم، وليس مجرد نتيجة للمثيرات احلسية التي يتعرضون لها، وفي هذا الصدد، يقول 

فريري": "باولو 

"ال ميكن للمرء أن يتوقع نتائج إيجابية من برنامج تربوي يخفق في تقدير رؤى العالم التي 

يتبناها الناس. إن نقطة البدء في تنظيم محتوى البرنامج التربوي، يتعني أن تكون من املوقف 

التناقضات  بعض  توظيف  ثنايا  وفي  الناس.  طموحات  ويعكس  الراهن،  احلقيقي،  الوجودي، 

األساسية، من الضروري أن نطرح هذا املوقف الوجودي احلقيقي الراهن للناس؛ باعتباره مشكلة 

 P.) تتحداهم وتتطلب استجابة، ال على املستوى األكادميي فحسب، بل على مستوى الفعل أيضًا

.(85 – 84 : 1970 ,Freire

ثانيًا: من املعتقد أيضًا أن عملية إضفاء معنى صادق على أي حدث، يجب أن يتم تعلمه في 
السياق الذي يحدث فيه، وفي إطار النمط الكلي لألحداث. إن اهتمام أصحاب النظرية النقدية 

ال ينصب على اكتساب ثم تنظيم مجموعة من الوقائع الفردية غير املترابطة، بل يتجه إلى تعلم 

جشتلطي لألحداث (أي األحداث في كليتها)، في ترابطها احليوي. إن التعلم الذي ميكن اعتباره 

تعلمًا ذا قيمة للمتعلم، يجب أن يكون ثمرة للتأمل والتفكير في أمناط تربط أجزاء حدث معني 

باملوقف الكلي حلدوث الواقعة.

طبيعة التعلم

يتصف التعلم - من وجهة النظر النقدية - مبجموعة من اخلصائص املترابطة املهمة في 

مقدمتها ما يلي:

يعد التعلم فعاًل اجتماعّيًا في املقام األول واألخير، أكثر منه عماًل فردّيًا. وكل عملية تعلم 

ونتائجها، وكذلك الوسائل والغايات، فإن الهدف األساسي يتمثل في حتقيق الذات اجتماعّيًا. 

ويتطلب التعلم ليس فقط اكتساب جماعة اجتماعية املعرفة، بل أيضًا توافق هذه اجلماعة حول 

طبيعة تلك املعرفة وصدقها. فالتعلم يوجه دائمًا نحو حتقيق توافق أو موافقة اجتماعية. إن هدف 

عملية التعلم في كليتها يتمثل في الواقع في التوصل إلى توافق حول ما ميكن أن تعتمد عليه 

اجلماعة، وتنطلق منه إلى نقد املجتمع وتغييره.

يحدث التعلم في الفصول الدراسية وفي املجتمعات احمللية، ويتطلب اندماجًا أو تفاعاًل مع 

اجلماعة االجتماعية "ميتد إلى ما وراء املدرسة .. إلى املجتمع احمللي" . وهذا يعني أن املنهج 

التعليمي يتطلب موقعني اجتماعيني مستقلني جتري فيهما عملية التعلم: داخل املدرسة وخارجها.
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يحدث التعلم من خالل اللغة والتواصل، اللذين يتضمنان تفاعالت من قبيل املناقشة اجلماعية؛ 

احلديث، الغناء، التمثيل، الدراما االجتماعية، النحت، العمل اجلماعي، وتوضيح القيم. ومن وجهة 

نظر عملية، فإن التعلم من خالل التواصل يعد تطويرًا للفصل الدراسي التقليدي: بداًل من قصر 

فإن  أو احملاضرات،  والصور،  املدرسية،  الكتب  املباشرة من  غير  نقل اخلبرات  على  التواصل 

التعلم يتحقق عن طريق احلوار بني التالميذ واملعلمني.

يتضمن التعلم بعض أشكال اخلبرة املباشرة. والتعليم الذي يخفق في تقدمي فرص حقيقية 

ملثل هذه اخلبرات، ال ميكن أن يأمل في الوصول إلى ممارسة ناجحة للتوافق االجتماعي.

التعلم ال يقتصر على اخلبرات املباشرة، لكن أصحاب النظرية النقدية يحاولون االقتراب 

بالتعليم أكثر فأكثر إلى اخلبرات املباشرة بقدر اإلمكان. لذلك، إذا كان على املجموعة أن تتعلم 

شيئًا مثل التاريخ، حيث ال ميكنهم احلصول على خبرات مباشرة، يحاول املربون تهيئة ظروف 

تقارب حدوث الوقائع التاريخية أو دمج الطالب في أعمال متثيلية تقارب اخلبرات املباشرة.

يتطلب التعلم اجليد أكثر من مجرد اجلهد الذهني، إذ إنه يتضمن أيضًا استجابة وجدانية ملا 

يتم فهمه، وينطوي على التزام مبوقف وعمل اجتماعي موجه ناحية إعادة بناء املجتمع .. والتعلم 

تقليدّيًا له ثالثة أبعاد الفكر، وااللتزام، والفعل؛ ولذا يتطلب املجتمع من الطالب القدرة على جمع 

الوقائع وتصنيفها، والقدرة في الوقت ذاته على التفكير في احلياة الواقعية، ونقدها، وصناعة 

القرارات والفعل االجتماعي. وباختصار، فإن التعلم يتطلب الفعل القائم على الفكر واملمارسة 

Praxis: "التأمل والفعل، في تفاعل جذري عميق بحيث إذا متت التضحية بأحدهما - حتى ولو 

.(75 : 1970 ,P. Freire) "جزئّيًا - فإن اآلخر البد أن يتأثر ويعاني

املتعلم يجب أن  إذ إن  املتعلمني خارج ذواتهم؛  البيئة من جانب  تفاعاًل مع  التعلم  يتطلب 

يتفاعل بنشاط مع شخص أو موقف كلي يصنع معنى. وعودة مرة أخرى إلى الشكل رقم (2)، 

فإن املتعلم (ذ) ال يتعلم في انفصال أو استقالل عن املثير الذي يأتي إليه من الواقع اخلارجي 

(م)، بل إنه يتعلم نتيجة مشروعات ومحاوالت صناعة املعنى التي يقوم بها بواسطة انخراطه 

وتفاعله مع املثير من مصدر خارجي (م). ومن ثم يتعني أن يكون هناك متعلم (ذ) يتفاعل بنشاط 

التفاعلي  والتعلم  املتعلم.  لدى  التعلم  ويتحقق  املعنى  صناعة  تتم  لكي  (م)؛  خارجي  واقع  مع 

يتحقق بشكل أفضل داخل اجلماعة االجتماعية حيث تؤثر اجلماعة على املتعلم ويؤثر املتعلم على 

اجلماعة، ومن ثم من املهم ومن املفيد أن يشارك األطفال باستمرار في بيئة اجتماعية يضفون 

عليها بهذه املشاركة ثراًء وإيجابية، وتثري البيئة بدورها شخصياتهم.
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أما عن مفهوم التعليم في نظرية باولو فريري .. فإنه يؤكد أواًل أنه في إطار التعليم التقليدي 

ينظر إلى التعلم على أنه "عملية إيداع"؛ املعلم فيها هو املودع، واملتعلمون مكان اإليداع، يتحدد 

في  املطلق  تفترض اجلهل  النظرة  وهذه  وتخزينها.  وتصنيفها،  املعلومات،  تلقي  دورهم مبجرد 

املتعلمني، وال تعتبر التعلم واملعرفة عملية بحث عن احلقيقة يقوم بها كل من املعلم واملتعلم.

وتقوم هذه النظرة أيضًا على فكرة الثنائية أو االنفصال بني املتعلم والعالم. فاملتعلم - من 

وجهة النظر هذه - يوجد "في" العالم، وليس "مع" العالم. اإلنسان متفرج وليس مشاركًا فاعاًل 

ومنتجًا. عقل مفتوح بطريقة سلبية الستقبال ما يودع فيه من العالم اخلارجي. لذا فإن عمل املعلم 

هو أن ينظم الوسيلة التي يدخل بها العالم في التالميذ.

وبهذا  التعليم يجعلهم أشد سلبية.  فإن  العالم ككائنات سلبية،  يتلقون  املتعلمون  دام  وما 

يصبح اإلنسان املتعلم هو اإلنسان املتكيف املتالئم مع العالم. ولذلك فإن هذه النظرة إلى التعلم 

تعمل على استمرار خضوع املتعلمني للواقع احلالي واالستسالم له.

التعلم - من وجهة نظر باولو فريري - عملية معرفية - اجتماعية يفهم بها املتعلمون العالم 

الذي يعيشون فيه، ويغيرونه.

التعلم - من وجهة نظر باولو فريري - عملية "معرفية - اجتماعية - حتررية" في الوقت ذاته. 

لذلك يجب أن تكون: حّقًا إنسانّيًا جلميع البشر، وليس ميزة تختص بها قلة من الناس. عملية 

جتمع بني الفكر والعمل. طريقة للتعبير عن النفس والتعبير عن العالم. مجااًل لإلبداع واخللق، 

فرصة لالختيار واتخاذ القرارات. وسيلة للمشاركة في العملية التاريخية واالجتماعية.

عملية التعلم - في هذا اإلطار- هي عملية حترر .. يتم خاللها إدراك العالم احمليط باملتعلم 

وابتكار نصوص (معرفة) تعبر عن فكره وإدراكه للعالم. وهي بذلك عملية "معرفية" بجانب كونها 

عملية حترر اجتماعي.

ولكي تتحول عملية التعلم إلى عمل معرفي حقيقي، يجب أن تتوافر فيها اخلصائص اآلتية:

أواًل: أن يدخل املعلمون واملتعلمون في حوار حقيقي.
ثانيًا: أن يقوم املتعلمون منذ البداية بدور إبداعي خالق في عملية التعلم، وأال يكتفوا مبجرد 

ترديد ما يلقى إليهم من معرفة ومعلومات واستظهارها.

ثالثًا: ينبغي أن ندرك طبيعة العالقة والوحدة بني الفكر واللغة والواقع. فالكلمة اإلنسانية 
ليست مجرد كلمة (أو مفردة لغوية). إنها كلمة وفعل؛ ومن ثم ينبغي عدم فصل عملية التعلم عن 

اإلطار االجتماعي الذي حتدث فيه.
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)4( مفهوم التدريس )التعليم(

إن االجتاه النقدي الذي تبناه "باولو فريري" ورؤيته املنحازة إلى الطفل باعتباره إنسانًا 

التربية  النقدية في  النظرية  النقدي ألصحاب  الفكر  وكذلك  اإلنسانية،  وفعااًل في احلياة  نشطًا 

والنظرية البنائية والتنظير اجلديد ملفهوم التعلم ،كان من الناحية التاريخية بداية إلعادة النظر 

في قضية التدريس باعتبارها ليس فقط وظيفة فنية تعليمية محايدة وإمنا أيضًا - وباألساس 

- وظيفة اجتماعية سياسية متس كل األجيال اجلديدة في احلاضر واملستقبل. وإذا عدنا إلى 

مالمح التوجهات التربوية النقدية ميكن استخالص املالمح العامة ملفهوم التدريس في كل من هذه 

النظريات. 

* معنى التدريس يف النظرية البنائية
تعلم" هو أن نضع  "معنى أن  تاريخية سابقة أن  التقليديون في مراحل  املعلمون  افترض 

هو  ما  عقلك  في  تدخل  أن  هو  "نتعلم"  أن  ومعنى  الطفل،  عقل  داخل  األخالقية  والقيم  املعرفة 

خارج نطاق ذاتك. ونتيجة لذلك، عمد املدرسون إلى تقدير الطاعة واالنصياع أكثر من تقديرهم 

الهتمامات األطفال ومبادراتهم، كما استخدموا الثواب والعقاب أكثر مما اعترفوا بتبادل اآلراء 

مع األطفال لتعزيز السلوكيات الطيبة. وقضوا بذلك على "االستقاللية الذاتية للمتعلم"، وهي هدف 

التعليم عند بياجيه والذي يختلف كثيرًا عن أهداف التعليم التقليدي.

لقد أدى تطور النظرية البنائية إلى رفض االفتراض التقليدي واعتماد افتراض جديد يقوم 

على احترام شخصية الطفل، ومعاملة الطفل على أنه إنسان له وجود فريد ومتميز، وقد توصل 

"بياجيه" في دراساته إلى أن حتليل ذاتية الطفل هي أفضل طريقة ملساعدته على تنمية املهارات 

الضرورية في املعرفة وفي التفكير. وكان مما غّير النظرة إلى الطفل، ظهور اجتاهات منها:

الطفل كائن عضوي حي، نشط وفاعل.  -

ميكن أن يسهم الطفل إسهامًا فاعاًل في عملية التعلم مبا له من إمكانات إدراكية وذهنية.  -

تتضمن وظيفة املعلم التعرف على ما ميتلكه الطفل من استعدادت وإمكانات، وتتضمن   -

وحاجاته. تفكيره  خصائص  على  التعرف  كذلك 

مفاهيمه  وتنمية  الطفل  تفكير  تطوير  في  تسهم  لكي  الدراسية؛  املادة  تنظم  أن  ينبغي   -

واجتاهاته.

ينبغي أن تكرس كل األنشطة والفعاليات الصفية وتربية الطفل تربية معرفية، ووجدانية،   -

وجسمية. واجتماعية، 
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التي  واخلبرات  للمعرفة  ومنظمًا  وحيوّيًا،  فاعاًل  الطفل  لتجعل  األنشطة  نهيئ  أن  ينبغي   -

له. ُتعرض 

الطفل مساهم ومعد للخبرات التي يرغب في تعلمها.  -

للطفل احلرية في اختيار النشاط الذي يسمح بتطوير شخصيته وفكره بالتعاون مع املعلم.  -

وقد أدى ذلك إلى ظهور معنى متطور للتدريس؛ حيث أصبح يعني بإثارة ذكاء الطفل إلى 

أقصى حد ممكن، كما يعنى بإتاحة الفرصة لقواه الذهنية العليا لتعمل في عمق؛ حتى تصل إلى 

الفهم املبني على أساس متني من التحليل والتعليل وربط األسباب مبسبباتها.

إن تلك النظرة اقتضت من املعلم أن يعامل الطفل باحترام شخصيته، وبتقدير استعداداته 

وقدراته؛ حتى يتشجع الطفل على استخدام ذكائه في عملية التعلم، وأن يتيح احلرية أمام الطفل 

ليفكر تفكيرًا مفتوحًا، وأن يقدر محاوالته ويحترم جهوده، باإلضافة إلى تشجيع تفاعل املعلم مع 

األطفال واحترام إنسانيتهم؛ ألن ذلك يساعده على معرفة األطفال وخصائصهم وأساليبهم في 

اإلدراك والتفكير، والتعلم.

إن مثل هذه األجواء تتيح للطفل أن يفكر تفكيرًا فاعاًل، فيمزج األفكار، ويصل بعضها ببعض 

وميارس التوقع والتخمينات املبنية على الفهم، ومن ثم يصل إلى اجلديد من القضايا التي لم تكن 

متوافرة لديه، ويساعده ذلك على فهمها واستيعابها ومتثلها، وأن يطور منها في النهاية نظامًا 

معرفّيًا شخصّيًا ومتالئمًا في الوقت ذاته مع واقعه ومجتمعه.

وحتى يتحقق للطفل مثل هذا النمط من املعرفة والتفكير، فإن على املعلم أن يتيح الفرص 

املناسبة التي تسمح للطفل بالتعبير عما يرى، ويسمع، ويقرأ، ويتخيل. إن هذه املناسبات تتيح 

للطفل استخدام قدراته وذكائه في التعلم، وتقلل من مناسبات تثبيط هممه، وتفكيره مبا يفرضه 

املعلم أو املوقف التعليمي من تهديد وتخويف، وسخرية، واحتقار لقدراته ونشاطاته ومساهماته.

هي  محددة،  معينة  مبراحل  املرور  األطفال  على  َتْفِرُض  التي  املغلقة  التعليم  أساليب  إن 

أساليب جامدة ال تتناسب وطبيعة عقل الطفل الذي يتحرك مبرونة منقطعة النظير أمامًا وخلفًا 

بها. التي مير  النمائية  املراحل  القيام بعملية ذهنية، وخالل  خالل 

إن الطفل يتعلم من خبراته اخلاصة واملواقف التي اختبرها بنفسه سواء كان مع أشخاص 

أو أفكار.

* دور املعلم اجليد يف النظرية البنائية 
ويقوم املعلم بدور حيوي ومهم وفقًا للنظرية البنائية، فهو املرشد أو امليسر، كما يقوم بتخطيط 
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أنشطة التعلم، وجعل املوقف التعليمي واقعّيًا وذا مضمون بحيث يسهل تطبيقه في احلياة، ويوفر 

بيئة تعليمية تبرز االختالف بني اخلبرات احلالية للمتعلمني واخلبرات اجلديدة التي ميرون بها.

وكمال  زيتون،  (حسن  التالي  النحو  على  البنائية  النظرية  في  املعلم  دور  تلخيص  وميكن 

.)190  :2003 زيتون، 

يقبل ويشجع ذاتية املتعلم، وينظر إليه على أنه صاحب إرادة.  -

يشجع االستقصاء وروح االستفسار والتساؤل.  -

املمارسات  كل  لتناسب  التقييم  ُسبل  وينوع  التعلم،  تقييم  عند  والفهم  األداء  على  يؤكد   -

التدريسية.

يهيئ املناخ الذي يساعد املتعلمني على تكوين املعنى بأنفسهم.  -

يتقبل االختالف في التفسير، وال يبحث عن اإلجابة الصحيحة الواحدة.  -

ال يضع معايير وقواعد ومستويات صارمة.  -

يخلق جوًا يشعر فيه املتعلم باألمان واحلرية في التعبير عن رأيه.  -

يجعل التعلم واقعّيًا ذا مضمون بحيث يسهل تطبيقه في احلياة.  -

يشجع املتعلمني على التعبير عن أفكارهم بطرق متعددة (قراءة، كتابة، حتدث، .... إلخ).  -

يعطي املتعلم الثقة في قدرته على بناء املعرفة.  -

املجتمع  بناء  إعادة  في  املستويات  أحد  في  التدريس  مقصد  يكمن  النقدية،  النظرية  في 

وحتقيق مجتمع العدل واملساواة، وفي مستوى آخر فإن هذا املقصد يتمثل في استثارة التالميذ 

إلعادة بناء ذواتهم؛ لكي ميكنهم اإلسهام في إعادة بناء املجتمع. وفي مستوى ثالث، ميكن القول 

إن مقصد التدريس يتمثل في استثارة التالميذ لكي يتعلموا كيف ينقدون املجتمع الراهن ويعيدون 

بناءه. غير أن استثارة الطالب لتعلم كيف يعيدون بناء املجتمع تتضمن مساعدتهم على تكوين 

مجموعة من املعاني، وبنى املعنى، ووظائف للتفسير بحيث يواجهون مشكالت اجتماعية ميكنهم 

حتليلها وفهمها ونقدها وتشكيل رؤية عن املجتمع األفضل تختفي فيه هذه املشكالت، ويعملون 

من أجل القضاء على هذه املشكالت االجتماعية.

تكوين  في  فقط  التأثير  يحاولون  ال  النقدية  النظرية  أصحاب  أن  إلى  اإلشارة  املهم  ومن 

التالميذ للمعاني. فهم يريدون أيضًا استثارة التالميذ لتكوين منهج فكري method إلدراك الوقائع 

االجتماعية وتفسيرها ونقدها، وبناء رؤية اجتماعية، والقيام بأنشطة وأعمال تتيح لهم فهم أزمات 
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اجتماعية محتملة في املستقبل ومواجهتها. وال شك في أن تزويد التالميذ مبنهج فكري يعد عاماًل 

حاسمًا ومهّمًا. ومع اعتقاد أصحاب النظرية النقدية في النسبية االجتماعية، فإنهم يرون أن املهم 

تعليم التالميذ تبني مدخل أو آخر An approach ملواجهة املشكالت االجتماعية بداًل من تزويدهم 

أثبتت فاعليتها في مواجهة مثل هذه املشكالت في املاضي أو في احلاضر. إن  ثابتة  مبعادلة 

ظروف املجتمع املاضية واحلالية ليست فقط ما يجب وضعه في االعتبار أمام التالميذ؛ إذ إن 

محور االهتمام الرئيس هنا هو مستقبل املجتمع.

أهمها طريقة  من  التدريس  من طرائق  عديدًا  التربية  في  النقدية  النظرية  رواد  ويستخدم 

احلوار واملناقشة، وطريقة حل املشكالت وطريقة اخلبرة واملمارسة، وتعتمد هذه الطرق على تعليم 

الطالب بطريقة غير مباشرة أو مباشرة من خالل االنخراط في أنشطة تربوية. 

 Colleague املدرس بوصفه زمياًل *
ينظر أصحاب النظرية النقدية إلى املعلم باعتبار أن تالميذه ميكنهم رؤيته على أنه "زميل" 

أو "رفيق"، وليس سلطة تتحكم فيهم. ينظران إلى املعلم والطالب باعتبار أنهما يقفان في اجلانب 

نفسه في كل من املناقشة واخلبرة. إنهما متحالفان في مواجهة الشر الذي يوجد في هذا العالم. 

وهما يتكامالن وليسا في حالة مواجهة. وهما يعمالن ويتعلمان من بعضهما: "ليسوا متعلمني 

.(67 : 1970 ,Freire) "وتالميذ، بل تالميذ - معلم، ومعلمون "تلميذ

ال ينظر إلى املعلم على أنه يعرف كل شىء وإلى التلميذ على أنه ال يعرف شيئًا، كالهما 

التعليم. عملية  بعضًا خالل  بعضهم  ملشاركة  يستحضر خبراته 

ليس املعلم هو من يفكر وحده في حني يقوم التالميذ باالستيعاب السلبي ملعلوماته، بل إن 

كليهما ينخرط بنشاط في صناعة املعنى بحضور كليهما. واملعلم ليس وحده من يتحدث بينما 

ليس  املعلم  مشترك.  في مشروع  بوصفه شريكًا  ويستمع  يتحدث  كالهما  بل  التالميذ،  ينصت 

هو من يختار احملتوى في حني يقبله التالميذ، بل إن كليهما لديه خبرات تثري محتوى التعليم. 

وليس التالميذ فقط هم من يظهرون معانيهم الداخلية أمام املشاركني لتحليلها وفحصها ونقدها، 

بل إن التالميذ واملعلمني يطرحون معانيهم الداخلية أمام املجموعة الختبارها وفحصها لفائدة 

املعلمني والتالميذ معًا. املوقف التعليمي ال يتضمن قيام املعلمني بالتدريس والتالميذ بالتعلم، بل 

كالهما يعلم ويتعلم من اآلخرين. واملعلمون ليسوا غير منهمكني وجدانّيًا ومنفصلني عن املناقشات 

واخلبرات، بل إن املعلمني والتالميذ منخرطون وجدانّيًا في التعلم ويطرحون على بعضهم أفكارهم 

وقيمهم وتترابط وتتداخل استجابات املعلمني والطالب في املوقف التعليمي.
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إن التربية احلقيقية ال يتم االضطالع بها بواسطة "أ" من أجل "ب"، أو بواسطة "أ" حول "ب"، 

بل بواسطة "أ" مع "ب" يتوسطهما العالم الذي يعيشون فيه (1970 : 82). 

* خصائص املعلمني
ثالث خصائص للمعلمني تسترعي االنتباه، إلى جانب اخلصائص التي متت مناقشتها.

ينظر أصحاب النظرية النقدية إلى اجتاهات املعلمني وتفسيراتهم ورؤاهم، على اعتبار أن 

لها أهمية كبيرة:

املعلمني. ومعتقداتهم  التربية ال يتضمن اجتاه  له معنى في  ابتكار (استحداث)  ثمة  "ليس   -

ومشاعرهم، واقتراحاتهم؛ فهذه جميعًا تعد مبثابة الهواء الضروري لبيئة التعلم، وهي التي 

.(33  :  1969  ,Postman & Weingartnes) نوعية احلياة في سياقها"  حتدد 

من املهم أن يكون املعلمون قادرين على تأمل أنفسهم ومجتمعهم وعلى استخدام التحليل   -

النقدي من أجل: "طرح أسئلة أساسية حول القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 

العالم  للمشاركة في  اإلعداد اجليد  تشكل حياتهم وحياة تالميذهم؛ بحيث ميكن جلميعهم 

.(192 : 2007 ,Mclaren) "األكبر وتغييره

ومعنى ذلك أنه من الالزم أن يكون املعلمون قادرين على التحليل النقدي لإليديولوجيات والقيم   -

واملصالح التي تكتنف دورهم بوصفهم معلمني والسياسات الثقافية التي ميارسونها داخل 

الفصل" (Giroux, 2006 : 7). "وقادرين على حتليل عالقاتهم باملجتمع األكبر لكي يفهموا 

أنفسهم فهمًا نقدّيًا كونهم فاعلني اجتماعيني" قادرين على إدراك أنهم قد يكونون متواطئني 

.(7 : 2006 ,Giroux) "مع أشكال القهر واملعاناة اإلنسانية

وكذلك من الضروري أن يكونوا قادرين على حتليل القوى الثقافية، واالجتماعية، والسياسية 

واالقتصادية العميقة التي تسهم في انعدام العدالة وفي غياب املساواة في مجتمعهم.

وقادرين كذلك على رؤية مجتمع أفضل في املستقبل والعمل على حتقيقه في الواقع. ويلخص 

"جيرو" خصائص املعلمني من وجهة النظر النقدية حني يشير إلى أنهم: "مثقفون يعملون على 

تغيير املجتمع .. إنهم يفهمون طبيعة تكوينهم اخلاص ويفهمون طبيعة مجتمعهم، ولديهم رؤية حول 

املستقبل، ويدركون أهمية التربية باعتبارها تعبيرًا عن اخلطاب العام، ولديهم إحساس برسالتهم 

في تزويد التالميذ مبا يحتاجون إليه لكي يصبحوا مواطنني نقديني .. إنهم يعتقدون في شىء ما، 

ويقولون ما يعتقدون به، ويقدمون معتقداتهم لآلخرين في إطار يضعه دائمًا موضع اجلدل ويجعله 
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قاباًل للبحث النقدي .. وفوق كل شىء، فإنهم قادرون على ممارسة القوة .. إن البيداجوجيا ترتبط 

دائمًا بالقوة .. قوة تتجه نحو تشكيل احلياة العامة وعالقات املدرسة". (1992, 15).

البنكي  التعليم  بني  بالتمييز  يبدأ  فإنه  فريري"،  "باولو  نظرية  في  التدريس  مفهوم  أما عن 

احلواري. والتعليم 

n التعليم البنكي .. أداة القهر
يعد التعليم البنكي واحدًا من أهم سمات مجتمع القهر، بل إنه في جوهره ليس سوى أحد 

دواليب القهر داخل املجتمع. وما يبعث على األسف واألسى أن هذا النظام التعليمي هو النظام 

الراسخ والغالب في معظم دول العالم الثالث. وفي ظل هذا النظام التعليمي، يصبح التعلم فيه 

ويصبح  املودعني،  بدور  فيها  األساتذة  يقوم  بنوك  إلى  الطالب  فيه  يتحول  اإليداع،  من  ضربًا 

األستاذ مصدرًا للمعلومات ومودعًا للمفاهيم، ينتظره الطالب في صبر ليستذكروا ما يقوله ثم 

يعيدوه. كما أنه في ظل هذا النظام البنكي في التعليم، يتحدث األستاذ عن الواقع وكأنه موات ال 

حياة فيه أو كأنه متوقف ومحصور، وبذلك تبدو املوضوعات التي يتم تدريسها غريبة ال عالقة لها 

بواقع املتعلمني، وتنتهي مهمة املعلم عند ملء عقول الطالب مبحتوى روايته وهو محتوى ُمبتسر 

ال يستثير ملكات التفكير لدى الطالب.

تلك هي النظرة البنكية إلى التعليم .. تعليم يعكس إيديولوجية القهر، إذ يفترض اجلهل في 

اآلخرين، وال يعتبر التعلم واملعرفة عملية بحث عن احلقيقة، يضع املدرس والتالميذ في طرفني 

متناقضني:

املدرس يعلم، والتالميذ يتعلمون.  -

املدرس يعرف كل شىء، والتالميذ ال يعرفون شيئًا.  -

املدرس يفكر، والتالميذ يفكر لهم اآلخرون.  -

املدرس يتكلم، والتالميذ يسمعون.  -

املدرس يفرض النظام ويعاقب، والتالميذ يخضعون للنظام.  -

املدرس يختار ويفرض اختياراته، والتالميذ يستجيبون.  -

املدرس يفعل، والتالميذ يتوهمون أنهم يفعلون.  -

املدرس يختار محتوى البرنامج، والتالميذ يتكيفون معه دون أن يؤخذ رأيهم فيه.  -

حالة  في  املزدوجة  السلطة  هذه  ويجعل  املهنية،  بسلطته  املعرفية  سلطته  يخلط  املدرس   -

التالميذ. حريات  مع  تناقض 



40
رؤى فكرية في تنشئة الطفل العربي

املدرس هو الذات، والتالميذ مجرد أشياء.  -

املفهوم  عن  بدياًل  احلرية  إلى  يدعو  والتربية  للتعليم  جديدًا  مفهومًا  فريري"  "باولو  يطرح 

البنكي.  التعليم  اسم  عليه  يطلق  الذي  التقليدي 

ويعتمد املفهوم اجلديد للتعليم على "احلوار" وطرح املشكالت التي يواجهها املتعلمون. وبداًل 

من املفهوم التقليدي للتعليم على أنه عملية نقل املعلومات (التعليم البنكي)، يتكون التعليم من أجل 

حترير اإلنسان من عمليات معرفية إدراكية، تعتمد على فاعلية التالميذ وإيجابيتهم.

ويقضي التعليم باعتباره ممارسة للحرية على الثنائية املزيفة بني املعلم والتالميذ، ويحطم 

العالقة الرأسية التي يتميز بها التعليم البنكي. عن طريق احلوار، يختفي مفهوم "معلم التالميذ" 

املعلم هو  املعلمون". ال يصبح  و"التالميذ  التلميذ"  "املعلم  املعلم"، ويظهر مفهوم جديد  و"تالميذ 

الشخص الذي يقوم بالتعليم، بل الشخص الذي يتعلم أيضًا خالل حواره مع التالميذ، وهؤالء 

بدورهم يعلمون في الوقت الذي يتعلمون فيه. أي أن املعلم والتالميذ يشاركون في عملية ينمون 

فيها جميعًا (باولو فريري، 1980 : 58).

هكذا جند أنفسنا - في فلسفة باولو فريري - أمام مفهومني متقابلني للتعليم: التعليم البنكي 

والتعليم احلواري. (باولو فريري، 1980 : 56 – 63).

مقارنة بني التعليم البنكي والتعليم احلواري

التعليم احلواريالتعليم البنكي

يخفــي الطريقــة التــي يعيــش بهــا اإلنســان فــي 

العالــم عــن طريــق وضــع العالــم فــي صــورة 

أســطورية.

ينزع هالة األسطورية عن العالم. 

ينظــر إلــى التعليــم علــى أنــه نقــل أو إيــداع 

الثقافــة. أو  للمعرفــة 

يرى التعليم باعتباره ممارسة للحرية.

ينظــر إلــى احلــوار علــى أنــه وســيلة إلدراك يقاوم احلوار.

ــم. العال

يحــاول أن يصنــع مــن التالميــذ مفكريــن يعتبر التالميذ كائنات تستحق املساعدة.

ناقديــن.

يقوم على أساس اإلبداع والتفكير الناقد.يحبط اإلبداع.
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يعتبر تاريخية اإلنسان نقطة االنطالق.ال ينظر إلى اإلنسان على أنه كائن تاريخي.

يؤكد على التغّير والتقدم.يؤكد على الثبات ويكتسب طابعًا محافظًا.

ــة يؤكد على القدرية. ــه مشــكلة قابل يطــرح هــذا الوضــع بوصف

ــر. للتغيي

يهــدف إلــى حتقيــق تكّيــف اإلنســان مــع الواقــع 

االجتماعــي، وبقــاء هــذا الوضــع دون تغييــر.
يهدف إلى تغيير الواقع االجتماعي.

ويتبني مما تقدم أن مفهوم التعليم احلواري يعبر عن رؤية تربوية مستقبلية، تتفق مع الطبيعة 

قاتاًل على  تقدمه وتطلعه لألمام، وعلى أن اجلمود ميثل خطرًا  التاريخية لإلنسان، ويؤكد على 

اإلنسان، وأن النظر إلى املاضي ينبغي أن يكون فقط وسيلة لفهم حقيقة الوجود وبناء املستقبل. 

ومن ثم، فهو مفهوم للتعليم يهدف إلى أن يحقق اإلنسان إنسانيته كاملة.

ومن ثم، يعتمد التدريس في نظرية "باولو فريري" أكثر ما يعتمد على حل املشكالت ومواجهة 

املتعلمني بأسئلة متثل مشكالت تواجههم في حياتهم الواقعية. ومن الطبيعي أن التعليم عن طريق 

النقدية من خالل حتليل ونقد طريقتهم في  املتعلمني على تطوير ملكتهم  حل املشكالت يساعد 

احلياة ومعطيات العالم الذي يعيشون فيه. فبينما يرفض املنهج البنكي أسلوب احلوار، فإن منهج 

طرح املشكالت يعتبر احلوار أساسًا من أجل فهم العالم. وبينما يعامل املنهج البنكي املتعلمني 

كأشياء يطلبون املساعدة، فإن منهج حل املشكالت يهيئهم ليصبحوا نقادًا ومفكرين.

n احلوار: ظاهرة إنسانية
احلوار - كما يقول باولو فريري - ظاهرة إنسانية؛ إذ ال ميكن أن يكون الوجود اإلنساني 

صامتًا. وأن تعيش - إنسانّيًا - معناه أن "تسمي العالم"، أو بعبارة أخرى أن تدرك العالم، وأن 

تتخذ منه موقفًا إيجابّيًا، وأن تعمل على تغييره.

احلوار إذن ضرورة "وجودية" جتمع بني الفكر والعمل، أي أن إدراك العالم والعمل على 

تغييره، يشمالن جميع الناس. لذلك ال ميكن أن يتحول إلى عملية "يودع" فيها إنسان أفكارًا في 

إنسان آخر، أو يعلم عن طريقها إنسان غيره من الناس.

إن عملية "اإليداع" هذه تتضمن رغبة اإلنسان الالحواري في السيطرة على غيره من الناس، 
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سواء اتخذت السيطرة شكاًل عنيفًا أو رقيقًا. ومع السيطرة ينعدم احلوار بني الفئة املسيطرة 

والفئة املسيطر عليها. فأمثال هؤالء الناس ال يستهدفون سوى فرض احلقيقة التي يعتقدون فيها 

على اآلخرين.

ولكي يتم احلوار ويكون مثمرًا يجب توافر بعض الشروط:

فال ميكن أن يوجد حوار في غياب حب عميق للعالم واحلياة والناس.  -

وال ميكن أن يتم احلوار مع وجود نزعة االستعالء على اآلخرين، أو الشعور بالتفوق عليهم.  -

وال يتم احلوار احلقيقي أيضًا دون وجود األمل، فاليأس نوع من الصمت، من إنكار العالم   -

والهرب منه. وينبغي أالَّ تكون حالة الالإنسانية التي يفرضها نظام ظالم دافعًا لليأس، بل 

لألمل. أن يدفع األمل إلى املقاومة من أجل حتقيق الهدف.

ويشترط احلوار كذلك توافر اإلميان القوي باإلنسان، والثقة بقدرته على اخللق واإلبداع   -

الناس. بني  املتبادلة  الثقة  ثم  واالستغالل،  والسيطرة  العبودية  من  والتحرر 

وأخيرًا ال ميكن أن يقوم حوار دون أن يتضمن تفكيرًا ناقدًا، ال يفصل بني اإلنسان والعالم، 

أو بني التفكير واملمارسة، ينظر إلى احلقيقة على أنها عملية مستمرة وليست شيئًا ثابتًا جامدًا 

.(محمد نبيل نوفل، 1990 : 36 – 38).

5( مفهوم المعرفة

صفة  تواترًا  أكثرها  كان  املعرفة،  مبفهوم  الصفات  بعض  بإحلاق  التربويون  انشغل 

من  كان  ملحوظني؛  وجهدًا  وقتًا  معناها ومضمونها  تفسير  واستغرقت محاوالت  "املوضوعية"، 

البعض اآلخر. ولهذا، فإن  البعض نقيضها لدى  نتائجها أن أضحت الصفة تضم لدى  أخطر 

املتابعة الدقيقة نسبّيًا جلذور هذا املفهوم، تفضي بنا إلى القول بأن األهم من التسمية والصفات 

والدالالت الواضحة والكامنة فيها، املضمون املباشر والواضح للمفهوم، والذي يشمل أكثر من 

إنتاجها.  وأساليب  ووظيفتها  بالواقع  عالقتها  إلى سياق  ليتجاوزها  املعرفة  مجرد خصائص 

* املعرفة يف النظرية البنائية
ثمة مصدران ملعرفة الفرد يشير إليهما "فيجوتسكي"؛ أحدهما يأتي من التفاعل مع البيئة 

ويطلق عليه، املعرفة اليومية، وهو نوع يتأثر بتفاعل األقران واللغة واخلبرات التي يحصل عليها 

الفرد والتي تستخدم أساسًا لنمو املستويات العليا من التفكير. واملصدر اآلخر من املعرفة هو 

الناجت من التفاعل والتجاوب الذي يحدث في الفصول الدراسية. ومن خالل هذين النوعني من 
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املعرفة، يتم بناء املعرفة والفهم، كما يتم أيضًا عن طريق دمج اخلبرات املدرسية مع اخلبرات 

خارج املدرسة. فاملتعلم يالئم املفاهيم اليومية داخل النظام املفاهيمي الذي يتم تعلمه في املدرسة، 

وفي الوقت ذاته ينبغي فهمها من خالل التطبيق بأمثلة محسوسة.

إن وظيفة املعرفة هي التكيف مع تنظيم العالم احملسوس، فالبنائيون يرون أن أهمية املعرفة 

تكمن في كونها نفعية؛ فهي تساعد الفرد على تفسير ما مير به من خبرات حياتية. وعليه، فإن 

بناء املعرفة في النظرية البنائية هي عملية بحث عن املواءمة بني املعرفة والواقع، وليست بعملية 

تطابق بينهما. (حسن زيتون، وكمال عبداحلميد زيتون، 1992 : 21).

وينكر البنائيون كما يقول ويتلي (Wheatley, 1991) مبدأ احلقيقة املوضوعية املطلقة؛ حيث 

إن املعرفة متصلة دائمًا بنشاط الفرد، وال توجد حقيقة منفصلة عنه، ويؤكد كثير من املنظرين 

على أن البنائية تفترض أن املعرفة ليست دائمًا صادقة ويجب أالَّ تكون كذلك.

* التشكيل االجتماعي للمعرفة يف النظرية النقدية
ينظر أصحاب النظرية النقدية إلى املعرفة ذات القيمة باعتبارها تتشكل اجتماعّيًا. ومن ثم، 

الثقافة)، ولها سياقها  تتوسطها  ثقافّيًا (أي  املعرفة (الصدق) تتشكل اجتماعيًا، وتتوسط  فإن 

التاريخي .. وحتدد أنواع اخلطابات (االجتماعية) املهيمنة ما الذي ميكن اعتباره هادفًا، ومهّمًا 

إليها  ينظر  القيمة  ذات  املعرفة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة   .(Mclaren, 2007 : 210) ومناسبًا 

على أنها تتشكل من خالل التفاعالت االجتماعية لألغراض االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

والثقافية:

"تعد املعرفة تشكيالت اجتماعية تضرب بجذورها عميقًا في مجموعة مترابطة من عالقات 

القوة .. إنها نتيجة ملوافقة أو قبول بني األفراد الذين يعيشون في ظل نوع معني من العالقات 

.(PP. 196 – 197) "(مثاًل، الطبقة، العرق، اجلنس مبعنى النوع) .االجتماعية

* املعرفة والقيم
تعد املعرفة تشكيالت اجتماعية محملة بالقيم، فهي تتضمن كاّلً من احلقيقة والقيمة، وتنطوي 

على الذكاء وموقف أخالقي مواٍز بالنظر إلى هذا الذكاء (سواء في شكل معنى أو وظائف، أو 

أبنية) تتداخل املعرفة والقيم وتترابط ترابطًا وثيقًا. وجند أصول هذا الترابط في نظرة املفكرين 

النقديني إلى الواقع من منظور األزمة االجتماعية الراهنة والتطلع نحو مجتمع املستقبل األفضل: 

عن طريق حتويل الواقع ونقده إلى رؤية حول مجتمع املستقبل األفضل، يصبح الذكاء جيدًا أو 
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سيئًا، له قيمة أو عدمي القيمة، أخالقّيًا أو الأخالقّيًا (Giroux, 2005 : 29, 67) حتريرّيًا أو قهرّيًا 

(McLaren, 2007 : 198) حني يساند أو يرفض الرؤية التربوية املثالية. وتعد القيم والذكاء 

حقيقتني واقعيتني. 

االنتماء)  مشاعر  الديني،  األمل  السياسي،  التفسير  املثال،  سبيل  (على  العلمية  واحلقيقة 

يتم احلكم عليها بواسطة السؤال: هل هي ذكاء له قيمة من حيث حتليل املجتمع الراهن ونقده 

واستشراف مجتمع املستقبل؟ املعرفة ليست كّمًا موضوعّيًا، ونقل املعرفة ليس شأنًا محايدًا. 

املعرفة لها قيمة ألنها سوف تساهم في حتقيق مجتمع املستقبل األفضل، وتشكيل املعرفة يعد 

نشاطًا أخالقّيًا ال ينفصل عن النشاط الثقافي الذي يحاول البحث عن رؤية مقنعة ملجتمع املستقبل 

األفضل والعمل على تنفيذها.

* املعرفة والواقع
مييز أصحاب النظرية النقدية بني الواقع الذاتي والواقع املوضوعي. ويعتقدون أن املعرفة 

أي  يوجد  إليهم:"ال  وبالنسبة  واملجتمع،  الفرد  من  لكل  الذاتي  الواقع  داخل  قائمة  القيمة  ذات 

"موضوع" في املطلق. "املوضوع" يوجد في عقول األشخاص املدركني. وما يفكر فيه كل شخص 

حول هذا املوضوع ميثل هذا املوضوع. ولقد كنا نتحرك في املدارس كما لو كانت املعرفة تكمن 

خارج املتعلم، وهي السبب في تصميمنا للمناهج التي نستخدمها بالصورة احلالية. لكن املعرفة 

.. متثل ما نعرفه بعدما نكون قد تعلمنا .. إنها نتيجة اإلدراك، وهي ذاتية وفردية مثل أي إدراك 

.(Postman & Weingartner, 1969 : 92) .آخر

املعرفة ذات القيمة ال توجد خارج التالميذ في الكتب أو الدوريات. إنها ال توجد في "كلمات" 

نها التالميذ ألنفسهم. إن تعريف املعرفة  منفصلة عن التالميذ. إنها تكمن في املعاني التي يكوِّ

يتم من حيث املعنى الذاتي الذي يكونه أصحابه. بالنسبة إلى أصحاب النظرية النقدية، فإن ما 

يعتقده املجتمع والتالميذ على أنه صادق وله قيمة يعد مهمًا أكثر مما ميكن اعتباره صادقًا أو 

ذا قيمة بأي معنى مطلق.

تكمن املعرفة داخل أصحابها، وتوجد في التفاعل البيئي ألصحابها؛ ولذلك يقوم كل شخص 

مهّمًا  افتراضًا  يعد  وهذا  نسبي.  اجتماعي  توافق  سياق  في  توجد  أنها  على  املعرفة  بتفسير 

وحاسمًا. ويتم التحقق من املعرفة وقيمتها من خالل التوافق االجتماعي؛ إذ إن ما يعتقد غالبية 

أعضاء املجتمع أنه صادق يعد صادقًا بالنسبة إلى هؤالء األشخاص. إن صدق هذه اخلبرات 
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األكثر حيوية في احلياة االجتماعية ألي ثقافة يتحدد بواسطة مدى اتفاق العدد األكبر املمكن من 

اجلماعة املعنية. ودون هذا العامل لالتفاق أو القبول، تصبح اخلبرة ببساطة غير صادقة.

* إنتاج املعرفة 
في احلديث حول إنتاج املعرفة، نحتاج إلى متييز حالتني مهمتني هما: إنتاج املعرفة بواسطة 

أعضاء املجتمع، وإنتاج املعرفة املدرسية (معرفة املنهج).

إن أعضاء املجتمع ينتجون املعرفة التي بحوزتهم. املعرفة ال تأتي للوجود بذاتها وال تكمن 

بسلبية في الواقع املوضوعي. إنها تأتي إلى الوجود حني يقوم شخص ما بفاعلية بوضع معنى 

ما على بيانات حسية. وهي تكمن داخل الوعي الذاتي لألفراد. والعملية التي بواسطتها يطبع 

إنتاج املعرفة.  التي يتم بواسطتها  العملية  البيانات احلسية، هي  شخص ما معنى وقيمة على 

فالبيانات احلسية أو املعلومات املوضوعية بغير معنى وقيمة يتم حتميلهما عليها بواسطة شخص 

ما، ال ميكن تسميتها معرفة. وبهذا الوصف، فإن بنية املعنى ووظائف اإلدراك، ووظائف التفسير 

لشخص ما تعد حاسمة ألصحاب االجتاهات النقدية. إنها الوسائل الرئيسة التي تعطي معنى 

وقيمة للمعرفة التي ينتجها الفرد. ولذلك، فإن املربني النقديني يرغبون في توجيه عمليات إضفاء 

املعنى هذه لدى التالميذ في اجتاه مجتمع املستقبل األفضل.

وهكذا، يحفز املربون تالميذهم على املشاركة في احلوار حول رؤيتهم للمستقبل بداًل من 

مجرد تلقينه هذه الرؤية. وكذلك يقوم معظم مصممي املناهج التعليمية باختيار املعرفة املدرسية 

التالميذ إلى إبداع تفسيرهم  التي يضعونها في مناهجهم وتتضمن موضوعات وأنشطة تدفع 

الذاتي لطبيعة املجتمع في املاضي أو احلاضر، واملستقبل. وتشتق من التحليل الشخصي لعاملهم. 

ويتم اختيار هذه املوضوعات واألنشطة لتضمينها في املنهج لكي تستحث الصغار على تنمية 

رؤاهم ملجتمع املستقبل األفضل.

إلى  الذاتية  املربني  نظرة  إلى  املقترح  النقدي  املنهج  في  املدرسية  املعرفة  أصول  وترجع 

املجتمع وهي موجهة- بصفة خاصة- نحو التأثير على الوعي الذاتي لألطفال؛ بحيث ميكن جعلهم 

فاعلني في مجال النقد االجتماعي، والتغيير االجتماعي.

أما عن املعرفة املوضوعية التي ميتلكها أصحاب اخلبرة األكادميية املتقدمة، التي عادة ما 

تتضمنها املناهج التقليدية، فهي ذات استخدام قليل لهؤالء التربويني، باستثناء ما ميكن حتميله 

عليها من قيم وما ميكن أن يساند رؤى التالميذ حول مجتمع املستقبل األفضل.
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* خصائص املعرفة 
ثمة ست خصائص للمعرفة يجدر اإلشارة إليها:

ال ينظر إلى املعرفة على أنها مجرد كم أكادميي، بل إن كاّلً من معرفة التلميذ "الداخلية" . 1

ومعرفتهم "األكادميية" يعد مهمًا ومستقاّلً ومفيدًا. إن كاّلً من معرفتهم "غير العقالنية" 

(الالوعي) و"العقالنية" (الواعية) تعد معرفة لها قيمة.

تعــد املعرفــة ذات صبغــة عقليــة وجتريبيــة فــي طبيعتهــا. املعرفــة ليســت مجــرد معلومــات   .٢

ــى  ــس عل ــة تتأس ــا"، فاملعرف ــوع م ــع موض ــرة م ــًا "خب ــا أيض ــا"، ولكنه ــىء م ــول "ش ح

ــرات. ــم هــذه اخلب ــى فه ــم عل ــاس وقدرته ــرات الن خب

مــع أن املعرفــة تعــد "شــخصية" تتعلــق بالشــخص املــدرك، فــإن أصحــاب النظريــة النقديــة   .٣

ــد املجتمــع وإعــادة  ــون فــي نق ــون يرغب ــي ميتلكهــا املجتمــع، فاملرب ــة الت ــون باملعرف معني

بنائــه عــن طريــق إعــادة بنــاء التوافــق االجتماعــي للجماهيــر، أي إجمالــي املعرفــة الكليــة 

التــي ميتلكهــا كثيــر مــن األفــراد الذيــن يتكــون منهــم املجتمــع.

يتبنــى أصحــاب النظريــة النقديــة مدخــاًل "جشــتلطّيًا" للمعرفــة، وينظــرون إليهــا فــي   .٤

عالقتهــا باملعــارف األخــرى. املعرفــة لهــا معنــى وقيمــة ألنهــا تدخــل فــي تكويــن "بنيــة" أو 

"منــط" معــني. أمــا اجلــزء الفــردي مــن املعلومــات، فــال يرتبــط بــأي موضــوع أو قضيــة 

ــل القيمــة. ــك يعــد قلي ــة منظمــة؛ ولذل ورؤي

ــة التخصصــات فــي  ــة باعتبارهــا ""متداخل ــى املعرف ــة إل ــة النقدي ينظــر أصحــاب النظري  .٥

طبيعتهــا"، ويتســاءلون ويتشــككون حــول "التصنيفــات الرئيســة لــكل املجــاالت املعرفيــة" 

.(Giroux, 1992 : 10)

إن املعرفة متداخلة التخصصات تخلق أشكااًل جديدة من املعرفة من خالل تركيزها على 

 Giroux,) تفكيك احلدود بني املجاالت املعرفية، وإيجاد فضاءات جديدة ميكن خاللها إنتاج املعرفة

69 : 2005). وكما يؤكد "جيرو": "فإن النضال حول إنتاج وخلق املعرفة" يعد موضوعًا يتعلق 

بالقوة، واألخالق، والسياسة".

للمعرفة  والسياسية  األخالقية  األبعاد  على  كاشفة  أضواء  النقديون  املفكرون  ويلقي 

واستخدامها، ويؤكدون على أن املدارس "يجب النظر إليها باعتبارها مواقع تتجمع فيها الثقافة، 

والقوة، واملعرفة إلنتاج "رؤية للمستقبل"؛ رؤية حتدد أي معرفة ميكن اعتبارها صادقة، وأخالقية، 

.(Giroux, 2006 : 4-5) قيمة".  وحتريرية، وذات 
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* املعرفة يف نظرية باولو فريري
تقع املعرفة في نظر "باولو فريري" داخل املتعلم نفسه وليس خارجه، ويتم حتصيلها والوصول 

إليها عن طريق عملية "بحث" وليس عملية تلقني، فال يوجد جهل مطلق وال حكمة مطلقة.

إن املعرفة في نظام التعليم البنكي تنتقل من خارج املتعلم إلى داخله عن طريق التلقني؛ 

ومن ثم فالتعليم هنا أداة للقهر. واإلنسان في نظر دعاة هذا النوع من التعليم - مجرد مشاهد 

يكون  السياق، ال  إبداع دوره، وفي هذا  قادر على  لوحده، وغير  قادر على معرفته  للعالم غير 

لإلنسان ضمير يحس بهذا العالم بل هو عقل فارغ مفتوح لتلقي ما يودع فيه. ويتبع ذلك منطقّيًا 

أن دور املعلم يكمن في صب املعرفة في داخل عقل التلميذ من أجل ملئه مبودعات يعتقد أنها 

متثل املعرفة احلقيقية. وهذا النوع من التعليم يزيد من سلبية التالميذ ويجعلهم أكثر تأقلمًا مع 

الواقع الذي يعيشون فيه، فاإلنسان املتعلم - حسب هذا املفهوم- هو اإلنسان املتكيف وهو بذلك 

يتالءم مع مجتمع القهر ويتناسب مع أهداف القاهرين الذين تتركز اهتماماتهم في ضرورة تكيف 

اإلنسان مع العالم الذي صنعه اآلخرون لهم والذي ال يعرفون له بدياًل، فبقدر ما تتأقلم األغلبية 

لهم األقلية املسيطرة، بقدر ما تكون األقلية قادرة على االستمرار  التي حددتها  مع األغراض 

في الهيمنة على املجتمع واملواطنني، وهكذا فإن النظرية وتطبيقاتها في مفهوم التعليم البنكي 

تخدم هذه الغاية بكفاءة تامة، وكذلك فإن طرق حتصيل املعرفة ومحتوى التعليم وأسس العالقة 

بني املعلم والطالب وكل مكونات العملية التعليمية تخدم هدفًا واحدًا هو حتييد قدرة الطالب على 

التفكير. (باولو فريري، 1980 : 55).

يحصل اإلنسان على املعرفة في نظر "باولو فريري"، بواسطة التأمل والبحث واحلوار .. 

هذه احلركة الدائمة من البحث، ومن التساؤل الفضولي الذي يؤدي بنا ليس إلى الوعي بالعالم 

على  القدرة  هذه  الدائم  البحث  حركة  وتخلق  أيضًا.  به  علمية  معرفة شاملة  إلى  بل  وحسب، 

التعلم واحلصول على املعرفة ليس للتكيف مع العالم فقط، بل أيضًا - وبصفة خاصة - للتدخل 

فيه، وإعادة خلقه، وتشكيله؛ وهذا كله يساعد املتعلم على فهم الواقع.

والنتيجة املنطقية لهذا املفهوم للمعرفة أن التدريس ليس مجرد نقل للمعرفة، بل إنه نسق 

بإثارة األسئلة والتساؤل عن املقصود من هذا السؤال أو ذلك، من أجل إثارة فضول  يتعلق 

ما حتى  إشباع فضول  يتم  إن  وما  املعرفي.  مواصلة فضوله  على  املعرفي واحملافظة  املتعلم 

يبدأ البحث من جديد، وقد ال يوجد شىء كالوجود اإلنساني ميثل هذا االنفتاح على املعرفة 

العالم. وعلى 
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)6( معنى التقويم

القرن  طوال  التقليدية  التربية  نظريات  جانب  من  واضحًا  اهتمامًا  التقومي  موضوع  نال 

املاضي؛ مما أكسبه اعترافًا بل تأكيدًا لدوره املهم واحليوي بوصفه مكونًا رئيسًا من مكونات 

العملية التعليمية .. إذا كان هذا التأكيد كبيرًا بالنسبة إلى دوره في النظريات التقليدية، فقد بدأ 

تأكيد دوره على مستوى الرؤى النقدية أيضًا في التزايد والتبلور. وفيما يلي عرض موجز لتصور 

أصحاب هذه النظريات ملفهوم التقومي.

بتقومي  تلميذ  كل  يقوم  حيث  الذاتي،  التقومي  على  البنائية  النظرية  التقومي يف  يعتمد 
من  إليه  توصلوا  ما  تقومي  خالل  من  ذلك  ويتم  أعمالها،  بتقومي  املجموعات  تقوم  كما  نفسه، 

جديدة. مواقف  في  حلول  من  إليه  توصلوا  ملا  مناسبة  تطبيقات  وإيجاد  استنتاجات 

كما يقوم املعلم أيضًا باحلكم على مدى ما وصل إليه املتعلمون من قدرة على الفهم، وعلى 

التغذية  للمتعلمني  املعلم  يقدم  كما  سابقة،  معلومات  من  لديهم  ما  مع  اجلديدة  املعلومات  دمج 

املناسبة.  الراجعة 

وال يستخدم املفكرون النقديون التقومي املوضوعي الرسمي خالل عمليات بناء املنهج 
وتطويره، لكنهم يستخدمون التقومي الذاتي.

إنهم يقترحون مدخاًل لنظرية ميدانية جشتلطية لتقومي املنهج والتالميذ، واألسئلة التي توجد 

هنا في عملية التقومي ليست من نوع: "كيف يتوافق املنهج "س" أو التلميذ "ص" مع املعيار "م"؟ 

ولكن من نوع: كيف يتوافق املنهج "س" أو التلميذ "ص" مع املعيار "م" في ظروف معينة؟ وهذا 

أن  وُيعتقد  باستمرار،  يتغير  التقومي  فيه  يتم  الذي  والسياق  واملكان  الوقت  األمر ضروري ألن 

التقومي الصحيح الوحيد هو الذي يحدث في ظل ظروف واقعية محددة؛ ومن ثم يتعني أخذ هذه 

الظروف في االعتبار.

م نفسه  التقومي ليس مجرد مقارنة ملخرجات متوقعة ملخرجات متحققة فعاًل، بل مقارنة للمقوَّ

م ويعمل به. - سواء كان املنهج أو التلميذ - بني كل من التوقعات واملجال الذي يوجد فيه املقوَّ

إن تقومي املنهج يتضمن االهتمام بالبيئة االجتماعية الذي يتم فيه اختبار املنهج وفحصه. 

ويتضمن تقومي التلميذ األخذ بعني االعتبار كاّلً من أداء التلميذ وقدرته على األداء. على سبيل 

املثال، في تقومي مفهوم الذات لدى الطفل من حيث متغير "قوته وقدرته في السيطرة على البيئة"، 

فإن املرء قد يستخدم وظيفة تتضمن األبعاد التالية: القوة التي يظهرها الطفل، السيطرة التي 
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ميكن للطفل امتالكها، السيطرة التي يفكر الطفل أنها لدى اآلخرين، ومدى السيطرة التي يفكر 

الطفل أنه ميتلكها. هنا فإن التقومي يتجه إلى حتليل العالقة بني:

القوة التي ميتلكها الطفل، باملقارنة بالقوة املتاحة له.  (1

القوة التي يفكر الطفل أنه ميتلكها، باملقارنة بالقوة التي يفكر أن بإمكانه امتالكها.   (٢

بالبيئة  جذرّيًا  يرتبط  وللمنهج  للتالميذ  النهائي  التقومي  فإن  النقدي،  املنظور  إلى  بالنسبة 

املعيار  املنهج، ورمبا كان هو  التالميذ. إن معيار فاعلية  التي يعيش فيها  االجتماعية اخلاصة 

الوحيد الصحيح .. يظهر حني يعود املشاركون من ورشة العمل إلى منازلهم. كثيرون ال يصبحون 

 1975 ,Adams & Horton) نشطني؛ لكن آخرين يكرِّسون أنفسهم للتغيير االجتماعي األساسي

.(216 – 215 :

وهنا يقّوم املنهج من خالل أداء التلميذ خارج املدرسة، واألمر نفسه يسري على تقومي التلميذ. 

إذ يعتقد أن ما يتعلمه التلميذ يقبل الفحص واالختبار فقط في حياتهم اليومية وممارساتهم خارج 

املدرسة، وفي ثنايا عملهم إلعادة بناء أنفسهم وإعادة بناء املجتمع في ضوء رؤية خاصة ملجتمع 

املستقبل األفضل.

خالل العملية التعليمية، وخصوصًا خالل املناقشات اجلماعية، يقوم املعلمون بتزويد التالميذ 

بتغذية راجعة حول معانيهم، وبنى املعنى والوظائف اإلدراكية والوظائف التفسيرية لديهم .. إذ 

إن هدف مساعدة التالميذ على اكتساب الوعي والفهم اللذين سوف يعيناهما على إعادة بناء هذه 

املعاني وكذلك تطوير "بنى املعنى" و "وظائف اإلدراك"، و"وظائف التفسير" وتنمية قدراتهم، أن 

يصبحوا أكثر وعّيًا وفهمًا وقوة على التحليل والفهم، واستشراف املستقبل والعمل في املواقف 

االجتماعية. فالتقومي والتغذية الراجعة يستهدفان مساعدة التالميذ على إعادة بناء أنفسهم؛ بحيث 

يصبحون قادرين بدورهم على تقدمي املساعدة لآلخرين في مجال إعادة بناء املجتمع.

وفي فلسفة باولو فريري - أيضًا - يقوم املتعلم نفسه بالتأمل في قيمة ما تعلمه وفي مدى 

تقدمه. وفي التقومي النهائي لتعلمه؛ باعتباره محور العملية التعليمية، فهو إيجابي ونشط وباحث 

عن املعرفة في أكثر من مصدر، مستخدمًا أنواعًا من األنشطة التعليمية املختلفة ومطبقًا إياها 

الكتشاف املعرفة، ولذلك فهو يقَيّم نفسه بنفسه من خالل املواقف التعليمية التي مير بها، وهذا 

كله يؤدي إلى تكوين متعلم واٍع من خالل أنواع املهارات التي اكتسبها ويتحقق لديه االعتماد على 

النفس وحتمل املسئولية. (أحمد إبراهيم أحمد أبو احلسن، 2011 : 55).
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ثالثًا: استخالصات أساسية ختامية
انشغلت الورقة احلالية مبحاولة تلخيص وحتليل بعض املالمح العريضة للمفاهيم التربوية 

األساسية في ثالثة اجتاهات تربوية معاصرة تفسر التربية- بوجه عام- وأهدافها ودور املعلمني 

واملعرفة املدرسية، تفسيرًا جديدًا متقاربًا ومتشابهًا قائمًا على وضع الطفل / التلميذ في محور 

العملية التعليمية؛ باعتباره إنسانًا مشاركًا في تعليم نفسه وتعليم اآلخرين، وأساسه أن يشعر 

بالعالم  تتعلق  الطالب فيه كمعلميهم أنهم يسمعون صوت أنفسهم وصوت زمالئهم في قضايا 

الذي يعيشون فيه.

وهذه االجتاهات النظرية التي عنيت الورقة احلالية بتناولها، هي:

النظرية البنائية / االجتماعية.

النظرية النقدية في التربية.

نظرية باولو فريري.

وركزت الورقة على املفاهيم والقضايا التربوية التالية:

األهداف التعليمية.

مفهوم الطفل / املتعلم.

التعلم.

التدريس.

املعرفة.

التقومي.

وفيما يلي أهم األفكار الرئيسة التي ميكن استخالصها من التحليالت التي ُأجريت في سياق 

هذه الورقة.

إن املفاهيم ذات الصلة بالعملية التعليمية يف النظرية البنائية االجتماعية تختلف 
عن املفاهيم التربوية في النظريات التقليدية. فاملعرفة هنا توجد داخل املتعلم نفسه ويكون مشاركًا 

في صياغة األهداف التعليمية بنفسه؛ باعتباره محور العملية التعليمية، فهو إيجابي ونشط وباحث 

عن املعرفة في أكثر من مصدر ومستخدم أنواعًا من األنشطة التعليمية املختلفة ومطبق إياها 

بها. وهذا  التي مير  التعليمية  املواقف  بنفسه من خالل  نفسه  يقّيم  أنه  املعرفة، كما  الكتشاف 

كله يؤدي إلى تكوين معلم واٍع من خالل أنواع املهارات التي اكتسبها ويتحقق لديه االعتماد 

على النفس وحتمل املسئولية. ولهذا القت هذه النظرية قبواًل واسعًا وانتشر استخدام النماذج 
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(أحمد  واملجتمعات  الدول  أغلب  عبر  التعليمية  األوساط  من  كثير  في  منها  املنطلقة  التدريسية 

إبراهيم أحمد أبو احلسن، 2011 : 55).

وميكن استنتاج أهم املفاهيم واملبادئ التربوية للبنائية االجتماعية فيما يلي:

تعتمد النظرية البنائية على عدة مبادئ منها :

التأكيد على عملية صنع املعنى في التعليم.  -

التفاعل االجتماعي وسيلة يتم من خاللها احلصول على املعاني من خالل اللغة.  -

يعتمد املعنى على البيئة االجتماعية؛ فاملعنى اخلاص باألفراد يعود إلى املواقف واألحداث   -

ببيئتهم. اخلاصة  االجتماعية 

تعتمد عمليات النمو والتطور في احلياة على التفاعل والتعلم االجتماعي اللذين يحدثان؛   -

املمكن". النمو  "حيز  بـ  الظاهرة  وتسمى هذه  املعرفي،  التطور  إلى  يؤدي  مما 

الثقافي احمليط بهم  السياق  العالقات االجتماعية بني األفراد وعلى  التركيز على أهمية   -

بهما. ويتأثرون  فيهما  يؤثرون  الذين 

التأكيد على أهمية إعطاء الفرصة للمتعلم باالعتماد على النفس وحتمل املسئولية.  -

املشاركة واحلوار بني املتعلمني واملعلم وبني املتعلمني وبعضهم البعض أساسي في عمليات   -

التعليم والتعلم.

تشجيع املتعلمني على البحث والتنقيب واالستقصاء من خالل طرح أسئلة مفتوحة النهاية،   -

وحثهم على توجيه األسئلة إلى زمالئهم.

توفير الوقت الالزم للمتعلمني لبناء العالقات االجتماعية فيما بينهم وتكوين مجموعات العمل.  -

االجتماعية  باألبعاد  االهتمام  مجال  في  ومهمة  كثيرة  أفكارًا  النقدية  النظرية  قدمت 
وتضمينها في مناهج التعليم، وساعدتنا على فهم أن التربية هي - في املقام األول واألخير- 

عملية اجتماعية، وأن املنهج املستتر يؤثر بطرق عديدة على املتعلمني، وأن كل مجاالت املعرفة 

أنه  إدراك  إلى ضرورة  التربويني  أنظار  النقدية  النظرية  لفتت  لقد  اجتماعية.  قيمًا  حتمل معها 

للتالميذ  واألخالقية  والسياسية،  االجتماعية،  للقيم  يتنبهوا  وأن  قيمي  تبني موقف  عليهم  يتعني 

تعنى  املدارس يجب أن  أن  النقدية على  النظرية  بتعليمهم. إن إصرار أصحاب  يقومون  الذين 

مبشكالت مجتمعنا وحالة انعدام العدالة التي يعاني منها املواطنون، لها تأثير قوي على املدارس 

وتضيف ُبعدًا مهّمًا الهتماماتهم األكادميية واملهنية. هذه النظرية مهدت التربية لطرق في التفكير، 

اإلنسان،  مثل حقوق  االجتماعية  القضايا  مع  التعامل  على  التالميذ  تساعد  والعمل  واملشاعر، 
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والتحيزات العرقية واجلنسية، والتلوث البيئي وغيرها من قضايا احلياة االجتماعية املعاصرة.

ومن أهم املفاهيم واملبادئ التي ميكن االستدالل عليها من أفكار النظرية النقدية ما يلي:

عناصر  كل  في  بإيجابية  مشاركتهم  يتعني  اجتماعيون  فاعلون  هم  املتعلمون  األطفال/   -

البيت. وفي  املدرسة  في  التربوية  العملية 

التي  الناجتة من اخلبرات  الذاتية  املعاني  فريدة من  بداخلهم مجموعات  يحمل األطفال   -

جتاهلها. اآلباء  أو  للمعلمني  ميكن  وال  يواجهونها، 

التعلم ليس عماًل سلبّيًا لدمج الواقع املوضوعي داخل العقل مبجرد االستيعاب، لكنه بناء   -

فيه. الذي يعيشون  بالعالم  املتعلق  الفهم والوعي  بالتالميذ وإبداع  املعاني اخلاصة 

النقد  ملمارسة  التالميذ  استثارة  في  يكمن  النقدية  النظرية  في  للتعليم  الرئيس  الهدف   -

واألكثر  األفضل  نحو  املجتمع  تغيير  في  للمشاركة  واالستعداد  املوضوعي،  االجتماعي 

عدالة.

املعرفة ذات القيمة ال توجد خارج التالميذ في الكتب أو في الدوريات، إنها تكمن في املعاني 

التي يكونها التالميذ ألنفسهم؛ ولذلك يجب دراسة وحتليل هذه املعاني وتضمينها في املنهج لكي 

تستحثَّ الصغار على تنمية معانيهم الذاتية ورؤاهم حول مجتمع املستقبل.

لعل أهم إسهامات باولو فريري التي ميكن استخالصها من أفكاره التربوية، مفهوم التعليم 

وإسهاماتهما  آراؤهما  وتكون  كاملة،  إنسانيتهما  واألبناء  الطالب  فيه  ميارس  الذي  احلواري 

املرتبطة بواقع حياتهم فاعلتنْي في العملية التعليمية بدرجة تساعد املعلم والوالد نفسه على فهم 

هذا الواقع. واحلوار - في فلسفة باولو فريري- يعني عدم فرض رأي ما على اآلخر كما هو احلال 

في التعليم التقليدي. والتعليم احلواري يعني أن يدخل املعلم في عالقة حوارية مع طالبه يكون 

محورها آراءهم عن العالم؛ ذلك أن آراءهم عن الواقع / العالم هي صميم خبرتهم ووعيهم به، 

ويحذر فريري اآلباء واملعلمني قائاًل إنهما إذا لم يتنبها إلى أهمية عدم فرض اآلراء على الطالب 

أو األبناء أو على اآلخرين، فإن علمهم لن يكون سوى نوع من الدوران في فلك املفهوم التقليدي 

والوعظي نفسه للتعليم والتربية. وينبه فريري إلى أهمية أن يتبنى املفكرون واآلباء لغة يفهمها 

الطالب واألبناء، والدخول إلى التعليم بطريقة حوارية تكشف عن التصورات املبدعة وحترك وعي 

الناس لتمثل هذه التصورات، وذلك هو ما يحتم أن تقوم مادة احلوار على آراء الطالب والناس عن 

العالم أو الواقع الذي يعيشونه. (شعبان مكاوي، 1999 : 35). وميكن إيجاز أهم مبادئ "فريري" 

األساسية فيما يلي:
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قامت أفكار وبرامج باولو فريري التربوية على أسس فلسفية واضحة محددة هي:

اإلميان العميق باإلنسان وبجماهير الشعب وقدرتهما على تغيير أوضاعها وتغيير العالم.. 1

ال يوجد أبدًا تعليم محايد، إما أن يكون التعليم ممارسة للقهر محاواًل فرض قيم الفئة . ٢

املسيطرة وثقافتها على الناس، وإما أن يكون ممارسة للحرية ومحاولة ملساعدة الناس 

النقد واحلرية واإلبداع واملبادرة. على 

إثارة . ٣ على  وحثهم  التالميذ  أمام  املشكالت  إثارة  على  يقوم  الدميقراطي  النقدي  التعليم 

األسئلة، كما يعتمد على احلوار بني التالميذ واملعلم، وبينهم وبني زمالئهم في سبيل البحث 

عن املعرفة.

النظر إلى املعرفة على أنها عملية بحث وليست عملية تلقني، وأنه ال يوجد جهل مطلق وال . ٤

حكمة مطلقة.

النظر إلى العالم على أنه عملية متجددة متغيرة وليس وضعًا ثابتًا.. فيزيقّيًا واجتماعّيًا.. ٥

إن الوعي والنظرة الناقدة مفتاحا الطريق إلى التعلم، وفهم العالم، وتغييره.. ٦

 Paulo Freire, 1974 : 42 –) ــي ــر اجتماع ــي وحتري ــر اجتماع ــة تغيي ــم عملي إن التعلي  .7
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نموذج تنشئة الطفل يف املجتمع العربي يف عالم متغري

مقدمة
أطفال اليوم يجسدون أمل األمة العربية .. وغدها املشرق. والنمط الذي تستخدمه في تنشئة 

هؤالء األطفال يحدد مالمح شخصياتهم. ومالمح مستقبل أوطانهم .. وموقع هذه األوطان من 

احلضارة اإلنسانية.

وميثل األطفال في الفئة العمرية من 5 - 14 سنة 29% من سكان الوطن العربي عام 2014. 

وميثل هذا النمو في أعداد األطفال التحدي الذي يواجه معظم الدول العربية حيث تتمخض عن 

هذا النمو حاجة ملحة لالستجابة حلقوقهم واحتياجاتهم.

ويزيد من أهمية قضايا الطفولة العربية وتنشئتها وخطورتها زيادة التحديات التي تواجه 

العربي: العالم 

حيث تشهد أركانه وفاة نصف مليون طفل سنوّيًا ألسباب ال ميكن جتنبها، كذلك وجود   -

11 مليون طفل خارج التعليم االبتدائي، 13 مليون طفل عامل، 20 مليون أمي وأمية، 

باإلضافة إلى استمرار منازعات عنيفة في العالم العربي تلقي بظاللها القاسية على ماليني 

األطفال حيث تتواضع آليات احلماية الدولية والعربية.

وكذلك مؤامرة الصمت حول عديد من اإلسهامات حلقوق الطفل من خالل العنف واإلساءة   -

واالستغالل، واحلرج من تناول بعض القضايا مثل ختان الفتيات والزواج املبكر، والضرب 

إلى  تصل  ومتخلفة  قدمية  بعقليات  األحداث  مع  والتعامل  والبيت  املدارس  في  والعنف 

وضعهم في سجون يجاورون فيها أشكال املجرمني كافة.

والتحديث  العوملة  بفعل  العربية  بالدول  التي حلقت  التغيرات  التحديات  إلى هذه  تضاف   -

والتي ألقت بظاللها على تنشئة األطفال؛ فلم تعد األسرة العربية متثل املرجعية القيمية 

واألخالقية بالنسبة إلى أبنائها؛ بل باتت البيئة العربية: أسرة ومدرسة وسياق مجتمعي 

عام مشحونة بعديد من املتغيرات التي من شأنها كبح أي محاولة للتخلص من أسر اآلثار 

السلبية لهذه العوملة.
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وتتكون شخصية الطفل وثقافته من مجموعة القيم واملعايير واملعتقدات والرموز واملفاهيم   -

واالجتاهات الفكرية واألمناط السلوكية التي يكتسبها خالل عملية التنشئة االجتماعية ومن 

اخلبرات واملمارسات التي يتعرض لها من خالل النظم االجتماعية ومؤسسات التنشئة 

بدءًا باألسرة، ومرورًا باملدرسة ووسائل اإلعالم، وانتهاء باملجتمع املدني ومؤسساته.

والالفت للنظر هنا في عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم بها هذه املؤسسات أن رؤيتها   -

لعملية التنشئة تقوم على وضع الطفل في أسفل سلم األولويات، مهمل القيمة والكرامة في 

أحيان كثيرة، ُيؤمر وُينهى وفق رغبات الكبار، وعليه دائمًا اخلضوع والطاعة.

نزعة شريرة،  بفطرته على  ينطوي  أنه  الطفل على  إلى  أيضًا  التنشئة  وتنظر مؤسسات   -

يجب استئصالها والتأثير في غرائزه وميوله الطبيعية؛ من أجل تعزيز وتكريس احلساب 

والضرب. والتسلط  واإلكراه  القسر  عمليات  عن طريق  ذلك  ويتم  تنشئتهم،  في  األخالقي 

وفي ضوء هذه التحديات التي تواجه املجتمعات العربية في عملية التنشئة ألطفالها، وفي 

سياق الرؤى السلبية ملضمون التنشئة واالنتهاكات التي حتدث كل يوم حلقوق األطفال العرب يبدو 

أنه ال خيار أمام املجتمع العربي، إالَّ باملبادرة بالتفكير والبحث عن "منوذج عربي بديل" لتنشئة 

األطفال من منظور عصري متكامل يستهدف حدوث تغييرات في الرؤى واألفكار واملمارسات 

التربوية التي ستكون لها على املدى الطويل ظالل على الشخصية العربية القادرة على العمل.

انطالقًا من ذلك، تطرح هنا مبادئ ومعايير منوذج جديد لتنشئة األطفال العرب الذين ميثلون 

ثلث عدد سكان الدول العربية.

ندعو لنموذج يسهم في بناء اإلنسان العربي احلر القادر على الفعل، واملشاركة الفعالة في 

بناء مصيره؛ منوذج ينفض كوابح التسلطية والقهر وينشغل ببناء التفاعل اخلالق؛ منوذج يستفيد 

من تطورات علم التربية من ناحية واخلبرات التربوية املعاصرة اخلالية من التسلط والقهر من 

ناحية أخرى؛ منوذج يفتح اآلفاق لتكوين مجتمع عربي جديد يحقق فيه اإلنسان أقصى درجات 

إنسانيته، ويتحول فيه اإلنسان إلى نقطة املركز فيصبح هو الهدف والغاية والوسيلة. ويصور 

منوذج التنشئة املأمول عالقات املؤسسات القائمة على التنشئة على أنها عالقات تفاعلية إيجابية 

حتتوي الطفل في عملية تنشئة متكاملة األبعاد. وفي هذا اخلضم ميكننا وضع بعض املبادئ 

واملعايير التي قد يتأسس عليها منوذج جديد في التنشئة االجتماعية.
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1. حول ضرورة النموذج العربي للتنشئة
إن املعالم املشتركة بني الدول العربية في التاريخ والثقافة والتنظيمات املجتمعية تسمح لنا، 

دون حتفظات كثيرة، أن نتحدث عن التنشئة العربية للطفل بوصفها نشاطًا عاّمًا ال تختلف سماته 

وقسماته بني دولة عربية وأخرى. ومع اختالف الدول العربية في كثافتها السكانية وفي ثرواتها 

املادية وفي مستويات معيشتها، إالَّ أن التشابه في واقع النظرة إلى الطفل وتنشئته، وفي أساليب 

رعايته وحمايته، أمر يستلفت النظر، وميثل ظاهرة تستحق الدراسة بإيجابياتها وسلبياتها. ومن 

هنا ميكن احلديث عن التنشئة العربية للطفل في مجملها.

ومن املهم اإلشارة باختصار إلى سمتني متميزتني ينصف بهما منوذج التنشئة السائد اآلن 

في املجتمعات العربية هما: عدم االتساق في املفاهيم واآلراء بني مختلف املؤسسات املسئولة 

عن التنشئة، وغياب املبادرات والبرامج املعنية بتدريب أعضاء مؤسسات التنشئة على املبادئ 

والفاعلية األساسية لتنشئة الطفل.

أما عن عدم اتساق اآلراء بني مؤسسات التنشئة: فنجد أن املدارس ووسائل اإلعالم قد 
تعمل أحيانًا على تنمية مجموعة من القيم املتناقضة. كما ال توجد خلفية مشتركة أو إطار مرجعي 

أو أسلوب واضح تتم على أساسه تنشئة الطفل في األسرة أو املدرسة. فيمكن أن تتم ممارسة 

أسلوب واهتمام بقيم مغايرة ومتناقضة أحيانًا بني املؤسستني، أو يتبدى في التناقض الصارخ 

بني أسلوب األب وأسلوب األم، أو التناقض بني ما نعتقد وما منارس. إن منوذج التنشئة العربي 

الراهن هو منوذج متباعد ومشتت وغير متفاعل. فاإلطار الثقافي العام احلاكم يشوبه عديد من 

املشكالت التي ميكن أن تكشف عنها قراءتنا لهذا النموذج الفعلي الواقعي والذي سوف نعرض 

له تفصياًل فيما بعد.

والتواصل  االتصال  وما يصاحبها من وسائل  املعاصرة،  العوملة  ذلك قضايا  إلى  تضاف 

االجتماعي، وما يترتب عليها من انحسار في الزمان واملكان، يخرج الفرد من دائرة األسرة، 

إلى دائرة ثقافة عاملية تسهم في تشكيل وعي الفرد وبناء شخصيته. هنا تتجلى أزمة التنشئة 

االجتماعية التي تضع الفرد أمام مؤثرات عديدة قد يجد نفسه مشتتًا أمامها.

وهكذا تتبني أهمية انطالق مختلف عمليات تنشئة الطفل في مؤسسات التنشئة كافة من 

خلفية أساسية، ميكن أن تتم عمليات التنشئة في ضوئها. أي أن يكون هناك خط تربوي يعد 

القاسم املشترك الذي تتجمع حوله بواتق التنشئة املختلفة بحيث تصبح املبادئ واملعايير املشتقة 
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من هذه اخللفية املشتركة ذات طبيعة استرشادية مرنة لكل مؤسسات تنشئة الطفل وتفاعالتها، 

تساعد األب واألم في األسرة، واملعلمني في املدرسة، واملجتمع مبجاالته كافة ، وذلك حتى تتمكن 

من تنشئة األطفال والنشء بالصورة التي تتالءم مع النهوض باملجتمع العربي.

ومعايير  مبادئ  يحدد  جديد  عربي  منوذج  عن  البحث  الضروري  من  بل  إذن  املهم  من 

استرشادية أساسية تفيد في توجيه املشاركني في عمليات التنشئة بحيث ميكن انتفاء التناقضات 

لقيمها. الواقعية  التي قد تنشأ بني فعاليات مختلف املؤسسات وبني املمارسات 

والكفايات  املعرفة  من  الطفل  تنشئة  على  القائمني  من  الكبار  متكن  عدم  عن  أما 
الالزمة لتنشئة األطفال على أسس علمية وأخالقية وتربوية معاصرة وهي السمة الثانية 
التي متيز عمليات تنشئة الطفل في الدول العربية، فنجد في املجتمع العربي، أن معظم اآلباء 

واألمهات واملعلمني ليس لديهم سوى معرفة محدودة عن حاجات الطفل في مراحل منوه املبكرة 

يتلقني معلوماتهن من أمهاتهن ومن األقارب واجليران. واألفكار السائدة في طريقة  واألمهات 

تربية الطفل - في األسرة وفي املدرسة - هي أفكار اجليل السابق، وغالبًا ال توجد سوى فروق 

ومراقبته،  ومعاقبته  إثابته  حيث  من  والصغار  الكبار  بني  حالّيًا  السائدة  العالقات  في  طفيفة 

والعالقات التي كانت متبعة منذ ثالثني أو أربعني عامًا.

ينحصر  بحيث  واملدرسة؛  األسرة  إطار  في  تستمر  وقيمها  الثقافة  قواعد  أن  وهكذا جند 

التغيير في اجلوانب الشكلية مثل عادات امللبس والسكن واألثاث واجلوانب االستهالكية األخرى.

أما أمناط العالقات واألعراف والقيم االجتماعية واملواقف ووجهات النظر التقليدية، فهي 

أساسًا بال تغيير.

وطاملا أن اجليل اجلديد ينخرط ُحكمًا في احلياة االجتماعية على أساس قيم اجليل القدمي، 

التغيير الصحيح ال ميكنه  والواقع أن  التغيير االجتماعي بطيئًا ومحدودًا.  فال عجب أن يكون 

أن ينشأ إال في السنني األولى من حياة الطفل، أي في منط التنشئة التي يتلقاها الطفل وكيفية 

اكتسابه القيم والسلوك االجتماعي، بواسطة األسرة ومؤسسات التنشئة األخرى بعد ذلك.

التغيير في أساليب  يبدو مرتبطًا مبدى  العربي  العالم  االجتماعي في  التغيير  فإن  وهكذا 

أمرين: الهدف، من حتقيق  لبلوغ هذا  بد،  تعليمه. وال  الطفل ووسائل  تنشئة 

تنمية معارف اآلباء واألمهات واملعلمني، وكل املعنيني بشئون األطفال )اإلعالميني واملجتمع . 1

املدني واحلكومي( حول طبيعة منو الطفل واحلاجات اخلاصة به، باإلضافة إلى وسائل 
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تلبية هذه احلاجات ومبادئ التنشئة السليمة.

حتديد نوع التغيير الذي نبغي حتقيقه في مجموعة قيم الطفل وأمناط سلوكه. . 2

ويجب عدم االقتصار على اآلباء واملعلمني ورجال اإلعالم واملجتمع املدني في مجال تنمية 

الناس  يدرك  لكي  العربية؛  الشعوب  عامة  إلى  التوجه  يجب  بل  األطفال،  تنشئة  حول  معارفهم 

العربي  املجتمع  مبستقبل  العملية  هذه  ارتباط  إلى  بالنظر  األطفال،  لتنشئة  القصوى  األهمية 

هو  إمنا  اخلاطئة  التعليمية  واملوروثات  القيود  من  التنشئة  عملية  حترير  بأن  والوعي  وتقدمه، 

فيها.  القلب  مركز  الثقافي  الُبعد  يحتل  متعددة  أبعاد  ذو  مشروع حضاري 

النموذج العربي للتنشئة ضرورة فوق كل الضرورات، ورسالة حضارية تبتغي 
على  القادمة  األجيال  وعي  صياغة  أو  العربي،  اإلنسان  وعي  صياغة  إعادة 
احلقوقي  النهج  احترام  على  قائمة  سليمة  وقيمية  تربوية  صياغة  األقل، 
تهيئ لهذا اجليل أحد شروط انطالقه؛ كي يتمكن من السيطرة على حاضره 

والتحرك يف اجتاه بناء املستقبل الذي يطمح إلى حتقيقه.

2- اإلطار الفكري واملنهجي
1.2  خلفية النموذج ومصادره

يعد هذا النموذج خطوة جادة في ميدان ثقافة تنشئة الطفل العربي بالعمل على نشر رؤية 

جديدة لنمط عربي في التنشئة قوامها توجه حضاري وإنساني ينطلق من اتفاقية حقوق الطفل 

ومن طبيعة الطفولة، وتركز على إتاحة فرص املشاركة واإلسهام بفاعلية واقتدار في بناء وطنه 

وتنميته والوصول إلى مجتمع املعرفة الذي يتسم أعضاؤه بخصائص معرفية ومهارية وسلوكية 

وقيمية وقدرة على املشاركة واإلبداع.

وميثل النموذج هدفًا أساسّيًا يتبناه املجلس العربي للطفولة والتنمية في خطته اإلستراتيجية 

الثانية )2014 - 2016( يأخذ في اعتباره التوجهات واإلستراتيجيات الدولية اجلديد في مجال تنشئة 

الطفل وفقًا للنهج احلقوقي اإلنساني ويركز على دعم ثقافة حقوق الطفل ونشرها وحتقيق التنمية 

الشاملة للطفل معرفّيًا ووجدانّيًا وبدنّيًا وثقافّيًا، إضافة إلى العمل على حمايته من العنف واإلساءة 

وحتقيق مشاركة ضعيفة لألطفال ودمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأطفال الشوارع.
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وقد تراكمت خبرات الدفاع عن حقوق الطفل العربي وحمايته لدى املجلس العربي للطفولة 

والتنمية على مدار ما يقترب من ثالثة عقود )منذ 1987( نظم خاللها كثيرًا من الندوات واللقاءات 

وأطلق خاللها عديدًا من البحوث والدراسات والدوريات املتخصصة في مجال تنمية الطفل وحمايته 

ومشاركته وتنشئته وأقام عددًا من الشراكات الفاعلة مع املؤسسات األهلية، واحلكومية، واإلقليمية، 

والدولية مستهدفًا دعم تنشئة الطفل العربي القادر على املشاركة والتفاعل اإليجابي مع احلياة، 

ومتبنيًا قيم املواطنة والدميقراطية والتوافق االجتماعي والتسامح وقبول التعددية والتنوع.

وفي هذا السياق تبنى املجلس مفهوم مشاركة الطفل، وأطلق دراسات املشاركة في منتدى   -

املجتمع املدني العربي للطفولة الرابع الذي عقد في بيروت في 3 - 4 يولية 2012.

تقييم  مشروع  مع  ميدانّيًا  تعامله  املشاركة،  مبفهوم  واهتمامه  املجلس  تفاعل  وتزامن   -

املشاركة املجتمعية ملنظمات املجتمع املدني يف التعليم من خالل مدارس املجتمع. 
وفي هذا السياق أجنز املجلس دراسته امليدانية، في تقومي أداء هذه املنظمات في التعليم 

في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في صعيد مصر، وساعدت هذه اخلبرة امليدانية على 

التعليمي. بالتعليم ودعم النظام  أن يرتبط املجلس، من خاللها، 

قد  التعليم،  في  املجتمعية  للمشاركة  امليدانية  والدراسة  الطفل،  مشاركة  مشروعي  إن   -

الطفل  لدى  الوعي  وإيقاظ  النشط  التعلم  على  تعتمد  بيداجوجيا  تبني  ضرورة  أوضحت 

وإطالق إبداعاته وقدراته اإلنسانية لتحريره من التخلف الثقافي، وتنمية قدراته في التفكير 

الطفل،  مشاركة  مفهوم  هي:  ثالثة،  مفاهيم  املجلس  لدى  تراكمت  لقد  واإلبداع.  العلمي 

األمل. تربية  ومفهوم  التعليم،  في  املجتمعية  املشاركة  ومفهوم 

وأحدثت هذه املفاهيم دفعة قوية في تطوير اأُلطر الفكرية لدى املجلس، وبلورت اهتمامه   -

بضرورة تقدمي منوذج استرشادي جديد لتنشئة الطفل في العالم العربي يقوم على هذه 

املفاهيم مبا يحقق إنقاذ حقوق الطفل التي كفلتها االتفاقيات واملواثيق العاملية والعربية. 

إن منوذج التنشئة الذي يسعى املجلس إلى تبنيه، هو منوذج شامل يهدف إلى إيقاظ وعي 

الطفل بإنسانيته وذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، وبناء قدراته، ملساعدته 

العربية في  على العيش الكرمي مبا يحقق املواطنة اإليجابية، ومتكينه من مساعدة بالده 

االنطالق نحو تأسيس مجتمع املعرفة.

ومن أهم الدراسات امليدانية التي اهتم بها املجلس العربي للطفولة، ويعد النموذج احلالي   -
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البلدان العربية -  "التنشئة االجتماعية لألطفال يف  لها، دراسة  وامتدادًا  استكمااًل 

نحو منوذج جديد للتنشئة" والتي أشرف عليها أحمد عبد الله زايد )باحث رئيس(. وقد 
ظهرت فكرة هذه الدراسة تأسيسًا على ما انتهى إليه منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة 

الرابع الذي عقد في بيروت خالل الفترة 3 - 4 يولية 2012 حتت شعار احلق في املشاركة: 

"املشاركة تعني احلماية" والذي شمل عددًا من الفعاليات والدراسات، التي أكدت على أهمية 

األخذ بنموذج جديد في التنشئة االجتماعية لألطفال العرب تقوم على إحداث تغيير ثقافي 

يضمن تنشئة جديدة لعالم جديد. وإعادة النظر في أساليب التنشئة السائدة وإخضاعها 

للفحص والتدقيق لتفتح نوافذ احلرية فيها وتخلصها من القيود التي تكبل النشء، وحتد من 

حركاتهم وتفكيرهم، وتضعف روح املبادرة لديهم. وحتريرها من كل أشكال التسلط والقهر 

والتعسف والعنف؛ حتى نتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمان أصبح للعوملة فيه تأثير 

كبير في العالم بشكل عام، وفي الوطن العربي بشكل خاص مع ما تفرضه من حتديات 

وتوجده من مشكالت وتفتحه من آفاق وفرص. وبناء على تأكيد األطفال على ضرورة األخذ 

برؤيتهم في التنشئة التي رمبا تتقاطع وقد تختلف مع رؤية الكبار لعاملهم وطموحاتهم.

منظمات  منتدى  عن  خرجت  التي  باملبادرة  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  التزم  وقد   -

املجتمع املدني العربي للطفولة الرابع؛ لنشر منوذج جديد للتنشئة في املجتمع العربي؛ حتى 

تنمو مع الطفل ثقافة راسخة من القيم والسلوكيات التي تعزز بناء مجتمع يقوم على احلرية 

واملواطنة واملشاركة وقبول اآلخر والتسامح والقدرة على التعبير وممارسة احلوار وإدارة 

االختالف وخلق حالة من التوافق االجتماعي. وال تتحقق هذه التنشئة إال في ظل وجود 

مجتمع متحرر من التسلط؛ فهي ليست سوى نسق فرعي من النظم االجتماعية تتأثر بها، 

وتستجيب لها، وتؤثر فيها أيضًا. وهو منوذج يقوم على مبادئ للتنشئة، بعيدة عن اإلمالء 

والشدة، مناذج تعتمد على التعلم احلر النشط واملشاركة اجلادة والفعالة، كما تعتمد على 

املرونة وتشجيع املبادرات، والتفاعل الطلق، والتعلم عبر املشاركة، وقبول حق االختالف، 

التنشئة، يؤكد على أن مشاركة الطفل في  النموذج في  بالتعددية والتنوع. هذا  واإلقرار 

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 عمومًا، وهو 

منوذج ينمو ويتطور في إطار تشريعات وطنية تدعمه وحتصنه.
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ومن هنا نشأت فكرة هذا املشروع الذي يسعى إلى تقدمي منوذج جديد لتنشئة األطفال   -

الرابع  للطفولة  العربي  املدني  املجتمع  باالعتماد على مخرجات منتدى  العربي  العالم  في 

3 - 4 يولية 2012 ومالحظات اللجنة الدولية حلقوق الطفل انطالقًا من االتفاقية الدولية 

حلقوق الطفل، ونظريات التنشئة احلديثة في مجتمع املعرفة اجلديد. وبناء على نتائج دراسة 

لطرق تنشئة األطفال في املجتمع العربي والتي تنطلق من تساؤل جوهري: هل التنشئة في 

الطاعة واخلضوع واحلفظ والتكرار وااللتزام  تأديبية تفرض فيها  العربي قمعية  املجتمع 

مبا يأمر به الكبار، أم هي تنشئة تشاركية يسمح للطفل فيها بالتعبير عن رأيه والتصريح 

بوجهة نظره فيما يقدم له من تعليم وإعالم ومنتج ثقافي ومناقشة أسرته في قضاياه، ليطلق 

طاقاته بعيدًا عن ثقافة اخلوف والعنف. ثم معرفة وجهة نظر األطفال في الطرق املستخدمة 

في تنشئتهم وما يقدم لهم من تعليم وثقافة، ورؤيتهم للثقافة ولدورهم في إنتاج هذه الثقافة؟ 

وإلى أي مدى يشارك األطفال في هذا الفكر أفرادًا كانوا أم مواطنني صغارًا لهم رؤية وحق 

في إبداء الرأي واملشاركة؟

وقد أجريت هذه الدراسة في ست دول عربية هي: مصر، لبنان، العراق، السودان، اململكة   -

العربية السعودية، تونس، واستخدمت إستراتيجية بحثية منهجية تكاملية تزاوج بني التحليل 

الكمي والكيفي، وتتعمق في اجلوانب التفصيلية لعملية التنشئة االجتماعية لكي تتعرف على 

دينامياتها الداخلية، واألساليب واآلليات اخلفية التي حتكم مسارها.

ولقد كشفت الدراسة عن أن ثمة مظاهر للخلل في نسق التنشئة االجتماعية العربية على   -

فالنظرة  األطفال.  ومدركات  الوالدين  مدركات  مستوى  وعلى  واملدرسة،  األسرة  مستوى 

عليها  تؤكد  التي  العامة  النتائج  أهم  من  أن  عن  تكشف  العربية،  التنشئة  لواقع  املتأنية 

بيانات الدراسة هي أن التنشئة العربية"مغرقة في تقليديتها" وذلك على مستوى املدرسة 

وعلى مستوى األسرة؛ حيث تستمر النظرة إلى الطفل وتربيته على أن: الطفل ينطوي على 

نزعة شريرة، الطفل راشد صغير، التربية إعداد للحياة وليست هي احلياة، التربية ترويض 

وليست حتريرًا. ومن ثم فأحد األركان األساسية للتنشئة االجتماعية في الثقافة العربية 

تتمحور حول مبدأ تطبيع الطفل العربي على االنصياع واخلضوع للكبار سواء أكان ذلك 

عن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية الزائدة. وأن أساليب التنشئة املستخدمة لدى غالبية 

األسر العربية تؤثر بصورة سلبية على منو االستقالل والثقة بالنفس والكفاءة االجتماعية. 
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زيادة  إلى  بالتالي  وتؤدي  املسئولية،  من  والتهرب  واالمتثال  على اخلضوع  الطفل  وتعود 

السلبية وضعف مهارات اتخاذ القرار ليس فقط في السلوك وإمنا في طريقة التفكير. وهذه 

املظاهر تؤكد على أهمية البحث عن منوذج جديد للتنشئة العربية، منوذج ال يفرض من 

اخلارج. فإذا كانت التنشئة االجتماعية عملية تشاركية، فالبد أن يكون النموذج نابعًا من 

خالل كل الشركاء.

ويوضح الشكل التالي أهم األبعاد التي تؤطر أساليب التنشئة االجتماعية العربية، وهي   -

السائدة. التنشئة  إطار  تشكل  أبعاد 

ومن األعمال العلمية املهمة التي بادر املجلس العربي للطفولة والتنمية بنشرها دراسة طلعت 

قضية  الدراسة  وتتناول  واستدامة"،  تنمية   - وحماية  متكني  األطفال:  "مشاركة  حول  منصور 

املشاركة وفق النهج احلقوقي التنموي الذي يؤهل الطفل للمستقبل ويعزز من بناء مجتمع قائم 

على املواطنة والدميقراطية والتوافق االجتماعي والتسامح وقبول التعددية والتنوع. وتعتبر هذه 

الدراسة من املصادر الرئيسة للنموذج اجلديد لتنشئة الطفل العربي.  

- جمود اإلطار والتعلق باملاضي.
- اإلعالء من ثقافة الطاعة واإلذعان.

- جتذر ثقافة التمييز.

- املفارقة بني القول والفعل.
- املفارقة بني عالم الكبار وعالم الصغار.

- املفارقة بني التنشئة يف األسرة والتنشئة يف املدرسة.

- ضيق حيز احلرية وقسر اإلطار.
- امليل إلى التفكيكية والفردانية.

- التباين االجتماعي والثقايف.

شكل )١( أبعاد التنشئة االجتماعية للطفل العربي

ماضوية

مفارقات

وطأة اإلطار
االجتماعي 

والثقايف

املصدر: املجلس العريب للطفولة والتنمية، أحمد زايد، باحث رئيس، ٢١٠٥
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وتأسيسًا على ما تقدم من أنشطة ودراسات علمية، حتليلية نظرية وميدانية، فقد 
وضح جلّيًا أمام املجلس أن بناء منوذج استرشادي لتنشئة الطفل يف العالم العربي، على 
النحو الذي بينا فيه مفاهيمه وتوجهاته الفلسفية، إمنا هي فكرة شاملة ينبغي أن تكون 
إطارًا موجهًا لكل عمل املجلس يف السنوات القادمة، فهي الفكرة التي تبطن وتشمل كل 

جهود املجلس، والتي تعتبر أساسًا لبرنامج واحد للعمل يف الفترة القادمة.
املنطقة  إلى كل دول  التنشئة االسترشادي اجلديد  تقدمي منوذج  إلى  املجلس  يهدف  لذلك 

العربية، وهو ليس فقط منوذجًا فكرّيًا مجردًا، بل منوذج فاعل في ممارسات ميدانية فاعلة يقدمها 

املجلس على مدار السنوات القادمة.

وينطلق النموذج من مجموعة من املبادئ واملعايير املستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل، ويقدم 

املدني.  املجتمع  ومنظمات  وإعالم  ومدرسة  أسرة  االجتماعية من  التنشئة  عبر مختلف وسائط 

ويتحقق هذا النموذج من خالل تقدميه إلى كل القوى املجتمعية واألفراد واملؤسسات واملنظمات 

وخصوصًا منظمات املجتمع املدني التي تعني بقضايا الطفولة إلدارة حوار عربي حول موضوع 

تنشئة الطفل وتنمية الوعي بأهمية جتديد منوذج وتنشيط حركة مجتمعية جادة شاملة الفاعليات 

التشريعية والثقافية واالجتماعية والتربوية والتوجه نحو العمل على دعم وتأييد منوذج عربي جديد 

لتنشئة األطفال العرب.

وبعد ...
القادر  العربي  الطفل  تنشئة  ملبادئ  عاّمًا  إطارًا  يتضمن  احلالي  فالنموذج 
على السعي للتفوق يف كل ما يقوم به، وتنمية قدراته القيادية واإلبداعية 
إلى  إضافة  ونشرها.  اآلخر  وقبول  والعدالة  التسامح  مبادئ  وتشجيع 
املشاركة،  من  وكفالة حقوقهم ومتكينهم  األطفال  احتياجات  تلبية  معايير 
ومن الناحية املنهجية، فلقد صمم النموذج باالعتماد على بحوث املشاركة 
والتنشئة االجتماعية وعلى أساس اخلطة اإلستراتيجية للمجلس العربي 
السنوات  خالل  املجلس  أصدرها  التي   ،)20١6  -  20١4( والتنمية  للطفولة 
كانت  كما  املصادر.  هذه  من  احلالي  النموذج  استفاد  املاضية حيث  القليلة 
احملاولة ملواءمة كل املعايير السلوكية ملؤسسات التنشئة املختلفة )األسرة - 
املدرسة - اإلعالم - املجتمع املدني( حتى وإن كانت مقتبسة من مكان آخر 
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لتتناسب مع الفكرة القائمة والسياق الفلسفي للمجلس العربي للطفولة 
احلالي. النموذج  وألهداف  والتنمية 

ومن املهم أيضًا أن نؤكد أن النموذج احلالي يظل مبثابة منت مفتوح، ميكن 
أفكار ومعايير أخرى مختلفة تساعد  أو إضافة  تعديلها  أو  أفكاره،  مناقشة 

على نشر ثقافة إنسانية حقوقية حول تنشئة الطفل العربي.

2.2  أهداف النمـــوذج 

يستخدمه  الذي  النموذج  مالمح  عن  والكشف  العرب  األطفال  تنشئة  واقع  على  الوقوف   )1(

املجتمع العربي عن طريق مؤسساته االجتماعية في تنشئة األطفال، وعن طريق دعم السلوك 

املرغوب فيه لدى النشء وقمع السلوك غير املرغوب فيه، وحتديد العالقة الوظيفية بني هذه 

األساليب وما يترتب عليها من سمات سلوكية، وتقومي هذا النموذج في ضوء التحديات التي 

يواجهها الوطن العربي اليوم، وفي إطار اخلبرات الدولية املعاصرة.

على  املستقبل  في  تساعده  أن  ميكن  الطفل  لتنشئة  الراهنة  األساليب  لتطوير  رؤية  طرح   )2(

املشاركة واإلسهام بفاعلية في بناء وطنه وتنميته والتمكن من اخلصائص املعرفية واملهارات 

السلوكية والقيمية والقدرة على املشاركة واإلبداع والتجديد تلك التي يتطلبها بناء مجتمع 

العربي. املعرفة 

حتقيق االتساق بني مؤسسات التنشئة في املجتمع نظرًا إلى عدم االتساق في اآلراء بني   )3(

مختلف املؤسسات املسئولة عن التنشئة أو التربية الثقافية. حيث جند أن املدارس ووسائل 

اإلعالم ودور العبادة قد تعمل أحيانًا على غرس مجموعة من القيم املتناقضة، كإنكار الذات 

واالنغماس  التساهل  مقابل  في  واالنضباط  الذات،  على  املؤكدة  القيم  مقابل مجموعة  في 

في الشهوات في مقابل التفرغ للنضال؛ بحيث يشير كل ذلك إلى تناقضات صارخة في 

تعمل  التي  القيم -  تناقض  يؤدي  أن  الطبيعي  الفرد. ومن  التي يستوعبها  القيم  منظومة 

بحسبها مختلف املؤسسات خالل عملية التنشئة - إلى إضعاف مضمون التنشئة، ومن ثم 

عدم استيعابه بصورة كاملة، أو رفضه واخلروج عليه للبحث عن مضامني قيمية متماسكة 

للنظام  الفرد من خالل اخلضوع جلماعات مضادة  يجدها  قد  االجتماعي.  السلوك  حتكم 

القائم، وقد يتغلب الفرد على هذه املعضلة عن طريق اعتناق بعض القيم التي تؤكد على 
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املصلحة اخلاصة، بغض النظر عن طبيعة عالقتها باملصلحة العامة، وهو املدخل إلى كثير 

من السلوكيات االنتهازية لدى األجيال اجلديدة )علي ليلة، 1993(.

استخدام النموذج أداة لتنمية ثقافة املجتمع وتوعية الكبار بأهمية تغيير منط التنشئة احلالي   )4(

وتأثير هذا النمط على النمو النفسي االجتماعي للطفل، ومنو شخصيته مستقباًل في الوطن 

العربي. وكذلك تأثير السمات الشخصية للفرد الناجتة عن هذا النمط من التنشئة على أشكال 

السلوك املميزة للمجتمع بأكمله. ومن ثم توعية الرأي العام املعنيِّ بتنشئة الطفل باحلاجة 

امللحة إلى إحداث تغييرات كثيرة وعميقة في منط التنشئة السائد وفي املجتمع بأسره.

من الضروري إذن استخدام النموذج في توعية الكبار بأهمية تقدير إمكانات األطفال والثقة فيها 

الكبار وفي  عالم  املنشود في  التغيير  ذواتهم وعاملهم. وهذا  لتنمية  بإمكاناتهم  واالعتراف 

ثقافاتهم واجتاهاتهم وأساليب تفكيرهم يحتاج إلى وقت وجهد ملساعدة الكبار على التهيؤ 

لتوجهات منوذج التنشئة العربي اجلديد.

التوجه نحو تغيير دور مؤسسات تنشئة الطفل لتقوم بدورها البناء املهم في إعداد الطفل   )5(

لبناء مجتمع عربي جديد، وتفعيل دور األسرة واملدرسة واإلعالم ومنظمات املجتمع املدني، 

والتأكيد على دورهم الفاعل واألصيل في احلياة في إطار عالم متغير.

دعوة الرأي العام العربي وتعبئته لدعم املفاهيم واملبادئ التي يقوم عليها النموذج اجلديد   )6(

لتنشئة الطفل العربي، والتي تكفل التنمية واحلماية واملشاركة والدمج االجتماعي لضمان 

سعادة الطفل في الوطن العربي، وبناء بيئة تربوية إنسانية آمنة يتشرب من خاللها أجيال 

املستقبل قيم احلب والتعاون والعمل والعيش املشترك وقبول اآلخر.

يستهدف النموذج اجلديد الدعوة أيضًا إلى تكوين حركة مجتمعية عربية، بني املجتمعات   )7(

واالجتماعية  والثقافية  التشريعية  الفاعليات  شاملة  العربية،  املجتمعات  وداخل  العربية 

وتثقيف  العربي اجلديد  التنشئة  تأييد ومساندة منوذج  نحو  والتوجه  والصحية،  والتربوية 

لتفعيل  مبادئ  من  النموذج  هذا  يحمله  مبا  األطفال  بتنشئة  املعنية  واملؤسسات  األفراد 

اإلنسانية. حقوقهم  لهم  تكفل  تربوية  بيئات  وتهيئة  قدراتهم  وبناء  األطفال  مشاركة 

3.2  منطلقات النمـــوذج 

إن بناء أي منوذج لتطوير أساليب تنشئة الطفل العربي أو حتديثها البد أن يكون في ضوء 

مجموعة من األسس واملفاهيم االجتماعية والتربوية تستقي جذورها من واقع عمليات التنشئة 
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االجتماعية وآثارها على تكوين الشخصية االجتماعية للمواطن العربي.

إن األسس التي متَّ االستناد إليها يف وضع هذا النموذج ميكن تلخيصها فيما يلي:
إن منطلقنا األساسي في التفكير في مالمح منوذج عربي للتنشئة، هو أن التنشئة االجتماعية   )1(

باعتبارها عملية اجتماعية، هي الوسيط الرئيس في شخصية الفرد واحلضارة االجتماعية 

التي ينتمي إليها، وأن شخصية الفرد تتكون ضمن األسرة ومؤسسات التنشئة األخرى، 

وأن قيم وأمناط السلوك فيه تنتقل، إلى حد كبير، من خالل هذه وتتقوى بواسطتها.

فقد أصبح من املقرر واملتفق عليه بني علماء النفس واالجتماع اليوم أن العوامل التي تؤثر 

في تكوين شخصية الطفل هي عوامل تتصل بالسياق االجتماعي الثقافي الذي ينشأ فيه 

اجتماعية، وعالقات  ونظم  وعادات  قيم،  يحتويه من  فاملجتمع مبا  األول.  املقام  الطفل في 

إنسانية، ومهارات وآراء وأفكار، هو املجال الذي يتفاعل فيه ذلك الكائن اإلنساني الناشئ، 

فينمو تدريجّيًا وتتشكل شخصيته شيئًا فشيئًا. ولذلك، البد من فحص األمناط والعوامل 

التنشئة االجتماعية  فيها عمليات  التي حتدث  املجتمعات  التي تسود  والثقافية  االجتماعية 

لألطفال، والبد أيضًا من دراسة األساليب التي يستخدمها، وفي املؤسسات كافة املعنية 

بالتنشئة تغييرًا جذرّيًا إلنتاج شخصيات اجتماعية جديدة تعتمد في عالقاتها مع اآلخرين 

ال على السيطرة واخلضوع، بل على التعاون واملساواة والعدالة واحلرية.

إن طرق تنشئة الطفل متثل دورًا حاسمًا في تعيني نوعية الشخصية؛ من حيث ارتباطها   )2(

السلوك  فهم  إلى  يؤدي  الطفل  تنشئة  طرق  فهم  فإن  ولذا  عليه؛  وداللتها  معني،  مبجتمع 

املجتمع. في  ودوافعه  االجتماعي 

العربي  املجتمع  أن مستقبل  يتأسس على فكرة  العربي اجلديد  فالنموذج  ثم،  ومن 
ومصير عمليات التغيير االجتماعي يرتبطان إلى حد كبير بحدوث تغير يف الشخصية 
تصبح  هكذا  الطفل.  تنشئة  يف  التغير  خالل  من  العربي،  للمواطن  االجتماعية 
طويل  االجتماعي  التغيير  عملية  يف  األول  االجتماعي  العامل  التنشئة  مؤسسات 
املدى. املطلوب إذن البحث عن منوذج جديد لتنشئة الطفل العربي يكون من شأنه 
إحداث تغيير يف عالقات التنشئة االجتماعية يف األسرة ويف املدرسة تغييرًا جذرّيًا، 
إلنتاج شخصيات اجتماعية جديدة تعتمد يف عالقاتها مع اآلخرين ال على السيطرة 
واخلضوع، بل على التعاون واملساواة والعدالة واحلرية، من هنا يبدأ بناء مجتمع حر 

العدالة واحلرية. مستقل تسوده 
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تعتبر األسرة واملدرسة ووسائل االتصال اجلماهيري أهم قنوات التنشئة االجتماعية. وبناء   )3(

عليه فإن اآلباء واألمهات واملدرسني، واإلعالميني هم الفاعلون الرئيسون في عملية التنشئة، 

كما أن األطفال هم الطرف املتلقي للتنشئة.

من  شديدًا  تفاوتًا  بينها  فيما  تتفاوت  فئات  عدة  بل  متجانسة،  فئة  يشكلون  ال  األطفال   )4(

حيث موقعها في البناء االجتماعي وفي نوعية فرص احلياة األسرية والتعليمية املتاحة لكل 

منها. فهناك أطفال الصفوة، والطبقات الوسطى، والطبقات األقل حّظًا، ناهيك عن الفروق 

اإليكولوجية واملكانية، أطفال احلضر، والريف، والبادية. وتتعاظم هذه الفروق واالختالفات 

جماهير  به  تسمع  ال  الذي  املدى  إلى  واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  الفوارق  بتعاظم 

غفيرة من فقراء األطفال في الريف واملناطق الفقيرة والعشوائية في احلضر، والذين تنغمس 

أسرهم في الكفاح الدائم من أجل االستمرار في البقاء، ويعملون ويتعلمون في الوقت ذاته 

في أحيان كثيرة، شيئًا عن مشكالت ساخنة يثيرها األطفال في الفئات االجتماعية العليا 

والوسطى )محمود عودة، 1996 : 39(.

منوذج تنشئة الشباب يتعني أن يهتم اهتمامًا كبيرًا بنطاق تأثير هذه السياقات املتنوعة، 

وأن املعنى الوحيد لنموذج التنشئة يتمثل في إعمال مبدأ "التحيز اإليجابي" للفئات الفقيرة 

واملهمشة في جميع املجتمعات، ومتكينها من حتقيق املهمات األساسية لألطفال، باالنتقال 

)والتي  واقتصادّيًا  اجتماعّيًا  اآلخرين  على  االعتماد  وعدم  الذاتي  االستقالل  مرحلة  إلى 

تختلف في مضمونها وطول مدتها وصعوبات حتقيقها بني أطفال وشباب القوى االجتماعية 

املختلفة داخل املجتمعات وفيما بينها(، وبناء الثقة في املجتمع ومؤسساته بتهيئة خيارات 

أوسع أمامهم في مجاالت التعليم والعمل والثقافة واملشاركة احلقيقية في بناء املجتمع.

يرتبط األطفال - رمزّيًا - باملستقبل، فهم ميثلون احتمااًل مستقبلّيًا. ومن ثم، تتجه املجتمعات   )5(

إلى التفكير في األطفال والشباب في عالقاتهم باملستقبل سواء مستقبلهم اخلاص بهم أو 

مستقبل املجتمع األكبر.

أّيًا ما كان األمر، فإن األطفال يعيشون في الزمن احلاضر وكذلك من الضروري أالَّ ننظر 

فقط إلى حياة األطفال باعتبار استهدافنا بلوغهم مرحلة النضج الكامل متجاهلني حياتهم 

احلاضرة، في حني نركز فقط على ما يتجهون نحوه من حياة الشباب والكبار. ومع ذلك، 

يظل التوجه املستقبلي للطفولة له مغزاه وأهميته. لكن غض النظر عن حياة النشء اليوم، من 
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خالل االستثمار في تعليمهم وصحتهم - على سبيل املثال - سوف يؤثر عليهم. ليس فقط 

اليوم، ولكن من احملتمل طوال حياتهم كاملة.

من املهم، بل من الضروري تبني وجهة النظر القائلة بأن األطفال والشباب ميثلون حيوية   )6(

فاعلة ونشطة في حياتهم الشخصية وليسوا مجرد موضوعات للنمو أو مجرد كائنات أقل 

نضجًا وعقاًل. كل األطفال والشباب كائنات إيجابية فعالة يستطيعون ممارسة بعض الضبط 

ملواقفهم الشخصية ويتعني إدراك صناع السياسات واملسئولني والباحثني لهذه احلقيقة.

متثل "تربية األمل" مبدأ أساسّيًا من مبادئ "النموذج العربي اجلديد" ألنه ال ميكن تطوير   )7(

منط التنشئة التقليدي السائد اليوم في الدول العربية، ما لم يتضمن جميع األطفال العرب، 

االحتياجات  أصحاب  من  األطفال  من  فكثير  للمخاطر.  وتعرضًا  األكثر ضعفًا  فيهم  مبن 

اخلاصة وأطفال الشوارع وعمالة األطفال واألطفال الالجئني، يعانون كثيرًا بسبب ظروف 

التنشئة االجتماعية والتي يعيشون في ظلها. وال شك أن التفكير في منوذج جديد للتنشئة 

يتطلب البحث عن فرص لهؤالء األطفال لكي يتم تنشئتهم وتنمية قدراتهم ومشاركتهم في 

القرارات املتصلة بحياتهم ومن مبادئ وقوانني حقوق الطفل؛ لكي يعيشوا حياة حرة كرمية.  

3- نماذج ومداخل التنشئة االجتماعية للطفل
العربي  الصعيدين  على  وإستراتيجيات مختلفة  املاضية مناذج  القليلة  العقود  برزت خالل 

والعاملي تستهدف وصف خصائص الطفولة وأنواع التنشئة االجتماعية السائدة في املجتمعات 

وأساليب االرتقاء بها داخل األسرة وفي املجتمع األكبر.

وهناك على األقل منوذجان أو اجتاهان بارزان للطفولة والتنشئة االجتماعية لألطفال، وهما: 

النموذجني  هذين  أن  شك  وال  النقدي،  اإلنساني  والنموذج  السلطوي،  التقليدي  النموذج 
يختلفان في كثير من أبعادهما، على الرغم من أن كاّلَّ منهما ينطلق من أساس فلسفي لتحقيق 

اإلعداد األفضل للمواطنني من أجيال الطفولة الصاعدة، مغاير في أوضاعه، وأفكاره، ومضامينه 

لتنشئة األطفال وتبعاتها.

ونحن في املنطقة العربية في حاجة إلى فحص االفتراضات، والتوجهات واألسس الفلسفية 

واإلجرائية، لكل من هذين االجتاهني من أجل أن نتمكن من تطوير منوذج عربي ملا يجب أن تكون 

عليه التنشئة االجتماعية لألطفال العربية.
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ظهرت  التي  الطفولة  وطبيعة  الطفل  تنشئة  لنماذج  األساسية  اخلطوط  يلي  فيما  ونحدد 

النموذجني  هذين  تبعات  إلى  ننظر  ثم  املاضيني،  العقدين  خالل  االجتماعية  العلوم  أدبيات  في 

ونتناول مالمح الدراسات االجتماعية اجلديدة للطفولة متهيدًا لطرح منوذج عربي ينطلق من واقع 

العربية. األمة  ألبناء  االجتماعية  التنشئة  تطوير  ومقتضيات 

1.3 النموذج التقليدي

ترصد األبحاث والدراسات العديدة هيمنة اجتاه في تنشئة األطفال يفرض التزمت والتسلط 

على تنشئة األطفال وتعلمهم في أغلب املجتمعات اإلنسانية منذ مطلع عصر النهضة وحتى مطلع 

القرن احلادي والعشرين. ويقوم هذا االجتاه في التنشئة على مجموعة من االقتراضات مفادها 

على النحو التالي:

مرحلة الطفولة تنفصل انفصااًل كاماًل عن عالم الكبار.  -

األطفال تعولهم األسر وهي مسئولة عن تنشئتهم.  -

األطفال أقرب إلى الطبيعة من الكبار.  -

األطفال وجود غير كامل - ناقص مقارنة بالكبار.  -

األطفال يحتاجون إلى احلماية من أنفسهم.  -

إن تعلم االنضباط والنظام يبدأ من الطفولة.  -

يدرك الكبار ما ينبغي تنشئة األطفال عليه أكثر من األطفال أنفسهم.  -

هناك أسلوب خاص في التنشئة ينبغي على الكبار قيادة جميع األطفال إلى التنشئة وفقًا له.  -

ويقوم هذا االجتاه املتسلط في تنشئة األطفال على افتراض أن اآلباء والكبار عمومًا يدركون 

عملية  في  األطفال  خبرات  تضمني  وأن  أنفسهم،  األطفال  من  أكثر  لألطفال  تعليمه  ينبغي  ما 

التنشئة أمر غير مقبول؛ ألن خبرات األطفال أقل شمولية ونضجًا، فهي غير موثوق بها؛ ألنها 

دون مستوى احلقيقة.

ويظهر واضحًا في أسلوب التسلط في التنشئة االجتماعية للطفل، والذي يحول دون وصول 

األطفال إلى أداء استجابات إبداعية مدهشة وجديدة. أن إجبار األطفال على الطاعة، وااللتزام 

بأسلوب، وطريقة محددة في العالقات داخل األسرة، قد يأخذ شكل احلوارات األسرية وأساليب 

التهذيب واملشاركة واملساواة في قيمة الثواب والعقاب والتعليم واملتابعة.
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تتباين في حتليالتها  التي  الرؤى والتوجهات والنظريات  النموذج مجموعة من  وميثل هذا 

التي  واالجتماعية  األسرية  والعالقات  االجتماعية  التنشئة  وأنواع  الطفولة  لطبيعة  وتفسيراتها 

يحتاجها وفقًا لذلك، ولكنها تتفق - في نهاية األمر- على أهمية وضرورة وحتى الوصاية على 

التنشئة االجتماعية. الكبار في أساليب  األجيال مبعنى حتكم 

وميكن رصد مناذج لهذه التوجهات فيما يلي:

الرؤى الغربية التاريخية للطفولة والتنشئة االجتماعية.  )1(

التوجهات األكادميية: علم نفس النمو وعلم االجتماع منوذجان لهذه التوجهات.  )2(

تصدير النماذج العاملية للطفولة.  )3(

وفيما يلي توضيح لكل من هذه التوجهات الثالثة:

)1( الرؤية الغربية التاريخية للطفولة والتنشئة االجتماعية

إن وجهة النظر هذه تبنَّت في أحد أمناطها رؤية األطفال على أنهم "شياطني صغار" جاءوا 

إلى هذا العالم محملني "باخلطيئة األصلية"؛ ومن ثم فهم في حاجة ملحة إلى التوجيهات األخالقية 

.)Jenks, C., 1996( الصارمة

والسعادة فهم  اللهو  إلى  بلهفة وشغف  يتشوقون  املنظور -  لهذا  وفقًا  أيضًا -  واألطفال 

مشاغبون فاسدون، وقد يقودهم هذا العبث إلى عادات سيئة مالم يتم ضبطهم بحزم وصرامة. 

.)James, A. et. al., 1998(

وقد استمر تأثير وجهة النظر التقليدية على أغلب املجتمعات الغربية طوال الفترة من القرن 

السابع عشر وحتى اليوم. ومتت تغذية فكرة إبعاد األطفال عن أماكن معينة وحمايتهم من األسر 

غير السوية في مؤسسات خاصة، على اعتبار أن ظروف هذه األسر قد تساعد على حترير قوى 

الشر الكامنة في الطفل وانطالقها؛ األمر الذي قد يؤدي ليس إلى تهديد األطفال أنفسهم فقط، 

.)Boyden, J., 1996( .بل قد ميتد إلى مجتمع الكبار األوسع

على أي حال، فعلى النقيض من وجهة النظر هذه، نظر فريق آخر من املفكرين إلى األطفال 

على أنهم مالئكة يتسمون بالبراءة ويتأثرون بالعالم الذي يحيط بهم. وبداًل من دفعهم إلى الطاعة 

.)Jenks, C., 1996( .واالنصياع، فإن األطفال بحكم طبيعتهم يحتاجون إلى التشجيع واملساندة

وفي هذا التوجه نظر إلى األطفال على أن لهم خصوصية ويحتاجون إلى احلماية ليس فقط 
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 James,( .من واقع ضعفهم الداخلي، بل بسبب طبيعتهم الفطرية التي تتطلب الدفاع واحلماية

.)A., et. al., 1998

ومع أن هذا التوجه كان واضحًا في كتابات القرن الثامن عشر ال سيما عند "جان جاك 

جاءا  الغربية  املجتمعات  في  الكبير  تأثيره  وذيوع  انتشاره  فإن  اخلصوص،  وجه  على  روسو" 

خالل القرن العشرين خصوصًا في أوساط الطبقة الوسطى وكانت له متضمنات تطبيقية واسعة 

.)Jenks, C., 1996(.

إن هذا التوجه الذي ينظر إلى األطفال على أنهم مواطنون لهم كامل احلقوق واألهلية كالكبار 

السياقات  وفي  عامة،  بصفة  املجتمع  في  باألطفال  الكبار  عالقات  على  التأثير  في  بدأ  متامًا، 

اخلاصة، كالبيت أو املدرسة، وميكن النظر إلى هذين املنظورين على أنهما يشتمالن على كثير 

.)Ansell, 2005( .من اخلصائص الشائعة لدى عامة الناس حول الطفولة في أغلب املجتمعات

وفي حني أنه يظهر أن هذين التوجهني متعارضان فإنهما في احلقيقة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا:

كالهما يرى األطفال أقرب إلى الطبيعة منه إلى عالم الكبار: إما أن لألصحاب نوازع   -
وأخالقهم. معارفهم  تنمية  إلى  يحتاجون  أنهم  وإما  تهذيب،  إلى  فطرية شريرة حتتاج 
كالهما يرى أن األطفال يختلفون أساسًا عن الكبار، ويطالبان بالفصل فيزيقّيًا بني   -

.)Jenks, C., 1996( الكبار.  وعالم  األطفال  عالم 
وبسبب خوف كليهما، كان األطفال يبعدون عن األماكن العامة التي يرتادها الكبار، فإما 
 Holloway, S.L. &( املنازل.  يتركون يف  وإما   ، باألطفال  أماكن خاصة  يودعون يف 

.)Valentine, G., 2000

أيضًا نادرًا ما أتيحت لألطفال فرصة االستماع إلى أصواتهم . إن فكرة أن األطفال   -
بآراء  املجتمع  يف  الكبار  اكتراث  عدم  توضح  نسمعهم  ال  ولكن  نشاهدهم  أن  ميكن 

.)Ansell, 2005( األطفال. 
ونظر أصحاب هذا التوجه إلى األطفال على أنهم ميثلون وجودًا إنسانّيًا غير كامل،   -
ومجرد متلقني سلبيني لرعاية الكبار وعنايتهم ومتويل احتياجاتهم بداًل من النظر 
إليهم على أنهم أفراد ناشطون يف حياتهم الشخصية ويف املجتمع األكبر. إنهم ينتمون 
.)Ansell, 2005( .إلى أسر متارس بالنيابة عنهم مهام مهمة لهم ومتثل مصاحلهم
باستخدام  الغربية  املجتمعات  في  الطفل  وصف  يبدأ  والعشرين  احلادي  القرن  بداية  مع 
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وتركز وسائل  الطفل،  أن محوره  املجتمع على  إلى  وينظر  إنسانية،  أكثر  مصطلحات ومفاهيم 

األطفال.  براءة  على  اإلعالم 

ومع كل ذلك، تظل هذه املصطلحات بعيدة كل البعد عن حياة األطفال الواقعية وليست لها عالقة 

مبصاحلهم. فاألطفال ال يزالون موضوعًا ألنواع مختلفة من القواعد والتعليمات الصادرة عن الكبار.

لم يعد من املمكن معاملة األطفال معاملة سيئة، ومع ذلك، ال ميكن إتاحة الفرص أمامهم 

.)James, A., et. al., 1998( .ملمارسة أساليبهم اخلاصة في احلياة

انتشرت كثير من النظريات والرؤى التي تصف حاجات وخصائص األطفال بصورة غير 

مسبوقة، وتبدأ هذه الرؤى بالنظر إلى الطفولة خارج السياق االجتماعي والثقافي الذي يرتبط 

به الطفل.

وساعدت النظرة إلى الطفولة على أنها حالة طبيعية في ظهور اجتاه لرؤى ومفاهيم غربية 

.)Jenks, C., 1996( تفترض أنها تنطبق على السياقات غير الغربي.ة

على أي األحوال، فإن خصائص األطفال السائدة اليوم في إطار اإلعالم الغربي ال ترتبط 

سوى مبظاهر الطفولة في املجتمعات الغربية والتي تختلف جذرّيًا عن خبرات العالم الثالث ولكن 

يبقى لها تأثير قوي على سياسات التنمية ورعاية الطفولة وممارساتها، وتظهر متابعتها في إعالم 

أطفال العالم الثالث.

ويؤكد هذا اإلعالم - على وجه اخلصوص - على براءة األطفال وحاجتهم إلى احلماية، كما 

يستهدف نشطاء التنمية وحقوق اإلنسان تنمية الوعي املجتمعي بضرورة االهتمام باألطفال في 

.)Boyden, J., 1996( .مجتمعات العالم الثالث

)2( التوجهات األكاديمية: نماذج الستبعاد فاعلية الطفل

       في التنشئة االجتماعية 

املفاهيم  في  جذور  لهما  افتراضني  بياجيه"  "جان  لدى  السيما  النمو  نفس  علم  يفترض 

الغربية الشائعة عن الطفولة: أولهما، أن الطفولة ظاهرة طبيعية أكثر منها اجتماعية؛ ومن ثم، 

يخضع األطفال لعمليات طبيعية حتمية )James, A., et. al., 1998(. وثانيهما، أنه يركز بصورة 

 .)Ansell, 2005( .أساسية وشاملة على اجلانب املعرفي

األطفال  مع  للتجربة  رؤية وضعية  إلى  للطفل  الطبيعي  النمو  في  "بياجيه"  ويستند منوذج 

النمو  "بياجيه" مجموعة من مراحل  ومالحظة سلوكهم خالل مراحل منوهم املختلفة، وقد حدد 
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املعرفي لألطفال وفقًا لنموذجه. واعتقد "بياجيه" أن كل األطفال يتحركون عبر هذه املراحل في 

نظام زمني مبرمج وفقًا لتكوينهم اجليني. وطبق "بياجيه" تفسيره البيولوجي الطبيعي على سلوك 

األطفال، فهو يحاول أن يتعرف على التكوينات - املعرفية- العقلية في كل مستوى عمري، وكيف 

يحدث تكيف بني هذه التكوينات ومتطلبات البيئة. ومثال ذلك، أن الطفل يحقق عند مشيه أهدافًا 

لم يكن بوسعه حتقيقها دون املشي وينشأ عن ذلك منط متكامل توضحه حقيقة أن كل الناس 

ة بحيث يكون املشي حاجة، ويصبح املشي جزءًا من  ميشون، وأن بيئتنا االجتماعية أصبحت معدَّ

متطلبات البيئة.

مراحل النمو يف نظرية جان بياجيه

كفايات الطفلاملرحلةالسن

من امليالد - سنة 

ونصف السنة

يحصل على املعلومات من البيئة من خالل أساليب احلس حركة

السلوك الفطرية واالنعكاسية مثل املص والقبض 

وغيرهما.

العمليات 2 - 4 قبل  ما  مرحلة 

الرمزي( )التفكير 

يبدأ في فهم السببية وفي تكوين متثيالت عقلية داخلية.

وال  والتمركز حول خبرات،  اللغة،  تعلم  في  الطفل  يبدأ 

ميكنه فهم منظور األشخاص اآلخرين. ويتحول التفكير 

من صورته احلركية إلى صورة التفكير الرمزي.

ويستخدم مرحلة التفكير احلدسي5 - 6 األشياء،  وتكميم  وتصنيف  تنظيم،  في  يبدا 

الطفل  تفكير  يبقى  لكن  املشكالت،  حل  في  احلدس 

الذات. حول  متمركزًا 

مرتبطة مرحلة العمليات العيانية7 - 10 تبقى  لكنها  تعقيدًا  أكثر  تفكير  عمليات  وتظهر 

إلى األشياء  النظر  الطفل في  البدائية، ويبدأ  باخلبرات 

اآلخرين. منظور  من 

مرحلة العمليات الشكلية12 - 15

)التفكير املجرد(

للطفل  وميكن  املرحلة،  هذه  في  املجرد  التفكير  يبدأ 

الفرضي  واألسلوب  التأملي  التفكير  منط  يستخدم  أن 

للمشكالت. ومعاجلته  حتليله  في  االستداللي 

من هنا نرى أن "بياجيه" ينقل كل املفاهيم واألنظمة العضوية البيولوجية إلى تكوينات عبَّر 

عنها باملخطط )Schema( والتي تقابل فكرة التكوين في األحياء، ويستبعد بالكامل أبعاد السياق 

االجتماعي البنائي كافة.
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يتحرك األطفال إذن - من جميع الثقافات والطبقات االجتماعية واملجتمعات املتباينة - عبر 

هذه املراحل وفقًا لنظام زمني محدد سلفًا. وتنتظم هذه املراحل في هرمية مع إضفاء قيمة ومكانة 

.)Ansell, 2005( . أكبر للمراحل املتأخرة

وفقًا لبياجيه، ينتقل األطفال من مرحلة إلى أخرى، جميعها محدد سلفًا. والنموذج املثالي 

هنا يتمثل في حتقيق العقالنية العلمية، ورؤية العالم باعتباره مجموعة من احلقائق، والتحكم في 

العواطف واالنفعاالت. وباعتباره منوذجًا هرمّيًا، يزودنا بأساس حتليلي عن األطفال والكبار مؤكدًا 

متيز الكبار. ويؤكد "بياجيه" دائمًا أنه يتعني النظر إلى الطفولة على أنها مراحل غير كاملة حيث ال 

.)James, A., et. al., 1998(  .يكتمل الوجود اإلنساني إالَّ ببلوغ مرحلة الرشد والنضج الكامل

ومن املؤكد أن منوذج "بياجيه" للنمو أحد أمناط املركزية األوربية، فالنموذج املثالي للكفاءة 

املعرفية للكبار ميثل منوذجًا غربّيًا قائمًا على أساس القدرة على التفكير في العالم باستخدام 

األطفال  أظهر  فلقد  اإلمبريقية:  الناحية  من  املصداقية  منعدم  أنه  كما  الغربي،  املنطق  مفاهيم 

امتالكهم بعض الكفايات املعرفية، قبل إعالن "بياجيه" عنها يزمن طويل، كما متَّ مشاهدة أمناط 

مختلفة في سياقات اجتماعية متباينة.

ومع ذلك، فقد كان لنظرية "بياجيه" تأثير واسع على التعليم والطب والهيئات احلكومية التي 

انشغلت باختبار األطفال والنظر إلى مدى تطابق مستويات منوهم املعرفية باملراحل التي حددها 

.)Ansell, 2005( ."بياجيه"

ولم يكن علم النفس املجال الوحيد الذي حاول تفسير الطبيعة غير الناضجة لألطفال واتصافهم 

بالالعقالنية وافتقادهم للكفايات االجتماعية والثقافية وأساليب انتقالهم إلى كبار مستقلني وناضجني 

.)Prout, A. & James, A., 1990( .وعقالنيني ميتلكون كفايات اجتماعية وثقافية

فقد كان علماء االجتماع أكثر وعيًا بتنوع ممارسات تنشئة األطفال، وأشاروا إلى أنه بداًل 

من فكرة "النمو الطبيعي"، فإنه يتم تطبيع األطفال اجتماعّيًا من خالل أساليب وطرق مختلفة في 

املجتمعات اإلنسانية. في نظرية تالكوت بارسونز )Talcott Parsons 1951( الوظيفية البنائية، 

ينظر إلى التنشئة أو التطبيع االجتماعي Socialization باعتبارها عملية "ميكانيكية" يستجيب 

خاللها األطفال ملثيرات خارجية يقدمها لهم الكبار.

إنتاجها،  الذي يعيشون فيه، ويعيدون كذلك  ثقافة املجتمع  فاألطفال هنا يستقبلون سلبّيًا 

.)Caputo, V., 1995( للكبار.  االجتماعية  األدوار  بالتدرج  ويكتسبون 
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وهكذا يشكل املجتمع الفرد، وفي ثنايا هذه العملية يعيد إنتاج نفسه: ليس ثمة دور لفاعلية 

الفرد، حتى بني الكبار. ومن الطبيعي، أن ينظر إلى األطفال الذين ال يتطابقون أو "ينحرفون" عن 

معايير الثقافة على أنهم أخفقوا في عمليات تنشئتهم االجتماعية.

)3( تصدير النماذج العاملية للطفولة 
لم يقتصر تأثير األفكار الغربية الشائعة خصوصًا في أوساط الطبقة الوسطى حول الطفولة 

األفكار  هذه  دعمت  التي  الغربية  األكادميية  النظريات  وكذلك  لألطفال  االجتماعية  والتنشئة 

الهجرة وأنشطة  بقوة من خالل  انتشرت  إنها  بل  بها،  التي ظهرت  املجتمعات  وساندتها، على 

القرن  للطفولة خالل  العوامل على نشر منوذج عاملي  التبشير واالستعمار؛ هكذا ساعدت هذه 

التاسع عشر في كثير من بلدان العالم املختلفة.

ومنذ منتصف القرن العشرين متَّ تصدير هذه األفكار إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. 

وكان للمنظمات غير احلكومية والهيئات الدولية دور كبير في هذا املضمار. والبد هنا من تأكيد 

أن النموذج العاملي للطفولة ميثل مجرد منوذج مثالي يطمح املواطنون في املجتمعات املختلفة 

إلى حتقيقه. بيد أنه بالنسبة إلى الغالبية العظمى من أطفال العالم الثالث )وأيضًا في املجتمعات 

الغربية(، يخفق في وصف خبراتهم احلياتية احلقيقية.

ومع ذلك، يظل، باعتباره منوذجًا مثالّيًا، مؤثرًا بقوة على حياة املواطنني الصغار في أغلب 

.)Ansell, 2005( مناطق العالم

الفكرة العاملية حول الطفولة
هناك متييز طبيعي وعام بني األطفال والكبار يقوم على أساس اخلصائص   -

البيولوجية والسيكولوجية التي يتم التسليم بها دون فحص.
ال  التي  األشياء  طريق  عن  تعريفهم  ويتم  وأضعف  أصغر  األطفال   -

بها. القيام  يستطيعون 
ينمو األطفال من خالل مراحل محددة علمّيًا، لها خصائصها وجدولها   -

احملدد. الزمني 
النموذج العاملي هو األفضل من كل األشكال األخرى للطفولة.  -

Boyden & Ennew (1997) :املصدر
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بالرغم من أن حقيقة النموذج العاملي للطفولة يتأسس بوضوح على مثال الطبقة الوسطى 

الغربية مع تأييد ودعم من مناذج من علم نفس النمو التي كانت محاّلً للنقد والرفض من جانب 

كثير من رجال الفكر واألكادمييني خالل العقود السابقة؛ فإنه في كثير من املجتمعات املتقدمة 

والنامية ال يزال يسيطر على سياسات التنمية.

هذا النموذج له ثالث مشكالت أساسية:
-   أواًل: إن املشكالت التي تؤثر على األطفال في العالم الثالث تنسب إلى ضعف األداء الوظيفي 
لألفراد أو مرضهم النفسي أو االجتماعي. فاألطفال الذين يختلفون عن النموذج العاملي يتم 

تعريفهم على أنهم غير عاديني، ويتم بذلك جتاهل أهمية السياسات االجتماعية واالقتصادية 

التي يعيشون في إطارها.

-    ثانيًا: إن النموذج العاملي يضع مسئولية تربية األطفال أساسًا على كاهل األسرة. فاألطفال 
ال يحملون أي مسئولية فردية عن مشكالتهم باعتبارهم مدركني أنهم ال ميتلكون أي فاعلية. 

بل إن األسر هي التي يقع عليها اللوم. بالرغم من أن فكرة حاجات األطفال يتم االستجابة 

لها بصورة أفضل في إطار األسرة فإنها تقوم على أساس من البحث اإلمبريقي كما أنه 

يتوقع من األسر أن تقوم مبجموعة واسعة من الوظائف، والفشل في أدائها يستوجب اللوم، 

ويتوقع من األطفال النمو في إطار املنزل.

-    ثالثًا: النموذج العاملي يجعل الصعوبات التي يواجهها األفراد فردية، ويضع املسئولية على 
األسرة ويستبعد فاعلية األطفال ومشاركتهم في عملية التنشئة االجتماعية، فإنه ينظر إلى 

األطفال على أنهم ال سياسيون Nonpolitical. وهكذا تتمكن احلكومات واملنظمات الدولية 

.)Ansell, 2005( .من التخلص من أي مسؤليات وإلقائها على كاهل األسر

2.3 النموذج اإلنساني النقدي

إن إنكار فاعلية الطفل في عملية التنشئة االجتماعية يؤدي بنا - في نهاية املطاف- إلى اتباع 

نوع من الطفولة تتشكل اجتماعّيًا وفق قالب محدد، وإلى إنتاج نوع من األطفال مغلق الذهن، 

وأعيقت أمامه ظروف التخيل، والتفكير، ومعاجلة املعلومات ومخالفتها: أطفال سلبيني، تابعني، 

مسلوبي اإلرادة، ليس لهم طموح املبادرة، والتعبير عن النفس بثقة، مساملني، يخافون من اجلديد، 

ويطمئنون للروتني. إن إميان اآلباء واملعلمني بهذه النظرة وهذه املمارسات يؤدي إلى إلغاء وجود 

الطفل الذي يتصف بالتفرد والنمو، ويفتقر إلى احملتوى والذاتية. )يوسف قطامي، 1990(.
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وقد ظهر النموذج اإلنساني النقدي للطفولة والتنشئة االجتماعية خالل العقدين األخيرين 

من القرن العشرين من أجل أن يتدارك هذه السلبيات. ويتميز هذا النموذج مبشاركة األطفال 

في عملية التنشئة االجتماعية ومتكينهم وتنمية قدراتهم على التفكير اإلبداعي هدفًا أساسّيًا له. 

ويعد تأكيد فاعلية الطفل ومشاركته ومتكينه بوصفه مواطنًا له حقوق إنسانية أساسية هو الهدف 

األساسي للنموذج.

ومن ثم فمشاركة الطفل في عمليات تنشئته هي أساس السماح في عمليات التنشئة. فآليات 

التنشئة وفقًا لهذا النموذج يجب أالَّ تفرض التزامًا على الطفل، بل يتعني التشارك بني الكبار 

في  حتى  أو  املدرسة  أو  األسرة  في  التنشئة سواء  عمليات  وآليات  طرق  في حتديد  والصغار 

األكبر. املجتمع 

أن  الرغم من  بالتداخل في بعض مكوناتها، على  تتسم  النموذج وجهات نظر  وميثل هذا 

تربية مغايرة  الطفل ومشاركته في عمليات  لتحقيق فاعلية  كاّلً منها ينطلق من أساس فلسفي 

التوصيف.  في أفكارها، ومضامينها وتوصيفها ألدوار كل من األطفال واألسرة، وتبعات هذا 

يلي: فيما  النظر هذه  وتتلخص وجهات 

املنظور البنائي االجتماعي.  )1(

املنظور اإلنساني النقدي.  )2(

الدراسات االجتماعية اجلديدة للطفولة.  )3(

)1( املنظور البنائي االجتماعي 
يرجع الفضل في وضع الكتابات األولى للبنائية االجتماعية Social Constructivism إلى 

فيجوتسكي Vegotsky، )1978( وميرل Merrill )1991(. وقد رفض فيجوتسكي نظرية بياجيه 

في استبعاد السياقات الثقافية االجتماعية في حتليله لنمو األطفال. ورأى بداًل من ذلك أن تنمية 

املعرفة تظهر أواًل على املستوى االجتماعي ثم على املستوى السيكولوجي الداخلي للطفل، فال 

يحدث تكوين للمعنى ما لم يرتبط بالسياق االجتماعي لبيئة التنشئة والتعلم. ومن هنا يبرز دور 

العالقات االجتماعية الناجحة باعتباره ضرورة حلدوث التنشئة الناجحة التعلم. ويتفق "فيجوتسكي" 

مع "بياجيه" على أهمية الدور النشط للمتعلم ولكنه يختلف عنه في إعطائه دورًا كبيرًا للسياق 

االجتماعي وما يحدث فيه من تفاعل اجتماعي واستخدام اللغة لنقل اخلبرة االجتماعية لألفراد، 
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ومن ثم، فإن البنائية االجتماعية تقوم على أساس أن الثقافة واملجتمع من العوامل املؤثرة على 

تنمية معرفة الطفل وشخصيته. كما أن العامل األكثر أهمية لبناء املعنى لدى الطفل هو احلوار 

.)P. Scott, 1998 : 45 – 80( .واملناقشة داخل األسرة وبني املعلم والدارسني في الفصل

وهكذا يؤكد البنائيون االجتماعيون أن السياق الذي يتم فيه التعلم والتنشئة االجتماعية 
والسياق االجتماعي الذي ينشأ في إطاره األطفال يعدان عاملني حاسمني في عملية التنشئة ذاتها.

إدارة  في  كبير  دور  أداء  األطفال  يتطلب من  االجتماعية  البنائية  النظرية  في  التنشئة  إن 

املهمة إذا قورن بالتنشئة التقليدية، فليس من احملتمل أن يصبح األطفال مفكرين ومتعلمني ذاتّيًا 

ونشطني ما لم تكن هناك فرصة للمشاركة في عملية التنشئة ذاتّيًا. والطفل هنا ليس محاورًا 

ومتفاعاًل فحسب، بل من األهمية أن يكون مشاركًا ومفسرًا ومنتجًا للمعاني والسلوكيات.

الطفل، ظهرت خصائص  تربية  التي أجريت في مجال  والدراسات  البحوث  لتقدم  ونتيجة 

واضحة املالمح للطفل من وجهة نظر البنائية االجتماعية، متيزه عن النظرة التقليدية؛ األمر الذي 

أدى إلى تغير النظرة إلى الطفل، وإلى إمكاناته، وإلى أساليب التنشئة والرعاية التي توجه له، 

وإلى البيئة األسرية واملدرسية التي تهيأ لتنشئته. وبذلك ميكن وصف خصائص الطفل الذي ينمو 

البنائي / االجتماعي عن طريق مقارنة خصائصه بخصائص الطفل وفق  وينشأ وفق االجتاه 

النظرة التقليدية، والتي تظهر في اجلدول التالي. )يوسف قطامي، 1990 : 31 - 32(.

الطفل من منظور البنائية االجتماعيةالرؤية التقليدية للطفل / املتعلم

صانع للمعرفة بصورة تلقائية.جامع للمعلومات واخلبرات اجلاهزة من جانب الكبار.

يطرح األسئلة األصيلة التي تفتح أمامه مجاالت يستقبل التعليمات بطريقة آلية.

تعلمية واسعة.

يقوم بالتفسير، والتأويل، والتحليل، والتأمل، وعمل يستمع ألفكار الكبار ويعتنق تصوراتهم.

ما يواجهه من خبرات ومواقف.

يستقبل اخلبرة عن طريق احلواس، وينتبه إليها، يستقبل اخلبرة عن طريق تلقني الكبار وتقليدهم.

ويدركها، وينظمها، ويصنفها، ويرمزها، ويربطها 

ببنائه املعرفي وبالتراكيب املعرفية التي توجد 

لديه، ويدمجها، ثم يخزنها في مخزونه املعرفي ثم 

يسترجعها عند احلاجة.

ما يعرفه متغير وخاضع للتعديل.ما يعرفه ثابت.
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متحرر، تلقائي، باحث عن املواقف التي يستخدم محافظ جامد.

فيها أفكارًا جديدة.

عضو حيوي فاعل ونشط في اكتساب املعاني كائن سلبي خاٍل من أي خبرات.

واملعارف.

مييل إلى أن ينظم البيئة حتى يسهل عليه إدراك مييل إلى التفكير ونسخ ما ينظمه الكبار وهو ساكن.

مكوناتها، وهو دائم التجدد في تنظيم ما يعرض 

عليه.

ذهنه صفحة بيضاء، وينتظر ما ُيقدم له من معلومات 

وتوجيهات.

توجد لديه خبرات على صورة ُبنى معرفية وهي دائمًا 

في حالة تعديل وتغيير، لكي ُيسقط املشوه منها 

ويحل فيها ما متَّ اكتسابه من معاٍن جديدة.

دور األسرة ودور الطفل يف الرؤية البنائية االجتماعية

دور الطفـــلدور األســـرة

يظهر الكبار في األسرة احلب واالحترام جلميع 

أفراد العائلة بال أي متييز.

يتفاعل الطفل مع الظروف واملواقف لتطوير البنية 

املعرفية وشخصيته.

ن الوالدان بيئة أسرية آمنة ومريحة، حتفز على  يؤمِّ

النضج والنمو اجلسمي والعقلي والنفسي السليم.

لديه أساليب ووسائل وإستراتيجيات للتفاعل مع 

البيئة واكتساب املعاني واملعارف من مصادرها 

املختلفة.

تساعد األسرة كل طفل من أبنائها على تنمية قدراته 

إلى احلد األقصى.

الطفل نشط حيوي وفاعل في تنظيم وتشخيص 

التوجيهات املوجهة إليه.

يتفق اآلباء على أن كل األبناء – األوالد والبنات – أو 

ذوي اإلعاقة قادرون على النمو والتعلم.

يستجيب الطفل للمواقف ويتعامل مع املشكالت 

واالنخراط في النقاش؛ بهدف الوصول إلى معرفة 

السلوك املناسب واخلبرات املفيدة له.

اآلباء فاعلون، وناشطون؛ يعرضون، ويسألون، 

ويفسرون، ويوجهون، ويقررون.

الطفل فاعل؛ يناقش، يقبل، يرفض، يسأل ويحل 

مشكالته الشخصية بنفسه وينظم أفكاره ويعرضها، 

ويحقق التعزيز الذاتي الداخلي.

)٢( املنظور اإلنساني 
التنشئة" هو أن نضع  "معنى  تاريخية سابقة أن  التقليديون في مراحل  املفكرون  افترض 

على  نساعده  وأن  وشخصيته،  الطفل  عقل  داخل  والتقاليد  والسعادة  األخالقية  والقيم  املعرفة 
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التكيف مع ثقافة املجتمع. ونتيجة لذلك، عمد اآلباء واملدرسون إلى تقدير الطاعة واالنصياع أكثر 

من تقديرهم الهتمامات األطفال ومبادراتهم، كما استخدموا الثواب والعقاب أكثر مما اعترفوا 

بتبادل اآلراء مع األطفال لتعزيز السلوكيات الطيبة. وقضوا بذلك على "االستقاللية الذاتية للطفل"، 

التنشئة  أهداف  عن  كثيرًا  يختلف  والذي  االجتماعي  البنائي  النموذج  في  التنشئة  هدف  وهي 

التقليدية.

وقد أدى تطور النظرية البنائية االجتماعية إلى رفض االفتراض التقليدي واعتماد افتراض 

جديد يقوم على احترام شخصية الطفل، ومعاملة الطفل على أنه إنسان له وجود فريد ومتميز، 

طريقة  أفضل  هي  الطفل  ذاتية  أن حتليل  إلى  دراساتها  في  االجتماعية  البنائية  توصلت  وقد 

ملساعدته على تنمية املهارات الضرورية في املعرفة وفي التفكير. ومما غّير النظرة إلى الطفل هو 

ظهور اجتاهات منها:

الطفل كائن عضوي حي، نشط وفاعل.  -
ميكن أن يسهم الطفل إسهامًا فاعاًل يف عملية تنشئته وتربيته مبا له من إمكانات   -

وذهنية. إدراكية 
وإمكانات،  استعدادت  من  الطفل  ميتلكه  ما  على  التعرف  األسرة  وظيفة  تتضمن   -

وحاجاته. تفكيره  خصائص  على  التعرف  كذلك  وتتضمن 
ينبغي أن تنظم بيئة األسرة لكي تسهم يف متكني الطفل وتنمية مفاهيمه واجتاهاته.  -
معرفية،  تربية  الطفل  وتربية  األسرية  والفعاليات  األنشطة  كل  تكرس  أن  ينبغي   -

وجسمية. واجتماعية،  ووجدانية، 
ينبغي أن نهيئ جو العالقات األسرية لنجعل الطفل فاعاًل وحيوّيًا، ومنظمًا حلياته   -

له. ُتعرض  التي  واخلبرات  الشخصية 
الطفل مسهم ومعد للخبرات التي يرغب يف اكتسابها.  -

للطفل احلرية يف اختيار املمارسات التي تسمح بتطوير شخصيته وفكره بالتعاون مع   -
األسرة.

وقد أدى ذلك إلى ظهور معنى متطور للتنشئة؛ حيث أصبح يعنى بتنمية قدرات الطفل إلى 

العليا ومهاراته الشخصية وحياته  الذهنية  لقواه  الفرصة  بإتاحة  يعنى  أقصى حد ممكن، كما 

الوجدانية لتعمل في عمق؛ حتى تصل إلى الفهم املبني على أساس متني من اختيار نوع الشخصية 

التي يرغب في تكوينها.
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إن هذه النظرة اقتضت من األسرة أن تعامل الطفل باحترام شخصيته، وبتقدير استعداداته 

وقدراته؛ حتى يتشجع الطفل على استعمال ذكائه للمشاركة في عملية التنشئة وعملية التعلم، 

وأن يتيح احلرية أمام الطفل ليفكر تفكيرًا مفتوحًا، وأن يقدر محاوالته ويحترم جهوده، باإلضافة 

إلى تشجيع تفاعل اآلباء مع األطفال واحترام إنسانيتهم؛ ألن ذلك يساعدهم على معرفة األبناء 

وخصائصهم وأساليبهم في اإلدراك والتفكير، كما في نوازع احلب والغضب.

ويقرأ،  ويسمع،  يرى،  عما  بالتعبير  للطفل  تسمح  التي  املناسبة  الفرص  تتيح  األسرة  إن 

من  وتقلل  والتعلم،  النمو  في  وذكائه  قدراته  استعمال  للطفل  تتيح  املناسبات  هذه  إن  ويتخيل. 

مناسبات تثبيط هممه، وتفكيره مبا تفرضه األسرة أحيانًا من تهديد وتخويف، وسخرية، واحتقار 

وإسهاماته. ونشاطاته  لقدراته 

هي  محددة،  معينة  املرور مبراحل  األطفال  على  َتْفِرُض  التي  املغلقة  التنشئة  أساليب  إن 

أساليب جامدة ال تتناسب وطبيعة عقل الطفل الذي يتحرك في مرونة منقطعة النظير أمامًا وخلفًا 

خالل القيام بعملية ذهنية، وخالل املراحل النمائية التي مير بها.

إن الطفل يتعلم من خبراته اخلاصة واملواقف التي اختبرها بنفسه سواء كان مع أشخاص 

أو أفكار.

)3( املنظور النقدي يف التنشئة االجتماعية
 Social Agents اجتماعيون  فاعلون  أنهم  على  األطفال  إلى  النقدية  النظرية  مفكرو  ينظر 

أطفااًل. وليسوا 

فاألطفال – من املنظور النقدي – هم نتاج للمجتمع، وفاعلون اجتماعيون، وأعضاء مشاركون 

 McLaren, P., & Jaramillo, N., 2007( .محتملون في املجتمع، ميكنهم اإلسهام في إعادة بنائه

.): 94

وكما يشير "هنري جيرو" Henry Giroux: "يتعني أن يكون التحسن االجتماعي من التداعيات 

الضرورية لفاعلية حياة األفراد". )١99٢ : ١١(.

إن األطفال يحملون بداخلهم مجموعات فريدة من املعاني الذاتية الناجتة من اخلبرات التي 

يواجهونها. وهم يستحضرون معهم في مواقف احلياة املختلفة إمكاناتهم على الفعل في املستقبل، 

االجتماعية  وتفاعالتهم  الرفاق،  جماعات  مع  وخبراتهم  السابق،  تاريخهم  مع  جنب  إلى  جنبًا 

األخرى، فضاًل عن معانيهم الشخصية وطرق التفكير الناجتة عن هذه التفاعالت.
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أو  اإلمكانات  من  مجموعة  مجرد  هو  سيئًا،  أو  "جيدًا  بطبعه  يكون  ال  الطفل  يولد  وحني 

االحتماالت التي ميكن تنميتها في اجتاهات مختلفة". وطوال حياتهم، يعتبر األطفال "وجودًا غير 

منتٍه أو منجز، وغير كامل" )Freire, P., 1970 : 72(. وفي سياق عملية "سيرورته الدائمة نحو 

أن يكون إنسانًا أكثر اكتمااًل )وأكثر إنسانية(" )p. 52(. وهذا هو دور التربية في توجيه تنمية 

إمكانات الطفل بحيث يصبح بقدرته اإلسهام في تنظيم شئون املجتمع اجلديد األفضل، والذي 

بدوره سوف يضفي قيمة على اإلمكانات التي متت تنميتها لدى الطفل.

يولد األطفال عاجزين، وفي مراحل منوهم التالية، تنضج معهم قوتهم وحريتهم في تشكيل 

عاملهم. ويكمن دور التنشئة هنا في توجيه منو األطفال بحيث ميكنهم استخدام حريتهم وقوتهم 

في تغيير مجتمعهم الذي يعيشون فيه اليوم إلى أفضل مستقبل ممكن لهذا املجتمع.

وينظر إلى األطفال عند مولدهم على أنهم كائنات صانعة للمعنى Meaning – Making لديهم 

قليل من املعاني: ومع تقدمهم في العمر، يبدءون في بناء املعنى بواسطة التفسير النشط للعالم 

من حولهم. وهنا يأتي دور التنشئة والتعليم ملساعدة األطفال على تشكيل املعنى وعلى استخدام 

طرق تكوين املعنى؛ بحيث ميكنهم تكوين رؤى مناسبة ملجتمع الغد األفضل. 

وفي إطار النظرية النقدية، ال ينظر إلى األطفال في كل مرحلة ميرون بها. إمنا ينظر إليهم 

على أنهم مع منوهم يتقدمون في اجتاه حالة إنسانية جديدة ميكنهم االنطالق منها للمشاركة في 

إعادة بناء املجتمع ودور التنشئة االجتماعية في هذا املقام مساعدة األطفال على التقدم بخطى 

سريعة نحو هذه احلالة اإلنسانية.

-  األطفال باعتبارهم صانعي المعنى

ينظر أصحاب النظرية النقدية إلى األطفال على أنهم صانعو معنى، وأنهم يصنعون املعنى 

ألنفسهم نتيجة استثارتهم من جانب املتغيرات والظروف البيئية التي حتيط بهم:

"نعلم اآلن أن كل إنسان يخلق لنفسه عامله الفريد، وأنه وحده، يشكل الواقع الذي 

ميكنه معرفته، أّيّاً كان هذا الواقع.. نحن ال "نأخذ" املعنى من األشياء، نحن "نحدد" 

املعنى .. بعبارة أخرى فإن األشياء املوجودة في بيئتنا، ال متثل أي شىء إلى أن 

  (Postman, N. "نصنع نحن منها شيئًا، حينئذ "توجد" أّيًا كان ما نصنعه منها

.& Weingartner, C., 1969 : 98 – 99)

ومن ثم، فإن التنشئة يجب أالَّ تكرس عماًل سلبّيًا لدمج الواقع املوضوعي داخل العقل مبجرد 
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االستجابة السلبية من جانب األطفال. إذ إن األطفال يختارون بفاعلية ونشاط من بني خبراتهم 

احلسية الكثيرة، اخلبرة التي تثير انتباههم واهتمامهم، ثم يقومون بتفسير هذه املدركات احلسية 

بحيث يصبح لها معنى في عالقتها ببنى املعنى اخلاصة بهم.

إن اختيار املدركات احلسية، واختيار كيفية تفسير هذه املدركات، تعدان وظيفتنْي نشطتنْي 

يقوم بهما املتعلمون، وتتحدد بواسطة بني املعنى التي ميتلكونها. إن الواقع الذاتي الذي يتعلمه 

األطفال ينتج من عملية اإلضفاء الشخصي للمعنى على الواقع املوضوعي. ومن ثم، فإنه من املهم 

اإلشارة إلى أن ما يتعلمه األطفال ليس الطبيعة ذاتها، بل الطبيعة وقد متَّ تفسيرها من خالل 

بنية اللغة واملفردات التي ميتلكها هؤالء األطفال. إنهم يدمجون بذواتهم املثيرات التي يتعرضون 

لها بتمريرها من خالل وظائفهم اإلدراكية والتفسيرية عبر مصافي )أو فالتر( إضفاء املعنى التي 

حتتوي على لغتهم ومفرداتهم وأمناط تفكيرهم.

ينظر أصحاب الرؤية النقدية بتوجهاتها املختلفة إلى األطفال باعتبارهم أعضاء في جماعات 

اجتماعية، وليسوا أفرادًا مستقلني عن املجتمع. يدركون إمكاناتهم في مجال التفاعل االجتماعي 

مع اآلخرين، ومتعلمني داخل سياق اجتماعي، ويتحركون بوصفهم جزًءا من جماعة اجتماعية 

لنقد املجتمع واستشراف مجتمع املستقبل األفضل، والعمل على حتقيقه.

يعتبر "فريري" األطفال/ املتعلمني كائنات إيجابية فعالة، تستطيع اإلسهام في صنع املعرفة، 

الوعي  إثارة  هو  التعلم  عملية  في  عنده  واملهم  وتغييره.  الواقع  فهم  إلى  يدعوهم  فإنه  ثم  ومن 

وتبصير اجلماهير بقدرتها على صنع التاريخ وإعادة صنعه، وليس مجرد تعلم قراءة أو معرفة 

نصوص غريبة عنها، تزيدها بعدًا عن واقعها، وال تساعدها على فهمه وتغييره.

ولذلك يجب أن يقوم التعليم على أساس مشاركة املتعلمني وفاعليتهم، وأن يكون نابعًا من 

حياة املجتمع، وليس عملية مفروضة على املجتمع وعلى املتعلمني، وأن يكون عملية ذات عالقة 

فعالة نشطة بجوانب احلياة االجتماعية كافة.

ويؤكد املفكرون النقديون أنه في إطار التنشئة التقليدية ينظر إلى الطفل على أن دوره يتحدد 

مبجرد تلقي اخلبرات والتوجيهات. وهذه النظرة تفترض اجلهل املطلق في األطفال، وال تعتبر 

التنشئة عملية بحث عن طرق بناء شخصية الصغار يقوم بها كلٌّ من اآلباء واألبناء.

وتقوم هذه النظرة أيضًا على فكرة الثنائية أو االنفصال بني الطفل والعالم. فالطفل – من 

وجهة النظر هذه – يوجد "في" العالم وليس "مع" العالم. اإلنسان متفرج وليس مشاركًا فاعاًل 

ومنتجًا. عقل مفتوح بطريقة سلبية الستقبال ما يودع فيه من العالم اخلارجي )الكبار(. لذا فإن 

عمل األسرة هو أن تنظم الوسيلة التي يدخل بها العالم إلى األطفال.
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وما دام األطفال يتلقون العالم ككائنات سلبية، فإن التنشئة االجتماعية جتعلهم أشد سلبية. 

النظرة  هذه  فإن  ولذلك  العالم.  مع  املتالئم  املتكيف  اإلنسان  هو  اإلنسان  الطفل  يصبح  وبهذا 

للتنشئة تعمل على استمرار خضوع األطفال للواقع احلالي واالستسالم له.

خاللها  من  يفهم  اجتماعية   – معرفية  عملية   – النقدية  النظر  وجهة  من   – التنشئة 
ويغيرونه. فيه،  يعيشون  الذي  العالم  األطفال 

التنشئة – من وجهة النظر النقدية – عملية "معرفية – اجتماعية – حتررية" في الوقت 
ذاته. لذلك يجب أن تكون: طريقة للتعبير عن النفس والتعبير عن العالم. مجاالً لإلبداع واخللق، فرصة 

لالختيار واتخاذ القرارات. وسيلة للمشاركة في العملية التاريخية واالجتماعية لتنشئة األطفال.

عملية التنشئة يف هذا اإلطار هي عملية حترر .. يتم خاللها إدراك العالم احمليط بالطفل 
"معرفية"  عملية  بذلك  وهي  للعالم.  وإدراكه  فكره  عن  تعبر  وخبرات(  )معرفة  نصوص  وابتكار 

بجانب كونها عملية حترر إجتماعي.

ولكي تتحول عملية التعلم إلى عمل ثقافي اجتماعي حقيقي يجب أن تتوافر فيها اخلصائص 

اآلتية:

أواًل: أن يدخل الكبار واألطفال في حوار حقيقي.  -
يكتفوا  وأالَّ  التنشئة،  عملية  في  إبداعي خالق  بدور  البداية  منذ  األطفال  يقوم  أن  ثانيًا:   -

لها. واخلضوع  وإرشادات  توجيهات  من  عليهم  يلقى  ما  ترديد  مبجرد 

ثالثًا: ينبغي أن ندرك طبيعة العالقة والوحدة بني التنشئة والسياق الثقافي واالجتماعي؛   -
ومن ثم ينبغي عدم فصل عملية التنشئة عن اإلطار االجتماعي الذي حتدث فيه.

ويرى أصحاب النظرية النقدية الكبار باعتبار أن األبناء ميكنهم رؤيتهم على أنهم "زمالء" 

أو "رفاق" وليسوا سلطة تتحكم فيهم. ينظر اآلباء باعتبار أنهم يقفون في اجلانب نفسه في كلٍّ 

من املناقشة واخلبرة. إنهم متحالفون في مواجهة الشر الذي يوجد في هذا العالم. وهم يتكاملون 

.)Freire, P., 1970 : 67( .وليسوا في حالة مواجهة. وهم يعملون ويتعلمون من بعضهم

ال ينظر أصحاب النظرية النقدية إلى الكبار على أنهم يعرفون كل شىء وإلى الطفل على أنه 

ال يعرف شيئًا، كالهما يستحضر خبراته ملشاركة بعضهم البعض خالل عملية التعليم.

ليس الكبار هم من يفكرون وحدهم في حني يقوم األطفال باالستجابة السلبية للتوجيهات، 

بل إن كليهما ينخرط بنشاط في صناعة املعنى في حضور كليهما. واآلباء ليسوا وحدهم من 

يتحدثون بينما ينصت األبناء، بل إن كلْيهما يتحدث ويستمع كشريك في مشروع مشترك. األب 
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ليس هو من يختار األنشطة اليومية في حني يقبله األبناء، بل إن كليهما لديه خبرات تثري عملية 

التنشئة. وليس األطفال فقط هم من يظهرون معانيهم الداخلية أمام األسرة لتحليلها وفحصها 

اآلباء  لفائدة  وفحصها  الختبارها  الداخلية  معانيهم  يطرحون  واآلباء  األطفال  إن  بل  ونقدها، 

بالتربية واألطفال باالستجابة، بل إن  التنشئة ال يتضمن قيام اآلباء  واألطفال معًا. إن موقف 

كلْيهما يربي ويتربى من اآلخرين. واآلباء واألطفال ليسوا غير منهمكني وجدانّيًا ومنفصلني عن 

التفاعالت واخلبرات، بل إن اآلباء واألبناء منخرطون وجدانّيًا في عملية التنشئة ويطرحون على 

بعضهم أفكارهم وقيمهم وتترابط وتتداخل استجابات اآلباء واألبناء في املواقف اليومية.

إن التربية احلقيقية ال يتم االضطالع بها بواسطة "أ" من أجل "ب" أو بواسطة "أ" حول "ب"، 

بل بواسطة "أ" مع "ب" يتوسطهما العالم الذي يعيشون فيه.  

مقارنة بني خصائص التنشئة التقليدية والنموذج اإلنساني

التنشئة اإلنسانية النقديةالتنشئة التقليدية السلطوية

ميثل اآلباء سلطة تتحكم في تربية األبناء، واألطفال 

يخضعون ويستجيبون للتوجيهات.

يتكامل الكبار واألطفال ويتشاركون في عمليات 

التنشئة.

ُينظر إلى األطفال على أنهم كائنات ضعيفة حتتاج 

إلى املساعدة.

يحاول اآلباء جعل األطفال مواطنني فاعلني 

مشاركني.

تهدف األسرة إلى حتقيق تكيف الطفل مع الواقع 

الثقافي االجتماعي، وبقاء هذا الوضع دون تقييد.

يهدف إلى تغيير الواقع اإلنساني الراهن نحو 

األفضل.

الصغار فقط هم من يظهرون معانيهم الداخلية أمام 

اآلباء لتحليلها وفحصها ونقدها.

الصغار والكبار يطرحون معانيهم الداخلية لتحليلها 

وفحصها لفائدة اجلميع.

ينظر إلى احلوار على أنه وسيلة لتيسير عملية يقاوم اآلباء في أحيان كثيرة احلوار داخل األسرة.

التنشئة، والطريق الوحيد ملساعدة األطفال على فهم 

العالم.

ال يثق الكبار في قدرات األطفال، ويعتقدون أنهم 

يحتاجون إلى التوجيه واإلرشاد.

يعطي الكبار للطفل الثقة في قدرته على التفكير وبناء 

املعنى وكذلك السلوك.

يضع الكبار معايير وقواعد ومستويات صارمة 

للسلوك والعمل.

يتشارك الكبار والصغار في حتديد معايير وقواعد 

ومستويات للسلوك.

ا يشعر فيه الطفل باألمان واحلرية يتحكم الكبار في اإلطار العام للسلوك واملناقشة. يخلق الكبار جّوً

في التعبير عن رأيه.

يشجع اآلباء األطفال على التعبير عن أفكارهم.يفرض اآلباء آراءهم على األطفال.
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3,3 الدراسات االجتماعية الجديدة للطفولة
  The new social studies of childhood

أدى تزايد االهتمام بفاعلية الطفل Agency والسياق االجتماعي للتنشئة إلى ظهور اجتاه 

جديد في مجال دراسات الطفولة، واتساع االهتمام بحياة األطفال عبر مجاالت معرفية متنوعة 

أكثر من املاضي )Holloway, S.L. & Valentine, G., 1998(،  ويظهر اإلطار التالي أهم 

مبادئ ما يعرف باسم "الدراسات االجتماعية اجلديدة للطفولة".

خصائص الطفولة يف الدراسات االجتماعية اجلديدة للطفولة
•  تتشكل الطفولة اجتماعّيًا.

•  تخضع قضايا الطفولة للتحليل االجتماعي وال ميكن فصلها بالكامل عن 
املتغيرات االجتماعية األخرى، مثل: النوع والطبقة واجلنس.

•  العالقات االجتماعية لألطفال وثقافاتهم تستحق الدراسة يف حد ذاتها يف 
استقالل عن وجهات نظر الكبار.

•  ينشغل األطفال انفعالّيًا بنشاط يف تكوين حياتهم االجتماعية اخلاصة.
•  ُيعد املدخل اإلثنوجرايف مفيدًا جّدًا يف دراسة الطفولة بصفة خاصة، كما أنه 

يتيح فرصة االستماع إلى أصوات األطفال.
• تطوير منوذج جديد يعد إسهامًا يف عملية إعادة تكوين األطفال يف املجتمع.

)9 – 8 : ١99٠( .Prout, A. & James, A :املصدر

 Hardman واحلقيقة، أن هذا االجتاه ليس جديدًا بصورة كاملة. فلقد دعا كلُّ من هاردمان

(1973 / 2001) وشيلدكروت Schildkrout (2002 / 1978) في سبعينيات القرن املاضي علماء 

األنثروبولوجيا إلى دراسة األطفال باعتبارهم وجودًا إنسانّيًا مستقاّلً. ومنذ التسعينيات أصبح 

مقبواًل على نحو واسع أن الطفولة تتشكل اجتماعّيًا )مع إضفاء أهمية كبيرة على السياق(، وأن 

مرحلة  إلى  ينتقلوا  لكي  يتعلمون  كامل  غير  وجود  مجرد  وليسوا  اجتماعيون،  فاعلون  األطفال 

الرشد والنضج.

وانطالقًا من هذه املبادئ، قام جيمس وآخرون James et.al., (1998) بتحديد أربع طرق 

متمايزة لدراسة األطفال: باعتبارهم يتشكلون اجتماعّيًا، أو بوصفهم قبيلة "Tribal"، يستحقون 

الدراسة في استقالل عن آراء الكبار، وبوصفهم جماعة أقلية يخضعون للتمييز واإلقصاء، أو 

يخضعون لعمليات للتكامل مع أبنية املجتمع األكبر.
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 social constructions of childhood 1( دراسات التشكل االجتماعي للطفولة(

ألقت أضواء كاشفة على واقع التنوع التاريخي واجلغرافي واالجتماعي للطفولة والسياقات 

 Aitken,( األخالقية والثقافية والسياسية لالفتراضات حول خصائص الطفولة وأساليب تنشئتها

2001(، وألن الطفولة ليست مجرد "تشكيل" اجتماعي"، لكنها تعايش بواسطة أطفال حقيقيني 

فإن األسئلة تثار حول ما إذا كانت كل طرق تكوين الطفولة "Doing childhood" يتم قبولها على 

.)Prout, A. & James, A., 1990( أنها طرق متكافئة في مساراتها ونتائجها

ومن املهم اإلشارة إلى أن النموذج اجلديد ذاته يعد تشكياًل اجتماعّيًا يتمايز عن النظرة إلى 

األطفال في كثير من املجتمعات عبر العالم. 

 Tribal 2( دراسات األطفال باعتبارهم قبيلة(

تؤكد أن األطفال ليسوا مستقبلني سلبيني لثقافة الكبار، وليسوا في مسيرة نحو الوجود 

 .)١99٠ ,.Prout, A. & James, A( اإلنساني الناضج والكامل، بل على أنهم وجود إنساني كامل

لديهم ثقافة خاصة بهم، وبداًل من دراسة عمليات التنشئة االجتماعية من األفضل دراسة أنشطة 

كفايات  اكتسابهم  ليس مبعنى  اجتماعية  لديهم كفايات  واألطفال  اليومية.  األطفال في حياتهم 

الكبار، من خالل مراحل النمو املتتابعة، ولكن ألنهم يديرون بنجاح تفاعالت اجتماعية مع أقرانهم 

.)Hutchby, I. & Moran-Ellis, J., 1998( .ومع الكبار ويحاولون حتقيق أهداف خاصة بهم

ومن ثم، فهم قادرون على التعبير عن مطالبهم اخلاصة املتعلقة بوجودهم. وألنهم فاعلون 

اجتماعيون أكفاء، فليسوا سلبيني ويحتاجون بالضرورة إلى احلماية. وفي الواقع، فإنهم باعتبارهم 

ناشطني فاعلني في حياتهم اخلاصة، ينخرطون في إعادة تكوين الطفولة نفسها.

)3( دراسات األطفال باعتبارهم جماعة أقلية 

ميثل نهجًا ثالثًا في مجال الدراسات االجتماعية اجلديدة للطفولة الذي يشير إليه "جيمس". 

فاألطفال ميثلون من وجهة النظر هذه أقلية مهمشة شأنهم شأن املرأة أو األقليات العرقية، من 

املمكن فحص وحتليل كيفية التمييز ضدهم من جانب املجتمع، مع أن هناك صعوبات واضحة 

على  التمييز  أن  وال شك،  متماسكة.  واحدة  مجموعة  أنهم  على  الصغار  املواطنني  مع  للتعامل 

أساس العمر ينتشر في أماكن كثيرة، لكن التعبير عنه يختلف من مجتمع آلخر، كما أنه ال يحتل 

أهمية كبيرة لدى كل األطفال.
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)4( أخيرًا دراسة األطفال بحكم كونهم يعيشون في إطار ُبنى اجتماعية 

إن كل منط من أمناط الطفولة ينتج من خالل مؤسسات متتد من بنى العوملة االقتصادية – 

السياسية إلى األسر واملجتمعات احمللية )Scheoer-Hughes, N. & Hoffman, D. ,1998(، وعلى 

النقيض من دراسة األطفال في عزل كامل لها عن السياقات االجتماعية والثقافية التي يعيشون 

بها، فإن احلاجة ملحة الجتاه البحوث والدراسات إلى فحص كيفية تأثير الُبنى االجتماعية على 

حياة األطفال، من منظورهم اخلاص، وكيف أنهم، بوصفهم فاعلني ناشطني يشكلون مجتمعاتهم 

.)Montgomery, H., 2001( .وعالقاتهم بأسرهم

ومن املهم اإلشارة إلى أن الدراسات االجتماعية اجلديدة قد أثرت بصورة كبيرة على احلوار 

 .)Ansell, N., 2005( .الفكري العاملي املعاصر حول حياة األطفال وتنشئتهم االجتماعية والثقافية

4- الواقع الراهن لتنشئة الطفل العربي

1.4  األسرة العربية والتنشئة االجتماعية للطفل
يتفق الباحثون – منذ أكثر من نصف قرن وحتى اآلن – على أن بنية األسرة العربية هي 

بنية أبوية بطريركية يحتل فيها األب رأس الهرم، ويكون تقسيم العمل وتوزيع األدوار على أساس 

اجلنس والعمر. ومع أن املجتمعات العربية قد شهدت على مدار أكثر من نصف قرن حتوالت 

سياسية واقتصادية واجتماعية وضغوطًا دولية عميقة، فإن البحوث العلمية تؤكد طوال هذه الفترة 

بقاء منط تنشئة الطفل العربي على ما هو عليه دون أي تغيير. ومن ثم، تؤكد هذه البحوث أن ُبعدًا 

أساسّيًا من أبعاد التنشئة االجتماعية للطفل هو تطبيعه على االنصياع لتوقعات الكبار، سواء 

كان ذلك عن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية الزائدة.

واحلقيقة، أن البحوث العلمية التي أجريت في الوطن العربي، حول هذا املوضوع منذ أكثر 

من نصف قرن وحتى اآلن تسجل هذه املالحظة.

في  الشمال  أقصى  إلى  اجلنوب  أقصى  من  مصرية  أسرة   ١٠٠٠ على  أجري  بحث  ففي   •

قطاعات الريف واملدينة، ومن الفئات املتباينة اجتماعّيًا واقتصادّيًا، وجد الباحثون )محمد 

األول  املقام  في  تتحددان  ومكانته  الفرد  قيمة  أن   )١974 وآخرون،  إسماعيل  الدين  عماد 

مما  مسئوليات؛  من  يتحمله  مبا  أو  نشاط،  من  به  يسهم  مبا  ال  واجلنس،  السن  بعوامل 

يؤيد بناء شخصيات جامدة متسلطة، وال يساعد على تدعيم صفات مثل االنطالق والتحرر 

والعمل اإليجابي املنتج، وأن السلطة في األسرة تتركز في يد األب )أو بديله( مما يخلق جّوًا 

والسلبية. االنصياع  ويدعم  للفرد  املختلفة  القدرات  تنمية  يعطل  )أوتوقراطّيًا(  استبدادّيًا 
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وكذلك وجد هؤالء الباحثون أن األسلوب األكثر شيوعًا، الذي تستخدمه السلطة لكي ينصاع   

الصغير لتوقعات الكبار هو أسلوب العقاب بأشكاله املختلفة، والعقاب البدني عند آباء الطبقة 

الدنيا على وجه األخص، وإثارة األلم النفسي عن طريق التهديد باحلرمان من احلب والعطف 

وغير ذلك من مثيرات القلق عند آباء الطبقة الوسطى.

وكان حامد عمار قد أجرى بحثه التاريخي املهم في ١9٥4، )Ammar, H., ١9٥4( في قرية   •

سلوا املصرية. وانتهى إلى أن هدف التنشئة هو أن تخلق لدى الطفل الطاعة واألدب. والطفل 

املؤدب هو الذي يطيع والديه، وال يلعب إال في املساء، أو ال يلعب إطالقًا، كما أن األوالد 

والبنات يكونون مؤدبني حني ال يختلطون ببعضهم البعض. وتؤكد التنشئة االجتماعية على 

سلطة من هم أكبر من الطفل وتطلب منه أن يطيعهم. أما األساليب التي تستخدمها األسرة 

في التنشئة فهي: )١( خلق اخلوف لدى الطفل بواسطة كائنات خرافية، )٢( استخدام العقاب 

.)Ammar, H.,1954( .البدني

وتكشف الدراسة املقارنة التي قام بها "دينيس" )Dwnnis, W., ١9٥7( حول ما يتلقاه كل   •

واليهود، واألمريكيني ممن  العرب( واألطفال األرمن،  لبنانيني )ممثلني لألطفال  من أطفال 

يدرسون في مدارس بيروت، من مديح على أفعال معينة، أن نسبة أكبر من األطفال اللبنانيني 

كانوا ميتدحون التلميذ الهادئ الساكن الذي ال يحدث أي ضوضاء. 

السائدة  األمناط  على  التعرف  استهدف  الذي   )١986( القرشي  الفتاح  عبد  بحث  وفي   •

لالجتاهات الوالدية لكل من اآلباء واألمهات الكويتيني، توصل إلى النتيجة العامة التالية: أن 

اجتاه التذبذب من أكثر االجتاهات الوالدية غير السوية انتشارًا .. وكذلك اجتاه التسلط .. 

نسبّيًا. مرتفعًا  أيضًا  الزائدة  يعتبر اجتاه احلماية  كما 

ويؤكد هشام شرابي في بحثه عن التنشئة االجتماعية لألطفال )١999( أن النظام األبوي   •

االستبدادي هو الذي يسود التنشئة االجتماعية للطفل العربي، وأن هذا النظام األبوي ال 

يقتصر على األسرة فقط بل يتعداها إلى املجتمع ككل. ومن السمات األساسية لهذا النوع 

من املجتمع سيطرة األب في العائلة شأنه شأن املجتمع. فاألب هو احملور الذي تنتظم حوله 

العائلة بشكليها الطبيعي والوطني؛ إذ إن العالقة بني األب وأبنائه وبني احلاكم واحملكوم، 

عالقة هرمية فإرادة األب، في كل من اإلطارين هي اإلرادة املطلقة، ويتم التعبير عنها في 

العائلة واملجتمع، بنوع من اإلجماع القسري الصامت، املبني على الطاعة والقمع.

ويذهب حليم بركات في بحثه املستفيض عن املجتمع العربي في القرن العشرين )٢٠٠٠( إلى   •
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أن التنشئة االجتماعية التي يخضع لها الطفل العربي تتميز باالستبداد والهرمية والقمع. 

وهو نوع من التنشئة التي تبدأ منذ بدايات احلياة في أيامها األولى، أو لدى الوالدة، فتحدد 

والكبار على الصغار. ولم  املرأة  الرجل على  والقيم، بحيث يسيطر  العمل واألدوار  نوعية 

تقتصر هذه التنشئة على أنها شأن عائلي، بل حتولت إلى شأن ديني مقدس في التراث 

املتشدد. احملافظ 

العالقات  خصائص  يرصد   )٢٠٠8( املصري  الشباب  ثقافة  عن  كمال جنيب  دراسة  وفي   •

وهذه  العائلة،  إطار  في  تنجز  التي  االجتماعية  التنشئة  بعملية  حتيط  التي  االجتماعية 

اخلصائص متَّ استخالصها من لقاءات شخصية مع الشباب، ووجد أنها ذات صلة وثيقة 

املجتمع  قضايا  مع  اليومية  حياتهم  في  وتفاعالتهم  واجتاهاتهم  مواقفهم  في  بتأثيرها 

هي: الصفات  وهذه  األساسية 

االهتمام الزائد بتدريب األبناء على الطاعة.  .١

الهرمي بني أعضاء  التمييز  إلى  والقيم  العمل واألدوار  توزيع  نوعية  االجتاه في حتديد   .٢

األسرة. والتنشئة السلطوية على أساس العمر وعلى أساس اجلنس. بحيث يسيطر الرجل 

على املرأة والكبار على الصغار.

التهديد  استخدام  أن  مؤداه  اعتقاد  من  املصرية  األسرة  في  األسرية  التربية  وتنطلق   .3

لتأكيد  والفعالة  املشروعة  التأديب  وسائل  يعد  اجلسدي  والعقاب  واالستهزاء  والوعيد 

الفوري. اخلضوع  وفرض  السلطة 

أخيرًا، تتصف تنشئة الطفل بالتمسك باجلانب الديني باعتباره بعدًا أساسّيًا من أبعاد   .4

األسرية. التربية 

وفي تقرير املعرفة العربي للعام ٢٠١4 عن الشباب وتوطني املعرفة يشير إلى أن أساليب   •

العربي  الشباب  واختلف  تعدد  مهما  وأنه  اليوم.  حتى  سائدة  التزال  التقليدية  التنشئة 

بحكم االختالفات اجلغرافية واملستويات االقتصادية واالنتماءات الثقافية، فإنه يقطع كل 

هذه االختالفات اجلغرافية واملستويات االقتصادية واالنتماءات الثقافية خط ثقافي قوي 

نابع من التراث الثقافي للمنطقة، هو ظاهرة "البطريركية العربية" التي ترتكز على الدين 

واألسرة والعرق أو الطائفة: وهو اجتاه قوي يحافظ على القيم العربية التقليدية وما يزال 

ن  هو االجتاه األقوى، وال سيما في غياب سياسات تنموية ثقافية حتدد الثقافة والقيم وتكَوّ

ذهنية ترتبط بالعلم واحلداثة – من خالل التنشئة االجتماعية – لدى األطفال والشباب.
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زيد  أبو  أحمد  بها  قام  التي  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  دراسة  تكشف  وأخيرًا   •

)باحث رئيس( في ست دول عربية هي: مصر، لبنان، العراق، السودان، اململكة العربية 

السعودية، تونس. والتي متت اإلشارة إليها سابقًا، عن أن ثمة مظاهر للخلل في نسق 

مدركات  مستوى  وعلى  واملدرسة،  األسرة  مستوى  على  العربية  االجتماعية  التنشئة 

العربية، تكشف عن أن من  التنشئة  لواقع  املتأنية  الوالدين ومدركات األطفال. فالنظرة 

أهم النتائج العامة التي تؤكد عليها بيانات الدراسة هي أن التنشئة العربية"مغرقة في 

إلى  النظرة  تستمر  األسرة؛ حيث  وعلى مستوى  املدرسة  على مستوى  وذلك  تقليديتها" 

التربية  راشد صغير،  الطفل  نزعة شريرة،  على  ينطوي  الطفل  أن:  على  وتربيته  الطفل 

إعداد للحياة وليست هي احلياة، التربية ترويض وليست حتريرًا. ومن ثم فأحد األركان 

األساسية للتنشئة االجتماعية في الثقافة العربية تتمحور حول مبدأ تطبيع الطفل العربي 

على االنصياع واخلضوع للكبار سواء أكان ذلك عن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية 

الزائدة. وأن أساليب التنشئة املستخدمة لدى غالبية األسر العربية تؤثر بصورة سلبية 

اخلضوع  على  الطفل  وتعود  االجتماعية.  والكفاءة  بالنفس  والثقة  االستقالل  منو  على 

واالمتثال والتهرب من املسئولية؛ وتؤدي بالتالي إلى زيادة السلبية وضعف مهارات اتخاذ 

التفكير. وهذه املظاهر تؤكد على أهمية  القرار ليس فقط في السلوك وإمنا في طريقة 

البحث عن منوذج جديد للتنشئة العربية، منوذج ال يفرض من اخلارج. فإذا كانت التنشئة 

االجتماعية عملية تشاركية، فالبد أن يكون النموذج نابعًا من خالل كل الشركاء.

2.4 المدارس العربية والتنشئة االجتماعية للطفل
تؤكد البحوث والدراسات العلمية )هشام شرابي "١999"، حليم بركات "٢٠٠٠"، كمال جنيب 

أن   )٢٠١٥" رئيس(  )باحث  زيد  أبو  أحمد   – والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس   ،"٢٠٠8  ،٢٠٠3"

العربي ال تكاد تختلف في خصائصها األساسية عن مؤسسة  العالم  التعليمية في  املؤسسات 

األسرة، وهي تهدف إلى احملافظة على بقاء املجتمع واستمراريته باحملافظة على "عاداته" و"تقاليده" 

و"قيمه" و"عقيدته". والطابع الذي يطبع العالقات االجتماعية في املدرسة –كاألسرة– هو طابع 

السلطة الفوقية. فصاحب السلطة في املدرسة، املدير أو الوكيل أو املدرس أو املشرف، هو الذي 

يأمر وينهي ويعلم ويقمع، بينما الطالب يقبلون ويرضخون وميتثلون. و"الكبير" في املدرسة – كما 

في األسرة – هو دومًا الذي يتسلط ويحكم ويسيطر. فالقرارات تؤخذ من "فوق" مبعزل عن أكثرية 

"الكبير" صاحب السلطة واملركز في املدرسة  القرارات. ليس  الذين ميثلون هدف هذه  الطالب 
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إال صورة طبق األصل لألب في األسرة بتصرفاته ونظرته إلى نفسه وعالقته مبن هم دونه. إنه 

يجد السلطة التي يختبرها كل منا، أول ما يختبرها، في األسرة، قبل أن يعيشها إلى آخر حياته 

في املدرسة وفي موقع العمل وفي املجتمع. إن تدريب األبناء على الطاعة والرضوخ، واستخدام 

القمع والعقاب اجلسدي واالستهزاء والتخويف، والتمييز بني األبناء على أساس السن واجلنس، 

واالهتمام املفرط باجلانب الديني املتصل بفرض الطاعة واحترام الكبار واالنصياع للسلطة، التي 

وجدناها في طفولة األبناء وفي صباهم في العائلة العربية األبوية، هي نفسها التي جندها في 

املدرسة في فترة تربية النشء وتثقيفهم.

وصفوة القول، إن املدرسة تستكمل ما بدأته األسرة العربية من تنشئة األطفال على 
الطاعة والسلبية والسطحية الذهنية والبعد به عن مشكالت الواقع احلياتي الذي سيواجهه 

يف املجتمع بعد تخرجه. وجترى هذه التنشئة باستخدام أدوات االستبداد والقمع.
وال عجب، فثقافة األسرة وثقافة املدرسة جزآن من ثقافة املجتمع، وتعمل على إعادة إنتاج 

الفوقية  القائمة على السلطة  عالقات السيطرة واخلضوع بني األجيال الصاعدة. وبنية األسرة 

للنظام األبوي االستبدادي، تقابلها بنية اجتماعية مماثلة داخل املدرسة وفي املجتمع األكبر. 

3.4  الطفل ووسائل اإلعالم
في عصر العوملة الذي تسيطر عليه ثقافة السوق حتولت وسائل اإلعالم والتقانة إلى سلع 

تخضع ملنطق العرض والطلب، وال متس من قريب أو من بعيد حياة األطفال والشباب ومشكالتهم 

أنه  تامة، كما  القدمي هي سيطرة  التي ميارسها اجليل  وآالمهم وآمالهم. السيطرة االجتماعية 

ليس لألطفال أو الشباب دور مستقل ميثلونه، فهم مطالبون دائمًا مبشاهدة اإلعالم أو الشباب 

الذي يسوده الكذب والتضليل. وليس أمامهم سوى مشاهدة هذه األفالم واملسلسالت الدرامية 

والفردية  األنانية  تتناسب مع مجتمع  التي  السلوك  وأمناط  للقيم  تدعو  التي  األطفال  وحكايات 

واالستهالك. وتفرض عليهم أجهزة التلفزيون األغاني الهابطة التي تزيد من غيبوبتهم واغترابهم 

عن حياتهم وعن املجتمع.

والنفسية،  العقلية  الناحيتني  من  شديد  لكبت  الثقافة  هذه  في  باستمرار  األطفال  يخضع 

ويظلون مربوطني بسلطة أبوية الشكل، بحيث إنهم يبقون في ظل الكبار على الصعيد االجتماعي 

والثقافي، كما على الصعيد العاطفي والعقلي.

إن هذا املوقف يشكل لدى األطفال والنشء اجتاهًا مغتربًا اجتماعّيًا يدفعه دفعًا إلى الوقوع 

في تناقض بني حياته الواقعية في املجتمع، وآماله وأفكاره التي يحتفظ بها في نفسه، بني املجتمع 
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الذي يتمنى أن يعيش فيه والثقافة التي يريد أن يعيش في ثناياها، واملجتمع الواقعي الذي يسيطر 

عليه بثقافته وأفكاره وقيمه.

هكذا يتبنى األطفال والشباب موقفًا متناقضًا في حياته، فمن ناحية يرضخ لإلعالم والثقافة 

املسيطرة ويعايشها ويتفاعل معها، ومن ناحية أخرى يرفضها ويريد أن يتمرد عليها وأالَّ يجاريها. 

لكنه عاجز عن التقدم في هذا الرفض بداخله أو تبادله مع أقرانه. إنه صورة من صور مقاومة 

في  الفعلي  التأثير  عن  عاجزة  مقاومة  لكنها  األبوي،  املجتمع  في  والثقافية  اإلعالمية  املنتجات 

مجريات الواقع.

لإلعالم  ويستسلمون  يرضخون  العربي  والشباب  األطفال  أن  ناحية  من  نعتبر  قد  ولذلك، 

السائد وللثقافة املهيمنة، ويخضع للتعامل اليومي مع أشكال اإلعالم والفنون املسموعة واملرئية 

كاألغاني والفيديو كليب وإعالم األطفال واملوسيقى الهابطة والدراما والسينما التي تفتقد للمعاني 

احلقيقية التي يبحث عنها األطفال والشباب. وقد يستمتع بهذه الثقافة املفروضة عليه ويتكيف 

معها وال يرفضها ويستوعبها تدريجّيًا فيتأثر ويستجيب لإلعالنات عن املأكوالت الغربية اجلديدة 

واملالبس الشبابية والهمبورجر والبيتزا وغير ذلك من عالم االستهالك، ويشغل نفسه باالستماع 

إلى األغاني الهابطة ومشاهدة األفالم التجارية أو أفالم الكارتون والطفولة البعيدة متامًا عن واقع 

حياته اليومية والصور املتحركة التي تكرس األنانية والعنف والهمجية عدمية املعنى أو مالحقة 

والسينما  واملوسيقى  الفنانني  وأخبار  والعطور  املالبس  في  وصرعاتها  املوضة  صيحات  آخر 

واملسارح ومطاعم الوجبات السريعة وصاالت البلياردو. )أحمد محمد صالح، ٢٠٠٢ : ٢٥(.

مرغمًا  نعتبره  وقد  واقعه  عن  راٍض  غير  فهو   – ذلك  كل  من  وبالرغم   – ذلك  مقابل  ولكنه 

مضطرًا ملسايرة هذه األمناط املعيشية التي تفرضها الثقافة املهيمنة على املجتمع، وأنه يرفض 

هذه األمناط الثقافية، ولكنه رفض العاجز املغترب الذي ال حول له وال قوة.

في  وكذلك  العربية،  األسر  من  كثير  في  التنشئة  في  التسلطي  االجتاه  يسود  وهكذا، 

املؤسسات التعليمية واإلعالمية إن لم يكن في أغلبها. وال غرو فاآلباء أنفسهم يرزحون حتت عبء 

السلطة باعتبارها قيمة في الثقافة العربية، متتد إلى أبعد من األسرة لتشمل احلياة االجتماعية 

ومؤسسات التعليم ووسائل اإلعالم وغيرها من مؤسسات الثقافة واملجتمع األخرى. ويكاد يكون 

منط هذه التسلطية واحدًا في جميع البالد العربية على اختالف ثقافاتها الفرعية.

والواقع أن هذه االجتاهات السلبية للتنشئة االجتماعية لألطفال العرب لها تأثيرات سلبية 

الثقة في النفس، واالنعزالية،  النمو النفسي االجتماعي لألطفال، من أهمها: عدم  خطيرة على 

وتعويق منو االستقاللية واملبادأة، وضعف الدافعية لإلجناز. )محمد عماد الدين إسماعيل، ١986؛ 
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هشام شرابي، ١999؛ حليم بركات، ٢٠٠٠؛ كمال جنيب، ٢٠٠8؛ تقرير املعرفة العربي للعام ٢٠١4، 

واملجلس العربي للطفولة والتنمية، ٢٠١٥(.

4.4  تحوالت نمط التنشئة األبوي في زمن العولمة والعسر 
        االقتصادي

يبدو أن األسرة العربية لم تتمكن بصورة كاملة من أن حتمي نفسها من التفكك واالنحالل 

وحتافظ على نظامها في التنشئة األبوية القائمة على الطاعة والقمع في عصر العوملة والعسر 

االقتصادي.

إن تأثير السياسات التي صاحبت مرحلة العسر االقتصادي في زمن العوملة على األسرة 

األبوية في أغلب الدول العربية كان سلبّيًا للغاية، وإن اختلفت درجة التأثير بهذا القدر أو ذاك من 

شريحة إلى أخرى من شرائح الفئات الوسطى والدنيا.

لقد بدأت األسرة العربية – خصوصًا في الطبقات الوسطى والدنيا – تتعرض بوصفها وحدة 

تأثيرات  وتدفق  واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  نتيجة  التغيير؛  لبعض  اقتصادية  اجتماعية 

العوملة التي داهمت املجتمع العربي بداية تسعينيات القرن العشرين.

وكان من بني أهم هذه التحوالت بروز دولة احلد األدنى في املجالني االقتصادي واالجتماعي، 

من  وخصوصًا  واالجتماعية،  االقتصادية  مسئولياتها  من  الدولة  انسحاب  عليه  ترتب  والذي 

حيث سيطرتها على القطاع العام الذي بدأت كثير من الدول العربية في تفكيكه وخصخصته. 

كان شباب العائالت الوسطى والدنيا يضمنون وظائفهم على مدى العقود األربعة املاضية في 

الفئات  أسر  استقرار  إلى  أدى  التوظيف؛ مما  مجاالت  واتسعت  واخلاصة،  العامة  املؤسسات 

بعد مداهمة سياسات  ولكن  ما.  إلى حد  لهذه األسر  األبوي  النمط  والدنيا، وصمود  الوسطى 

العوملة وخصخصة القطاع العام، انتشرت البطالة في أوساط شباب وأبناء هذه األسر؛ األمر 

الذي أدى إلى اعتماد األبناء اقتصادّيًا على آبائهم حتى بعد تخرجهم في املعاهد واجلامعات. 

ومع انسحاب الدولة من متويل اخلدمات االجتماعية خصوصًا التعليم والصحة، باتت مسئوليات 

األسر أثقل مما تستطيع حتمله. وباتت الطبقات الوسطى والفقيرة بأطفالها وشبابها من أكثر 

الفئات االجتماعية حتماًل ألعباء التحوالت االجتماعية اجلديدة.

وإذا كانت أسر الفئات الوسطى قد متكنت – حتى اآلن – من أن حتمي أبناءها من التحوالت 

االجتماعية وحتافظ على وحدتها ومتاسكها مع ما تواجهه في ذلك من صعوبات وحتديات جمة، 

فقد بدأت أسر الفئات الدنيا تتعرض لبعض التغيير نتيجة هذه التحوالت.
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وفي هذه األجواء الصعبة، بدأ أبناء هذه األسر الفقيرة يعانون من عدم إشباع احتياجاتهم 

األساسية؛ األمر الذي انعكس على شعور شديد باملرارة من حالة الفقر والدونية التي يعيشونها. 

كما أن اآلباء بدءوا يعملون ساعات أطول؛ األمر الذي حرم أبناءهم من فرص التربية الصحيحة 

الكاملة من جانب اآلباء.

بانفالت  اآلباء  العوملة  التي صاحبت سياسات  واالجتماعية  االقتصادية  األحوال  وأصابت 

املسرح،  عن  املادية  األب  سلطة  غياب  مع  وهكذا،  األسباب.  ألتفه  الدائم  والشجار  األعصاب 

وضعف سلطته القامعة بعد أن كبر األبناء، ودخل بعضهم سوق العمل، برزت األنوية أو الفردية 

إلى  باالنتماء  الشعور  انعدام  بينهم  وساد  والعائلة،  األخوة  قيمة  وانهارت  األبناء،  بني  املفرطة 

األسرة والذى بدأ يظهر فى كثرة اخلالفات والشجارات فيما بينهم، وأحيانًا بينهم وبني والدتهم. 

لقد أدت التحوالت اجلديدة، مع ذكريات األبناء عن الهيمنة التسلطية لألب، إلى شيوع النزعة 

الفردية األنانية بني األبناء؛ إذ أدت هذه الظروف إلى تغريبهم وباعدت بينهم وبني األسرة، وإلى 

انكماش أفراد األسرة وميلهم إلى أن يتمركز نشاط كل منهم حول ذاته؛ مما أدى إلى فردية 

األسرة  وبهذا، ضعفت  األسرة.  داخل  العمل اجلماعى  الفرد عن  وتعجز  األنانية  تزكى  مفرطة 

تدريجّيًا، وأضحت أفكار التكامل والتكاتف والتماسك األسرى وما إليها أفكارًا غريبة، بل أصبح 

آليات إجناز  وأهم  األسرة  داخل  االجتماعى  التعامل  أساليب  أبرز  من  والكذب  والرياء  النفاق 

الشخصية.  املصالح 

لقد أدى غياب املصلحة العامة وااللتزام االجتماعى واالنتماء من احمليط األسرى وترك كل 

شخص يتدبر أمره كما يستطيع، إلى انهيار إحساسه باالنتماء االجتماعى لألسرة، وما يستتبعه 

من غياب ما هو عام ومشترك، وما هو خلير وخدمة جميع أفراد األسرة. 

وبدا هذا األمر جلّيًا حني بدأت سلطة األب تغيب أو يهزل وجودها، فتحولت العالقات داخل 

األسرة إلى فوضى بال قيم وال معايير وال هوية. 

لقد أدى الواقع اجلديد الذى أوجدته سياسات العوملة اجلديدة إلى افتقاد شباب األسر – 

الفقيرة على وجه اخلصوص – إلى العزم والقدرة على الفعل والتأثير واملبادرة واملجابهة. وغالبًا 

يقع هذا الشباب فى التخاذل ويسيطر عليه اجلمود وينطوى على ذاته مجترًا مأساة فشله فيقرر 

الهروب من هذا الواقع. 

ومما سبق، نستطيع أن نستخلص نتيجة مهمة، وهى أن التطورات الراهنة فى األسرة 
األبوية فى الفئات الوسطى وعلى األخص فى الفئات الدنيا، قد يكون لها آثارها العميقة 
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فى انحالل وتخلخل متاسك األسرة وتفككها فى هذه الفئات؛ ألن ضيق احلياة االقتصادية 
استقاللية  عن  فضاًل  لألبناء،  مناسبة  معيشية  حياة  توفير  فى  اآلباء  إمكانات  وتدهور 
األبناء االقتصادية، قد تكون لها على األغلب انعكاسات مهمة من حيث استقاللية األفراد 
االجتماعية ونزوعهم نحو احلرية وحق االختيار بعيدًا عن تدخل األسرة. وتدريجّيًا، قد 
يصبح الفرد هو نفسه أكثر إحساسًا مبسئوليته عن تصرفاته مبا فيها إجنازاته أو إخفاقاته. 
لم  التطورات  هذه  أن  هى  اخلصوص،  هذا  فى  باالعتبار  جديرة  مالحظة  ذلك  بعد  تبقى 

تصب عائالت األسر الوسطى والفقيرة على نحو شامل وعام. فال تزال كثير من األسر حتاول 

التكيف مع األوضاع االقتصادية املتردية، ويجاهد كثير منها فى حماية األبناء، وإحاطة األسرة 

بالرعاية االقتصادية والتربوية الالزمة للمحافظة على وحدة األسرة األبوية ومتاسكها. ومن ثم، 

ووحدة  أبوية  عائلة  تعد  لم  والدنيا  الوسطى  الفئات  فى  العربية  العائلة  بأن  القول  الصعب  من 

الذى  االحتفاظ مبركزها  قدرة على  االجتماعية  املؤسسات  أكثر  إنها من  اقتصادية.  اجتماعية 

نذهب مع حليم  فلعلنا  ولذلك،  العربي.  املجتمع  اإلنسانية فى  النشاطات  تتمحور حوله مختلف 

بركات )٢٠٠٠ : 367( إلى أن اغتراب الشباب عن العائلة ال يزال منخفضًا جّدًا باملقارنة مع درجة 

االغتراب عن املجتمع والدولة ومؤسسات التعليم والعمل. فال تزال العائلة أكثر قدرة على التماسك 

بني املؤسسات األخرى التى بدأت منذ عدة سنوات فى التفكك واالنحالل. 

وال يغيب عنا أن البطالة وضيق فرص العمل جعال الشباب يحتاج إلى العائلة أكثر من أى 

وقت فى ظل غياب الضمان االجتماعى والعدالة االجتماعية. ال تزال األسرة العربية إذن، ضرورية 

للشباب من حيث احلماية ومن حيث ضرورات الوساطة فى حل املشكالت وتدبير الشئون اخلاصة.  

التحوالت  مقاومة  فى  العربية  املجتمعات  فى  األبوية  األسرة  استمرار  من  الرغم  وعلى 

االجتماعية األخيرة، وحرص الشباب على الرضوخ لضغوط األسرة األبوية وإميانه بدورها فى 

التوجيه واإلرشاد، فإن ذلك ال ينفى حقيقة أنه بدأ يتطلع إلى تغيير أسلوب املعاملة السلطوية 

من جانب اآلباء. فلقد بدأ الشباب يطالبون بقدر أكبر من الدميقراطية والتفاهم مع االلتزام مبا 

ينبغى أن يكون عليه سلوك الطاعة من ناحيتهم إزاء آبائهم. كما ميكن القول إنه لم يعد يتقبل 

ما كانت تتقبله األجيال السابقة على صعيد القيم الشخصية وأولويات املستقبل واحلياة. لم يعد 

األهل وال التعليم ميثالن " مرجعية " لقيم الشباب، وإن ظلت سلطة اآلباء وسيطرتهم محل احترام 

األبناء، لكنها سلطة بال مرجعية نهائية فيما يتعلق بنمط احلياة وقيمها. فهذا اجليل احلالى للنشء 

والشباب، إلى جانب تربية األسرة واملدرسة و مؤسسات الدولة فى املجتمع، إالَّ أنه تتم تربيته 
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فى جزء كبير من حياته فى مقاهى اإلنترنت والقنوات الفضائية وعبر أحاديث الهواتف النقالة 

مع أقرانه من الشباب وما تبثه هذه القنوات من أفكار ليبرالية. لهذا كان اختيار الشباب لقيمهم 

وطريقة حياتهم وتفكيرهم، يعتمد بصورة أكبر على " مرجعيات " مختلفة عن مرجعية األسرة 

بناًء على  الفتيات  التعليم واملجتمع. وعلى سبيل املثال، فبالرغم من أن ظاهرة زواج  ومرجعية 

اختيار آبائهن ال تزال قائمة، فإن قطاعًا كبيرًا من الفتيات كسر هذه القاعدة فى الفترة األخيرة، 

وبدأت الفتيات في بعض الدول العربية فى رفض ظاهرة الزواج التقليدى.   

بالرغم من كل هذا، فإن النظام البطريركي أو األبوي على جانب كبير من الدهاء ومن املقدرة 

على البقاء فهو قادر على حجب ماهيته البدائية املختلفة مبظاهر احلداثة والرقي، حتى يبدو أنه 

مجتمع متطور على وشك االنتقال إلى مرحلة اجتماعية اقتصادية أعلى. )هشام شرابي، ١999: 

   .)٢٠8

ويبقى فى النهاية أن نشير إلى أن بنية تنظيم األسرة فى خصائصها األساسية، إمنا هى 

صورة مصغرة من املجتمع. فالقيم التى تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع وبداية بروز 

ظاهرة التفكك وانخراط أفراد العائلة فى تأمني مصاحلهم اخلاصة على حساب املصلحة األسرية 

العامة، هى التى تسود العالقات االجتماعية بصورة عامة. وفيما تقوم بنية األسرة، بنمط الثقافة 

والعالقات االجتماعية التى تسودها بتجسيد النظام االجتماعى األكبر، فإنها فى الوقت ذاته تقوم 

بدعمه وإعادة إنتاجه. وهذا هو بيت القصيد. 

املجتمعات  نهضوي ضروري يف  تطور  أن حدوث  الواضح  من  يبدو  ولذلك، 
العربية، وقيام حداثة حقيقية بها يتوقفان على تغيير أساليب تنشئة الطفل 
االجتماعية  وعالقاته  األبوي  املجتمع  صورة  من  هناك  مخرج  وال  العربي 
الهرمية دون تغيير العالقات األسرية )واملدرسية( تغييرًا جذرّيًا. ومن هنا، 
تظهر على الفور أهمية البحث عن منوذج عربي جديد للتنشئة االجتماعية 
السيطرة  يقوم ال على  العالقات  وأبعاده على منط من  يعتمد يف مكوناته 

واخلضوع، بل  على التعاون والعدالة واحلرية.

٥- نحو نموذج عربي جديد لتنشئة الطفل العربي

ليس من شك في أن االجتاه السائد في تنشئة األطفال العرب الذي يقوم على تطبيع الصغار 

على االنصياع لتوقعات الكبار، وغالبًا عن طريق التسلط قد يحقق بعض جوانب االستقرار العائلي 
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نتيجة طاعة األبناء وتبنيهم قيم وتوجيهات اآلباء، ولكنه قد يعمل على بناء شخصيات جامدة متسلطة 

وال يساعد على تدعيم صفات مثل االنطالق والتحرر والعمل اإليجابي املنتج. إن تركز السلطة في 

األسرة في يد األب )أو بديله(، وفي املدرسة في يد املعلم أو املعلمة يخلق جّوًا استبدادّيًا يعطل 

تنمية القدرات املختلفة للفرد ويدّعم االنصياع والسلبية. ومن نافلة القول إن القضاء على دنيا 

الطفولة وأحالمها هو الثمن الذي يدفعه كّل جيل في كّل مجتمع من أجل أن تستمر فيه قيم اجليل 

السابق وعاداته. إال أن مجتمعنا العربي يبدو من أكثر املجتمعات قسوة على األطفال في ظل اتباعه 

النموذج األبوي في تنشئتهم. ولعل ذلك يعود إلى أننا نفصل فصاًل تاّمًا بني عالم الصغار وعالم 

الكبار، فننظر إلى الطفل على أنه رجل ملا يكتمل بعد، وبالتالي ال نقر له شخضية خاصة وحقوقًا 

خاصة وعقلية خاصة، مبعنى أن للطفل عاملًا نفسّيًا له نوعيته وخصائصه الفريدة.

ولهذا فإن عالقتنا بهم تستند إلى التعالي عليهم واالبتعاد عنهم، وعدم السماح مبشاركتهم 

لنا قراراتنا حتى فيما ميس شئون حياتهم اخلاصة وهذا يعود إلى أن عالقة آبائنا بنا كانت على 

هذا املنوال؛ لذلك ال ميكن لنا أن نغّير عالقتنا بأطفالنا إن لم نسترجع عالم طفولتنا؛ عالم الفرح 

واحلرية واألمل.

األهم من ذلك أن النموذج التقليدي السائد لتنشئة الطفل العربي يعد من حيث خصائصه 

اإلنسانية صورة مصغرة من املجتمع. فالقيم التي تسود هذا النموذج من سلطة وتسلسل وتبعية 

وقمع هي التي تسود العالقات االجتماعية بصورة عامة. ومن الصعب تصور إمكانية تغّير املجتمع 

العربي، ما دام منوذج التنشئة على حالته الراهنة؛ وذلك أن شخصية الطفل تنمو وتتكون نتيجة 

هذا النموذج للتنشئة وما يسوده من عالقات وتفاعالت اجتماعية وطاملا أن أسلوب التنشئة لم 

يتغير بعد، فاإلنسان العربي غير قابل للتغيير. واإلنسان هو قاعدة املجتمع وركيزته.

التنشئة  ألوضاع  مدققة  حتليلية  نظرة  عنها  تتجلى  التي  األساسية  الرسالة  إن 
االجتماعية للطفل وانعكاسها على بنية النظام االجتماعي العربي األكبر، وإسهامها يف 
والتحديات  العاملية اجلديدة  التغيرات  املشكالت االجتماعية مع ظروف  تفاقم كثير من 
العربية الصعبة، هي شعور باخلطر الشديد على مستقبل األمة، يستوجب االنتباه اليقظ، 

واملبادرة بالتحول عن هذا النموذج التقليدي يف التنشئة.
مبعنى آخر، إن لم يتمكن جيلنا من أن يضمن ألبناء األجيال اجلديدة قدرًا كافيًا من 
احلرية واالستقالل؛ ليتعلموا كيف يتدبرون أمورهم بأنفسهم، دون ضغط أو إلزام، وكيف 
يتحملون مسئولية أعمالهم ويجابهون مشكالتهم دون تخوف أو تهرب، فإننا لن نستطيع 
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أن نغير يف املجتمع سوى مظاهره اخلارجية. عندئذ نبقى كما نحن، جماعات متنافرة يف 
األساسية  القيام مبهماته  وعن  التحدي احلضاري،  مجتمع متفسخ، عاجز عن مجابهة 

جتاه نفسه وجتاه العالم.
إن أمتنا العربية، لقادرة، بل تستحق، أن يكون لها "منوذجها العربي البديل" إلحداث 

نقلة نوعية يف تنشئة األطفال.
والنموذج الذي تعرضه هنا يعبر عن رؤية جديدة تعكس واقعنا الثقافي وطموحاتنا وحاجاتنا، 

ويستهدف وضع الطفل محورًا لعملية التنشئة ومشاركًا في إدارة احلياة في املجتمع العربي.

توجه حضاري  قوامها  املبادئ  من  مجموعة  من  للتنشئة  اجلديد  العربي  النموذج  وينطلق 

حق  على  ويركز  وخصائصها،  الطفولة  طبيعة  ومن  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  ينطلق  وإنساني 

األطفال في التعبير عن آرائهم اخلاصة، وعن أفكارهم ووجداناتهم وطموحاتهم وأحالمهم، وعن 

همومهم واهتماماتهم، وأن يكونوا مسموعني، وأن تتاح لهم فرص كافية لتمكينهم من مهارات 

احلقوق  هذه  جميع  وأن  كاملة،  أهلية  ذوي  مواطنني  بصفتهم  إليهم  ينظر  وأن  املختلفة  احلياة 

وفي  املدرسة،  وفي  األسرة،  في  التنشئة  مؤسسات  داخل  حياة  وأسلوب  حياة  ضرورة  متثل 

وسائل اإلعالم وفي مؤسسات املجتمع املدني كافة. واملطلب النهائي وفق هذا النموذج أن تصبح 

التنشئة اإلنسانية احلقوقية التشاركية للطفل هي روح مجتمعية عامة تتغلغل في جوانب النسيج 

االجتماعي – الثقافي للمجتمع كافة، وفي املناخ السائد فيه معرفة وعماًل، وجدانًا ونزوعًا.

ومن الضروري التأكيد على أن تغيير منوذج التنشئة العربي احلالي ينطوي على معايير وآفاق 

أبعد وأعمق من مجرد متكني الطفل من املشاركة في القرارات احلياتية التي تخصه أو تزويده 

بداللة  للحاضر  رؤية  ترتكز على  وآفاق  اإلنسانية، فهي معايير  أو كفالة حقوقه  مبهارات احلياة 

املستقبل. ذلك أن تغيير منط التنشئة هو بالدرجة األولى تغيير وسبيل مؤكدان لتطوير مستقبل 

الدميقراطية وممارستها على أساس من املعرفة والكفايات واملهارات الشخصية واالجتماعية، وهي 

كذلك ممارسة املواطنة املسئولة، واإلميان بالقيم املستقبلية اإليجابية والعالقات املجتمعية احلقوقية.

وفقًا لهذا املنحى، يستند النموذج اجلديد إلى أن يكون الطفل محورًا رئيسًا في إدارة احلياة في 

املجتمع العربي إلى عدة مبادئ حتدد املعالم الرئيسة لنموذج عربي يعتمد على مشاركة املؤسسات 

املعنية بتنشئة الطفل العربي في تغيير النموذج احلالي؛ ومن ثم، نقترح املهام واملسئوليات املناطة 

بكل من هذه املؤسسات بصورة وظيفية مرنة ميكن تطبيقها في إطار مبدأ الوحدة مع التنوع وفقًا 

لظروف املجتمعات العربية وتنوعها واختالف ثقافاتها وأوضاعها املجتمعية.
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ويتأسس النموذج اإلنساني – احلقوقي اجلديد من ستة مبادئ متكاملة ومتداخلة يوضحها 

الشكل التالي:

 

والشكل التوضيحي رقم )3( يوضح انتقال نظام التنشئة من إطار سلطوي أبوي يقوم – في 

يقوم  تربوي  إطار  إلى  والتمييز  الزائدة  واحلماية  والسيطرة  التحكم  على   – التقليدي  النموذج 

في النموذج اإلنساني احلقوقي اجلديد على املواطنة واملشاركة وحتمل املسئولية، وأيضًا يقوم 

على النهج احلقوقي باعتباره حجر األساس لتغيير منط التنشئة السلطوي الهرمي' ومن ثم بناء 

املواطن اإليجابي املنتج واملشارك في نهضة املجتمع.

1.5 ركائز النموذج العربي الجديد للتنشئة االجتماعية

أواًل: التسليم بأن األطفال لهم حقوق تكفلها القوانني واملواثيق الدولية والعربية
نظرهم،  وجهات  على  والتعّرف  تنشئتهم  عملية  في  مشاركني  يكونوا  أن  ينبغي  ثم  ومن 

واستطالع آرائهم، واالستنارة بأفكارهم، واستشارتهم في كل القرارات املتعلقة بحياتهم. ويرتكز 

إقرار حقوق األطفال وكفالتها قانونّيًا على خصائص األطفال باعتبارهم كائنات اجتماعية تنمو 

محورًا  أن جعلهم  كما  واحلقوقية،  اإلنسانية  االجتماعية  العالقات  من خالل  بالضرورة  وتتقدم 

مشاركًا وفاعاًل في عملية التنشئة يعد مطلبًا رئيسًا من مطالب منو األطفال وارتقائهم.

النهج الحقوقي

تربية األمل املشاركة

املواطنة التمكني

القيم املستقبلية اإليجابية

شكل )2( النموذج اإلنساني الحقوقي
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ثانيًا: تأكيد التنشئة املتمركزة على الطفل
من الضروري أن يكون الطفل هو "بؤرة" التركيز في كل مراحل وعمليات التنشئة االجتماعية 

والثقافية؛ ولهذا فمن املقومات األساسية لنجاح عملية التنشئة هو تأسيسها على مشاركة األطفال 

البداية  نقطة  تكون  بحيث  التزامهم؛  وتأكيد  دافعيتهم،  وحتفيز  تأييدهم،  وكسب  ومبادراتهم، 

هي موافقتهم ورغباتهم. فلألطفال أهداف خاصة بهم فلنبدأ بها في عملية التنشئة، ولتحسني 

استثمارها. ويقتضي هذا التوجه مساعدة األطفال على تعريف اهتماماتهم وخبراتهم ومهاراتهم 

وحتديد اختياراتهم في احلياة، ومساعدتهم على التخطيط ألداء أدوارهم في األسرة وفي املدرسة 

وفي املجتمع، واحترام توقعاتهم ومتابعة نشاطهم وتقوميه على أساس من املراقبة الذاتية.

إىل نموذج إنسانيمن نموذج أبوي

عالقة حقوقية عالقة هرمية

التمكني الحامية الزائدة

القيم املستقبلية اإليجابية القيم املاضوية السلبية

نظام املواطنة نظام التمييز

تربية األمل تربية االمتثال واالستسالم

أبعاد النموذج الجديد للتنشئة

التشاركية التحكم والسيطرة
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ثالثًا: متكن األطفال باملعرفة والقيم واملهارات
لقد أصبحت املعرفة واملهارات في عصر "مجتمع املعرفة" معرفة ومهارات إجرائية ووظيفية 

وتشاركية، وهي قوة وثروة على كل املستويات. وال شك في أن تنمية قدرات األطفال املعرفية 

والوجدانية واملهارية إلدراك عاملهم االجتماعي وفهم القضايا االجتماعية واإلنسانية ذات املغزى 

بالنسبة إليهم وملستقبلهم تعد شرطًا أساسّيًا حلسن توجههم والقائم على أساس استجاباتهم 

لهذه القضايا.

: النموذج احلقوقي التشاركي يجعلنا نعيش مع األطفال ال من أجلهم فحسب
للصغار،  الكبار  إنصات  حلسن  مواتية  ومواقف  فرصًا  يتيح  التنشئة  في  النموذج  فهذا 

ولإلنصات إلى أفكارهم ومشاعرهم، وحلاجاتهم وطموحاتهم، ولصعوباتهم ومعاناتهم؛ ومن ثم 

مشاركتهم عاملهم وتعزيز الفهم واالحترام والثقة املتبادلة. هذا النمط من التنشئة يوفر ضمانات 

للخطر. أساسية حلماية األطفال من االستهداف 

خامسًا: التنشئة احلقوقية والتشاركية ضمانة أكيدة لتحقيق حماية األطفال وتنميتهم
ومن ثم يكون فهمنا لألطفال واجتاهاتنا نحوهم، وما نتخذه من إستراتيجيات وخطط وبرامج 

وأنشطة في املجاالت التربوية املختلفة من فاعليات حياة األطفال، مبنّيًا على رؤية صادقة حلياة 

األطفال وحلاجات ومطالب منوهم وحمايتهم وتنميتهم.

سادسًا: يبرز يف هذا النموذج للتنشئة ذوو اخلطر املرتفع بوصفه توجهًا إستراتيجّيًا 
حلمايتهم ومساندتهم

إن هؤالء األطفال مثل الذين يعانون في الصغر من عمالة األطفال وأطفال الشوارع واالجتار 

باألطفال نتيجة الفقر والتفكك األسري، يبدون نزعة مبكرة إلى االستقاللية ويصيرون أكثر استقاللية 

من األطفال اآلخرين؛ األمر الذي تبرز معه أهمية وأولوية خاصة إلتاحة فرص كافية الحتواء هؤالء 

األطفال في مجتمعاتهم احمللية وحمايتهم من تداعيات اخلطر من خالل برامج "تربية األمل" للتدخل 

الوقائي القائم على مشاركة هؤالء األطفال وتنمية قدراتهم؛ حيث يتدربون على مهارات حماية الذات 

وتوظيف نزعتهم للمخاطرة واملغامرة واالستقاللية في أمناط سلوكية إيجابية.
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سابعًا: تهيئة األطفال للتنشئة القائمة على احلقوق وتنمية القدرات
يتطلب هذا النمط من التنشئة أن يعبر األطفال عن ذواتهم، وأن يتشاركوا بأفكارهم وآرائهم 

اخلاصة، ومبشاعرهم ومخاوفهم، وبهمومهم واهتماماتهم، وبطموحاتهم وتطلعاتهم وغير ذلك من 

رؤى وتصورات وخياالت وإبداعات، وأن يكشفوا عنها ويتبادلوها مع أقرانهم ومع اآلخرين في 

سياق عمليات تنشئتهم. لذلك، فإنه لكي يتحقق صدق التعبير عن الذات، تبرز حاجة مجتمعية 

إلى خلق بيئة يشعرون فيها باألمان والثقة وبالتشجيع واملساندة، قبل أن يندمجوا في خبرات 

املشاركة في عمليات تنشئتهم عن الكبار وجتاهل نصائحهم وآرائهم وتوجيهاتهم، أو التهوين من 

قيمة الدور الذي ميكن أن يشارك به األطفال في عمليات تنشئتهم. فالتنشئة احلقوقية التشاركية 

احلقة هي محصلة التفاعل بني رؤى الكبار والصغار، أو بني األطفال واألطفال، من دون حواجز 

أو فجوات قد تشوه الرؤى أو تعوق حركة مشاركة األطفال في عمليات تنشئتهم.

ثامنًا: إعداد الكبار وتنمية ثقافتهم التربوية
يتطلب توجه الكبار إلى التحول إلى منوذج من التنشئة أكثر إنسانية وأكثر حقوقية وأن يتعلم 

الكبار تقدير إمكانات األطفال والثقة فيها، واالعتراف بكل إمكانية لديهم لتنمية ذواتهم وعاملهم 

كما على الكبار أن يوطدوا أنفسهم على التغلب على مخاوفهم وشكوكهم من منح األطفال فرصًا 

متزايدة ومناسبة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي متس حياتهم؛ ولتحمل املسئولية وللتأثير في 

األطفال، وتلك أدوار رمبا اضطلع بها الكبار بشكل تقليدي ورمبا ألنها موروث ثقافي. واملؤكد أن 

هذا التغيير املنشود في عالم الكبار وفي ثقافتهم واجتاهاتهم وأساليب تفكيرهم قد يستغرق وقتًا 

طوياًل. إذ إن االنتقال إلى منوذج جديد في التنشئة االجتماعية هو تغيير ثقافي ومهمة مجتمعية 

ومن ثم فهو يتطلب وقتًا طوياًل، لكن السعي اجلاد في هذا املضمار هو جناح في حد ذاته.

تاسعًا: تهيئة املجتمع ليكون مع األطفال ال من أجلهم فحسب
يدرك األطفال عادة أن ما يقدم لهم من خدمات وأنشطة من مؤسسات املجتمع احمللي في 

مجاالت الرعاية والتعليم والصحة والتثقيف والترويح إمنا تصمم عادة من أجل األطفال بداًل من 

أن تصمم مع األطفال، وأنه من الصعب مشاركتهم في آرائهم اخلاصة. لذا، من الضروري اتخاذ 

أساليب وتدابير مناسبة لرفع مستوى الوعي في املجتمع احمللي ومؤسساته املدنية عن أهمية 

منوذج التنشئة العربي اجلديد وقيمته.
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تنشئة  املؤسسية ملؤسسات  للثقافة  رئيس  ركن  التشاركية  التنشئة احلقوقية  عاشرًا: 
الطفل

ثقافة مؤسسات التنشئة واملنظمات املعنية بالطفولة والتنمية القائمة على قيم حقوق اإلنسان 

تلك  تكون  وحيث  اجلديد،  العربي  النموذج  مبادئ  من  وغيرها  الطفل  قدرات  وتنمية  واملشاركة 

املؤسسات مبثابة العامل الفعال في توفير فرص حقيقية ملمارسة تنشئة حقوقية، وتقدمي مبادرات 

صادقة وأدوار فعالة الحتواء األطفال داخل سياق ثقافة النموذج احلقوقي التشاركي.

حادي عشر: إن التنشئة اإلنسانية احلقوقية لألطفال ليست غاية يف حد ذاتها
بل هي باألحرى وسيلة للتنمية ولبناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمع، وللتقارب والوحدة بني 

الكبار والصغار، ودرًءا للصراعات وسّدًا للفجوات بينهم. فال يفهم من التأكيد على حقوق األطفال 

في املشاركة وتنمية القدرات وتأهيلهم للمواطنة الكاملة وما وراء ذلك من ثقافة وقيم، أن يتخذ 

منط التنشئة اجلديد مجااًل للتهويل أو التهوين – التهويل أو املبالغة في االستقاللية.

2.5  الخصائص األساسية للنموذج العربي الجديد
ثمة مجموعة من اخلصائص تتوفر في النموذج اجلديد للتنشئة االجتماعية ويكفل حتقيق 

العربي،  الوطن  بها  التي مير  الصعبة  املرحلة  بفاعلية خالل  وأداء دورها  التنشئة  أهداف هذه 

وأيضًا جتعلها ذات فاعلية في ربط األطفال مبجتمعهم، بعالقات ذات طبيعة إيجابية سوية؛ ومن 

ثم تسهم في حتقيق نهضة املجتمع العربي بسهولة وبقدرة كبيرة على جتاوز التحديات الداخلية 

والدولية الراهنة. وهذه هي أهم هذه اخلصائص:

رؤية جديدة: إن فلسفة النموذج اجلديد تنطلق من النهج احلقوقي والنظر إلى الطفل على   )١(
أنه عضو فاعل وشريك رئيس ومؤثر في عملية التنشئة وال يخضع لعملية تنشئة وتربية بل 

هو مشارك في األسرة وفي املدرسة، ومن ثم فإن إطالق قدراته ورفض الوصاية عليه هما 

النموذج يجب أن تكون ركنًا أساسّيًا  للنموذج، واملشاركة في هذا  الرئيسة  املكونات  من 

حقيقية  فرصًا  املؤسسات  هذه  تقدم  حيث  والتنمية  بالطفولة  املعنية  املؤسسات  ثقافة  من 

األطفال. ومبادرات صادقة ملشاركة 

العمومية )إطار عام ملؤسسات التنشئة كافة(: إن النموذج العربي مبا يطرحه من رؤية   )2(
أن  يؤكد ضرورة  أساسية  خلفية  باعتبارها  التنشئة  عمليات  مختلف  منها  تنطلق  شمولية 

يتأسس اإلطار العام والوعي الذي ميكن أن تتم مختلف عمليات التنشئة في ظلها، أي أن 
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يكون هناك خط تربوي يعد القاسم املشترك الذي تتجمع حوله بواتق التنشئة املختلفة؛ بحيث 

تصبح املعايير املشتقة من هذا اإلطار ذات طبيعة متسقة ومتوائمة لكل تفاعالت مختلف 

مؤسسات التنشئة. يلتزم بها اآلباء في األسر واملعلمون في املدرسة، وفي اإلعالم، واملجتمع 

مبجاالته كافة؛ وذلك حتى يتمكن األطفال والنشء من بناء حياتهم بالشكل الذي يبتغيه والذي 

انتفاء  للتنشئة في  النموذج  يفيد االسترشاد مببادئ  املجتمع. سوف  بواسطته مع  يتالءم 

التناقضات التي قد تنشأ بني مختلف املؤسسات أو بينها جميعًا وبني التجسيدات الواقعية 

ألهدافها وفلسفاتها.

الشمولية: يتميز النموذج اجلديد بتغطية محاوالت وفئات شريحة األطفال كافة فهو ال يهتم   )3(
بتنشئة أطفال املنازل أو رياض األطفال فقط، لكنه يتعامل أيضًا مع الفئات املهمشة من 

األطفال الفقراء أو أطفال الشوارع وذوي االحتياجات اخلاصة ألن هذه الفئات متثل قسمًا 

مهّمًا من األطفال لهم االحتياجات واحلقوق نفسها. فتنشئة كل األطفال العرب هو املستهدف 

من هذا النموذج مع توجيه اهتمام وتركيز أكبر أو انحياز إيجابي للبنات ولألطفال الذين 

يعيشون في ظروف صعبة.

املرونة: يقدم النموذج احلالي إطارًا مرنًا للتطبيق مبعنيني. األول يتعلق باختالف االنتماءات   )4(
التطلعات  وتنوع  واألطفال  لألسر  الثقافية  والتوجهات  البيئات  االجتماعية ومتايز  واملواقع 

املادية  اإلمكانات  واختالف  االقتصادية  األوضاع  تباين  إلى  نظرًا  التربوية  واالختيارات 

وتباين أمناط العيش والسلوك. وقد متَّ تصميم النموذج بحيث يتيح ملؤسسات التنشئة ابتداع 

أمناط ثقافية وتربوية جديدة في إطار املبادئ العامة للنموذج العربي اجلديد. املعنى الثاني 

للمرونة يتعلق بخصوصية املجتمعات العربية وثقافة كل منها األمر الذي قد يتطلب اختالفها 

في مدى االهتمام مبعايير سلوكية معينة في عمليات التنشئة.

واإلجراءات  واملعايير  فاألفكار  عاّمًا،  استرشادّيًا  إطارًا  ميثل  احلالي  النموذج  إن 
الطفل،  لتنشئة  العامة  املوجهات  وبعض  أمثلة  إالَّ  هي  إن  النموذج،  هذا  يتضمنها  التي 
وهي ليست وصفات كاملة ومفروضة على مؤسسات التنشئة لتطبيقها كما هي، بل هي 
التنشئة  مؤسسات  وأوضاع  ظروف  مع  يتناسب  مبا  إليها  واإلضافة  لتجريبها  مطروحة 
التي  اجلديدة  العامة  الرؤية  حتقيق  على  يساعد  الذي  النحو  وعلى  وظروفها  وبيئاتها 
وتبني منوذج جديد يرمي  التنشئة  التقليدي يف  النمط  تغيير  نهاية األمر  تستهدف يف 
إلى حتقيق حياة سعيدة لألطفال، وإعادة صياغة النظام االجتماعي العام يف الوقت ذاته.  
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والقيمية  الفكرية  التنشئة  على عصرية مضمون  اجلديد  العربي  النموذج  يؤكد  العصرية:   )5(
التي ينبغي أن تكون مشتقة من ثقافة ذات طبيعة عصرية. أي أن تكون قادرة على إعداد 

بحيث  االجتماعي.  املجال  في  حركتها  يرشد  فكري  أو  قيمي  مبضمون  الطفل  شخصية 

يجعلها قادرة على مواجهة ما قد تطرحه التفاعالت املعاصرة من مشكالت وقضايا. بيد 

أنه من الضروري أن يتواكب ذلك مع االتصال بالتراث، من خالل انتقاء عناصره األكثر 

قابلية لإلحياء والتجديد، واألكثر قدرة على استيعاب أكثر التفاعالت معاصرة، مبا يدعم في 

النهاية الهوية أو الذاتية احمللية. بحيث يتحول تراث املاضي – من خالل هذه العملية – إلى 

قدرة متجددة تساعد املجتمع والفرد على التقدم. في ضوء هذه الرؤية اهتم النموذج اجلديد 

القيم  واستبدال  القيم  إلى جتديد  ودعا  العربي،  الطفل  عليها  ينشأ  التي  القيم  مبوضوع 

التقليدية املاضوية بقيم مستقبلية تواكب العصر احلالي وحتدياته.

غير  املنظمات  دور  على  أساسّيًا  تعوياًل  النموذج  ل  يعوِّ احلكومية:  غير  املنظمات  دور 
بها  التنشئة اجلديد وحتديد مهام محددة ميكن أن تشارك  احلكومية في مجال تطبيق منوذج 

العرب  لألطفال  "تربية األمل"  مجال  في  ميدانية  وبرامج  كالقيام مبشروعات  العملية  هذه  في 

املهمشني، والقيام بالتوعية بأهمية تغيير منوذج التنشئة التقليدي وتصميم أدوات تدريب األهل 

بتنشئة األطفال، وتكوين جماعات  واملعلمني ورجال اإلعالم وتنفيذها مع فئات مجتمعية معنية 

حملاولة التأثير على صانعي القرار، والتنسيق والتشبيك من املنظمات املختلفة، وإعداد الدراسات، 

البلدان العربية.   التنشئة وأوضاع األطفال في  واملتابعة ورصد أحوال 

3.5  مباديء النموذج العربي للتنشئة

املبدأ األول: مبدأ النهج الحقوقي
يعزز هذا املبدأ احملوري للنموذج اجلديد لتنشئة الطفل العربي الوجود اإلنساني والقانوني 

واألنشطة  األعمال  في جميع  واجبات  وعليهم  لهم حقوق  مواطنني  بوصفهم  لألطفال  والطبيعي 

والقرارات التي تتصل بعمليات تنشئتهم ومتس حياتهم أو تؤثر فيهم، وشركاء فعالني في احلياة 

اإلنسانية في األسرة وفي املجتمع.

وإعمااًل لهذا املبدأ يكون من الضروري دعم احلقوق األساسية لألطفال وتوفير الضمانات 

وميثل  املختلفة.  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  في  حقوقية  اجتماعية  تنشئة  ملمارسة  الالزمة 

االلتزام بالنهج احلقوقي في تنشئة الطفل العربي ضرورة حياة وواجبًا وطنّيًا باعتبارها ركنًا 

إلى املستقبل. الشاملة في املجتمع وامتدادها  التنمية اإلنسانية  أركان  رئيسًا من 
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وترتكز ضرورات االلتزام بالنهج احلقوقي وكفالة حقوق الطفل قانونّيًا على طبيعة األطفال 

اإلنساني  التفاعل  خالل  من  بالضرورة  وتتقدم  تنمو  اجتماعية  إنسانية  كيانات  باعتبارها 

واالجتماعي، بقدر كون كفالة حقوق الطفل وتفعيل قانونيتها مطلبًا رئيسًا من مطالب منو األطفال 

وارتقائهم واحملافظة على حياتهم في ظروف إنسانية مواتية.

وميثل النهج احلقوقي في التنشئة داخل األسرة وفي املجتمع ضمانات أكيدة التخاذ سياسات 

رشيدة حلماية األطفال وتنميتهم، ومن ثم تؤسس عالقاتنا مع األطفال واجتاهاتنا نحوهم وما 

املعنية املختلفة من  نتخذه من إستراتيجيات وخطط وبرامج ومشروعات وأنشطة في املجاالت 

فاعليات حياة األطفال، على مجموعة صادقة ملتطلبات حياة األطفال وحلاجات ومطالب منوهم 

وحمايتهم وتنميتهم.

ويبرز تبني النهج احلقوقي في تنشئة األطفال املهمشني ذوي االحتياجات اخلاصة؛ والالجئني 

االجتماعي  املستوى  تدني  مقدمتها  وفي  إنسانية صعبة  ظروف  في  يعيشون  وآخرين  وغيرهم 

االقتصادي وغير ذلك مما يندرج حتت ما يسمى بثقافة الفقر، وهو ما يكمن وراء الكثير من 

أشكال الشقاء اإلنساني لألطفال كاإلساءة واإلهمال والعنف وتفاقم ظواهر مرضية اجتماعية 

مثل عمل األطفال، وأطفال الشوارع، واالجتار باألطفال. إن كفالة حقوق هؤالء األطفال خاصة 

تعمل على احتوائهم وحمايتهم من تداعيات اخلطر من خالل توفير ظروف حياتية إنسانية تقوم 

على أساس حقوق الطفل؛ األمر الذي يساعد على تكوين أمناط سلوكية إيجابية لديهم ومشاركة 

فعالة في بناء الوطن وحتقيق نهضته.

ويتأسس مضمون النهج احلقوقي على ما قررته االتفاقية الدولية حلقوق الطفل الصادرة في 

نوفمبر ١989 عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وقد حددت املادة األولى من االتفاقية الطفل على 

أنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة.

وتوضح هذه االتفاقية حقوق اإلنسان األساسية التي يجب أن يتمتع بها األطفال في أي 

مكان ومن دون متييز، وهذه احلقوق هي: حق الطفل في البقاء والتطور والنمو إلى أقصى حد، 

الكاملة في األسرة وفي  التأثيرات املضرة وسوء املعاملة واالستغالل، واملشاركة  واحلماية من 

احلياة الثقافية واالجتماعية. وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية األربعة فيما يلي:

بقاء األطفال ومناؤهم.  •

عدم التمييز.  •

مشاركة األطفال.  •
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أخذ املصلحة الفضلى لألطفال في االعتبار.  •

ويتالزم كل حق من احلقوق التي تنص عليها االتفاقية بوضوح، بطبيعته مع الكرامة اإلنسانية 

للطفل وتطويره وتنميته املنسجمة معها. وحتمي االتفاقية حقوق األطفال عن طريق وضع املعايير 

اخلاصة بالرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل.

الطفل  لتنشئة  وأسلوبًا  املعالم  محدد  ومنوذجًا  واضحة  رؤية  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتقدم 

عليها. ينشأ  أن  يتعني  التي  وللقيم 

وحتتوي هذه االتفاقية على احلقوق األساسية لألطفال والتي تعكس احتياجاتهم التي ال غنى 

عنها كي يحققوا أقصى قدر من الصحة والنمو اجلسدي والعقلي والنفسي والروحي واالجتماعي، 

في أي مكان يعيشون فيه على وجه األرض. وقد وضعت االتفاقية املعايير األساسية لهذه احلقوق 

وهي تشكل احلد األدنى ملا يجب أن يحصل عليه األطفال.

وميكن تقسيم احلقوق الواردة باالتفاقية )مجازًا( إلى خمس مجموعات:

مجموعة حقوق البقاء والصحة: وتتضمن هذه املجموعة احلقوق واالحتياجات األساسية   )١(
للبقاء واحلفاظ على الصحة وفق معايير معيشية مالئمة كالغذاء اجليد واملسكن الصحي 

والعالج والوقاية وصحة البيئة.

مجموعة حقوق النمو والتعليم: وتتضمن هذه املجموعة احلقوق التي تساعد على تطوير   )2(
شخصية الطفل وإمكاناته ومواهبه إلى أقصاها، كحقه في التعليم واحلصول على املعلومات 

تتضمن  كما  الثقافية،  احلياة  في  واملشاركة  والفنون  الهوايات  وممارسة  املواهب  وتنمية 

شروط التعليم التي تساعد على ذلك.

مجموعة حقوق املشاركة: وتتضمن احلقوق اخلاصة بحرية التعبير في كل ما يخصه أو   )3(
يؤثر عليه واالنتساب إلى جمعيات سلمية.

مجموعة حقوق احلماية: وتتضمن احلقوق املطلوبة من أجل توفير احلماية لألطفال ضد   )4(
أشكال االستغالل كافة أو اإلهمال أو اإلضرار بهم، كما تشمل موضوعات كعدم التمييز 

لهم،  القانونية  احلماية  وتوفير  واملنحرفني  باألحداث  والعناية  الالجئني،  باألطفال  والعناية 

وعدم تورط األطفال في األعمال العسكرية أو انخراطهم في العمالة أو استغاللهم اقتصادّيًا 

اجلنسي  االستغالل  من  األطفال  حماية  إلى  املجموعة  هذه  تهدف  كما  بهم.  االجتار  أو 

والتجارة باملخدرات، هذا باإلضافة إلى توفير رعاية خاصة لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة 

مع العمل على دمجهم باملجتمع.



112
رؤى فكرية في تنشئة الطفل العربي

مجموعة احلقوق العامة: تتضمن هذه املجموعة احلق في حرية العقيدة واحلرية الشخصية   )5(
واحلق في اسم وفي معرفة الوالدين ولمِّ شمل األسرة واحلق في الهوية واالنتماء واحلصول 

على اجلنسية.

 ٢9 املادة  كما حتددها  وتربيته  للطفل  االجتماعية  التنشئة  أهداف  على  االتفاقية  وتنطوي 

ومتثل في مجملها توجهًا نحو تنمية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، 

على  قدراته  وتنمية  )6(؛  للمادة  وفقًا  احلياة  في  أصياًل  حّقًا  بوصفه  األمثل  منوه  وفي حتقيق 

ممارسة حقوقه اتساقًا مع املادة )٥( التي تقضي بأن يوفر املجتمع بطريقة تتفق مع قدرات الطفل 

املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية

وتدعو االتفاقية إلى تنشئة الطفل على قيم حقوق اإلنسان من خالل اتباع أساليب التنشئة 

املالئمة. وتبرز املادة ٢9 القيم التالية:

أن ينشأ الطفل على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.   •

احترام ذويه، وهويته الثقافية، ولغته والقيم الوطنية.  •

والسلم،  التفاهم،  من  بروح  حر  مجتمع  في  املسئولية  تستشعر  حلياة  إعداده   •

واجلماعات. الشعوب  جميع  بني  والصداقة  اجلنسني،  بني  واملساواة  والتسامح، 

تنمية احترامه لبيئته.  •

هناك أربعة محاور عمل متداخلة ومتصلة ومتساوية األهمية، يجب العمل عليها كي تتحول 

حقوق الطفل إلى واقع في عملية التنشئة االجتماعية وهي:

نشر مفاهيم ومبادئ حقوق الطفل في املجتمع بني الكبار واألطفال في جميع مؤسسات   )١(

التنشئة االجتماعية للطفل على حد سواء، وحتويلها من مجرد مبادىء وأفكار، إلى ثقافة 

مجتمعية ميارسها كل الناس في حياتهم اليومية.

قيام مؤسسات التنشئة مبحاولة التأثير على صانعي السياسات لاللتزام بحل مشكالت   )٢(

األطفال وإعطائهم األولوية التي يستحقونها، ورصد امليزانيات الالزمة للبرامج التي حتقق 

أو  مالية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  وقوانني  إدخال سياسات  أو  تعديالت  وإجراء  ذلك، 

الطفل. التزامها السياسي بحقوق  ثقافية تعكس مدى 

حتريك املوارد )بكل أنواعها( املتواجدة في املجتمع، نحو تعضيد قضايا األطفال، وإعادة   )3(

النظر في البرامج القائمة كي تتسق مع مبادئ ومفاهيم حقوق الطفل.

املدني( في كل مراحل  املجتمع  )أطفال وأسر، منظمات  املجتمع  املشاركة أي مشاركة   )4(

واقع. إلى  الطفل  حقوق  حتويل 
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التنشئة االجتماعية املختلفة )األسرة  النهج احلقوقي من مؤسسات  التنشئة وفق  وتتطلب 

واملدرسة واإلعالم ومنظمات املجتمع املدني(، وفي البرامج واملشروعات التي تقوم بها إلحداث 

تغيرات داخل هذه املؤسسات للتحقق من أن أهداف عملية التنشئة داخلها وهيئة املشاركني في 

كل منها على وعي بحقوق الطفل وتدرك قيمة الوفاء بهذه احلقوق وتعزز من مشاركة األطفال في 

عمليات تنشئتهم ومبادراتهم وإسهاماتهم. ويتطلب ذلك أن يتلقى املشاركون في هذه املؤسسات 

التعليم  لبرامج تدريبية من  تدريبًا على حقوق الطفل وآليات حتقيقها. كما ينبغي أن يخضعوا 

بناءة  اجتماعية حقوقية  إقامة عالقات  وكيفية  األطفال،  التواصل مع  مهارات  لتحسني  املستمر 

معهم.

دور مؤسسات التنشئة يف االلتزام بالنهج احلقوقي يف عمليات تنشئة الطفل
 

أبعاد النهج احلقوقي

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

احلفاظ على حياة الطفل، وصون كيانه اجلسمي والنفسي وحمايته من أي تعدٍّ 

أو ضرر.
n

منو قدراته اللغوية والفكرية والنفسية، واستكمال منو شخصيته ومهاراته 

وقدراته.
nn

nتوفير بيئة آمنة حتمي األطفال من األذى والعنف واإلساءة.

توفير الغذاء والكساء والدواء والرعاية واألمن والتقبل والعطف وإحاطة الطفل 

بالدفء والسعادة.
n

توفير ُسبل حماية وصون حياته من الناحية البيولوجية بالغذاء والكساء 

واملسكن املناسب.
n

توفير ُسبل احلماية من الناحية السيكولوجية من خالل إحاطته بالدفء العاطفي 

والبيئة األسرية املتضامنة معًا؛ من أجل سعادته واالهتمام بتلبية متطلبات تقبله 

واندماجه في مجتمعه.

n

كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه خالل تقبلها لتعبيراته اللغوية األولى، 

ومساعدته على التعبير عن مشاعره وأحاسيسه نحو اآلخرين والبيئة احمليطة 

به. 

n

االهتمام بسماع آراء الطفل فيما يشاهده أو تعليقاته على ما يدور حوله دون 

إحراجه أو السخرية منه أمام اآلخرين؛ لزيادة ثقته في ذاته واالعتزاز بنفسه. 
nn

إرساء منط املشاركة الفعالة للطفل، وتشجيعه على تأكيد شخصيته املستقلة 

وممارسته احلرية املسئولة جتاه اآلخرين.
nn
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إشراك األطفال في إدارة الشئون اليومية لألسرة واتخاذ القرارات احلياتية 

املتعلقة باألمور التي تواجهها واألزمات واخليارات والبدائل املتاحة أمامهم، 

وتدريب األطفال على التفكير املنطقي والقدرة على اتخاذ القرارات والشعور 

بالذات.

n

تشجيع مشاركة الطفل في الشئون األسرية واالجتماعية؛ بوصفه قادرًا على أن 

يعبر بحرية عن احتياجاته واهتماماته وأن حتترم هذه اآلراء والرغبات.
n

توفير البيئة األسرية واالجتماعية والثقافية احلاضنة والداعمة الهتماماته 

ورغباته؛ بحسبانه عضًوا كامل األهلية في املجتمع.
n

مواجهة حاالت التعدي الصارخة على حقوق الطفل األساسية واملتمثلة في 

حاالت االستغالل اجلسدي واجلنسي، ومقاومة ظاهرتي أطفال الشوارع 

وعمالة األطفال؛ بوصفهما أكبر جتسيد النتهاكات حقوق األطفال.

nn

تعزيز فكرة التنشئة اجلامعة التي يحظى فيها الفتيات باحلقوق والواجبات 

نفسهما التي يحظى بها الفتيان.
nnnn

متكني األطفال من مهارات حياتية، وأمناط حياة صحية تعينهم على اتخاذ 

قرارات واعية وحماية أنفسهم من املرض واألذى.
nnn

يتحمل األطفال في عملية التنشئة، ال الكبار فحسب، مسئولية تنشئتهم 

ومشاركتهم النشطة فيها.
nn

ضمان ارتباط عملية التنشئة بالهدف الذي يسعى إليه األطفال في احلياة 

)تطلعاتهم(، كما أنه مهم لهم في حياتهم اليومية.
nn

تطوير تطلعات جديدة لألطفال مع توسيع معرفتهم، والعمل نحو حياة مستقبلية 

أفضل من حياتهم الراهنة.
nnn

توفير تعليم متميز للجميع دون تفرقة بينهم على أساس الدخل أو املصروفات 

الدراسية أو املكانة االجتماعية لولي األمر.
nn

األطفال من خلفيات وقدرات متنوعة يحظون بفرص متساوية للتعلم، والتعبير 

عن أنفسهم في الصف واملدرسة.
n

تشمل املدرسة كل األطفال: الفتيات والفتيان، أطفال من خلفيات ثقافية أو 

لغوية مختلفة، أطفال ذوي قدرات خاصة أو احتياجات تعليمية خاصة؛ فتيات 

حوامل.

n

زيادة قدرات الطفل اللغوية واالجتماعية والعقلية؛ ملمارسة دور املشارك مع 

غيره في احلوار وإبداء الرأي سواء لفظّيًا أو كتابة.
n

nتنمية قدرات الطفل على التعبير عن ذاته من خالل أنشطة املنهج.

إتاحة الفرص املتنامية للطفل للتعبير عن آرائه وأفكاره بجماعات النشاط 

واألندية الرياضية والعلمية والفنية التي تكشف املواهب اخلاصة والعامة 

لألطفال.

n
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إطالق الطاقات اإلبداعية لألطفال باحترامها وتقديرها ملا يقوم به من تعبير عن 

آرائه وأفكاره بالكتابة أو الرسم وغيرها من وسائل التعبير.
nn

دعم قضايا االنتماء للوطن والهوية وعدم التمييز على أساس عرقي أو طائفي 

أو ديني.
n

nاالهتمام بالتربية السياسية وحقوق اإلنسان في كل املراحل التعليمية.

دعم االهتمام باألنشطة التربوية في مجال التربية الصحية مبا يساعد األطفال 

على جتنب أمراض سوء التغذية واألمراض املعدية.
n

تفعيل دور برملان األطفال في املدرسة لتحقيق أكبر قدر من مشاركة األطفال 

القائمة على أساس دميقراطي.
n

أن تلبي املقررات واملناهج املوضوعة في مراحل التعليم احتياجات الطفل في 

النمو واملعرفة واخلبرة املتزايدة باحلياة، والقدرة على حل مشكالتها وفهم 

قضاياها.

n

أن تهتم املدرسة بوسائل وُسبل األنشطة التي جتعلها بيئة تعلم متواصلة مع 

مجتمعها وعصرها.
n

أن حترص املدرسة على بناء مستقبل طالبها املهني والعلمي واالجتماعي؛ ففي 

ذلك تكمن أهم جوانب مصالح الطفل، ويأتي تفضيلها ذلك بوضع نظم للتقومي 

والتطوير تسمح بتوجيه الطالب نحو التعليم املناسب لقدراتهم وميولهم.

n

التواصل بانتظام مع البيت )األهل أو األوصياء( بشأن تقدم أطفالهم في التعلم 

وبشأن إجنازاتهم.
n

العمل مع قادة املجتمع احمللي ملعرفة األطفال غير امللتحقني باملدرسة وأسباب 

عدم إحلاقهم أو تسربهم، وحتديد أفضل الطرق إلحلاقهم بالتعليم.
n

شرح قيم منوذج التنشئة العربي اجلديد ألهل التالميذ في الصفوف التي 

يقومون بالتدريس فيها.
n

تهيئة التالميذ للتفاعل مع املجتمع احمللي باعتباره جزًءا من املنهج الدراسي، 

على سبيل املثال من خالل رحالت ميدانية أو نشاطات ومناسبات مميزة.
n

nدعوة األهل وأفراد املجتمع احمللي إلى املشاركة في الصف.

العمل مع املعلمني اآلخرين وإدارة املدرسة للتعاون في توصيل مفاهيم وآليات 

تطوير "منوذج التنشئة العربي اجلديد"، مع أسرة الطفل، واملنظمات املجتمعية 

)جلان إدارة املدرسة، جلان التعليم القروية، جمعيات األهل واملعلمني(.

n

تشجيع األهل والعمل معهم على دعم وترويج ونشر منوذج التنشئة اجلديد في 

مدارس املجتمع احمللي.
n
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تشجيع األهل، أو أفراد آخرين في العائلة على التطوع ملساعدة املعلمني في 

نشاطات مثل القراءة أو حتضير مواد التعلم، أو املساعدة في النشاطات 

الالصفية مثل الرياضة أو الرحالت امليدانية، أو تنظيم نشاطات خاصة مثل 

املهرجانات.

n

أن يكون األهل ضيوفًا متحدثني في الصف، يشاركون املعلومات عن عملهم 

وعالم األعمال، ويشرحون كيف أسهم التعليم في خبرتهم املهنية. أما األهل 

غير املتعلمني فيتكلمون عن تاريخ املجتمع احمللي، أو يشاركون القصص 

التقليدية، أو يعرضون كيف تصنع املصنوعات اليدوية التقليدية.

nn

مشاركة األهل في لقاءات جمعية األهل واملعلمني وحضورهم هذه اللقاءات، 

واللقاءات املدرسية األخرى ليصبحوا مطلعني، باإلضافة إلى حضورهم 

مناسبات الصف املميزة، وفي هذه املناسبات، ميكنهم أن يلتقوا معلمي 

أطفالهم، ويطلعوا على املنهج الدراسي، وكيفية املشاركة في األنشطة.

nn

التبرع باملواد التي حتتاج إليها املدرسة، أو يساعدون على إيجاد إسهامات 

مالية تفي باحتياجات املدرسة والصف.
n

االتصال بأشخاص آخرين ال يرتاد أطفالهم املدرسة، أو يفكرون في تركها؛ 

ملساعدتهم على إكمال تعليمهم.
n

مشاركة األهل وأفراد املجتمع احمللي في تقييم إجنازات األطفال التعلمية 

فيضعون الدرجات على واجبات التالميذ املنزلية؛ ويشاركون بالتالي في تعلم 

أطفالهم.

nn

nnnميكن أن يسهم األطفال في نشاطات خدمة املجتمع احمللي.

تبرز وسائل اإلعالم واملجتمع املدني من خالل ما تتضمنه من تراث وفنون 

وآداب ضرورة أن تفضل وتقدم مصالح األطفال في تعليم متميز، ورعاية 

صحية وتغذية مفيدة، وبيئة نظيفة عن سواهم.

nn

تنشئ املدرسة واإلعالم مناذج من السلوكيات واألشخاص االعتباريني )األبطال 

التاريخيني - األعمال الفنية والدرامية - اجلوائز والفعاليات الفنية( التي 

تتبنى وتشجع االجتاهات املدافعة عن حق األطفال في أن تكون مصاحلهم هي 

الفضلى عن سواهم.

nn

االهتمام بتنمية قيم واجتاهات إيجابية يكون من شأنها تشجيع حق األطفال 

في عدم التمييز، وحسبانه قيمة اجتماعية مقبولة.
nnnn

التزام األسرة واملدرسة واإلعالم بكفالة وحماية حق األطفال بإعادة تشكيل 

منظومة القيم االجتماعية والسلوك االجتماعي العام ليكون أكثر قبواًل لكون عدم 

التمييز حّقًا طبيعّيًا للطفل، ولتجرمي وتأثيم كل أشكال التمييز.

nnn

يؤدي اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني دورًا أساسّيًا في كفالة وحماية 

حق الطفل في عدم التمييز من خالل ما يعبر عنه منتجها الفكري 

واللغوي واملادي من توجهات قيمية جتاه هذا احلق سلبًا أو إيجابًا.

nn
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االهتمام بزيادة الوعي املجتمعي بحق الطفل في أن تكون مصاحله هي 

الفضلى.
nn

إبراز جهود مؤسسات املجتمع الرسمية واألهلية، وقيم وسلوكيات تسهم 

في أن يعي املجتمع أهمية حماية حقوق األطفال، وأن تفضل مصاحلهم 

وتقدم عن غيرها في أوقات األزمات أو اخلطر أو الكوارث.

n

نشر صور وأحداث أي تعدٍّ أو انحراف عن االلتزام بحق األطفال في 

تفضيل مصاحلهم؛ ومن ثم تتم سرعة التصدي له.
n

تبني الدعوة لألفكار العاملية التي حتث على االلتزام باالتفاقيات الدولية 

اخلاصة بحقوق الطفل.
n

تدعيم ومساندة التشريعات والسياسات التي تزيد من حماية حقوق 

األطفال في الظروف الصعبة اجتماعّيًا وأسرّيًا.
n

وضع القواعد واإلجراءات الكفيلة بحماية األطفال وحقوقهم األساسية 

ضد حاالت اإلهمال أو التمييز التي تقع في بعض األسر، أو في احلاالت 

واملناطق الفقيرة، أو مناطق الصراع والعنف السياسي، أو الطائفي.

n

االستعانة باألطفال وبالشباب في عملية إعداد وتصميم وإنتاج ونشر 

الرسائل والبرامج اإلعالمية؛ حتى تلقى قبواًل وصدى لدى األطفال 

والشباب، باإلضافة إلى استخدام اللغة التي يستخدمها الشباب كي 

تعكس واقع حياتهم.

n

دعم اإلعالم لقضايا الطفل والدفاع عنها يف املجتمع، وتوعيته وتوجيه املجتمع 

نحو حامية حق األطفال يف عدم التمييز ألي سبب أو مربر.
n

اهتامم اإلعالم بزيادة وعي األرس بحاالت التمييز التي تكمن يف بعض املامرسات 

املرتبطة بالتقاليد والعادات االجتامعية السائدة.
n

التوعية باآلثار السلبية التي تؤدي إليها حاالت التمييز ضد األطفال داخل 

املجتمعات والبيئات االجتامعية املختلفة.
n

دعوة الدولة لتوفري التدابري التي تحد من عدم املساواة بني أطفال الفئات 

االجتامعية املتنوعة ثقافيّاً أو عرقيّاً داخل حدودها؛ بوصفهم جميعاً مواطنني 

متساوين يف الحصول عىل ذات الحق.

nn

nnإدارة حمالت منتظمة لتشجيع األهل عىل إلحاق أطفالهم باملدرسة.

يساعد املجتمع املحيل املدرسة عىل بلوغ كل األطفال الذين ال يتلقون تعليمهم 

بها.
n

nيعرض األهل واملجموعات املجتمعية أفكاراً وموارد بشأن تطوير العمل املدريس.
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يدعم املجتمع من خالل شبكات الرعاية االجتامعية ومؤسسات املجتمع املدين 

الجهود املكملة والداعمة لألرس يف املناطق واملستويات والفئات األقل قدرة عىل 

تحسني مستوى البيئات االجتامعية الفقرية الحاضنة لألطفال.

n

تدعيم ومساندة أدوار مؤسسات التنشئة يف القيام بوظائفها الرتبوية املتكاملة، 

وتقويم ما يؤدي أحياناً إىل الحد من الحصول عىل حقوقهم كاملة ومتساوية دون 

متييز فيام بينهم.

nn

الوعي باآلثار السلبية الناتجة عن قيام أي من مؤسسات التنشئة، وخصوصاً األرسة 

واملدرسة، مبامرسات مبارشة أو ضمنية لصور أو أشكال التمييز أو الحرمان ضد 

األطفال.

nn

التعرف عىل األسس الصحيحة واملناسبة للتعامل الرتبوي مع األطفال، وخصوصاً 

داخل األرسة واملدرسة والتدريب عليها من قبل القامئني عىل مؤسسات التنشئة.
n

طلب العون واملساندة واملشورة من أصحاب االختصاص يف مؤسسات املجتمع 

األخرى؛ ملواجهة حاالت التمييز أو الكشف عنها أو عالج آثارها.
n

دعم القدرات القانونية واإلجراءات التي متكن مؤسسات التنشئة من القيام بأدوار 

يف توفري الحامية لألطفال من أشكال التمييز من بعض الجهات أو املؤسسات 

األخرى باملجتمع.

n

دعم أشكال متعددة للتعاون الفعال بني مؤسسات عملية التنشئة للكشف عن 

ومواجهة أي من حاالت االنتهاك لحقوق األطفال، ومن ثم حاميتها والدفاع عنها 

فضالً عن كفالتها.

n

وضع برامج إرشادية خاصة لتنمية القدرات الذاتية لألطفال وتعريفهم بحقوقه 

األساسية، وكذلك من خالل املناهج الدراسية بالتعليم وبرامج إعالمية موجهة.
nnn

بناء مؤسسات حامية والدعوة لسن قوانني وترشيعات تحرم وتجرم التعدي 

واالجرتاء عىل حقوق الطفل، وتعمل عىل حاميته جسميّاً ونفسيّاً من اإليذاء أو 

العنف.

n

مواجهة ما تكشف عنه املامرسات اليومية لبعض املؤسسات االجتامعية من 

اعتداء عىل حقوق األطفال.
n

املبدأ الثاني: املشاركة
الناس من أجل حتقيق  .. والعمل مع  الناس  .. حب  املشاركة صورة من صور احلب 

مشتركة.  أهداف 
حني يجد اإلنسان أصحابه ومعارفه في حالة فرح وسعادة .. فإنه يفرح معهم .. أما عندما 

يجدهم في حالة حزن فإنه يتألم لهم .. ويشاركهم أحزانهم وال ميكن لإلنسان أن يشعر بالسعادة 
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إذا لم يكن احمليطون به سعداء .. فاملشاركة قيمة إنسانية طبيعية .. واإلنسان ال ميكن أن يعيش 

وحيدًا منعزاًل .. البد أن يتعايش ويتفاعل مع اآلخرين. 

واملشاركة حاجة إنسانية لدى كل إنسان منذ بداية حياته وحتى نهايتها.
فاإلنسان ال ميكن أن يعيش وحيدًا منعزاًل .. البد أن يتعايش ويتفاعل مع اآلخرين .. ولذلك 

نقول: إنها حق إنساني وواجب في الوقت ذاته. 

ومثلما يحتاج اإلنسان إلى التشاور واملشورة من اآلخرين .. فهو يحتاج أيضًا إلى مشاركة 

اآلخرين لكي يكتمل منوه وإنسانيته. 

املشاركة تعبير عن التضامن واحلب .. وهي تستهدف حتسني أحوال حياة املشاركني 
وحياة مجتمعهم وبيئتهم التي يعيشون فيها . 

وتوفر املشاركة لألطفال فرصة التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم ومطالبهم ، وفهمها ، 

ومن شأن ذلك أن يساعدهم على االلتفات إلي مشاعر اآلخرين ، وحاجاتهم وفهمها . 

ويتحدد مفهوم املشاركة على أنه عملية يندمج فيها األطفال مع أشخاص آخرين من )األقران 

أو الكبار أو كليهما( وينشغلون بقضايا ومهام، ويقومون بأدوار ومسئوليات ذات معنى حلياتهم 

الفردية واجلماعية ولقراراتهم املعيشية؛ وحيث يتفاعل املشاركون بأساليب تقوم على االحترام 

لكرامة كل شخص آخر، والتوجه عن إرادة وقصد إلى حتقيق هدف مشترك. وفي هذه العملية 

يْخُبر الطفل ذاته على أنه يقوم بدور مفيد في الوسط أو املجتمع الذي يعيش فيه. ولهذا فإن 

العمليات املنظمة للمشاركة تخلق عن تكوينات بنائية في تنمية شخصية األطفال وتساعد على 

متكينهم في سياق االندماج في هذه العمليات باملعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة ملمارسة 

املشاركة، وبناء معنى حلياتهم، واملشاركة في صياغة القرارات ذات املغزى حلياتهم.

 – املثال  – على سبيل  املشاركة يف مجاالت مختلفة منها  إلى  الطفل  وتظهر حاجة 
التالية:  املجاالت 

يحتاج الطفل إلى أن يعبر عن نفسه )مشاعره وأفكاره – مخاوفه وآماله( بوسائل مختلفة   •

مثل احلوار وممارسة الهوايات واللعب والرسم والفنون، على أن يتعلم التعبير عن نفسه 

من دون أن يجرح اآلخرين أو ميس حقوقهم وأن يحترم الرأي اآلخر.

قيامه  في  فالنجاح  بها.  القيام  يستطيع  متدرجة  مسئوليات  حتمل  إلى  الطفل  يحتاج   •

أكبر. مبسئوليات  القيام  في  النجاح  من  مزيد  إلى  يدفعه  مبسئولية 
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يحتاج الطفل إلى املشاركة في اتخاذ القرارات )مبا يتالءم وإمكاناته وقدراته املتنامية   •

عليه. تؤثر  أو  تخصه  التي  القرارات  تلك  وخصوصًا  وعمره( 

لماذا مشاركة األطفال؟

أواًل ألنها حقٌّ أساسي، فاألطفال والناشئة جزء من املجتمع يتأثرون به ويؤثرون فيه. وفي   •

املفهوم. هذا  ليعزز  في مصر  الطفل  قانون  يأتي  السياق  هذا 

تنسجم املشاركة وطبيعة الطفل املّتسمة بالعفوية والفضول واإلبداع. إن منط تعامل الكبار   •

يعيقها. أو  يَسّهل مشاركة األطفال  الذي  الطبيعة هو  مع هذه 

والعاطفي  الذهني  تطوره  لسالمة  الالزمة  األساسية  الطفل  حاجات  من  حاجة  املشاركة   •

إلى  ذلك  في  يحتاجون  وهم  واللعب،  التجربة  طريق  عن  يتعلمون  فاألطفال  واالجتماعي. 

صغيرًا. أم  كان  كبيرًا  اآلخر،  مشاركة 

إن مشاركة األطفال ضرورية من أجل إسماع صوتهم، ومساعدتنا على رؤية عاملهم بعيونهم   •

هم ال بعيوننا نحن فقط، فنصبح أكثر حساسية الحتياجاتهم. ميتلك األطفال طاقات وقدرات 

كامنة كبيرة، وهم يحتاجون إلى دعم كبير ليوظفوا هذه الطاقات في تعزيز عملية تعلمهم 

نهم" ويقّوي لديهم الشعور باالنتماء إلى هذا  واتخاذ دور فعال في مجتمعهم. إن هذا "ميكِّ

املجتمع. ويسهم في "متكني" األطفال بتأهيلهم لدور املواطنة في املستقبل.

أثر المشاركة على األبناء واألسرة والمجتمع

أ- أثر املشاركة على األبناء:
توفر املشاركة فرصة للتعبير عن مشاعرهم وحاجاتهم، وفهمها. من شأن ذلك أن   •

وفهمها. وحاجاتهم،  اآلخرين  مشاعر  إلى  أيضًا  االلتفات  على  يساعدهم 

تساعد املشاركة األبناء على تطوير مهارات كالتخطيط والتقييم واالتصال والنقاش   •

بني  التوازن  خلق  وكذلك  القرار،  وصناعة  وسط  حل  إلى  والتوصل  واملفاوضة 

اآلخرين. واحتياجات  احتياجاتهم 

حني تؤخذ آراء األبناء ومشاعرهم وقدراتهم بجدية، وُتعامل باحترام، تزداد ثقتهم   •

بأنفسهم. واعتزازهم 

يكتسب األبناء َعبر املشاركة معلومات متنوعة عن حياتهم وبيئتهم احمليطة بهم.  •
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ب- أثر املشاركة على األسرة:
توفر أجواء من االحترام والتواصل داخل األسرة.  •

تقلل التمييز بني أفراد األسرة.  •

تقوي روح االنتماء لألسرة من قبل أفرادها.  •

تساعد على جتنب حدوث النزاعات داخل األسرة. وتساعد على حل هذه النزاعات   •

والتفاهم. احلوار  من  جو  في  حدوثها  عند 

تساعد على توزيع املسئوليات واألعباء داخل األسرة.  •

ج- أثر املشاركة على املجتمع:
تسهم مشاركة األطفال في إعادة النظر في قيم اجتماعية وثقافية تتعلق باألطفال   •

واألبناء وتطويرها باجتاه احترام الطفل ودوره وتغيير أساليب تربية األبناء ورؤية 

املختلفة. تعبيره  وسائل 

قيام األطفال بأدوار إيجابية وبناءة في تنمية املجتمع وحل مشكالته.  •

مهارات  بإكسابهم  كفيلة  القرار  صناعة  في  املبكرة  والفتيان  األطفال  خبرة  إن   •

ومعرفة توظيفها مستقباًل في نشاطهم باعتبارهم مواطنني قادرين ومسئولني في 

دميقراطي. مجتمع 

معوقات مشاركة األبناء في األسرة والمجتمع

يفرض الكبار أحيانًا كثيرًا من القيود على مشاركة الصغار، ويصبح املقصود باملشاركة هنا 

مجرد انخراطهم في تنفيذ أنشطة ومخططات حددها الكبار وحدهم. في حني أنها قد تعني في 

مواقف أخرى شرح الكبار للصغار فكرة العمل املطلوب تنفيذه، ثم يترك لهم حتديد خطة التنفيذ 

وإجراءات تنفيذ العمل.

وترجع أهم معوقات مشاركة الصغار داخل األسرة ويف املجتمع إلى ما يلي:
في كثير من األحيان يعتبر التعبير عن املشاعر واآلراء أمرًا غير مألوف. فنحن لم نتعود   •

ممارسة املشاركة بشكل فعال وكامل. لذا سوف يجد اآلباء واألمهات صعوبات في إتاحة 

الفرص ألطفالهم للمشاركة داخل األسرة. ومن هنا، من الضروري مساعدة األهل على 

والقرارات داخل  تبني مفهوم املشاركة ومتكينهم من إشراك أطفالهم في املسئوليات 

املنزل.

إن االعتقاد بأن األطفال غير قادرين على القيام مبسئوليات واتخاذ قرارات, وإن الكبار   •
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يعرفون مصلحة الطفل وبالتالي هم األجدر على اتخاذ القرارات، هذا االعتقاد يحرم 

األطفال من احلصول على فرص إلظهار قدراتهم وتنميتها.

نحن نتوقع املشاركة بشكل صحيح من أول مرة كما نتوقع أن يشارك األطفال بشكل   •

إيجابي وأن يتحملوا املسئوليات من أول مرة نشركهم فيها، وبالتالي عند وقوع أي 

ونرتد. نحبط  جانبهم  من  أو  جانبنا  من  خطأ 

نحن نعتقد أن املشاركة هى للقوي أي لألفراد القادرين وليست لتعزيز قدرات األبناء   •

على املشاركة. وذلك يحرم األطفال الذين نعتقد )واعتقادنا خاطئ( أنهم أقل قوة )مثل 

املشاركة. من  املنحرفني(  واألحداث  والعاملني  واملعاقني  والبنات  األميني  األطفال 

أحيانًا يرفض األطفال املشاركة وقد يكون السبب في ذلك ما يلي:  •

انعدام الثقة بأنفسهم؛ بسبب إشراكهم فجأة في موضوعات ال يعلمون عنها شيئًا،  أ. 

ملشاركتهم. السلبية  النتائج  على  التركيز  أو  برأيهم  االستهزاء  أو 

عدم األخذ برأيهم عندما يعبرون عنه من دون أي مبرر لذلك. ب. 

عدم قدرتهم على املشاركة في مجموعات نتيجة خبرات وجتارب سابقة سيئة مرورًا  ج. 

بها، أو لوجود متييز ضدهم في هذه املجموعات.

وختامًا فإن املشاركة الكاملة تصل أوجها حني يقوم اآلباء واألمهات واملعلمون ومنظمات 

ويقومون  العمل  بفكرة  للبدء  األبناء  أمام  الفرص  إتاحة  فكرة  بتحقيق  واإلعالم  املدني  املجتمع 

)األبناء( بأنفسهم بإدارة تنفيذها دون أي تدخل وبغير أي قيود من جانب الكبار؛ حينئذ يتحول 

األبناء إلى "مشاركني " ال مجرد " شركاء " للكبار. 

دور مؤسسات التنشئة جتاه مبدأ املشاركة
 

أبعاد دعم املشاركة

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

nnالثقة باألطفال وفي إمكاناتهم على املشاركة.

تقدير املشاركة بوصفها خبرات تعلم ومنو لألطفال واالعتراف بقيمة ما ميتلكه 

األطفال من معرفة وما يقدمونه من إسهامات.
nn

nnتشارك الكبار مع األطفال في اخلبرة واملعرفة.

nnالتعلم من األطفال.
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nnإيجاد أساليب للتيسير على األطفال التخاذ قرارات ولتنفيذها.

nn nnمساعدة األطفال والكبار على فهم حقوقهم ومسئولياتهم في ممارسة املشاركة.

nnاملشاركة في نشاطات مأمونة ومحسوبة.

nnتشارك السلطة مع األطفال.

nnالعمل من أجل تعزيز االحترام حلقوق املواطنني الصغار.

األطفال يختارون بإرادتهم ما يشاركون فيه، ومراقبة وتقومي أنشطة املشاركة 

مهمة الكبار والصغار.
nn

تتصف مواقف التفاعل واملشاركة داخل األسرة بالتفاهم واالحترام املتبادل 

وتقدير آراء ووجهات نظر اآلخرين وحسن اإلنصات، والتعاون واتخاذ 

املسئولية في سبيل صالح األسرة. مناذج تعلم يقدمها األبناء في عالقاتهم 

داخل األسرة وخارجها.

n

متثل اجتاهات الوالدين نحو األبناء وأساليبهما في التنشئة، والتي تقوم على 

التفاهم واالحترام والتسامح، أساسًا مهّمًا إلرساء دعائم السلوك االجتماعي 

اإليجابي لديهم، وما يتضمنه من مهارات العالقات البينشخصية والتعاون 

واملشاركة.

n

توجه األسرة إلى إتاحة مواقف وفرص للمشاركة بني أعضائها كبارًا كانوا أم 

صغارًا، في سياق احلياة اليومية لألسرة وارتباطًا بحاجات ومطالب األبناء، 

وما تتضمنه عملية املشاركة من حتديد لقضايا أو مهام أو مشكالت في 

األسرة، وتبادل الرأي واحلوار فيها، واتخاذ قرارات بشأنها.

n

تعمل األسرة على تنمية اجتاهات عقلية إيجابية لدى األبناء في التعامل مع 

التحديات أو الصعوبات أو املشكالت من خالل مواقف الوالدين في حل 

اخلالفات التي قد تواجه األسرة.

n

توجه الوالدين إلى أن تكون املشاركة أسلوب حياة في األسرة كما ميارسه 

أعضاؤها في إدارة شئون األسرة، وتوزيع األدوار واملسئوليات بينهم، والتعامل 

مع التحديات والصعوبات التي قد تواجه األسرة أو أحد أو بعض أفرادها، 

وحيث تتاح لألبناء فرص عديدة ومناسبة من املشاركة وحتمل املسئولية.

n

إتاحة مساحة كافية من قضاء وقت مشترك بني الوالدين واألبناء، والتشارك في 

حوارات ومحادثات يراعي فيها أن تكون متمركزة على األبناء.
n

إتاحة الوالدين ملواقف وفرص أمام األبناء تكون باعثة على االهتمام والتحدي 

كي يستطلعوا فيها وجهات نظرهم، ويحسنوا اإلنصات واالستماع إلى آرائهم 

اخلاصة وتقديرها، وتشجيعهم على إبداء مقترحات أو اتخاذ قرارات بشأنها.

n

تتأتى فرص مواتية لتعلم املشاركة في هذه املواقف املتعلقة بحاجات األبناء 

ومطالب منوهم، وبالتحديات والصعوبات التي تواجههم، وخصوصًا ما يتعلق 

بالدراسة والتقدم الدراسي واألصدقاء وامليول والهوايات واألنشطة؛ وحيث 

يبدي اآلباء منوذجًا والدّيًا للمشاركة الفعالة مع األبناء في هذه املواقف.

n
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توفير املعلومات الالزمة لألبناء فيما يختص باملوضوع الذي سوف يشاركون 

فيه .. على أن تقدم هذه املعلومات بطرق وأساليب جذابة تتناسب مع عمر 

األبناء.

n

مناقشة هذه املعلومات مع األبناء واكتشاف العالقة فيما بينها، وحتليلها، ومنح 

كل ابن أو ابنة الفرص لالستفسار والتساؤل حولها.
n

تقدمي البدائل املختلفة ومساعدة األبناء على تخيل نتائج كل بديل من هذه 

البدائل.
n

احترام رأي األبناء مهما بدا بسيطًا ومناقشة آرائهم .. واالحترام هنا ال يعني 

فقط عدم االستهزاء به، بل يعني تشجيع الطفل على إبداء رأيه وإبراز النواحي 

اإليجابية لهذا الرأي والعمل بها.

n

إعداد الطفل إلبداء رأيه ومترينه على املشاركة منذ الصغر ومعرفة رأيه من 

خالل قبوله ورفضه األشياء املقدمة له، ومن خالل تعبيرات وجهه، ومن خالل 

حركاته وانصرافه عن األشياء، ومن خالل ضحكه وبكائه. 

n

العمل على توفير فرص لتعبير األطفال عن آرائهم وحتّمل مسئوليات هذه اآلراء 

واملشاركة في اتخاذ القرارات داخل املدارس واألندية والهيئات واألماكن التي 

يرتادها األطفال.

nn

تدريب األبناء على األعمال التطوعية واخليرية ومساعدة اآلخرين .. ومن هذه 

األعمال التطوعية مساعدة الفقراء، والتبرع بالدم، ومساعدة ذوي االحتياجات 

اخلاصة، واملشاركة في أعمال بعض اجلمعيات األهلية.

n

تشجيع األبناء على املشاركة السياسية وتوعيتهم بأنها تعبير عن املسئولية 

االجتماعية للمواطنني، وأنه من واجبات كل مواطن املشاركة والقيام بدوره 

سواء بإبداء آراء وأفكار أو مقترحات أو القيام بعمل يستطيع أداءه. ثم 

املشاركة في تنظيمات سياسية كاألحزاب بعد ذلك، ثم التصويت في االنتخابات 

بأشكالها كافة.

n

nتوفر املدرسة بيئة تعلم تشاركية وصديقة لألطفال.

يكون األطفال مشاركني في عمليات اتخاذ القرار املتعلقة بالرعاية الصحية لهم، 

واتفاقًا مع إمكانات تطور منوهم.
nn

يشارك األطفال في أعمال وأنشطة املجتمع احمللي، وفي عمليات اتخاذ 

القرارات مبا يتفق مع مصلحة األطفال الُفضلى.
nnn

إتاحة الفرص أمام األطفال للتعبير عن وجهات نظرهم بحرية، مع إتاحة 

الفرص املالئمة للتعبير عن الذات - عن أفكارهم ومشاعرهم وخياالتهم، 

وهمومهم واهتماماتهم؛ وتشجيع األطفال على اإلسهام بوجهات نظرهم في كل 

املسائل التي تعنيهم، مع احترام رغبة الطفل واحترام إرادته في إبداء وجهات 

نظره دومنا إجبار أو استمالة.

nn
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إتاحة الفرص أمام األطفال في أن يكونوا مسموعني في كل املسائل التي تؤثر 

فيهم، وفي كل دوائر حياتهم.
nn

nمراعاة مصلحة الطفل الُفضلى.

إتاحة فرص كافية أمام األطفال للتعبير عن احتياجاتهم وطموحاتهم 

واهتماماتهم بشأن اخلبرات التي تتضمنها املناهج الدراسية، وأن يشاركوا 

لذلك في بناء املناهج باألسلوب املناسب الذي تكون معه رؤية األطفال موضع 

اعتبار أمام اخلبراء في التخطيط للمناهج.

n

التركيز على أساليب التعلم التي تستند إلى توظيف املشاركة، مثل: املشاركة 

في حتديد أهداف وخبرات تعلمهم وأنشطتهم، أساليب حل املشكالت، احلوار 

واملناقشة اجلماعية، العصف الذهني، املشروعات والبحوث التي يقوم بها 

األطفال، العمل الفريقي، جمع املالحظات واملعلومات من املصادر املعنية 

وتنظيمها باعتبارها مادة للتعلم في الفصل املدرسي، النظام والضبط املدرسي 

القائم على مشاركة األطفال، التقومي الذاتي وإثابة الذات.

n

إثراء البيئة املدرسية بأشكال متنوعة "لألنشطة خارج املنهج" التي تنمي 

هواياتهم وتلبي رغباتهم وميولهم وحاجاتهم املتنامية واملتغيرة. وال شك في أن 

تنظيم مجموعات من األطفال ملمارسة هذه األنشطة وتوظيف مبادئ وأساليب 

املشاركة الفعالة فيها يعد مصدرًا غنّيًا لتنمية قيم ومهارات املشاركة لدى 

األطفال - وهذه فرص مواتية لتعلم املشاركة والتي إذا فقدها األطفال فرمبا 

لن تتاح لهم مرة أخرى.

n

املماثلة للمؤسسات واآلليات احلكومية واملدنية العامة في املجتمع بوصفها 

مناذج داخل املجتمع املدرسي، ومحاكاتها بتنظيمات وآليات مالئمة ملمارسة 

املشاركة والدميقراطية والشورى في املجتمع املدرسي.

n

nإنشاء عالقة إيجابية مبنية على التفاهم والتعاطف بني املعلمني واألطفال.

التأكيد على أن كل التالميذ يشاركون في تطوير السياسات والقواعد في 

الصف واملدرسة فيما يتعلق بعنصر املساواة وعدم التمييز، والعنف، واإلساءة 

داخل املدرسة.

n

ترتبط املناهج التعليمية ارتباطًا وثيقًا بحياة األطفال اليومية؛ فيتحمل األطفال 

مسئولية تعلمهم ويعملون على بنائه.
n

حتترم املدرسة رغبات وآراء الطفل التي يجب أن تؤخذ بجدية، وأن يناقش فيها 

باحترام ودون استعالء أو استخفاف.
n

nتشدد املدرسة على العمل اجلماعي بني املعلمني والتالميذ.

إشراك األطفال في عمليات تقييم متواصلة ملا تقدمه أجهزة اإلعالم من مادة 

إعالمية موجهة إليهم، والتعامل بجدية ومهنية مع ما يوضحونه من آراء 

ومناقشتهم في نتائجها.

n
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تنظيم لقاءات قائمة على الثقة والتقبل لألطفال احملرومني ثقافّيًا واحملرومني من 

الرعاية الوالدية وأطفال الشوارع وغيرهم، بني املسئولني والنشطاء في هذا 

املجال وبني األطفال ممن يختارونهم ممثلني لهم، واإلنصات لشكاوى وآالم 

هؤالء األطفال، ووجهات نظرهم بشأن مساعدتهم وحمايتهم.

n

تشجيع األطفال على االشتراك في مجموعات العون الذاتي كي يتبادلوا 

املؤازرة فيما بينهم، وبالتعاون مع املسئولني واملشرفني؛ ليوفروا ألنفسهم 

أساليب حلماية الذات من اإلساءة أو العنف؛ ولكي يقوموا بنوع من مراقبة 

الذات، وكذلك التدريب على سلوكيات إيجابية.

n

إستراتيجيات الدمج باعتبارها منوذجًا للمشاركة بني األطفال املعاقني واألطفال 

غير املعاقني، مع مراعاة التنوع والفردية بني األطفال في حتقيق الدمج، ومبا 

يفضي إلى تلبية حاجات األطفال في سياق الدمج القائم على املشاركة من 

خالل: اخلبرات التعليمية - األنشطة اجلماعية - األنشطة الرياضية - األنشطة 

الترويحية.

n

قيام جمعيات ومؤسسات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة بعمل لقاءات 

وأنشطة مشتركة مع أولياء أمور األطفال من غير ذوي اإلعاقة ومشاركة 

أطفالهم، وإخوة هؤالء األطفال من املعاقني وغير املعاقني؛ تأكيدًا على تنمية 

اجتاهات متبادلة بينهم وإقامة جسور مشتركة للتفاهم والعمل معًا.

n

إبداء االحترام للطفل وتقديره إنسانًا وقيمة عليا، وتقبله، وإبداء االعتبار 

اإليجابي غير املشروط له، ويبدى االحترام في أشكال متعددة، مثل: حسن 

اإلنصات لهم، واالستماع إليهم، وأخذ آرائهم ووجهات نظرهم، وشرح 

القرارات واألفعال التي تعنيهم، ومعاملة كل األطفال معاملة متساوية بصرف 

النظر عن قدراتهم أو مهاراتهم أو غير ذلك من اعتبارات التنوع في املجتمع.

nn

إتاحة الفرصة لألطفال الستخدام إمكاناتهم وحسن توظيفها في املشاركة في 

األمور التي تؤثر في حياتهم.
n

مشاركة األطفال في "تقدير حياتهم" بشأن موقف أو نشاط أو شأن يعنيهم أو 

مشروع يتعلق باهتماماتهم.
nn

جمع أفكار ومعلومات من األطفال بشأن استجاباتهم لقضايا ومشكالت ذات 

مغزى بالنسبة إليهم.
nn

قيام األطفال بجمع مالحظات أو بيانات أو معلومات عن بعض األمور أو 

األنشطة أو اخلطط أو املشروعات املؤثرة في حياتهم.
n

استشارة األطفال إلبداء آرائهم بشأن أنشطة أو استجابات أو 

سيناريوهات محتملة.
nn

تعزيز جهود الطفال عند مشاركتهم في أنشطة أو مهام أو مشروعات، 

وفي إسهاماتهم مبراقبة وتقييم تقدمهم وجناحاتهم، وتقدير دورهم 

وتأثيرهم.

nn
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االحتفاء بنواجت جهودهم وإجنازاتهم، وتزويدهم مبعلومات التغذية 

الراجعة التي تقدم لهم إثابات ومعززات ملا حققوه من جناحات.
nn

إبداء الثقة واملسئولية، ومتكني الطفل من أن يكون متخذ قرار جيدًا؛ فهو 

ميلك ثقة بالذات وبقدرته على حتمل املسئولية.
nn

منح التأييد، لتمكني الطفل من اإلحساس باالعتزاز وتقدير الذات 

بأن تكون جهود التمكني في تنمية مهارات املشاركة واالجتاهات نحو 

املشاركة عند األطفال مصحوبة بتقدمي التشجيع واالستحسان وغير ذلك 

من أساليب التعزيز اإليجابي.

nn

استجابة اإلعالم حلاجات ومطالب مجتمع األطفال ولشروط تلبيتها 

من أجل حتقيق مصالح الطفل الُفضلى؛ ومن ثم جتاوز الفجوة بني 

اهتمامات اإلعالميني واهتمامات جمهور األطفال.

n

تعزيز اإلحساس بهوية الذات الثقافية مقابل التبعية الثقافية للبرامج 

واملواد املستوردة.
n

درء عوامل االستبعاد أو العزلة لألطفال باعتبارهم رشيحة واسعة من جمهور 

اإلعالم، وحيث تكون الطفولة واألطفال مكوناً رئيساً من مكونات املنظومة 

اإلعالمية.

n

حامية الطفل من أن يكون ضحية لإلعالم بسبب تعاطي اإلعالم مع الطفل عىل 

أنه مجرد مشاهد ومستهلك، وقصور تطويع اإلعالم لصالح الطفل.
nnn

كفالة حق األطفال بوصفهم رشكاء يف صياغة املادة اإلعالمية، وإنتاجها وتقدميها، 

وتقوميها.
n

كفالة حق األطفال يف حرية البحث وتلقي وإذاعة املعلومات واألفكار بكل 

الوسائل املتاحة.
n

إحداث تغري كيفي يف تعامل الطفل مع اإلعالم من مجرد متلٍق أو مشاهد 

سلبي إىل مستجيب بإيجابية أو مشاهد بفاعلية، ومن مجرد مستقبل إىل مرسل 

ومستقبل يف آن واحد.

nn

تنمية مهارات التفكري النقدي واإلبداعي واإلنتاجي لدى األطفال بقدر ما تحقق 

مشاركات األطفال يف نشاطات وآليات العمل اإلعالمي من إثراء لعقل الطفل 

وملعرفته، وأسلوبه يف التفكري والتعبري عن آرائه، ومام يحرزه الطفل من "تغذية 

راجعة" خالل هذه املشاركات، ومن إدراكه ألسلوبه يف التفكري )التفكري يف 

التفكري(.

nn

تعزيز املوثوقية يف اإلعالم بوصفها وسائط تنأى عن مجرد الربح واالستهالك 

واإلعالن، وتأكيد دورها األخالقي واملهني يف كفالة حقوق الطفل.
n
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ارتباط اإلعالم بحاجات األطفال وبتطور هذه الحاجات، والتفاعل بإيجابية 

وإبداعية مع عاملهم وظروفهم واهتامماتهم.
n

nوضع معايري جودة وضامنات جودة إلعالم األطفال بخاصة ولإلعالم بعامة.

nالرتويج لقيم التفاهم والسلم والتسامح من أجل عامل جدير باألطفال.

تعزيز ثقافة حقوق الطفل داخل نسق ثقافة اإلعالم .. تقديراً لإلعالم باعتبارهم 

مدخالً إىل دعم حقوق الطفل األخرى.
n

nتوفري املعرفة والقيم واملهارات الالزمة ملامرسة املشاركة الفعالة واملسئولة.

مأسسة مشاركة األطفال يف إدارة الحياة يف املجتمع؛ يك تكون املشاركة عملية 

مجتمعية، مدروسة ومحسوبة.
nn

التنمية الثقافية القامئة عىل تعزيز ثقافة االحرتام لألطفال ولحقوقهم، واملوجهة 

إىل تعزيز مكانة ودور األطفال يف تحقيق حقوقهم بشكل كامل وقابل لالستدامة.
 nnn

دعم التغريات الترشيعية الالزمة لتوفري ضامنات حامية وتفعيل حق املشاركة، 

مثل الترشيعات الخاصة يك يعرب عن رأيه ويكون مسموعاً يف املدرسة، وتحريم 

وتجريم العنف واإلساءة واإلهامل، وتأكيد رشوط األمن والسالمة.

nn

بناء الوعي عند األطفال من خالل تزويدهم باملعلومات املناسبة وامليسورة عن 

حقوق األطفال من كل األعامر والقدرات.
nnn

إنهاض الوعي لدى الكبار وإرهاف حساسيتهم نحو األطفال؛ من خالل خطة 

لتدريب العاملني مع األطفال ومن أجلهم بشأن حقوق األطفال، والتدريب عىل 

الوالدية الفاعلة أو الرتبية الوالدية، والحمالت اإلعالمية، وبناء القدرات.

n

اتخاذ اآلليات املنظمة للتأثري يف القرارات العامة عند كل املستويات، متضمنة 

آليات إتاحة املعلومات، والتدريب وبناء القدرات، والتمدرس الدميقراطي، وتطوير 

الخدمات العامة التشاركية والصديقة لألطفال، ومساندة املنظامت املقودة 

باألطفال، وتعليم األقران، وإتاحة اإلعالم، والتعبئة املجتمعية، واملشاركة يف 

حوارات مع الحكومة يف املجاالت املعنية من تطوير السياسات.

n

nتحسني جودة برامج أو مرشوعات أو مبادرات مشاركة األطفال.

االلتزام مبراقبة وتقويم التقدم يف تحقيق حق املشاركة لألطفال، وتأسيس 

املحاسبية عىل معايري ذات موثوقية لتقدير التقدم، وعىل دور فاعل لألطفال يف 

املشاركة يف مراقبة وتقويم مشاركتهم.

n

مشاركة األطفال يف اللجان والهيئات املسئولة عن رسم السياسات واإلسرتاتيجيات 

وإعداد الخطط يف الوسط اإلعالمي، وأن تتاح لألطفال فرص حقيقية ملشاركة 

صادقة يف التعبري عن وجهات نظرهم فيام ينقله.

n

اإلعالم لألطفال بخاصة وللمجتمع بعامة، وأن تكون آراؤهم موضع اعتبار وتقدير 

من متخذي القرارات باعتبارهم رشكاء يف عملية اتخاذ القرارات فيام ميس حياتهم 

سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

n
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إتاحة نوافذ مناسبة وكافية للتعبري عن آرائهم الخاصة عرب هذه الوسائط بالقول 

أو الكتابة أو الفن فيام تنقله هذه الوسائط من معلومات وما تعرضه من قضايا 

أو تتناوله من اهتاممات.

n

تقديم مناذج حية وبخاصة عرب الفضائيات ميكن اقتداؤها فيام يتعلق مبشاركات 

األطفال يف التعبري عن ذواتهم وأفكارهم ووجداناتهم، وتركيزاً عىل تناول قضايا 

تلقى اهتامماً خاّصاً لديهم وتعرب عن حاجاتهم وطموحاتهم وخياالتهم؛ وهذه 

الفاعليات تكون مبثابة مناذج لتعلم مهارات املشاركة لدى األطفال. ومن هذه 

النامذج: برملان األطفال – نوادي األطفال – مجالس األطفال – منتديات األطفال 

... إلخ.

n

تقديم مناذج للمشاركة بني األطفال والكبار، يتعلم منها الكبار والصغار مهارات 

عديدة، مثل: فن الحوار – اتخاذ القرار – حل املشكالت – إدارة الخالفات.
n

متكني األطفال – بالتعليم والتدريب والتوجيه – عىل حسن استخدام وسائط 

التواصل االجتامعي اإللكرتوين والوسائط االفرتاضية عرب اإلنرتنت، وتوظيفها 

ملامرسة املشاركة اإليجابية والفعالة لألطفال – بني األطفال وبني األطفال والكبار. 
nn

إرساء قيم وسلوكيات أخالقية تتالزم مع كل فاعليات مامرسة مشاركة األطفال، 

وتأكيداً عىل االلتزام بالضوابط والقيود الالزمة ملامرسة املواطنة واملشاركة النشطة.
nnn

املبدأ الثالث: مبدأ التمكني )تنمية قدرات الطفل(
ويرتكز مبدأ التمكني وتنمية قدرات الطفل على دعامتني أساسيتني: 

األولى: إتاحة احلقوق لألطفال كافة دون متييز أو إقصاء.  •

الثانية: التمكني والدعم لغير القادرين من األطفال للحصول على اخلبرات واملمارسات   •

طموحاتهم. وحتقق  قدراتهم  وتنمي  وتؤكد  وتصقل  تبنى  التي  واملعلومات  واملعارف  واملهارات 

والواقع أن متكني األطفال يعني أن منهج تربية األطفال والبرامج اخلاصة بهم تستهدف 

حماية حقوقهم لكي يتمكنوا من تطوير كامل إمكاناتهم باملعرفة االجتماعية والبدنية، وتعد اخلدمات 

املجتمعية التي تفي باحتياجات الرضع واألطفال الصغار حيوية ملنهج تنمية الطفولة املبكرة وقد 

يعتقد البعض أن متكني األطفال مبعنى تنمية قدراتهم هي التركيز على التعليم والتدريب.

ولكن املعنى احلقيقي لهذا املفهوم يشير إلى توسيع خيارات األطفال وقدراتهم ومتليكهم 

عناصر القوة الفردية اخلاصة، وينطوي بالضرورة على خلق حراك اجتماعي وتنظيمات ومؤسسات 

اجتماعية لألطفال والشباب املشاركة فيها، والتأثير على أهدافها ومسارها. فاملفهوم احلقوقي 

وتزويده  لألطفال،  والتعلم  والكتابة  القراءة  معرفة  فرص  إتاحة  على  التركيز  إلى  يتجه  للتمكني 

مبهارات منتجة ومتليكه األدوات الالزمة للبحث عن مصاحله وحتسني أوضاعه وتلبية احتياجاته 
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وتطلعاته التي من شأنها متهيد الطريق أمامه ملتابعة حياته الشخصية واالضطالع مبسئولياته 

نحو التأثير في العملية التنموية.

من ناحية أخرى، فإن مفهوم التمكني يتجه إلى إتاحة فرص الوعي أمام األطفال بقضاياهم 

ومشكالتهم، والعوائق التي حتول دون إشباع حاجاتهم وُسبل حتقيق املشاركة العادلة واملنصفة 

في احلياة االجتماعية القائمة. في هذا السياق، ينطوي التمكني على إمكانية تغيير املجتمع األبوي 

القائم والعالقات الهرمية من خالل عملية إثارة وعي األطفال والشباب وتنويره وإتاحة فرص إقامة 

التنظيمات اجلماعية أمامه والعمل اجلماعي من أجل مقاومة التوجهات واملعتقدات األبوية التي 

تسود املجتمع.

إن مفهوم التمكني مبعنى تنمية القدرات الذاتية للطفل ينطوي على هدف الوصول إلى مرحلة 

لألطفال من  اإلتاحة  بتوفير  االلتزام  أيضًا  تتضمن  بها، كما  والتمتع  للحقوق  الفعلية  املمارسة 

اكتساب اخلبرات واملهارات التي يكون من شأنها تنمية قدراتهم الذاتية.

وهكذا، تصبح تنمية قدرات الطفل خط الدفاع األول احلامي والضامن حلقوق األطفال ليكون 

قادرًا على اإلجناز، ويزيد من روح املشاركة والتعاون داخل املجتمع؛ ومن ثم فتح اآلفاق أمام 

زيادة فاعلية الطفل في عمليات ومؤسسات املشاركة املجتمعية مستقباًل.

ومبدأ التمكني في مجال التنشئة ينطوي على تنمية قدرات الطفل في مراحل منوه كافة، 

من حتقيق طموحاته وتأكيد ذاته وضمان وحماية حقوقه، وتوافر الوعي بوجود عالقة ارتباطية 

بني إجنازه لطموحاته الذاتية والتفاعل مع البيئة االجتماعية احمليطة به، وإدراكه جلوانب متيزه 

وتفرده وضرورة تكاملها مع متيز اآلخرين، دون إحساس بالدونية أو التعالي على اآلخر. وتعتمد 

والقيم  واملهارات  اخلبرات  اكتسابه  ضرورة  على  الطفل  قدرات  تنمية  ملجال  الفلسفية  الرؤية 

الالزمة إلجناز طموحاته، والتكامل بني مراحل النمو وجوانبه املختلفة، وبناء الثقة بالذات وتأكيد 

استقالليتها وحقوقها، وقبول اآلخر واعتبار احلوار والتفاعل املشترك أساسًا للتوافق بني الغايات 

واملجتمعية. الفردية 

والتنشئة وفقًا ملبدأ التمكني يتعني أن تتيح لألطفال اجلوانب التالية:
االهتمام باستكمال قدرات الطفل التي متكنه من احلصول على حقوقه، فضاًل عن متكنه   •

من الدفاع عنها ضد أشكال التعدي أو التجاوز، وذلك خالل التعبير عن ذاته ومقاومة أي 

أو إنقاص منها. تهاون 

االهتمام بتنمية مهارات الكشف عن أشكال التمييز التي تقع ضد الطفل، وميتلك القدرة   •

أساليبها. أو  أشكالها  من  أيٌّ  ميارس  التي  املمارسات  مقاومة  على 
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تنمية معارف ومهارات الطفل على إقناع مؤسسات املجتمع احمليط به بتقدمي مصاحله   •

الذي يصب  الذاتي  اإلجناز  على  قادرًا  كونه  املجتمع؛  أساسًا ملصالح  لتصبح  الفضلى 

إليها. ويضيف  املجتمع  موارد  في  دائمًا 

تنمية قدرات الطفل لكي يكون حريصًا على بقائه ومنوه املستمر واملتكامل؛ بحسبانه فردًا   •

ومستقباًل. حاضراً  وبه  فيه  االستثمار  ميكن  واجتماعّياً  فكرّياً  ورصيداً  بشرية،  ثروة  ميثل 

تنمية قدرات الطفل باعتبارها ضمانة فردية ومجتمعية تكفل احلصول على احلقوق وتوفر   •

ُسبل حمايتها والدفاع عنها خالل تعبير الفرد عن ذاته وإدراكه لقيمتها وكشف أشكال 

التجاوز ضدها أو محاولة تهميشها؛ وذلك خالل إمكانية الفهم واإلدراك والرصد واملقارنة 

واالستعانة بالوسائل واجلهات التي تكفل وحتمي وتتصدى لهذه احملاوالت.

جهات  فيها  تشارك  ومتكاملة  متواصلة  عملية  ومتكينه  الطفل  قدرات  تنمية  مجال  إن   •

 – مؤسسية ومجتمعية كثيرة، متثل في مجملها محاور هذا املجال ونعني بها )األسرة 

التعليم – اإلعالم – املجتمع املدني(، ولكل من هذه املؤسسات أدواته التي يشارك بها في 

الطفل.   قدرات  تنمية  مبدأ  حتقيق 

دور مؤسسات التنشئة جتاه مبدأ التمكني

أبعاد التمكني

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

تنمية شخصية الطفل وثقته بذاته، والعمل على زيادة مستوى قدرته في التعبير 

عن متطلباته واحتياجاته احلياتية والذاتية.
nn

دعم الدالالت اللغوية واملعاني والتفضيالت القيمية واالجتماعية التي متكن الفرد 

من فهم ما يدور حوله، والتفاعل معه بالقدر املطلوب واملرغوب.
nnn

تنمية املعايير التي يستطيع من خاللها الطفل أن يفهم ويتفاعل بها مع 

اآلخرين، معبرًا في ذلك عن ذاته وقناعاته وإدراكه املوقف أو احلدث الذي مير 

به أو خالله.

nn

nnتعزيز املشاركة، والتعاون، واملراعاة، وتقدير الذات، والثقة بالنفس.

nnتعزيز أمناط احلياة الصحية واملهارات احلياتية.

تنمي املدرسة لدى الطفل القدرات اللغوية للغته األم وبعض اللغات األخرى؛ 

ليتمكن خاللها من التواصل مع اآلخرين معبرًا عن مشاعره ومطالبه وعن ذاته.
n
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تكفل املدرسة للطفل مجاالت ملمارسة حقه في التعبير عن آرائه ومشاعره من 

خالل األنشطة واملقررات الدراسية وعالقاته مع غيره من الكبار والصغار؛ مما 

يجعلها بيئة لصناعة وكفالة هذا احلق بشكل منظم ومتصاعد باستمرار نحو 

الرقي.

n

متكن املدرسة الطفل من التعبير عن آرائه بأشكال أخرى غير التعبير اللفظي 

مثل الرسم والتعبير احلركي، ويفيد ذلك في فتح آفاق للطفل على فنون وآداب 

متعددة، ويساعد على انفتاح الطفل على مجتمعه وعامله.

n

حتقيق أهداف التنمية املتكاملة لقدرات األطفال وحماية حقوقهم األساسية 

خالل سياسات وبرامج محاور التنشئة والتعليم والثقافة.
n

العمل على تنمية القدرات الذاتية لألطفال وللمؤسسات الرسمية واألهلية العاملة 

في املجال وذات العالقة به.
n

nإشراك األسر واملجتمعات في متابعة أداء الطالب واملعلمني.

nتدريب املعلمني على أساليب التدريس احلديثة املبتكرة وغير الرسمية وبرامجها.

اهتمام البيئة التعليمية بتنمية قدرات الطفل اللغوية والعقلية في مناهجها 

وأنشطتها الصفية والالصفية.
n

nتعزيز فرص املعلمني للتعلم من هذا التعليم واالنتفاع منه.

nتشمل خبرات التعلم كل األطفال، مبن فيهم ذوو اخللفيات والقدرات املتنوعة.

أن تتناسب خبرات التعلم مع احتياجات األطفال وقدراتهم، ومع طريقة 

معيشتهم.
n

nأن يتالءم برنامج التعلم مع ثقافة املجتمع.

أن تقدر املناهج التنوع االجتماعي )مثل التنوع االجتماعي واالقتصادي، 

فالعائالت الفقيرة قد تكون عائالت جيدة جّدًا لألطفال، وقد يجد األطفال حلواًل 

إبداعية للمشكالت، ولديهم قدرات ابتكارية خالقة(.

n

nأن تكون اخلبرات التعليمية مفيدة حلياتهم املستقبلية.

nأن تشمل اخلبرات التعليمية الذكور واإلناث في أدوار متنوعة.

nأن تستخدم املناهج لغة مالئمة تشمل أوجه املساواة هذه كلها.

يتيح املنهج الدراسي طرقًا تعليمية مختلفة مثل املناقشة ولعب األدوار 

لتلبية أساليب ومعدالت التعلم املختلفة، ال سيما بالنسبة إلى األطفال ذوي 

االحتياجات التعلمية اخلاصة.

n

يرتبط محتوى املنهج الدراسي بالتجارب اليومية لدى كل األطفال في املدرسة، 

مهما كانت خلفيتهم أو قدرتهم.
n

اعتماد خبرات تعليمية، ونشاطات مدرسية تالئم احتياجات األطفال من خلفيات 

وقدرات متنوعة.
n
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استخدام املعلمني محتوى ولغة وإستراتيجيات في تعليمهم تساعد كل األطفال 

على التعلم.
n

اتصاف املعلمني بصفات التأمل واالنفتاح على التعلم، والتكيف، واالختبار، 

والتغيير.
n

عمل املدرسني ضمن فريق مع املعلمني، والتالميذ، واألهل، وأفراد املجتمع 

احمللي اآلخرين، ومع السلطات التعليمية أيضًا.
n

يستخدم املعلمون أدوات التقييم املتنوعة لقياس معرفة التالميذ، ومهاراتهم، 

ومواقفهم )مبا في ذلك تقييم التلميذ لذاته( بداًل  من االعتماد على نتائج 

االمتحان فحسب. 

n

أن حتكم عملية التعليم مبادئ أساسية هي: أن يركز منهج التعليم وتنشد 

العملية التعليمية تنمية قدرات كل طفل إلى أقصى إمكاناتها.

- أن يكون التعليم لتفعيل مبدأ املشاركة.

- أن يكون التعليم لتفعيل وتأكيد حقوق الطفل.

- أن يكون التعليم للتمكني من املعارف واملهارات.

- أن يكون التعليم للقيم اإليجابية األساسية.

n

توثيق الصالت والتعاون املشترك بني اآلباء واملعلمني وأعضاء املجتمع املدني 

في جو يسوده االحترام املتبادل؛ من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية األبناء 

وتشجيع اجلهود الذاتية والتطوعية ألعضاء املجتمع املدني وتوسيع قاعدة 

املشاركة املجتمعية.

nn

تعاون املجتمع املدني في دعم العملية التعليمية وتعبئة جهود املجتمع؛ من أجل 

توفير الرعاية املتكاملة لألطفال بصفة عامة ورعاية الفئات اخلاصة منهم )ذوي 

االحتياجات اخلاصة( بصفة خاصة.

nn

إبداء الرأي بني املدرسة وأعضاء املجتمع املدني حول أساليب االرتقاء بالعملية 

التعليمية، والتغلب على املشكالت واملعوقات التي قد تعترضها.
nn

تعزيز دور املدرسة في خدمة البيئة احمليطة والتعامل مع مشكالتها وطموحاتها 

)فصول محو األمية - توعية - ناٍد صيفٍي(.
nn

nnnتنخرط العائالت واملعلمون واملجتمعات احمللية في تعلم األطفال.

تنمي وسائل اإلعالم القدرات اللغوية لدى الطفل، وتزيد من حصيلته اللفظية 

خالل ما يشاهده من برامج تلفزيونية أو أفالم أو مواقع تواصلية وغيرها، 

ويسهم ذلك في زيادة قدرته على التعبير عن أفكاره وآرائه بوضوح يتصاعد مع 

تواصل منوه.

n
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توسع األعمال اإلعالمية املوجهة لألطفال من معارف الطفل ومداركه عن العالم 

م ذلك من قدرته على املقارنة  اخلارجي واحمللي بشكل مبسط وجذاب، ويعظِّ

بني األوضاع املختلفة، وتقدم البرامج واألعمال اإلعالمية املختلفة صورًا كانت 

أم مناذج للقيادة والقدوة احملببة لألطفال؛ مما يشجعهم على االقتداء بها في 

أدوار حياتهم املختلفة.

n

يزيد التحام اللفظ )اللغة( مع الصورة في املواقف والبرامج واألفالم املقدمة 

لألطفال من عملية اكتساب اللغة ودالالتها االجتماعية؛ مما ينعكس إيجابّيًا على 

قدرة الطفل على التعبير عن آرائه في املواقف االجتماعية املختلفة.

n

املبدأ الرابع: تعزيز القيم اإليجابية يف مضمون التنشئة
تربية  على  التنشئة  مؤسسات  تعمل  التي  واملعايير  القيم  مجموعة  التنشئة  مضمون  ميثل 

األطفال عليها وميكن تصنيف مجموعة القيم واملعايير التي تشكل مضمون التنشئة إلى ثالثة 

التعبير عن نفسه  عناصر؛ مجموعة القيم واملعايير الوجدانية، وهي التي تساعد اإلنسان على 

باجلوانب  اتصالها  جانب  إلى  هذا  الصور،  من  بأي صورة  به  واالرتباط  اآلخر  عاطفّيًا جتاه 

العاطفية والشاعرية في حياة اإلنسان. وتشكل القيم التفضيلية املكون الثاني ملضمون التنشئة، 

السلوك  إلجناز  املتاحة  البدائل  بني  االختيار  نحو  الفرد  بتوجيه  أساسًا  العنصر  هذا  ويتعلق 

مختلف  بني  واملوازنة  املفاضلة  اإلنسان  يستطيع  العنصر  هذا  معايير  إلى  فبالنظر  الفعل،  أو 

البدائل الختيار أكثرها كفاءة إلشباع حاجاته األساسية. ويعتبر العنصر اإلدراكي هو العنصر 

الثالث واألخير بالنسبة إلى مضمون التنشئة االجتماعية، وتزود قيم ومعايير هذا العنصر الفرد 

مبجموعة من املعارف التي تتيح له إصدار حكم موضوعي دقيق في إطار مختلف املواقف التي 

يتعرض لها. وبطبيعة احلال فإن هذه العناصر املختلفة تضم القيم واملعايير التي لها فاعليتها في 

توجيه السلوك على املستويات الفردية االجتماعية. )علي ليلة، ١993(.

وفي سبيل تعزيز دور التنشئة االجتماعية للطفل وتأهيل أجيال النشء والشباب للمستقبل 

ينبغي أن نحدد مواقفنا بني التباينات املستمرة في االجتاهات القيمية التي تنشرها مؤسسات 

التنشئة املختلفة، فنأخذ بهذه القيم التي نرى فيها فائدة قصوى في خدمة قضايا النهوض والتقدم 

واستعادة سيطرتنا على مصيرنا ومواردنا.

ومن ثم، يجب أن تعمل مختلف مؤسسات التنشئة واإلعالم والتربية كما يشير حليم بركات 

)٢٠٠٠( على تعزيز االجتاهات القيمية التالية لدى األطفال العرب وفي هذه املجاالت:

قيم اإلرادة احلرة وحق االختيار وحتمل الفرد مسئولية سلوكه: فنعلم الطفل أن اإلنسان   •
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مخيَّر وان لإلرادة اإلنسانية دورها الفعال في تغيير مجرى األحداث اإلنسانية وذلك بداًل 

من القيم التي تصور اإلنسان على أنه كائن مسيَّر ال حول له وال قوة فيكون فاضاًل بقدر 

ما يسوغ التسليم باألمر الواقع ويعتصم بثقافة الصمت واالتكال على الغير.

القيم املستقبلية: التي تؤكد على اإلبداع واالبتكار والتفرد والتجدد واخلروج على املألوف   •

واالنفتاح من موقع الثقة بالنفس. وذلك بداًل من قيم الثبات املاضوية والتمسك باملعلوم 

ورفض املجهول وخصوصًا ما توارثناه من اآلباء واألجداد. إن مضمون ثقافة التنشئة 

املطلوبة ملواجهة حتديات العصر هي ثقافة التجريب والبحث واالبتكار انطالقًا من حاجات 

املجتمع العربي وحتدياته الكبرى. إن االبتكار واإلبداع هما من صفات اإلنسان. وجند أن 

هذا ما مييل إليه األطفال إلى أن تفرض عليهم األسرة واملدرسة بعد ذلك االمتثال والتقيد 

مبا هو معروف ومقبول ومألوف والبد من تعزيز اإلبداع واالبتكار لدى األطفال في مواجهة 

مع القيم التقليدية لألزمنة املظلمة في تاريخنا.

به  تتميز  ما  أهم  بني  هي  النسبية  القيم  ومقولة  املطلقة:  غير  النسبية  االجتماعية  القيم   •

املجتمعات املعاصرة، وترافقها قيم التسامح واحترام اآلخر وحق االختالف واللجوء إلى 

النزاعات. حل  إلى  التوصل  في  العنف  من  بداًل  احلوار 

قيم  إن  حيث  التنشئة  في  عليها  التشديد  الضروري  من  ويكون  والعقالنية:  العقل  قيم   •

العاطفة والوجدان تغلب على قيم العقل في العالقات االجتماعية األسرية واملدرسة. من 

قيم  والتي تشتمل على  والشباب  األطفال  لدى  العقالنية  القيم  لتنمية  السعي  الضروري 

املوضوعية، والواقعية، واملنهج العلمي في التفكير وااللتزام اخللقي ومن دون هذه القيم ال 

يتقدم. أن  ميكن ألي مجتمع 

ومعنى أن تتضمن التنشئة االجتماعية قيم العقالنية أن تتعامل مع مفاهيم عصرية تؤهل   

إمكانية احلكم  ويفتقدا  للخرافات،  يكونا عقالنينْي حتى ال يستسلما  أن  والشاب  الطفل 

املوضوعي الدقيق. نقصد بأال تكون التنشئة سلبية أن تغرس في قلب النشء إمكانات 

املغامرة واملخاطرة احملسوبة. ففي املجتمعات الغربية ينشأ الطفل على ضرورة التغلب 

مبفرده على مشكالته، فيتعلم أن عليه أن يحارب ويكافح ويعمل وينتصر بأسلوب عقالني، 

وأن عليه أالَّ ينتظر حتى يأتي غيره ليحل له مشكالته. وذلك عكس ما تبثه بعض العناصر 

املتخلفة في ثقافتنا من امليول التواكلية وأن الزمان قادر على حل مشكالتنا، دون تدخل 

بشكل  واخلطأ  الصواب  معايير  غرس  على  التنشئة  مؤسسات  تعمل  وأن  منا.  إيجابي 
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واضح ومحدد. وعليها أن ال تغرس في النشء أن الشطارة تكمن في النجاح في مغافلة 

اآلخرين، وأن نصل إلى أغراضنا باللف والدوران حولها، وأن نخفي أهدافنا ووسائلنا 

عن اآلخرين، بحيث تشكل هذه اجلزئيات خلفية مالئمة لتأسيس ظواهر انحرافية كالغش 

في االمتحانات، وتفشي اخلداع والكذب واالنتهازية وعدم القدرة على مواجهة اآلخرين 

باحلقائق. )علي ليلة، ١993(.

قيم املضمون أو املعنى: نحن في حاجة قصوى لتعزيزها في عمليات التنشئة االجتماعية   •

االستظهار  بنزعة  االهتمام  من خالل  يبدو  كما  لذاته  اللفظ  أو  الشكل  قيم  مواجهة  في 

والترديد والتكرار واالسترسال دون فحص أو نقاش وحتليل، وعلى نزعة التنشئة املدرسية 

القائمة على التلقني ال على البحث احلر واحلوار وعلى نزعة غلبة الوصف على التحليل 

باأللفاظ. التالعب  أو  والفصل بني املعنى واللفظ 

قيم االنفتاح على احلضارات األخرى والرأي اآلخر: إذ تشهد عمليات التنشئة في كثير   •

من الدول العربية صراعًا بني قيم االنغالق والقطيعة والتمسك باألصول خوفًا من التأثر 

بالثقافات األخرى، خصوصًا في زمن ثورة املعلومات والتطور املذهل ألدوات التواصل 

االجتماعي. في هذه احلالة يجب أالَّ حتبذ لدى األبناء االنفتاح الذي يتقبل كل ما يرد إلينا 

)ثقافة االستهالك  الثقافي  للغزو  أطفالنا ضحايا  وتقليده ومجاراته فيضيع  من اخلارج 

لدى  ترسيخه  في  هنا  املقصود  لكن  فعاًل(،  التجارية  السوق  قيم  تسودها  التي  املادية 

األطفال التحذير من االنغالق الذي يرى في كل االبتكارات من قبل الشعوب األخرى نبتًا 

غريبًا ومستوردًا ال مصلحة لنا فيه.

قيم التمرد والتحرر: التي البد من تأصيلها لدى الصغار بداًل من قيم الطاعة واالمتثال.   •

إن التنشئة االجتماعية يجب أن تستهدف توعية األطفال بحقوقهم وحثهم على املشاركة 

االنصياع. من  بداًل 

قيم القدرة على رؤية حقيقة الغموض والتعقيدات: في الواقع املعيش من جانب األطفال   •

واختزالها مبا ميثل  األمور  تبسيط  نزعة  من  بداًل  لديهم  تنميتها  على  فنعمل  والشباب، 

صعوبة أمامهم في املستقبل في التعامل مع الغموض والتعقيدات والتناقضات التي قد 

تصادفهم في حياتهم، ولكن البد من تدريبهم على التعامل معها في سبيل إيجاد حلول 

املجتزأة. الوهمية  احلقوق  من  بداًل  حقيقية 

إن أشد ما نحتاج إليه في منوذج التنشئة االجتماعية للطفل العربي اجلديد هو تضمني 
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ثورة  من  وباالستفادة  التعليم  برامج  وفي  األسرية  العالقات  في  اإليجابية  القيم  هذه 

واإلعالم. املعلومات 

هذه هي أهم القيم اإليجابية التي يجب أن ينشأ عليها الطفل العربي ليس بالتلقني وفرض 

اليومية وانفتاح آفاق واسعة  للتعلم من خالل املمارسة  االمتثال، بل بخلق املجاالت الضرورية 

الرؤية.  

دور مؤسسات التنشئة جتاه مبدأ تعزيز القيم اإليجابية يف مضمون التنشئة

أبعاد تعزيز القيم اإليجابية في مضمون التنشئة

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

nإتاحة الفرص أمام الصغار حلرية اختيار قراراتهم احلياتية اليومية.

تعليم األطفال أن حياة األفراد واجلماعات متعارضة املصالح والغايات، ولن 

تقوم بغير قانون أو قوانني تنهض على التوافق والرضا التام.
nnn

تعليم األطفال أن اإلنسان مخيَّر، وأن لإلرادة اإلنسانية دورها الفعال في تغيير 

منط حياة الفرد واملجتمع.
nn

إملام الطفل بأن احلرية بال قوانني تراعي الصالح العام؛ تعني الفوضى والهدم 

ليس فقط ملصالح الفرد، بل كذلك ملصالح كل املجتمع.
nnn

تأكيد أهمية التأني في التفكير قبل فعل االختيار .. وتأمل نتيجة الفعل .. وأنه 

يجب أن نتقبل مسئولية األفعال التي نختارها.
nn

تعزيز اآلراء واألفكار اجلديدة التي يطرحها الطفل حتى وإن كانت غريبة أو ال 

تلقى قبولنا.
nn

تشجيع الطفل على تخيل املستقبل، أي استمطار صور ذهنية كما ميكن أن 

يكون عليه احلال في املستقبل.
nn

nnتعزيز مهارة التخمني والتصور ملجموعة من النتائج انطالقًا من الوضع الراهن.

nتشجيع الطفل على نقد األحداث اخلاصة والعامة التي حدثت في املاضي.

تنمية قدرة الطفل على إصدار أحكام معينة الختيار احللول املناسبة ملشكلة 

أو قضية ما، واستبعاد احللول الوهمية وغير املقنعة واختيار احلل األنسب 

والواقعي واملمكن التطبيق.

nn

تشمل مواد املنهج الدراسي صورًا وأمثلة ومعلومات عن أنواع كثيرة مختلفة 

من الناس، منهم فتيات، ونساء، وأقليات إثنية، وأشخاص من طبقات وخلفيات 

اجتماعية واقتصادية مختلفة، باإلضافة إلى اشخاص ذوي إعاقة.

n
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يعزز املنهج الدراسي مواقف مثل االحترام، والتسامح، ومعرفة الفرد خلفيته 

الثقافية وخلفيات اآلخرين الثقافية.
n

تدعم األسرة واملدرسة قيم التنشئة لدى األطفال في األفكار واآلراء والعقائد 

والقيم ... إلخ.
nn

تأكيد قيم التسامح واحترام حق االختالف واحلوار بداًل من استخدام العنف 

حلل النزاعات.
nn

nnتنمية القيم العقالنية في مجاالت الفكر والسلوك كافة في حياة الطفل.

تعزيز املوضوعية والواقعية ومنط التفكير العلمي وااللتزام اخللقي في سياق 

عملية تنشئة الطفل.
nn

تعزيز قيم املضمون ومعرفة احلقائق معرفة موضوعية بعيدًا عن االكتفاء بالنمط 

الشكلي واللفظي في فهم األفكار والنصوص.
n

تعزز املناهج التعليمية نزعة االهتمام مبعرفة ما وراء النص واحلدث عن طريق 

حتليل األمور في سياقها االجتماعي والتاريخي والذاتي واملوضوعي.
n

تعزز املناهج التعليمية مكافحة قيم االنغالق احلضاري والقطيعة مع أبناء 

املجتمعات املغايرة لنا في قيمتها وثقافاتها. 
n

nnالتأكيد على قيم التساؤل واحلرية وتغيير الواقع احلياتي اليومي واالجتماعي.

تدريب الطفل على التعامل مع الغموض والتعقيدات والتناقضات القائمة في 

واقع احلياة.
nn

جتنب نزعة تبسيط األمور واختزالها واالكتفاء باحللول الوهمية املجتزأة 

للمشكالت.
nn

وضع أولوية لألهداف التربوية في البرامج املوجهة إلى األطفال، وتدريب 

العاملني باإلعالم على صياغتها وتطبيقها.
n

التنسيق بني أجهزة اإلعالم املختلفة واملوجهة لألطفال أو في مجاالت تتعلق 

بقضايا الطفولة وحقوقها؛ حماية ورعاية من خالل خطة واضحة وبرامج نوعية 

متعددة.

n

التدقيق واملراجعة للبرامج واملنتجات اإلعالمية األخرى سواء لغوّيًا أو قيمّيًا 

أو اجتماعّيًا من قبل متخصصني خلطورة تأثير وتأثر األطفال مبا يتلقونه من 

خاللها، وانعكاسه على سلوكهم وتفكيرهم وميولهم.

n

رصد حاالت انتهاكات حقوق األقليات الثقافية والعرقية والعمل على مواجهتها 

من خالل طرح أطر وأنشطة ثقافية تزيد من نقاط االلتقاء، وتنمي اجلزء 

املشترك فيما بينها من خالل األعمال الفنية واألدبية التي تقدم لألطفال في 

التعليم واإلعالم بوسائطه املختلفة.

nn

تنمية ثقافة املشاركة اإليجابية للطفل في مجتمعه وأسرته من خالل برامج 

ثقافية تتبناها مؤسسات وجمعيات رسمية وأهلية.
nn
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توجيه ما في الثقافة الوطنية واحمللية من أساطير وحكايات شعبية إلى ما ينمي 

قدرات الطفل على اخليال واإلبداع واالبتكار، ويحقق الهوية الثقافية للطفل.
nn

تشجيع التفكير العقالني والنقدي لدى األطفال من خالل األعمال الثقافية 

املوجهة إليهم بالوسائط الثقافية احلديثة التي تستخدم تقنيات الشبكات 

اإللكترونية وأجهزة احلاسوب والهواتف النقالة، وكلها أساليب محببة لألطفال.

nn

إسهام األنشطة املوجهة إلى األطفال في تنمية الثقافات احمللية بوصفها مدخاًل 

لعالج صور التعصب والتمييز الثقافي املختلفة، ولتأكيد مبدأ التعددية الثقافية 

في إطار الهوية القومية الواحدة للمجتمع.

nn

إعالء صور التسامح وقبول اآلخر ومفاهيم التعايش والتفاهم الثقافي في 

األعمال الثقافية املقدمة لألطفال؛ ملواجهة أشكال العنف بصوره ومستوياته 

املختلفة التي انتشرت في بعض املجتمعات.

nn

التأكد من عدم وجود عقبات حتول دون ممارسة الطفل حلق التعبير عن ذاته 

وعن آرائه بحرية داخل املؤسسات التعليمية، وخالل عملية التعلم.
n

حتمي املدرسة وتشجع األطفال على ممارسة حق إبداء اآلراء للجميع، وبشكل 

متساٍو في الفرص واالهتمام.
n

تكفل املدرسة للطفل ُسبل التعبير عن آرائه بحرية دون قهر أو تسلط من سلطة 

الكبار )املعلم( أو سلطة إرضاء اآلخرين. 
n

أن يتعلم الطفل احترام آراء اآلخرين، ويناقشهم فيها، ويتدرب على ذلك خالل 

األنشطة ومقررات املنهج الدراسي.
n

يكتسب الطفل قيم التسامح واحلوار وعدم التعصب لنوع ما من اآلراء أو 

األفكار ملوقف أو ملصلحة خاصة، وإعالء حكم العقل واملصلحة العامة.
n

يعي الطفل أن التعبير عن اآلراء يعبر عن قيم املرونة والعقالنية وقبول اآلخر 

واالنفتاح الفكري.
n

العمل على تنقية األعمال الثقافية املقدمة لألطفال في أجهزة ومؤسسات 

التنشئة كافة )األسرة - املدرسة - اإلعالم - األندية الرياضية ...( 

من صور العنف )اللفظي - الرمزي - اجلسدي ...( وأشكال التعصب 

والتمييز ضد اآلخر.

nnn

تنمي الثقافة بأدواتها وأساليبها املختلفة االجتاهات اإليجابية لألطفال 

نحو اآلخر، وقبوله من خالل تشجيع األطفال على القراءة واحلوار 

ومعرفة الثقافات األخرى واحترامها.

nn

يعد جتديد التراث الثقافي وانفتاحه على احلاضر أمرين مهمني لتقوية 

روابط وانتماء األطفال إلى التراث الوطني واالعتزاز به.
nn

جتديد نسق القيم الثقافية وتقوية صلتها مبتغيرات احلاضر التي يعيشها 

املجتمع، وجتسيدها في األعمال الثقافية بأشكالها كافة املقدمة لألطفال.
nn
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املبدأ الخامس: املواطنة
املواطنة من أهم مبادئ منوذج تنشئة الطفل العربي؛ إذ إن بناء املواطن هو عملية تنشئة 

وتربية وتعلم ومنو. وتتشكل املواطنة – معرفة ووجدانًا وسلوكًا – بوصفها ركنًا رئيسًا ومتفاعاًل 

مع كل عملية بناء اإلنسان ومنو شخصيته ومعنى حياته. ويتشابك مبدأ املواطنة مع جميع مبادئ 

منوذج التنشئة العربي اجلديد؛ حيث تتداخل مع مبادئ النهج احلقوقي، واملشاركة، ومتكني الطفل 

وتنمية قدراته مع التوجه القيمي اجلديد وكذلك – كما سنرى – مع تربية األمل.

ويتحدد مفهوم املواطنة بأربعة أبعاد أساسية":
أواًل: املساواة الكاملة: فاملواطنة جوهرها املساواة الكاملة أمام القانون وفي احلقوق 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 

بنظام سياسي واجتماعي واحد. 

ثانيًا: نظام من احلقوق والواجبات: املواطنة عالقة اجتماعية تقوم بني الفرد والدولة .. في 
بقيمة  وااللتزام  الوطن  هذا  قوانني  واحترام  واالنتماء  الوالء  املواطن  يقدم  العالقة  هذه 

عاداته وتقاليده .. وتقدم الدولة األمن واحلماية على كل املستويات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، وأهم ما مييز هذه العالقة هو املساواة التامة أمام القانون.

ولذلك فاملواطنة تضمن أن لكل مواطن حقوقًا اجتماعية وسياسية واقتصادية يجب أن 

يحصل عليها .. وعليه واجبات ومسئوليات يجب أن يؤديها نحو وطنه .. وذلك وفق ما 

يحدده دستور هذا املجتمع .. وهى بهذا املعنى تفرض أدوارًا على الدولة .. تتمثل في 

والعدالة االجتماعية بني جميع مواطنيها مهما اختلف تصنيفهم. حتقيق املساواة 

ثالثًا: التعايش املشترك بني املواطنني: القيمة األساسية للمواطنة هى قيمة التعايش 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.

ومن املهم هنا االهتمام مبسألة التعرف على اآلخرين املختلفني عنَّا في اللون أو اجلنس أو   

النوع أو العقيدة الدينية وأهمية احترام مشاعرهم وأفكارهم وعقائدهم وطرق احلياة التي 

يفضلونها.

رابعًا: املشاركة يف تنظيم شئون الوطن: املشاركة –أيضًا- قيمة أساسية من قيم املواطنة .. 
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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   

عالج. إلى  حتتاج  مرضية  حالة  إنه  القول  ميكن  بل   .. شاذة 

فاملواطن الفعال ال يعيش لنفسه فقط، بل يحيا ويعمل من أجل حتقيق أهداف املجتمع .. 

أي من أجل اآلخرين.

تلك هى أبعاد املواطنة ومكوناتها .. فاملواطنة 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.

يتعني إذن على مؤسسات التنشئة املختلفة أن تعرض 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 

اجتاهات إيجابية نحو احترام القانون واألعراف االجتماعية والقيم األصيلة في املجتمع.

دور مؤسسات التنشئة يف إعداد األبناء للمواطنة النشطة
إن إعداد األبناء لفهم املواطنة وحقوقها وواجباتها يتضمن قيام مؤسسات التنشئة بأربع 

مهام رئيسة هي:

واجتاهاته  املساواة  بسلوك  وااللتزام  املساواة  فهم  على  األبناء  تدريب  األولى:  املهمة   •
.. وعدم التمييز بني الناس .. مثل التمييز أو التفرقة بني األوالد والبنات أو بني الفقراء 

والصغار. الكبار  بني  أو  واملسلمني  األقباط  بني  أو  واألغنياء 

ويبدأ تدريب األطفال على املساواة داخل املنزل وفي املدرسة بعدم تفرقة اآلباء واملعلمني   

بني األوالد والبنات أو بني األوالد والبنات الكبار واألصغر منهم في املصروف وفي أعمال 

القدوة  إظهار  وكذلك  والترفيه.  الصحية  الرعاية  وفي  املدرسية  األنشطة  في  أو  املنزل 

لألطفال في عدم التفرقة بني األصدقاء واجليران أو املواطنني والزمالء األقباط واملسلمني 

والصداقات. والزيارات  املعاملة  في 

في  يكمن  املساواة  سلوك  األطفال  لتعليم  عمومًا  التنشئة  ملؤسسات  األساسية  املهمة   

مكافحة التمييز داخل األسرة وفي املدرسة. ومساعدتهم على تبني قيم عدم التمييز وقبول 

االختالفات داخل األسرة وفي املدرسة.. ثم يأتي بعد ذلك تدعيم اجتاهاتهم نحو املساواة 
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االجتماعية  الظروف  أو  اجلنس  أو  النوع  في  أو  دينّيًا  عنهم  املختلفني  مع  التعامل  في 

في احمليط  يقعون  الذين  املواطنني  اجليران وجميع  أو  املدرسة  زمالء  أو  األصدقاء  من 

وللمدرسة. لألسرة  االجتماعي 

املهمة الثانية: تعليم األطفال نظام احلقوق والواجبات في املجتمع .. هذه املهمة األساسية   •
للتنشئة على مبدأ املواطنة تتضمن نشر مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان – ال سيما حقوق 

الطفل وواجباته داخل مؤسسات التنشئة – بني الكبار واألطفال على حد سواء، وحتويلهما 

من مجرد مبادئ وأفكار إلى ثقافة سلوكية أسرية وتعليمية وإعالمية ومجتمعية ميارسها 

جميع األفراد في حياتهم وأنشطتهم اليومية.

وقد سبقت اإلشارة إلى أنه من املهم تعليم الطفل حقوقه باعتباره مواطنًا صغيرًا.

فاألطفال مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم ويخضعون للقانون. ولذلك أصدرت اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في عام ١989، اتفاقية حقوق الطفل. ويرجع إلى هذه االتفاقية الفضل 

في تغيير موقف احلكومات والرأي العام جتاه األطفال وحقوقهم. 

لهم  أن  ١8 سنة  بتعليم األطفال حتى سن  التنشئة  تهتم مؤسسات  أن  املفيد جّدًا  ومن 

بها. وااللتزام  احترامها  وأهمية  احلقوق  هذه  وجود  يدركوا  وأن  حقوقًا، 

وال يكفي أن يتعلم الطفل هذه احلقوق والواجبات .. إمنا األهم أن تتحول – كما ذكرنا – إلى 

ثقافة سلوكية أسرية ومدرسية في العالقات والتعامالت داخل األسرة .. وفي املدرسة.

 .. اآلخرين  مع  املشترك  التعايش  أساليب  على  األطفال  تنشئة  الثالثة:  املهمة   •
تتضمن املواطنة قيمة التعايش مع اآلخرين واحترام اآلخر، وتقع على مؤسسات التنشئة 

مسئولية كبيرة في تدريب األطفال في سياق عمليات التنشئة على احترام االختالف مع 

عليهم. آراء  فرض  محاولة  دون  هم  كما  وقبولهم  معهم  والتعايش  اآلخرين 

إن تنشئة األطفال على هذه االجتاهات والسلوكيات يبدأ باآلباء واملعلمني باعتبارهم قدوة 

لألطفال في تدريبهم على التعايش املشترك مع املختلفني عنهم في العقيدة أو اجلنس أو 

النوع أو املكانة االجتماعية. 

قيم  من  أساسية  قيمة  املشاركة   .. املشاركة  على  األطفال  تشجيع  الرابعة:  املهمة   •
. ملواطنة ا

فيه،  به ويؤثرون  يتأثرون  واملشاركة حق أساسي، فاألطفال والشباب جزء من املجتمع 

فاألطفال  واإلبداع،  والفضول  بالعفوية  تتسم  التي  الطفل  وطبيعة  املشاركة  وتنسجم 
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يتعلمون عن طريق املمارسة والتجربة واللعب، وهم يحتاجون في ذلك إلى مشاركة اآلخر، 

كبيرًا كان أم صغيرًا.

إن تنشئة الطفل على أساليب املشاركة املدنية والسياسية يبدأ بتعويدهم املشاركة داخل 

األسرة وفي املدرسة. ومن دون إتاحة فرص املشاركة لهم وسماع صوتهم ومحاولة رؤية 

عالم األطفال، بعيونهم وليس بعيون الكبار، فيصبح الكبار أكثر فهمًا الحتياجاتهم وأكثر 

قدرة على تعزيز عملية تربيتهم ومساعدتهم على اتخاذ دور فعال في مجتمعهم.

والقرارات  واملقترحات  األفكار  في  املشاركة  على  األطفال  واملدرسة  األسرة  تشجيع  إن 

وجميع األعمال واألنشطة اخلاصة باألسرة وباملدرسة يجعلهم يشعرون باالنتماء إلى اجلماعة 

املستقبل. في  واملشاركة  املواطنة  لدور  تأهيلهم  في  ويسهم   .. املجتمع  وإلى 

دور مؤسسات التنشئة جتاه مبدأ املواطنة

أبعاد املواطنة

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

تدريب األبناء على التعاون مع األفراد املختلفني عنهم .. واحترامهم وقبولهم 

ألنهم إخوة لهم في اإلنسانية.
nn

مساعدة األبناء على التعرف على اآلخر املختلف عنهم فكرّيًا واجتماعّيًا ودينّيًا 

أو في النادي الرياضي الذي يشجعونه .. وكيف يفهمونه .. ويحبونه ويتعاملون 

معه بود وتسامح ويتغلبون على املشكالت بينهم وبني اآلخرين ..

n

توفير فرص فهم أهمية اآلخر في حياتنا ألن التنوع في احلياة أمر ضروري 

وحيوي ومن دونه تستحيل حياة اإلنسان؛ إذ إن وجود التنوع بني الناس مفيد 

لإلنسان.

nn

تدريب األبناء على تفهم االختالفات بني الناس وقبولها .. أي قبول االختالف 

في املشاعر واآلراء واألفكار والعقائد الدينية .. وأن قبول االختالف يبدأ بفهم 

اآلخر.

nn

تعليم األطفال أن التسامح يفتح القلب ويغمره باحلب .. وأن عليهم العفو 

عمن ظلمهم .. وأن يحبوا جميع احمليطني بهم .. وأن ينبذوا العنف والكراهية 

والتعسف مع اآلخرين.

nn
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شرح صورة اآلخر لألبناء في املنظور الديني اإلسالمي واملسيحي .. والتأكيد 

على أن كل إنسان يلتقون به ويتعاملون معه ويتعايشون معه سواء كان رجاًل أو 

امرأة .. مسلمًا أو مسيحّيًا .. حضرّيًا أو ريفّيًا .. وعليهم أن يصونوا حقوقه 

.. حق احلياة .. وحق الفكر والدين واملذهب .. وحق العمل والكسب .. والتعدي 

على هذه احلقوق يعد انحرافًا عن اإلميان الصحيح.

nn

nتضمني التربية للمواطنة في املنهج املدرسي.

nnnتدعيم وعي األطفال بحقوقهم وبكيفية احلصول عليها.

مساندة الدولة واملجتمع واملؤسسات االجتماعية األخرى لألسرة على القيام 

باملهام املنوطة بها، وخصوصًا في حاالت العوز املادي وفقر املوارد وانخفاض 

مستوى الدخل.

n

nجتنب اجتاهات التمييز بني األوالد والبنات والكبار والصغار داخل األسرة.

تشجيع األبناء على حرية إبداء آرائهم في كل ما يتعلق بشئون األسرة 

واملجتمع .. وتعليمهم احترام االختالف في الرأي بني أعضاء األسرة ..
n

nتوفير املعلومات كافة التي يحتاج إليها األبناء.

منح األبناء فرص التعرف على اجلمعيات واملنظمات األهلية في محيط احلي، 

والتي ميكن أن يشاركوا في أنشطتها.
nn

جتنب املعامالت القاسية مع األبناء واالبتعاد متامًا عن أسلوب الضرب واإليذاء 

البدني أو املعنوي.
n

توفير مجاالت اللعب والترفيه وأنشطة االستجمام - بقدر اإلمكان- جلميع 

األبناء.
n

تشجيع األطفال على احترام القواعد واألعراف املعمول بها داخل األسرة، 

وكذلك االلتزام بالقوانني التي حتكم احلياة االجتماعية في املدرسة وفي 

املؤسسات األخرى التي يحتكُّ بها الطفل.

n

تعليم األبناء كيفية احملافظة على امللكية العامة بداية من حماية املنزل 

ومحتوياته وفي املدرسة واألماكن العامة األخرى.
n

تدريب األبناء على كيفية االلتزام بأداء واجباتهم ومسئولياتهم قبل املطالبة 

بحقوقهم.
n

تدريب األبناء على أساليب التعايش املشترك مع اآلخرين .. واحترام االختالف 

مع اآلخرين والتعايش معهم وقبولهم كما هم دون محاولة فرض آرائنا عليهم.
nn

تعليم األطفال كيف يتعرفون على اآلخرين، وكيف يحاولون فهم مواقفهم 

وأسبابها ووضع أنفسهم مكان اآلخر؛ حتى يتمكنوا من فهمه على نحو كامل.
nn

تدريب الصغار على احترام مشاعر اآلخرين وأفكارهم وعقائدهم وطرق احلياة 

التي يفضلونها.
nn
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مساعدة الصغار في البحث عن القواسم املشتركة بينهم وبني املختلفني عنهم 

في العقيدة الدينية أو اجلنس أو النوع أو الظروف االجتماعية أو اآلراء 

واألفكار .. قبل البحث عن االختالفات القائمة معهم.

nn

تعليم األطفال معنى التسامح مع أخطاء اآلخرين .. وابدأ معهم بأخطاء 

املقربني منهم .. إخوتهم .. أصدقائهم .. ودربهم على التعاطف مع األشخاص 

املختلفني عنهم في الفكر أو العقيدة الدينية أو الظروف االجتماعية.

nn

مساعدتهم على تكوين اجتاهات إيجابية نحو التعايش بسالم مع اآلخرين، ونبذ 

العنف والتمييز بني البشر على أساس النوع أو الدين أو الثقافة.
nn

تدريبهم على عدم اإلساءة لآلخرين ، وعدم توجيه األلفاظ النابية لهم أو ضربهم 

أو توجيه الشتائم إليهم.
nn

إتاحة فرص املشاركة لألطفال وسماع صوتهم .. ومحاولة رؤية عالم االنتماء 

بعيونهم وليس بعيون الكبار، فتصبح أكثر فهمًا الحتياجاتهم وأكثر قدرة على 

تعزيز تربيتهم ومساعدتهم على اتخاذ دور فعال في مجتمعهم.

nn

تشجيع األبناء على املشاركة في األفكار واملقترحات والقرارات وجميع األعمال 

اخلاصة باألسرة يجعل األطفال يشعرون باالنتماء إلى اجلماعة وإلى املجتمع .. 

ويسهم في تأهيلهم لدور املواطنة واملشاركة في املستقبل.      

nn

تدريب األبناء على فهم املساواة وااللتزام بسلوك املساواة واجتاهاته .. وعدم 

التمييز بني الناس .. مثل التمييز أو التفرقة بني األوالد والبنات أو بني الفقراء 

واألغنياء أو بني األقباط واملسلمني .. أو بني الكبار والصغار.

nnn

عدم تفرقة اآلباء بني األوالد والبنات أو بني األوالد والبنات الكبار واألصغر 

منهم في املصروف وفي أعمال املنزل، وفي الرعاية الصحية والترفيه.
n

إظهار القدوة لألبناء في عدم التفرقة بني األصدقاء واجليران أو املواطنني 

األقباط واملسلمني في املعاملة والزيارات والصداقات.
n

مكافحة التمييز داخل األسرة واملدرسة ومساعدة األطفال على تبني قيم عدم 

التمييز وقبول االختالفات داخل األسرة وفي املدرسة.
nn

تدعيم االجتاه نحو املساواة في التعامل مع املختلفني عن األطفال دينّيًا أو 

في النوع أو اجلنس أو الظروف االجتماعية من األصدقاء أو اجليران وجميع 

املواطنني الذين يقعون في احمليط االجتماعي لألسرة.

nn

تعليم األبناء نظام احلقوق والواجبات في املجتمع.. املهمة األساسية إلعداد 

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.

nnn
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إكساب األطفال مناذج سلوكية للمواطنة وما متثله من اجتاهات وقيم وما 

ميارس من أدوار ومهام.
nn

تعزيز عملية التماهي مع أهداف الدولة ومنجزاتها في حتقيق مبادئ 

الدميقراطية والشورى وحقوق اإلنسان.
nnn

إكساب األطفال مهارات اجتماعية أساسية ملمارسة املواطنة كاحلوار البناء 

وتقدير التنوع وتقبل االختالف والرأي اآلخر واملشاركة واملسئولية.
nnn

nnnnالعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني من دون متييز.

تراعي الثقافة الوطنية املدرسية واإلعالمية واملجتمعية، وتشيد 

باالختالفات وحتفز تعليم كل األطفال.
nnn

متكني اإلعالميني من املعرفة واالجتاهات والقيم واملهارات التي تعزز 

روح ومبادئ مشاركة األطفال في العمل اإلعالمي، وبالتأكيد على 

"احلاجة - الطلب" ملشاركة األطفال في اإلعالم إعمااًل حلق الطفل في 

اإلعالم.

nn

كفالة حق األطفال في "أن يكونوا مسموعني"؛ ومن ثم توصيل 

اهتماماتهم وهمومهم وهواجسهم، وأفكارهم وأمانيهم وخياالتهم، 

وتواصلها مع املجتمع - مجتمع األقران ومجتمع الكبار.

n

تأييد استطالع آراء األطفال ووجهات نظرهم بشأن مشروعات القوانني 

واإلجراءات القانونية واإلدارية، وخطط ومشروعات احلماية والتنمية 

موضع الدراسة والنقاش في املجالس البرملانية ومجالس الشورى 

واملجالس احمللية والهيئات املمثلة للمجتمع.

nn

تنظيم جلسات استماع لتعرف أفكار األطفال ومقترحاتهم بشأن خطط 

ومشروعات املؤسسات املجتمعية.
n

انتخاب ممثلني من األطفال يقوم على اختيار األطفال أنفسهم ملمثليهم 

في هذه املؤسسات.
nn

nدعوة األطفال إلى املشاركة في عمليات صناعة واتخاذ القرارات.

تنظيم بعض املواقف املناسبة التي يتولى فيها أطفال عمليات من 

املشاركة في رئاسة أو إدارة بعض األنشطة في هذه املجاالت.
nn

اختيار مجموعات متابعة وتقومي من بني األطفال ملا يتخذ من قرارات 

وإجراءات متس حياتهم أو تؤثر فيها.
n

إتاحة فرص مناسبة لدعوة مسئولني ملناقشتهم بشأن ما يتحقق من 

إجنازات أو يبدو من مشكالت.
nn
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تشجيع األطفال على حرية التعبير عن أفكارهم وآرائهم اخلاصة 

وخياالتهم ومشاعرهم وهمومهم واهتماماتهم بشأن هذه القضايا من 

خالل أشكال مختلفة من التعبير عن الذات.

nnn

تنمية االجتاهات اإليجابية لدى األطفال نحو استخدام الوسائل واملواد 

اإلعالمية خلدمة قضايا ومشكالت األطفال، وليكونوا "مسموعني" في 

مجتمعاتهم.

n

إثراء معرفة األطفال بقضايا ومواقف حية جارية تعزز فهمهم وتقديرهم 

لقيم ومبادئ حقوق األطفال ومناصرتها وكسب التأييد بشأنها.
nn

اكتساب مهارات اجتماعية مهمة كاملشاركة وتبادل الفكر والرأي 

والتعبير عن الذات واحترام اآلخرين وااللتزام واملسئولية وغيرها.
nn

متكني األسر من مهارات الوالدية الفاعلة، وتقدمي مناذج فعلية من 

التفاهم واالحترام، ومن الصراحة والثقة املتبادلة، وتبادل األدوار 

واملسئوليات في األسرة، واملشاركة في شئون حياتها.

n

إتاحة الفرصة أمام األطفال للمشاركة في مجتمعاتهم احمللية، مثل 

مساعدتهم على إقامة ناٍد أو منتدى أو مجلس لألطفال.
n

إدماج األطفال بوصفهم شركاء متضامنني في عديد من أمناط 

مشروعات التنمية في املجتمع احمللي.
n

تطوير مشروعات في شراكة مع األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية، 

واحتوائهم داخل هذه املشروعات من خالل ممارسات وأدوار وأنشطة 

تعويضية وإثرائية.

n

متكني األطفال من التعبير عن اهتماماتهم وهمومهم من خالل مؤمترات 

أو لقاءات أو استشارات على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية.
n

إتاحة فرص متكافئة أمام األطفال للمشاركة استيعابًا للتنوع في 

املجتمع، من دون متييز أو استبعاد أو تهميش العتبارات النوع أو العرق 

أو الدين أو املذهب أو املستوى االجتماعي - االقتصادي ، أو العتبارات 

اإلعاقة أو العجز.

n

إتاحة املعرفة للطفل: حرية طلب جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها 

وإذاعتها.
n

إتاحة أساليب التعبير عن آرائه اخلاصة: بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو 

الفن، أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل.
nn
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استخدام أساليب مباشرة لالستماع إلى األطفال في أي إجراءات 

قضائية وإدارية، أو غير مباشرة من خالل ممثل أو هيئة مالئمة وفي 

اتفاق مع القانون الوطني.

n

nnالدعوة إلى إتاحة حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي.

الدعوة إلى احترام حقوق وواجبات الوالدين، واألوصياء القانونيني على 

الطفل، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات 

الطفل املتطورة.

n

املبدأ السادس: تربية األمل
يرجع تعبير "تربية األمل" إلى املفكر التربوي البرازيلي "باولو فريري" وفي رأيه أن الفرح 

واألمل أمران ضروريان لنشاط التدريس، واألمل شىء مشترك بني املعلمني والطالب.

األمل في أن نتمكن من أن نتعلم معًا، وندرس معًا، وأن نكون صبورين فضولّيًا معًا، وننتج 

شيئًا معًا، ونقاوم معًا العقبات التي حتول دون زيادة فرحنا. وفي احلقيقة، إن األمل – من وجهة 

نظر احلالة اإلنسانية – مكون أساسي، وليس عنصرًا مقحمًا. فمن التناقض احلقيقي إذا كنا 

– مع وعينا بنقصنا- غير معرضني للمشاركة في حركة دائبة من البحث، فهي بطبيعتها ذاتها 

تعبير عن األمل. فاألمل شىء طبيعي، وممكن، ودافع ضروري في سياق نقصنا. واألمل إحساس 

واقع ال مندوحة عنه في خبرتنا اإلنسانية التاريخية. ودون األمل سيكون لدينا بداًل من التاريخ 

حتمية خالصة؛ فالتاريخ ال يوجد إال إذا كان الزمان يتسم باإلشكالية، وليس معطى لنا ببساطة، 

واملستقبل الذي يعاندنا هو إنكار للتاريخ.    

ويعتقد "باولو فريري" أن واقع البشر الذين يعيشون في ظروف صعبة مثل ذوي االحتياجات 

اخلاصة والفقراء والذين يعانون من احلرمان الثقافي أو االجتماعي ليس عنيدًا مستعصيًا غير قابل 

للتغيير. فيمكن أن تكون أحوال هؤالء البشر على نحو مختلف. وإذا أردنا أن تكون أحوال هؤالء 

البشر على نحو مختلف، فعلينا أن نتحلى باألمل ونقاوم ونناضل لكي ُنَغّير هذه الظروف الصعبة.

واجلهل  البؤس  أمام  للقدر  االستسالم  عدم  إلى  الصعبة  الظروف  شباب  "فريري"  ويدعو 

واملرض، والتملص من املسئولية، واالختباء وراء الفتور، واللجوء إلى أفكار متشائمة تبرر التقاعس؛ 

اعتقادًا من أنه ال شىء ميكن عمله حيال ذلك. فهذه كلها أشكال من التفكير الذي ينكر العملية 

اإلنسانية؛ تلك العملية التي يعد أصحاب الظروف الصعبة مسئولني عنها ال ميكن التهرب منها.

ويتساءل فريري: هل هؤالء الناس الذين يعيشون في ظروف ثقافية أو اجتماعية أو صحية 
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صعبة ليس لديهم أي اختيار سوى أن يبقوا ضحايا للحتمية القاسية التي تدمر حياتهم؟

إن االستسالم لواقع الضعف ميثل إنكارًا حتمّيًا لوجودهم اإلنساني. املستقبل ليس مضمونًا 

إن  للمستقبل.  املتأصل  االنفتاح  مناقشة  هؤالء  على  يتعني  ولذلك  سلفًا.  ومقررًا  عتيدًا  ضمانًا 

القدرة على التكيف مع املعاناة، واإلعاقة البدنية، أو الفقر واجلوع واملرض ونقص الغذاء الصحي، 

ميكن – مع األمل – أن تكون إستراتيجية للمقاومة، ليست فقط املقاومة املادية، بل أيضًا الثقافية.

يتحلون  الناس كيف  نعلم  أن  الضروري  قيد احلياة. ومن  يبقينا على  ما  األمل هو 
باألمل لكي يبقوا على قيد احلياة؛ ألن معرفتنا باملستقبل ليست ساكنة بل دينامية. وإن 
مقاومة الظروف الصعبة واألمل يف تغييرها هو تعبير أساسي عن العملية اإلنسانية. وهذا 
هو أساس استقالل الذات اإلنسانية، وأساس رفضنا لالستسالم املدمر للظروف الصعبة، 
االستسالم  ومقاومة  باألمل  التحلي  على  بالقدرة  بل  باالستغالل  يتأكد  ال  فوجودنا 

الصعبة. للظروف 
الصعبة  الظروف  تغيير  بأن  اإلميان  إلى  تدعو   – فريري  باولو  نظر  في   – األمل  تربية  إن 

سواء كانت مرضًا عضوّيًا أو حرمانًا اجتماعّيًا أو ثقافّيًا أو تهميشًا مجتمعّيًا أمر ممكن. وفي 

هذا السياق فإن برامج التأهيل والتنشئة املناسبة التي تعزز ثقة اإلنسان بذاته ومعرفة مشكالته 

والتفكير في حلولها، واليقني من أن العالم لم ينتِه عند ظروف املعاناة التي يعيشها، بل هو عملية 

صيرورة تتوقف على دوره في احلياة بحيث ال ينحصر في مجرد مالحظة ما يحدث في العالم بل 

تتضمن تدخله بوصفه ذاتًا فاعلة فيما يحدث ومقاومته وتعلقه باألمل في املستقبل والثقة في قدراته.

للطفولة  العربي  باولو فريري استخدم املجلس  الفلسفي لنظرية  انطالقًا من هذا األساس 

والتنمية تعبير "تربية األمل" لوصف برنامج تأهيل ودمج أطفال الشوارع اجتماعّيًا في عدد من 

دور اإليواء في بعض محافظات مصر باستخدام برنامج "تربية األمل"، ويعتمد هذا البرنامج على 

تأهيل األطفال ومتكينهم تعليمّيًا واقتصادّيًا، انطالقًا من االجتاهات التربوية املعاصرة ملا يعرف 

بتربية األمل، التي تعزز احترام الطفل وتنمي معارفه؛ إليقاظ الذات لديه ومساعدته على معرفة 

مشكالته وخلق هدف حلياته ومتكينه من مهارات احلياة األساسية ليصبح قادرًا على التدامج 

االجتماعي. ويعتمد هذا البرنامج أيضًا على بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع لضمان 

جناح العمل واستمراريته في دمج األطفال، وإرساء بيئات متكينية من خالل إصالح التشريعات 

وحوكمة مؤسسات اإليواء والتشبيك بني األطراف كافة املعنية بقضية أطفال الشوارع، ومناصرة 

وكسب تأييد السياق اإلعالمي لبناء ثقافة جديدة.
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ويستخدم مفهوم "تربية األمل" في منوذج تنشئة الطفل العربي اجلديد بصورة أكثر توسعًا 

الظروف  في  األطفال  مع جميع  استخدامها  التي ميكن  والتأهيل  التنشئة  برامج  إلى  لإلشارة 

الصعبة أو غير العادية املتعلقة باحلرمان الثقافي واحلرمان التربوي والتصدع األسري، وبالبيئات 

اخلطرة وغير ذلك مما يندرج حتت ثقافة الفقر وهي الظروف التي تعزز فئات من األطفال ذوي 

اخلطر املرتفع.

املهمشني  تلبية حاجات األطفال  القائم على  األمل  لتربية  التوجه األساسي  في ضوء هذا 

وذوي االحتياجات اخلاصة وأطفال الشوارع وغيرهم، وحتقيق مصلحة الطفل الفضلى، تركز 

للعمل: باعتبارها موجهات  اعتبارات رئيسة  "تربية األمل" على عدة 

تقدير كل طفل بوصفه قيمة إنسانية عليا، له احلق في احلياة في جتمع إنساني يقدر حق   •

والتقدم. النمو  في  اإلنسان 

النظرة اإليجابية إلى األطفال والثقة في قدراتهم واإلقرار بحريتهم وحقوقهم.  •

تنقية بيئة التنشئة من آفة الوسم لألطفال املعاقني أو أطفال املالجئ أو أطفال الشوارع   •

ومن رموز دمغهم واستبعادهم وجتاهلهم، فهذه املعوقات غالبًا ما تختفي في سياق عملية 

األطفال. بني  واالندماج  اإلنسانية  حقوقهم  وكفالة  والتمكني  املشاركة 

لتقرير أساليب تنشئته واملشاركة فيها  العادلة لفرص كافية ومناسبة لكل طفل  اإلتاحة   •

وخبراته. إمكاناته  به  تسمح  ما  بأقصى 

إرساء البيئة التربوية واالجتماعية على أساس قاعدة التنوع مقابل التجانس؛ ومن ثم تقبل   •

االختالف وتقدير الفروق الفردية ونواحي القوة والضعف عند كل طفل، واكتشاف جوانب 

القوة واإلبداع التي تكمن داخل كل طفل.

األطفال  يستوعب  نحو  على  واألنشطة  البرامج  في  تنوعًا  األطفال  تنوع حاجات  يتطلب   •

الدمج  من  املرجوة  واحلاجات  لألهداف  وفقًا  العاديني  من  وغيرهم  واملشردين  املعاقني 

لذاته. وتقديره  الطفل  منو  وملعايير  واملشاركة 

املختلفة  بفئاتهم  املهمشني  املشاركة بني  على  القائمة  التربوية  واألنشطة  البرامج  تنظيم   •

املهمشني. غير  واألطفال 

واملسرحية  واألدبية  والتمثيلية  املوسيقية  املختلفة:  الفنية  واألنشطة  البرامج  توظيف   •

والتشكيلية وفنون الرسم وغيرها؛ لتشجيع األطفال املهمشني على التعبير عن أفكارهم 

والفرحة.  باألمل  أفكارهم  وإثراء  ومشاعرهم 
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وال شك في أن استخدام برامج شبيهة ببرنامج املجلس العربي للطفولة والتنمية لتربية األمل 

مع جميع فئات األطفال املهمشني )أصحاب االحتياجات اخلاصة – أطفال الشوارع – األطفال 

الالجئني – عمالة األطفال .. وغيرهم( ضرورية لتأهيلهم للحياة العادية ودمجهم فيها.

دور مؤسسات التنشئة جتاه مبدأ تربية األمل

أبعاد املواطنة

دور املؤسسات

اإلعالماملدرسةاألسرة
املجتمع 

املدني

دعم مشاركة األطفال مبن فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة في تخطيط وتنفيذ 

األنشطة كافة في حياتهم اليومية داخل األسرة وفي املدرسة.
nn

nnتنمية قدرات ومهارات الطفل في أن يتعرف على نفسه والبيئة من حوله.

دفع عملية املشاركة وتوسيع نطاقها، بدعم قدرات األطفال في التعبير عن 

اآلراء والتدريب على تخطي الصعوبات التي تواجه بعض األطفال ذوي 

االحتياجات اخلاصة وأطفال الشوارع في هذا املجال وتدافع عن حقوقهم.

n

تأكيد الثقة بأن كل األطفال - الفتيات، واألطفال األغنياء أو الفقراء، واألطفال 

من أقليات دينية وإثنية، باإلضافة إلى األطفال ذوي اإلعاقة - قادرون على 

التعلم.

n

العمل اجلاد لرصد األطفال في عمر ارتياد املدرسة الذين لم يلتحقوا بها 

حرصًا على تأمني التعليم لهم.
nn

إشراك األهل في نشاطات البحث عن األطفال املستبعدين واملتواجدين خارج 

املدرسة عادة.
nnn

طرح برامج الفرصة الثانية التي تسعى نحو إعادة من تسرب في سن مبكرة 

إلى املدرسة.
nn

تقدمي وتطوير برامج إعادة التأهيل النفسي واجلسدي لألطفال الذين تعرضوا 

حلاالت مباشرة من العنف اجلسدي أو النفسي الناجت عن الصراعات 

السياسية أو الطائفية أو التفسخ األسري.

nn

توفير املعلومات عن خيارات وفرص الدراسة بالنسبة إلى األطفال الذين توقفوا 

عن الدراسة )على أن يكون ذلك من خالل املنظمات غير احلكومية مثاًل(، أو 

املنخرطني في سلوكيات، أو الذين يواجهون معوقات يجوز أن تؤدي بهم إلى 

ترك الدراسة في وقت مبكر.

nn
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التوسع في نظم الرعاية املتكاملة لألطفال ضحايا أنواع العنف املجتمعي التي 

جتتاح العديد من الدول في املنطقة العربية حالّيًا.
nn

البحث عن كل دعم متاح )من السلطات املدرسية، واملجتمع، واألهالي، 

واألطفال( إليجاد كل األطفال وتسهيل تعلمهم.

nnn

nتوفير بيئة مدرسية آمنة ومشجعة لضمان تعلم األطفال حتى أقصى قدراتهم.

توفير بيئة صديقة للتعلم، وصديقة للطفل، وصديقة للمعلم تشدد على أهمية 

تعلم التالميذ واملعلمني معًا كمجتمع متعلم.

n

توفير فرص التعلم النظامي لكل األطفال بصرف النظر عن ظروفهم اجلسدية، 

أو الفكرية، أو االجتماعية، أو الوجدانية، أو اللغوية، أو سواها، ويشمل ذلك 

األطفال ذوي اإلعاقة واملوهوبني وأطفال الشوارع واألطفال العاملني، وأطفال 

األقليات والالجئني.

n

nnدعم دمج ومشاركة األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة في املدارس.

توفير فرص التعليم غير النظامي لألطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق 

باملدارس وأطفال الشوارع.

nn

nدعم اكتشاف ورعاية املوهوبني في جميع املجاالت.

توفير بيئة االندماج املجتمعي واحلماية ألطفال الشوارع من خالل اقتراح 

التشريعات وتطوير نظم مؤسسات اإليواء.

n

اتخاذ التدابير الالزمة لتأهيل العاملني في مجال أطفال الشوارع وأطفال 

الشوارع أنفسهم؛ ملساعدتهم على تغيير منط حياتهم وقبولهم االندماج 

االجتماعي.

n

دعم تضمني التشريعات الوطنية في البلدان العربية - السياسات اإلنسانية 

احلقوقية لتنشئة الطفل.

n

دعوة اإلعالميني العرب لنشر ثقافة التنشئة احلديثة للطفل وحقوقه ومناهضة 

العنف ضد األطفال كافة.

nn

دعم مشاركة األطفال مبن فيهم أطفال الشوارع واملعوقون في املشاركة في 

برامج إعالمية لنشر ثقافة حقوق األطفال.

n

الدعوة لدمج كل األطفال الذين لم يحظوا بفرصة التعليم النظامي، )بسبب 

اإلعاقة أو املرض أو اجلوع أو لسوء اإلجناز أو الفقر(.

nn

تعزيز مستوى الوعي بشأن اإلعاقة في أوساط عامة الناس، ابتداًء من أولئك 

الذين يقدمون اخلدمات األساسية لألطفال في مجاالت الصحة والتعليم 

واحلماية مثاًل.

nn
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تزويد املسئولني عن العمل مع الفئات املهمشة من األطفال )أطفال الشوارع 

واملعوقني والالجئني وغيرهم( بفهم أعمق حلقوق األطفال املهمشني.

nn

nnرفع مستوى التوعية بهدف تغيير السلوكيات جتاه األطفال املهمشني وأسرهم.

nتعزيز املشاركة املجتمعية مع األطفال ذوي اإلعاقات وعن طريقهم.

nnتوعية األطفال ذوي اإلعاقات بحقهم في احلماية من التمييز.

بناء جميع البيئات املعنية باألطفال ذوي اإلعاقات، كمراكز الطفولة املبكرة، 

واملدارس، واملرافق الصحية ووسائط النقل العام؛ بهدف تسهيل وصول 

األطفال ذوي اإلعاقات إلى هذه البيئات.

n

رصد أطفال املجتمع احمللي امللتحقني أو غير امللتحقني باملدرسة، 

وبسجالت فردية عن سبب عدم التحاق األطفال بها.
n

إتاحة فرص ممارسة حق األطفال ذوي اإلعاقة، وأطفال الشوارع في 

التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع القضايا التي متّسهم.
nn

استشارة األطفال ذوي اإلعاقات في وضع التشريعات والسياسات، 

التي تتعلق بهم، وفي تنفيذها.
nn

6- إسرتاتيجية تطبيق نموذج التنشئة الجديد

إن التخطيط الدقيق والشامل إلستراتيجية البدء في تطبيق منوذج التنشئة العربي اجلديد 

وخطة تنفيذه، يعد من أهم العوامل احلاسمة في إجناح انتشار هذا النموذج ومفاهيمه ومبادئه 

في أرجاء الوطن العربي؛ فهي املوجه األساسي إلجراءات وأنشطة تطبيق النموذج وأساس تنفيذ 

خطواته، وهي في الوقت ذاته حتدد التغيرات املستهدفة منه.

وكلما اتسعت دائرة املشاركني في وضع إستراتيجية التطبيق ومتابعتها واكتسبت الصالحيات 

النموذج اجلديد واستعدادهم لإلسهام  بتملكهم  الفئات املجتمعية املشاركة  الكافية، زاد شعور 

في تطويره وتطبيقه بأفضل شكل يخدم طموحاتهم ومصاحلهم االجتماعية؛ ولذلك اعتمدت عملية 

التخطيط على وضع إستراتيجية تطبيق النموذج وحتديد أساليب وأنشطة تنفيذها على جميع 

املؤسسات والفئات املعنية بتنشئة الطفل على املشاركة في تطبيق اإلستراتيجية اجلديدة.
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وفي ضوء هذه املشاركة الواسعة جلميع املؤسسات املعنية بتنشئة الطفل العربي في عملية 

تطبيق النموذج اجلديد، متَّ حتديد اخلطوات األربع التالية، وما تتضمنه – بشكل مبدئي – من 

أنشطة وإجراءات وأساليب تنفيذها، كتصور عام ملجريات العمل في تطبيق النموذج اجلديد خالل 

فترة محددة قادمة )عامني قادمني على سبيل املثال( كما في شكل )5(.

 الخطوة األوىل: اإلعداد لبناء املعرفة ودعم نموذج التنشئة الجديد
تتمثل اخلطوة األولى لتطبيق النموذج اجلديد في تصميم أدلة استرشادية على أساس مبادئ 

واملجتمع  واملعلمني  لألهل  والقدرات  املعارف  تنمية  في  الستخدامها  اجلديد؛  النموذج  ومعايير 

املدني واحلكومي.

وبصورة عامة، تتخذ عملية تطوير األدلة مجموعة من املراحل يجب مراجعتها قبل حتديد 

لتنفيذها. الالزمة  واألنشطة  اإلجراءات 

وهذه املراحل هي:
مرحلة اإلعداد لبناء أدلة استرشادية:  )١(

على أن يتضمن هذا اإلعداد في هذه املرحلة أربعة أدلة تدور حول املفاهيم واملبادئ اجلديدة 

للتنشئة وفق النموذج اجلديد ومسئوليات املؤسسات املختلفة. 

املجتمع املدني

اإلعالميون

املعلمون

أهل األطفال

األطفال

شكل )4(
الفئات املعنية بالنموذج 

العربي للتنشئة
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شكل )5( اخلطوات األربع إلستراتيجية تطبيق النموذج اجلديد

اخلطوة الثانية

تنظيم جهود الشراكة 

مع األهل واملعلمني 

واإلعالميني وممثلي 

املجتمع املدني

اخلطوة الثالثة:

تنمية معارف األهل 

واملدرسني وممثلي 

املنظمات احلكومية

وغير احلكومية

اخلطوة الرابعة:

تقومي النموذج اجلديد 

واألدلة االسترشادية

اخلطوة األولي:

اإلعداد لبناء املعرفة 

ودعم منوذج التنشئة 

اجلديد

1( اإلعداد لبناء أدلة استرشادية 

")لألسرة - وللمعلمني - ولرجال 

اإلعالم- وملسئولي  املجتمع املدني 

واحلكومي(

2( وضع مواصفات األدلة 

االسترشادية

3( مراجعة األدلة 

4( مزيد من التقومي مبشاركة 

مجموعات من  مؤسسات التنشئة

5( إعداد األدلة االسترشادية 

للطباعة والتوزيع

إصدار األدلة االسترشادية 

القائمة على أساس مبادئ 

ومعايير النموذج اجلديد

ندوات وورش عمل مع ممثلي

- األهل.

- املعلمني.

- رجال اإلعالم.

- ممثلي املجتمع املدني.

فتح باب احلوار مع ممثلني 

ملؤسسات التنشئة لبناء 

حركة مجتمعية لدعم النموذج 

اجلديد
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وضع مواصفات األدلة:  )2(
استخدامها  وأساليب  وأنشطتها  األدلة  اخلاصة مبحتوى  املواصفات  من  مجموعة  حتديد 

القدرات. تنمية  وجلسات  العمل  ورش  وخصائص 

مراجعة األدلة:  )3(
قراءة األدلة ومراجعة محتوياتها ومدى تطابقها مع املواصفات التي متَّ حتديدها، ومالءمتها 

لكل فئات املؤسسات املختلفة ولألهداف املبتغاة. ويجري تنفيذ التعديالت الالزمة وتطوير احملتوى 

املعرفي.

مزيد من التقومي يف ضوء آراء مشاركني من مؤسسات التنشئة:  )4(
تنظيم سلسلة من ورش العمل التمهيدية حول مضمون األدلة االسترشادية وأهدافها، وأساليب 

تنفيذها وتقوميها، ويجرى هنا أيضًا مزيد من التقومي حملتوى كل دليل وأنشطته في ضوء آراء 

ومناقشات مشاركني من مؤسسات تنشئة الطفل، ثم يتم إجراء التعديالت اجلديدة الالزمة في ضوء 

التغذية الراجعة من املشاركني من األهل واملعلمني ورجال اإلعالم واملجتمع املدني.

إعداد األدلة للطباعة والتوزيع:  )5(
في املرحلة النهائية يجري مراجعة الشكل النهائي إلخراج األدلة االسترشادية وإنتاجها في 

أفضل صورة ممكنة، وإعدادها للطباعة والتوزيع على بعض املنظمات غير احلكومية واجلهات 

احلكومية املعنية.

إجراءات وأنشطة تنفيذ الخطوة األولى: مرحلة اإلعداد لبناء 

المعرفة ودعم النموذج الجديد

تكليف مجموعة من اخلبراء بوضع األدلة االسترشادية حول مبادئ ومعايير   -
التنشئة.   مؤسسات  ومسئوليات  اجلديدة  التنشئة 

اإلعالم  ورجال  واملعلمني  لألهل  تعريفية   / متهيدية  عمل  ورشة  تنظيم   -
على  والتشريعية إلطالعهم  احلكومية  للهيئات  األهلية وممثلني  واجلمعيات 

العربي. التنشئة  منوذج  أهداف 
واملعلمني ورجال اإلعالم  العمل تضم ممثلني لألهل  تنظيم سلسلة من ورش   -
واملجتمع املدني واحلكومي والتشريعي ملناقشة محتويات األدلة االسترشادية، 
وتقوميها. تنفيذها  وأساليب  وأهدافها  التدريب  أدلة  مضمون  حول  الرأي  وإبداء 



157
رؤى فكرية في تنشئة الطفل العربي

تنظيم ورشة عمل تقوميية تضم أعضاء من مؤسسات التنشئة إلجراء تقييم   -
لألدلة. ختامي 

تكليف املؤلفني بإجراء التعديالت املطلوبة، وإعدادها للطباعة والتوزيع.  -
إقامة ورشة عمل لألهل واملعلمني ورجال اإلعالم الذين لديهم القدرة والرغبة   -
يف أن يقوموا بتدريب مشاركني آخرين. ويشارك يف هذه الورشة خبراء املجلس 
العربي للطفولة والتنمية لتوجيه فئات املشاركني إلى فلسفة النموذج اجلديد 

تطبيقه. وأساليب  ومبادئه  وأهدافه 
تنظيم سلسلة من ورش العمل املتتابعة؛ لتنمية معارف وقدرات ممثلني لألهل   -

املدني. واملجتمع  اإلعالم  ورجال  واملعلمني 
ويتم خالل التدريب توجيه أنظار املشاركني إلى أهمية تكوين حركة مجتمعية 
بالقدرات  ومتكينهم  العرب  األطفال  مشاركة  وفاعليات  قضايا  لدعم  جادة 

اجلديد التنشئة  منوذج  ودعم  الالزمة 

 الخطوة الثانية: تنظيم جهود الشراكة مع األهل والمعلمين واإلعالميين 

وممثلي المجتمع المدني 

واملجتمع  واملعلمني  واإلعالميني  األهل  للعمل مع  الثانية  املرحلة  أهداف هذه  إبراز  وميكن 

يلي: فيما  احمللي 

اإلعالم الكافي لألسر واإلعالميني واملجتمع املدني مبفاهيم التنشئة اجلديدة التي يتضمنها   -

النموذج العربي وأهداف النموذج، وأنشطته، واملبادئ واملعايير التي يقوم عليها؛ األمر الذي 

يساعد على نشر أهداف التنشئة اجلديدة وقيمها ومبادئها في محيط املجتمعات احمللية.

واملعلمني  )األهل  الطفل  بتنشئة  املعنية  املجتمعية  الفئات  تعبير  املجتمع:  مع  الشراكة   -

إلى تطوير أهداف  يؤدي  النموذج ومبادئه؛  آرائهم في  املدني( عن  واإلعالميني واملجتمع 

واملعلمني  األهل  مع  والتواصل  االتصال  قنوات  وتعزيز  ومضمونه  والنموذج  التنشئة 

واإلعالميني قد تؤدي إلى املساعدة على االستفادة من خبرات هذه الفئات في حل مشكالتهم 

لألطفال. أفضل  رعاية  وتقدمي  األبناء  تربية  بأساليب  املتصلة 

إجراءات وأنشطة تنفيذ الخطوة الثانية:

احملليني  والقادة  األهالي  توعية  أساليب  ملناقشة  املدني  املجتمع  عن  ملمثلني  عمل  ورشة   -

بأهداف النموذج وأنشطته. والهدف األساسي من هذه الورشة مساعدة اجلمعيات األهلية 
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احمللي،  واملجتمع  األمور  أولياء  اهتمام  وإثارة  للمشروع  الترويج  على  بالطفولة  املعنية 

معهم. اللقاءات  وتنظيم  األمور  بأولياء  االتصال  سبل  على  قدراتهم  وتنمية  النموذج  بأهداف 

تنظيم سلسلة من اللقاءات مع األهل واإلعالميني، وتستهدف هذه اللقاءات حتقيق ما يلي:  -

تعريف األهل بالنموذج وأهدافه ومفاهيمه وقيمه وفائدته لألطفال ولألسر وللمجتمع   -

احمللي.

ودور  األبناء،  تربية  في  واهتماماتهم  همومهم  على  للتعرف  األهل  مع  حوار  فتح   -

اخلصوص. بهذا  األهلية  اجلمعيات 

جمع آراء وتعليقات األهل بخصوص النموذج ووضع هذه اآلراء في االعتبار.  -

داخل  التنشئة  عالقات  في  التغير  مدى  حول  األهل  آراء  لتلقي  اتصال  قنوات  بناء   -

األبناء. وقيم  سلوك  في  التغير  وكذلك  األسرة، 

تنظيم ندوات لإلعالميني، ويجري تنظيم هذه الندوات لتحقيق ما يلي:  -

عرض أهداف النموذج وحتدياته، وإستراتيجية تطبيقه.  -

مناقشة اإلعالميني في آرائهم ومقترحاتهم حول مبادئ النموذج وتطبيقه.  -

مناقشة الدور الذي ميكن أن يقوم به اإلعالميون لدعم وتعزيز مبادئ النموذج لدى   -

خاصة. بصفة  واألطفال  واألسر  عامة،  بصفة  املواطنني 

الواقع احلالي للدور اإلعالمي في مجال تنشئة األطفال وكيفية النهوض به.  -

ما الذي ميكن أن تقوم به املنظمات غير احلكومية للترويج ملبادئ النموذج اجلديد في   -

عامة. بصفة  املجتمع  وفي  اإلعالمي  الوسط 

املوضوعات  مناقشة  خاللها  يجرى  واحلكومي  املدني  املجتمع  عن  ملمثلني  ندوات  تنظيم   -

لية: لتا ا

عرض أهداف النموذج وحتدياته، وإستراتيجية تطبيقه.  -

مناقشة آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير العمل لنشر أفكار النموذج.  -

-     الدور الذي ميكن أن يقوم به أعضاء املجتمع املدني في دعم وتعزيز قيم ومفاهيم 

للتنشئة. اجلديد  النموذج 

الخطوة الثالثة: تنمية معارف األهل والمدرسين وممثلي المنظمات 

الحكومية وغير الحكومية

بعد االنتهاء من إعداد األدلة االسترشادية وبعد إطالع األهل واملعلمني واجلمعيات غير   -
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احلكومية على أهداف منوذج التنشئة اجلديد وخطوات تطبيقه، تبدأ مرحلة تنمية معارف 

التدريب. أدلة  باستخدام  األطفال  بتنشئة  املعنية  الفئات  هذه  وقدرات 

وتستهدف ورش العمل حتقيق هدفني مزدوجني في مجال بناء قدرات املشاركني، هما:  -

الوعي بسلبيات منوذج التنشئة التقليدي ومبادئ التحول إلى النموذج اجلديد.  -

بناء القدرات في مجال العمل مع احمليط األسري واملدرسي ومع اإلعالميني واملجتمع   -

املدني؛ حتى يصبحوا أكثر قدرة على مد آفاق النموذج إلى احمليط األوسع الذي لم 

يشارك في ورش العمل.

الخطوة الرابعة: تقويم النموذج الجديد واألدلة االسترشادية

تتضمن إستراتيجية تطبيق منوذج التنشئة اجلديد خطة شاملة لتقييم نتائج التطبيق بصورة 

مستمرة وشاملة جلميع مكوناته وعناصره.

جميع  إشراك  ويعني  املشارك،  التقييم  أي  باملشاركة،  النموذج  جناح  ملدى  التقومي  ويتم 

األطراف املعنية بتغيير النموذج التقليدي للتنشئة في برنامج التقييم، وهو تأكيد ملبدأ الشراكة 

املعنية. األطراف  بني 

النموذج  تطبيق  خطوات  طوال  يتم  الذي  املتواصل  التقييم  مبدأ  على  التقييم  يعتمد  كما 

التالي: النحو  على  نهايته،  وحتى  بدايته  منذ  جميعها 

في بداية املشروع، يتم إجراء مسح كيفي لألطراف كافة املشاركة في التطبيق )األطفال –   -

املعلمني – اإلعالميني – أعضاء اجلمعيات األهلية( حول املفاهيم واملبادئ األساسية للنموذج 

اجلديد؛ حتى يتسنى حتديد مدى التقدم في الفهم السليم جلميع األطراف املشاركة ألفكار 

النموذج ومبادئه.

لتنمية  املرجوة  لألهداف  األدلة  لرصد مدى مالءمة  األدلة؛  تطبيق  أثناء  تقييم دوري في   -

والقدرات. املعارف 

تقييم كيفي وكمي حول مدى النجاح في جهود الشراكة مع األهل واإلعالميني واملجتمع   -

النموذج. تطبيق  خالل  يجرى  واحلكومي،  املدني 

الفئات  على  النموذج  أفكار  استخدام  وتأثير  األهداف  مدى حتقق  لرصد  نهائي؛  تقييم   -

. فة ملستهد ا

7- التحديات .. والطريق إىل املستقبل

من الضروري أن يستقر في أذهاننا أن تغيير منط التنشئة العربي شأن معقد، تكتنفه كثير 
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من الصعاب واملشكالت، وأن كسر دائرة التحكم في سلوك الصغار والتحكم في قيمهم وتفكيرهم 

وحياتهم بكاملها، واستبدال العالقات األسرية واملدرسية واملجتمعية بشكل عام واملوروثة ثقافّيًا 

وتاريخّيًا بعالقات أخرى جديدة، عوامل تستغرق وقتًا لكي تتحقق.

ومن أهم التحديات واحلواجز الثقافية التي تؤثر سلبّيًا على ترسيخ ثقافة التنشئة اإلنسانية 

احلقوقية في املجتمعات العربية ما يلي:

)١( نقص املعرفة واملهارات:
يتلقى الناس تعليمًا وتدريبًا منظمنْي في كل أنواع املهام التي يقومون بها، ماعدا وظيفة 

أو مهمة التنشئة االجتماعية. ولذلك، فإن معظم الكبار ميارسون هذه املهمة دون معلومات أو 

مهارات كافية للقيام بها. والواقع أنه ال ميكن ممارسة النموذج اإلنساني احلقوقي في التنشئة 

واالجتاهات  وأهميتها،  األطفال  وحقوق  النمائية،  الطفل  حاجات  ومعرفة  الالزم،  بالتدريب  إالَّ 

اإليجابية نحو التنشئة احلقوقية التشاركية، وضرورات التخلي عن ممارسة السلطة الكاملة على 

األطفال مقابل االجتاه اجلديد القائم على الشراكة والتعاون.

)٢( املوروثات الثقافية التسلطية:
في  الثقة  وعدم  كافة  التنشئة  عملية  مسئوليات  الكبار  إلى حتمل  النزعة  هيمنت  تاريخّيًا، 

وعاملهم  ذواتهم  تنمية  في  مسئوليتهم  حتمل  على  بقدرتهم  االعتراف  وعدم  األطفال  إمكانات 

في  معهم سواء  العالقات  في  التسلطية  االجتاهات  عن  فضاًل  املشاركة،  فرص  من  وحرمانهم 

عامة. بصفة  املجتمع  في  أو  املدرسة  في  أو  األسرة 

ضعف الفكر 

النقدي

عدم تهيؤ 

األطفال

غياب أدوات 

الرقابة 

والتقييم

غياب حقوق 

اإلنسان في سياق 

املؤسسات

غياب 

التشريعات

املوروثات 

الثقافية

نقص املعرفة 

واملهارات

شكل )6( حتديات التنشئة اإلنسانية احلقوقية في الواقع العربي
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)3( غياب التشريعات: 
يحتاج تغيير منط التنشئة السلطوي احلالي إلى تشريعات تقر بأهلية األطفال للمشاركة في 

كل ما يخص حياتهم ومستقبلهم، وإلى تأكيد التزامات الوالدين باحلوار مع األبناء واإلنصات إلى 

آرائهم وأفكارهم، وإلى حقهم في التمثيل املستقل في كل مجاالت السياسات العامة، وإلى إدخال 

آليات ملزمة لتمكينهم معرفّيًا وتعليمّيًا، وإلى تشريعات واضحة تكفل جلوءهم لطلب اإلنصاف ضد 

انتهاك حقوقهم والدفاع عن مطالبهم.

)4( غياب احرتام حقوق األطفال يف سياسات املؤسسات:
من الواضح غياب الوعي بحقوق الطفل عن العاملني مبؤسسات التنشئة املختلفة ووحداتها 

وتعزيز  تنميتهم  وأهمية  ومشاركتهم  األطفال  بقيمة  الكافي  اإلدراك  وعدم  واإلدارية،  التنظيمية 

مشاركاتهم ومبادراتهم وإسهاماتهم. كما ال توجد في أغلب األحوال برامج تدريبية على حماية 

األطفال وعلى حتسني مهارات التواصل معهم وكيفية العمل بأساليب تشاركية ومتكينية معهم.

واملطلوب أن تتحول سياسات هذه املؤسسات من مؤسسات تعمل من "أجل األطفال" إلى 

مؤسسات "تعمل مع األطفال". ويعني ذلك استخدام مبادئ النموذج العربي أهدافًا إستراتيجية 

لهذه املؤسسات وسياساتها.

)٥( عدم تهيؤ األطفال:
عن  التعبير  على  األطفال  يتعود  لم  املجتمع،  في  األطفال  صديقة  الثقافة  لغياب  نتيجة 

أفكارهم وآرائهم اخلاصة، واملشاركة مبشاعرهم ومخاوفهم، وهمومهم واهتماماتهم، وطموحاتهم 

ومتطلباتهم، وغير ذلك مما يحملونه في عقولهم ووجدانهم من رؤى وتصورات وإبداعات، وأن 

يكشفوا عنها ويتبادلوها مع اآلباء واملعلمني وقنوات اإلعالم ومع املجتمع عمومًا بصراحة وأمانة.

ولذلك، جند األطفال ينزعون إلى الصمت في حضور الكبار؛ ألنهم ال يلقون تشجيعًا للتعبير 

عن آرائهم اخلاصة أو لتوجيه أسئلة في املنزل أو في املدرسة، أو في التجمعات احمللية.

)6( غياب أدوات الرقابة وتقييم دور مؤسسات التنشئة:
إن غياب املعايير واملؤشرات التي ميكن استخدامها في رصد ومراقبة وقياس اإلجنازات 

املتحققة في املجاالت املختلفة املرتبطة مببادئ التنشئة، وتقدير جدواها وعوامل جناحها ميثل 
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عائقًا وحتديًا أمام تطبيق النموذج العربي اجلديد للتنشئة. وبالقدر ذاته من األهمية، من الضروري 

مشاركة األطفال في تقييم أساليب تنشئتهم من جانب املؤسسات املختلفة؛ ومن ثم في مراقبة 

الذات وتقييم الذات.

)7( ضعف الفكر النقدي:
إن إدراك الواقع احلياتي، مبا في ذلك عالقات التنشئة، دون إعمال للعقل النقدي والفهم 

الواعي لدور اإلنسان في املجتمع – كبيرًا كان أم صغيرًا – وفي حياة اآلخرين، يؤدي إلى التمسك 

باملوروثات الثقافية دون حتليل إيجابياتها وسلبياتها، كما يؤدي إلى استمرار التمسك بالرؤى 

الشمولية في التعامل مع األطفال، ومقاومة الكبار للتحول عن النموذج التقليدي للتنشئة.

ومن املهم مالحظة أن التحديات السابقة ال متثل جميع العوائق التي تعرقل أحيانًا ترسيخ 

ثقافة التنشئة اإلنسانية احلقوقية، لكن ما سبق ميثل أهم هذه التحديات.

الطريق إىل املستقبل
املجتمعات  في  احلقوقية  اإلنسانية  التنشئة  ثقافة  ترسيخ  تواجه  التي  التحديات  في ضوء 

العربي  التنشئة  منوذج  ثقافة  ونشر  التحديات  هذه  ملواجهة  املدى  طويل  النجاح  فإن  العربية، 

اجلديد ، يتطلب االهتمام ببناء رؤية جديدة يكون من شأنها البدء فورًا في استخدام سياسات 

التنشئة اجلديدة. مبادئ  تعزيز  على  تعمل  وآليات 

اتباع  يتطلب  العربية  املجتمعات  في  اجلديدة  املبادئ  هذه  تكريس  أن  في  شك  وال   

إستراتيجيات وآليات جديدة يكون من شأنها إجناز مجموعة الظروف املواتية وصياغة سياسات 

تربوية ومجتمعية عامة تتفق مع كفالة وحماية حقوق الطفل ومشاركته ومتكينه. ومن أهم هذه 

يلي: ما  واآلليات  اإلستراتيجيات 

آليات حتقيق منوذج التنشئة اجلديد
تطوير آليات للتأثير يف القرارات. تنمية وعي الكبار.  

إصدار التشريعات الالزمة. تهيئة األطفال.  
تنشيط حركة دعم املبادئ اجلديدة. إعداد املؤسسات.  

مراجعة وتقييم التقدم املجتمعي.
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تنمية وعي الكبار: ويتحقق ذلك عن طريق تقدمي برامج تدريبية لكل املعنيني بتنشئة الطفل   -١
احلكومية  واملؤسسات  املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلعالم  في  والعاملني  واملعلمني  )اآلباء 

والتشريعية( في مجاالت حقوق األطفال، ومبادئ منوذج التنشئة اجلديد، والتربية الوالدية، 

واحلمالت اإلعالمية، وبناء القدرات.

تهيئة األطفال للتعامل وفقًا ملبادئ النموذج اجلديد: لكي تتحقق مشاركة األطفال في   -2
عمليات التنشئة وفقًا للمبادئ اجلديدة، تبرز حاجة مجتمعية إلى خلق بيئة يشعرون فيها 

باألمان والثقة، وبالتشجيع واملساندة؛ لكي يتمكنوا من التعبير عن ذواتهم، واالندماج في 

خبرات التنشئة وفقًا ملبادئ النموذج اجلديد.

مبادئ  نشر  يتطلب  التشاركية:  التنشئة احلقوقية  املؤسسات الحترام مبادئ  إعداد   -3
للتحقق  الطفل  بتربية  املعنية  املؤسسات  تغيرات داخل  العربي اجلديد، إحداث  النموذج 

من أن أهدافها والعاملني بها على وعي مببادئ التنشئة احلقوقية / التشاركية، وتدرك 

قيمة االلتزام بهذه املبادئ وتعزز من استخدامها مع األطفال، ويتطلب ذلك بطبيعة احلال 

العالقات  مهارات  األطفال وحتسني  حماية  على  تدريبًا  األطفال  مع  العاملون  يتلقى  أن 

معهم. والتواصل  اإلنسانية 

املدرسية  والبيئة  القدرات،  وبناء  التدريب  العامة:  القرارات  يف  للتأثير  آليات  تطوير   -4
الدميقراطية، وتطوير اخلدمات العامة التعاونية والصديقة لألطفال، واملؤسسات الداعمة 

لألطفال، واإلتاحة لإلعالم، وإتاحة املعلومات وتعبئة املجتمع احمللي، واملشاركة في حوارات 

احلكومة في اجلوانب املهمة لألطفال لتطوير السياسات.

إصدار التشريعات الالزمة لدعم مبادئ التنشئة احلقوقية التشاركية: يحتاج نشر   -5
النموذج العربي اجلديد إلى إصدار كثير من التشريعات املتعلقة بالرقابة على مدى التزام 

الشكوى  آليات  وفي  قدراتهم،  وتنمية  املشاركة  في  األطفال  حقوق  بحماية  املؤسسات 

اإلعالم،  وسائل  وفي  واملدرسة  األسرة  في  مسموعني  ليكونوا  األطفال  وأهلية  واالدعاء 

واإلهمال. واإلساءة  العنف  أشكال  كل  من  وحمايتهم 

التحديات  مواجهة  في  التشاركية:  احلقوقية  التنشئة  مبادئ  دعم  حركة  تنشيط   -6
التي ميكن أن تعرقل تطبيق النموذج العربي اجلديد، تظهر احلاجة امللحة لتنشيط حركة 

مناصرة ودعم للمبادئ اجلديدة. وفي هذا املجال من الضروري بذل جهود من املنظمات 

للمجتمع، وملؤسساته  النفسية واالجتماعية والثقافية  التهيئة  إلى  بالطفل، موجهة  املعنية 
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مبادئ  وتعزيز  لتقبل  املجتمع  في  العام  املناخ  وتهيئة  صغارًا  أم  كانوا  كبارًا  وأفراده 

املبادئ. هذه  أساس  على  القائمة  التنشئة  عالقات  وتعزيز  التشاركية،  احلقوقية  التنشئة 

حتديد  اجلديدة:  التنشئة  مبادئ  حتقيق  يف  املجتمعي  التقدم  وتقييم  مراجعة   -7
مؤشرات ومعايير التقدم في االلتزام مببادئ التنشئة اجلديدة من جانب مؤسسات التنشئة 

مشاركة  إلى  النظر  مع  املجال،  هذا  في  واملشروعات  البرامج  جدوى  وتقدير  املختلفة، 

األطفال في املراقبة واملراجعة والتقييم بوصفها مشاركة أساسية للتأكد من موثوقية هذه 

واملشروعات.   البرامج 

واآلن ..
تلك هي إذن املقومات واآلليات الضرورية لالرتقاء بثقافة التنشئة احلقوقية 
التشاركية .. وإن ترسيخ هذه اآلليات هو الذي يشكل مادة وجوهر الطريق 

إلى املستقبل الذي يجسد مبادئ التنشئة اجلديدة.
وإعداد  التشاركية،  التنشئة  ملبادئ  األطفال  وتهيئة  الكبار،  وعي  تنمية  إن 
املؤسسات، الستخدام النموذج اجلديد، وتطوير آليات التأثير مع السياسات 
والقرارات، وإصدار التشريعات وتنشيط حركة دعم مبادئ التنشئة، ومراجعة 
وتقييم التقدم املجتمعي، ميكن أن تضمن التزام املجتمع مببادئ النموذج 
مع  تتم  العرب  األطفال  تنشئة  عمليات  أن  يؤكد  الذي  اجلديد  العربي 
األطفال ال من أجلهم فحسب ويتيح فرصًا ومواقف مواتية للخروج باألجيال 
يف  اإلنسانية  طاقاتهم  وتطلق  كرامتهم  تعزز  إنسانية  دائرة  إلى  الصاعدة 
التفكير واإلبداع، وفق مبادئ إنسانية، وحقوقية وتشاركية، وهي متثل املدخل 

املعرفة والتهيئة والتقدم. احلقوقي إلعداد األطفال للولوج إلى مجتمع 

مصادر النموذج:
أوالً: المصادر العربية

العربي  املجلس  القاهرة:  العربية.  البلدان  في  األطفال  مشاركة   .)٢٠١٢( زايد  أحمد   -

والتنمية. للطفولة 

أحمد محمد صالح )٢٠٠٢(. ماذا يعرف الشباب؟ مجلة الهالل، مايو، ٢١ – ٢9.  -
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املجلس العربي للطفولة والتنمية )٢٠١١(. مبادئ النهج احلقوقي في كفالة حقوق الطفل، إعداد عادل   -

والتنمية. للطفولة  العربي  املجلس  القاهرة:  عازر. 

للطفولة  العربي  للمجلس  اإلستراتيجية  اخلطة   .)٢٠١6  -  ٢٠١4(  ____________  -

العربي  القاهرة: املجلس  العربي.  العالم  الطفل في  لتنشئة  ٢٠١6(: منوذج جديد   –  ٢٠١4( والتنمية 

والتنمية. للطفولة 

نحو  العربية:  البلدان  في  لألطفال  االجتماعية  التنشئة   .)٢٠١٥(  ____________  -

والتنمية.   للطفولة  العربي  املجلس  القاهرة:  رئيس(.  )باحث  زايد  الله  عبد  أحمد  للتنشئة  جديد  منوذج 

عطية  أحمد  ترجمة  املدنية.  والشجاعة  والدميقراطية  األخالق  احلرية:  تربية   .)٢٠٠7( فريري  باولو   -

اللبنانية. املصرية  الدار  القاهرة:  أحمد، 

حسن البيالوي )١993(. في علم اجتماع املدرسة. القاهرة: عالم الكتب.  -

حليم بركات )٢٠٠٠(. املجتمع العربي في القرن العشرين، بحث في تغير األحوال والعالقات. بيروت:   -

العربية. الوحدة  دراسات  مركز 

طلعت منصور )٢٠١4(. مشاركة األطفال: متكني وحماية – تنمية واستدامة. القاهرة: املجلس العربي   -

والتنمية.  للطفولة 

عبد الفتاح القرشي )١986(. حوليات كلية اآلداب. الرسالة اخلامسة والثالثون احلولية السابعة. جامعة   -

الكويت. الكويت. 

علي ليلة )١993(. الشباب العربي: تأمالت في ظواهر اإلحياء الديني والعنف. القاهرة: دار املعارف.  -

كمال جنيب )٢٠٠3(. إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة في املدارس املصرية" في: ليندا هيراري )محرر(   -

.١7٥  –  ١١٥ الدولي:  السكان  مجلس  القاهرة:  مصر.  في  التعليم  ثقافات  جلوس!  قيام! 

_________ )٢٠٠٥(. تطوير منظومة التربية العربية من أجل متكني الشباب: التحديات   -

القطاع   / والهجرة  السكانية  السياسات  إدارة  العربي،  الدول  جامعة  القاهرة:  املستقبل.  وآفاق 

االجتماعي. 

املقاومة.  وأبعاد  والتطلعات  اإلحباطات  املصري:  الشباب  ثقافة   .)٢٠٠8(  _________  -

احملروسة. دار  القاهرة: 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٢٠١4(. تقرير املعرفة العربي للعام   -

٢٠١4 : الشباب وتوطني املعرفة. اإلمارات العربية املتحدة: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.

النمو النفسي االجتماعي للطفل في  -  محمد عماد الدين إسماعيل )١987(. األطفال مرآة املجتمع: 

املعرفة.  عالم  الكويت:  التكوينية.  سنواته 

__________، جنيب إسكندر، رشدي فام منصور )١974(. كيف نربي أطفالنا؟ التنشئة   -

االجتماعية للطفل في األسرة العربية. القاهرة: دار النهضة العربية.

محمد عودة )١996(. "مالمح واقع املرأة املصرية" في: املؤمتر القومي الثاني للمرأة املصرية: سياسات   -
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تنمية املرأة للنهوض باملجتمع. القاهرة: املجلس القومي للطفولة واألمومة، ٢١ – ٢٢ إبريل، ١٠7 – ١١6.

هشام شرابي )١999(. مقدمات لدراسة املجتمع العربي )الطبعة السادسة(. بيروت: دار نلسن.   -

يحيى مرسي عيد بدر )٢٠٠٠(. مقدمة كتاب: الشباب في مجتمع متغير. تأليف: فرد ميلسون، ترجمة   -

الهدى. دار  بدر. اإلسكندرية:  وتقدمي يحيى مرسي عيد 

يوسف قطامي )١99٠(. تفكير األطفال: تطوره وطرق تعليمه. عمان: األهلية للنشر والتوزيع.  -
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 نحو رؤية متكاملة لتنشئة األطفال يف املجتمع العربي
 يف مرحلة الطفولة املبكرة

مقدمة
إلى  العربية )2014( على نحو مالئم  البلدان  التنشئة االجتماعية لألطفال في  يشير تقرير 

أهمية الدور الذي يلعبه اآلباء واألمهات واملدرسة واملعلمون في حياة األطفال وجناحهم في العالم 

العربي. ويقدم التقرير رؤى جديدة بشأن معظم املمارسات الشائعة في السياق العربي فيما يتعلق 

بتنشئة األطفال والتواصل داخل األسرة، فضاًل عن أنه يتضمن معلومات قيمة حول استخدام 

العقاب والتأديب القاسي في املنزل واملدرسة. وعلى الرغم من أن التقرير ال يتطرق بعمق إلى 

اخلبرات التعليمية وتعليم األطفال، فإنه يعرض مداخالت املعلمني حول ممارساتهم وحقيقة أنهم 

يفضلون "املمارسات الدميقراطية واحترام حقوق األطفال". وُتعد نتيجة هذه الدراسة مهمة، كما 

أنها تفرض ضرورة التعمق في وجهات النظر حول أساليب وطرق املمارسة الدميقراطية التي 

رمبا يتم ترجمتها إلى املمارسة الفعلية؛ خصوصًا أن شهادات األطفال في الدراسة تشير إلى 

استخدام اإلستراتيجيات القاسية في األسرة واملدرسة )ص 159(. 

وعالوة على ذلك، تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن معدالت التسرب تتراجع في 

الدول محل الدراسة، ولكنها ال تزال مرتفعة مقارنة مع الدول األخرى النامية؛ األمر الذي يلفت 

ويدعم   واملدارس.  التعليم  نظم  لتحويل  واملبتكرة  السليمة  للتدخالت  امللحة  احلاجة  إلى  االنتباه 

Faour )2012( هذا االستنتاج من خالل توضيح أنه على الرغم من ارتفاع معدالت احلضور في 

املدارس االبتدائية، فإن معدالت تسرب البنني في التعليم الثانوي ُتعد مقلقة في العالم العربي. 

املدارس وحتسني  إلى حتديث  واحلاجة  التعليم  نظام  بإصالح  التقريران  يطالب  ما،  حد  وإلى 

مؤهالت املعلمني من أجل حتسني ممارساتهم. وعالوة على ذلك، يشير التقريران، والعديد من 

التقارير األخرى، إلى أهمية االستثمار في األسرة بصفتها العبًا رئيسًا في تعليم األطفال؛ األمر 

الذي يتناقض مع االجتاه الشائع بأن املعلمني هم املسئولون مبفردهم عن األطفال وتعليمهم في 

املدرسة، بينما يكون دور األسرة في املنزل. 

وتهدف هذه الورقة إلى معاجلة املبادئ واإلستراتيجيات التعليمية احلالية وإمكانية تطبيقها 
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في الفصول الدراسية العربية وسياقاتها الثقافية واالجتماعية، وكذلك وصف اخلصائص التنموية 

املبتكرة وطرق تدريس وتعليم األطفال في مرحلة التعليم األساسي )الصفوف من 1 – 3(. وتركز 

الورقة على العلوم التعليمية واملمارسات املرتبطة بهذه الفئة الصغيرة في السن من الدارسني 

الذين تتراوح أعمارهم ما بني 6 – 8 سنوات، وترجع أهمية هذه الفئة العمرية نظرًا إلى هشاشتها 

وتعرضها املبكر للصراعات واحلروب والفقر في العديد من الدول العربية. فعلى سبيل املثال، 

تعكس البيانات اخلاصة بالعراق )الواردة في تقرير التنشئة االجتماعية العربية( ارتفاع معدالت 

تسرب أطفال املدارس االبتدائية بسبب غياب األمن والسالمة، وفي أمثلة أخرى، بسبب مساعدة 

األسرة على توليد الدخل. 

وتقدم هذه الورقة أيضًا توصيات حول أساليب وطرق إبقاء األطفال في املدارس، ولكنها لن 

تقوم مبعاجلة كل قضايا القوانني والسياسات على مستوى موسع بالطريقة نفسها التي متت بها 

معاجلة هذه القضايا على نطاق واسع في تقرير التنشئة االجتماعية لألطفال في البلدان العربية، 

املشار إليه أعاله. تتألف هذه الورقة من خمسة أقسام رئيسة، هي: 

الرؤى التعليمية الراهنة في إطار عملية التعليم والتعلم.  -1

اخلصائص النمائية للدارسني الذين تتراوح أعمارهم ما بني 6 – 8 سنوات.   -2

تعليم األطفال: الرؤى التربوية واإلستراتيجيات.  -3

إستراتيجيات إشراك اآلباء واألمهات.  -4

تأثير السياق العربي على الفصل الدراسي في منظومة التعليم.   -5

1 – املعرفة التعليمية الحالية: الرؤى التعليمية الراهنة 
يتناول هذا القسم املعرفة احلديثة املكتسبة من الدراسات التي أجريت حول التقدم التعليمي 

للتعلم والعوامل الرئيسة املؤثرة على ذلك؛ حيث يسلط الضوء على أربعة مجاالت بحثية فاعلة في 

عملية تعلم األطفال في هذه الفئة العمرية: 

Brain Development & Learning منو الدماغ والتعلم  -

الذكاءات املتعددة.  -

الذكاء العاطفي ومحو األمية.  -

التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.  -

التعلم باستخدام تصوير الدماغ في طليعة  منو الدماغ والتعلم: باتت الدراسات حول 
البحوث احلديثة حول املمارسات التعليمية والتعلم اإلنساني. والواقع أنه خالفًا للمعرفة السابقة 
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اخلاصة بالدماغ حيث يتم االنتهاء من منوه بعد السنوات األولى، تقترح دراسات مهمة أن منو 

وتقدم   .)Ormrod  ،2014 )أورمرود  بعدها  وما  املراهقة  سنوات  أواخر  خالل  يستمر  الدماغ 

هذه املعرفة فرصًا جديدة للدماغ إلعادة التعلم وعدم التعلم، كما متنح مرونة الدماغ األمل في 

أو  القاسية  البيئات  للدماغ بسبب  املبكر  النمو  فيها عرقلة عملية  التي جرت  السياقات  أنه في 

التجارب السلبية، فإن ليونة الدماغ تسمح بفرص تعلم جديدة في بيئات النماء املالئمة وباستخدام 

املمارسات املناسبة للفئة العمرية. وتأتي أهمية هذا األمر في سياق بعض الدول العربية حيث 

تتسبب حالة االضطرابات السياسية والعنف املستمر وغياب األمن في تلف طويل األمد للدماغ 

الصغير لألطفال العرب. وتوضح املعرفة اجلديدة في علم التخلق Epigenetics أن العوامل اجلينية 

تتفاعل مع البيئة لتؤثر على السلوك وضبطه؛ ومن ثم يتم تسليط الضوء على أهمية حتسني مناخ 

 .)Abunimer & Nasser, 2014( املدرسة لتوفير أماكن آمنة للتعلم

الذكاءات املتعددة: قامت نظرية هوارد جاردنر )Howard Gardener )1983 حول وجود 
أكثر من نوع واحد من الذكاء، بتغيير املشهد التعليمي للكثير من الطالب في جميع أنحاء العالم، 

يعانون من  الذين  الفردي األطفال وخصوصًا األطفال  للتعليم  للحاجة املاسة  وأصبحت حافزًا 

صعوبات التعلم. كان جاردنر قادرًا على إثبات أن مفهومًا واحدًا للذكاء ليس كافيًا أن يعكس 

بدقة ذكاء الشخص، واقترح ثمانية أنواع من الذكاء حلساب مجموعة أوسع من اإلمكانات في 

األطفال والبالغني، وهي : 

   Linguistic intelligence الذكاء اللغوي  -

Logical-mathematical intelligence الذكاء الرياضي املنطقي  -

  Spatial intelligence الذكاء البصري  -

  Bodily-Kinesthetic intelligence الذكاء البدني والعضلي  -

 Musical intelligence الذكاء املوسيقي  -

Interpersonal intelligence ذكاء معرفة اآلخرين  -

Intrapersonal intelligence ذكاء معرفة الذات  -

Naturalist intelligence ذكاء علم الطبيعية  -

قدمت نظرية الذكاءات املتعددة طريقة جديدة للتدريس وأعطت أهمية أكبر للمتعلم، ووفقًا 
لهذه النظرية، يبحث املعلمون عن نقاط القوة بداًل من أوجه القصور في أثناء عملية التدريس؛ حيث 

إن كل طفل يتوافر لديه نوعان على األقل من الذكاءات املذكورة أعاله، وتكون مهمة املعلم هي 
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اكتشاف الذكاءات املتوافرة لديه وتوفير الفرص املالئمة لتعلم املزيد. وقد متَّ اعتبار اجلهود املبذولة 

أخيرًا لتطبيق نظرية الذكاءات املتعددة في مصر غير ناجحة بسبب نقص املوارد وغياب التدريب 

 .)Elbelawi&Nasser,2016( املكثف للمعلمني، بينما أثبتت النظرية جناحها في أماكن أخرى

الذكاء العاطفي ومحو األمية: أشارت الدراسات احلديثة إلى أهمية الذكاء العاطفي 
حيث  املهمشة(  )الفئات  هشة  سياقات  في  يعيشون  الذين  وخصوصًا  األطفال،  إلى  بالنسبة 

يتعطل التعلم األكادميي، وال تتوافر املدارس كما هو احلال في العديد من الدول العربية. 
ُيعرَّف محو األمية العاطفية emotional literacy على أنه القدرة على قراءة مشاعر الفرد 

واهتماماته وقيمه ومواطن قوته وتقييمها بدقة، إضافة إلى احلفاظ على شعور قوي بالثقة بالنفس. 

ويتضمن ذلك أيضًا إدارة الذات مثل ضبط انفعاالت املرء للتعامل مع الضغط والتحديات اليومية، 

ورصد التقدم نحو حتقيق األهداف الشخصية واألكادميية، وكذلك الوعي االجتماعي مثل القدرة 

بناء  تتضمن  التي  العالقات  ومهارات  والتعاطف معهم،  اآلخرين  النظر مع  تبادل وجهات  على 

غير  االجتماعي  الضغط  ومقاومة  التعاون  أساس  على  عليها  واحلفاظ  ومثمرة  عالقات صحية 

عند  املساعدة  على  للحصول  والسعي  وحلها،  الشخصية  النزاعات  إدارة  وأساليب  املناسب، 

احلاجة، وتعتبر كل األشياء السابقة جزءًا من محو األمية العاطفية كما متَّ تعريفها في الدراسات 

.)Mayer, Salovey & Caruso, 2002( السابقة

ووفقًا ملاير Mayer وسالوفي Salovey وكاروسو Caruso )2002(، ثمة أربعة فروع للذكاء 

العاطفي ترتبط بالتدريس ورمبا ميكن تقييمها لتحديد مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب: 

النفس  في  االنفعاالت  إدراك  على  القدرة   :Perceiving Emotions العاطفي  اإلدراك    -
األخرى.  واحملفزات  واملوسيقى  والقصص  والفن  املوضوعات  في  وكذلك  واآلخرين، 

-   إدارة التفكير Facilitating Thought: القدرة على توليد املشاعر واستخدامها والشعور 
بها؛ باعتبارها ضرورة لتوصيل املشاعر أو توظيفها في العمليات املعرفية األخرى. 

-    تفهم العواطف Understanding Emotions: القدرة على فهم املعلومات العاطفية من 
أجل فهم كيفية جتميع العواطف وتطويرها من خالل حتوالت العالقة، وتقدير مثل هذه املعاني 

العاطفية.  

-    إدارة العاطفة Managing Emotions: القدرة على االنفتاح على املشاعر وتعديلها في الذات 
واآلخرين؛ من أجل تعزيز النمو والفهم الشخصي. 

وفي منطقة تعاني من النزاعات والصراعات، وتتزايد بها أعداد الالجئني والنازحني، يصبح من 
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الضروري األخذ في االعتبار مسألة محو األمية العاطفية ) تربية العاطفة( بحيث تكون جزًءا 

مهّمًا في عملية تدريب وتأهيل املعلمني، خصوصًا أنه قد بات واضحًا أن التعلم العاطفي 

أصبح جزًءا ال يستهان به في عملية التنشئة مثله مثل التعلم األكادميي.

-   التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي: بينما تقوم لعبة "بوكيمون ووك" بجولتها حول 
أنحاء الكوكب ويحقق الفيديو األكثر شعبية على اليوتيوب أكثر من 2,8 مليون مشاهدة من 

جميع أنحاء العالم، فإنه من الصعب جّدًا أن نتجاهل ظاهرة وسائل التواصل االجتماعي 

واستخدام التكنولوجيا خلدمة الطالب واحتياجاتهم التعليمية. وعادة ما استمع إلى شكاوى 

اآلباء واألمهات من إدمان أطفالهم ألجهزة "آي باد" IPads وغيرها، وثمة صعوبة في كسر عادة 

التعلق بالتكنولوجيا، وُتعد هذه الوسائل املتطورة محورية لتوظيفها بصورة مبتكرة للوصول 

إلى جميع الدارسني، السيما أن استهالك وسائل التواصل االجتماعي شائع ومنتشر حيث 

إن كثيرًا من الناس يتواصلون من خاللها ويستهلكون منتجاتها في عشرات اللغات وبخاصة 

الرخيصة  بالهواتف  األسواق  الهواتف  شركات  تغرق  حيث  األوسط؛  الشرق  منطقة  في 

وإمكانية الوصول إلى العالم. وفي الدول العربية حيث تفرض العادات االجتماعية محظورات 

أو قيودًا على بعض العالقات االجتماعية، يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي، بينما 

باتت املعلومات متاحة وميكن الوصول إليها في غضون ثواٍن. إن فكرة االستفادة من هذه 

امليزة لصالح األطفال الصغار تتالءم مع األطفال في أنواع التعليم الرسمي وغير الرسمي 

تلعب  املدرسة،  العربي خارج  العالم  في  األطفال  يكون ماليني من  فعندما  النظامي،  وغير 

التكنولوجيا احلديثة دورًا حاسمًا في عملية التعلم والوصول إلى هؤالء األطفال.

إن العناصر األربعة )السابقة( لألفكار واالجتاهات التعليمية احلالية تتناسب مع األطفال 

الصغار بسبب قدرتهم على التفاعل العملي والطرق املبتكرة في التدريس والتعلم، ولكن يحتاج 

النمائية وخصائص كل فئة  التطبيق بصورة مالئمة اعتمادًا على املستويات  يتم  إلى أن  األمر 

عمرية، ويقدم القسم التالي معلومات حول األطفال في الفئة العمرية من 6 – 8 سنوات وخصائصهم 

ومراحل النمو الفارقة. 

2- الخصائص النمائية Developmental characteristics للفئة العمرية

    من 6 – 8 سنوات  
يتوافر العديد من املصادر حول النمو النموذجي )النمو األمثل( للطفل وخصائصه، وهناك 

مراحل فارقة milestones تصف التقدم "النموذجي" "األمثل" ولكن ليس بالضرورة أن يكون 
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في  الكثيرون،  ويرى  السريع.  للنمو  ومحفزات  خاصة  وتيرة  لديهم  األطفال  إن  حيث  "عادّيًا" 

هذه  أن  النظريات  أصحاب  يجادل  بينما  بالعمومية،  تتصف  النمائية  اخلصائص  أن  الواقع، 

والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  التاريخية  باملعايير  وتتأثر  السياق  تتحدد حسب  اخلصائص 

التعامل  يتم  النموذجية  السلوكيات  أن  ، مثلما هو معروف جيدًا   )Bronfenbrenner, 1979(

معها بصورة مختلفة في الثقافات املختلفة. وعلى سبيل املثال، االنفجار االجتماعي والعاطفي 

الذي رمبا يختبره األطفال ويتم التعامل معه، على األرجح، باعتباره "سوء سلوك" في السياق 

العربي، بينما يتم اعتباره "سلوكًا طبيعّيًا" في السياقات الغربية. وأتذكر استياء أحد أصدقائي 

به،  التقيت  عندما  باليد  مصافحتي  رفض  ألنه  سنوات  سبع  العمر  من  البالغ  ابنه  من  العرب 

وقد أخبرت صديقي أن األمر عادي ولكنه أصر على أن "أطفال اليوم يفتقرون إلى السلوكيات 

بها".  يهتمون  وال  االجتماعية 

وعلى الرغم من ذلك، فإن استخدام اخلصائص النمائية لالسترشاد، وليس باعتبارها قائمة 

من املهارات التي يجب توافرها، رمبا يكون مفيدًا في معاجلة احتياجات التدريس والتعلم لهذه 

أبعاد منائية  التالية في  املراحل  وتتشارك  العربية.  الدراسية  الفصول  العمرية في سياق  الفئة 

لتعليم  الوطنية  )الرابطة  املبكرة  الطفولة  بتنمية  تتعلق  في إصدارات  توضيحها  منوذجية جرى 

النمو  ECE(، وهي:  التربويني املعتمدين  النفس واملقيمني  األطفال الصغار NAEYC وكتب علم 

البدني والنمو املعرفي والنمو العاطفي االجتماعي واللغة وتعليم القراءة والكتابة والنمو الروحي، 

وقد متَّ وصفها مع مراعاة أنها سوف تتحقق في نهاية الصف الثالث: 

 8  –  6 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  منو  فترة  خالل  البدنية:  اخلصائص 
سنوات، جند أنهم يعملون على صقل مهاراتهم البدنية، فهم ممتلئون بالطاقة واحلماسة وهو ما 

يتم مالحظته في سلوكياتهم داخل الفصل الدراسي، واحلاجة إلى تقدمي الكثير من االستراحات 

وقضاء الوقت خارج الفصل الدراسي. والواقع أن األطفال في هذه السن: 

يكتسبون القوة في كل من العضالت الكبيرة والصغيرة.  -

لديهم القدرة على اللعب والنشاط لفترات أطول من دون الشعور بالتعب.   -

يحبون اللعب في اخلارج واللعب اجلماعي.   -

لديهم القدرة على استخدام العضالت الصغيرة في اليدين في أشياء مثل الكتابة اليدوية   -

واألحذية. والسحابات  األزرار  مثل  بأشياء  واللعب  املقص  استخدام  ومهارات 

تبدأ لديهم القدرة على اجلرى ملسافات أبعد ولوقت أطول.  -
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locomotor and non- يجمعون بني مجموعة متنوعة من التحركات احلركية وغير احلركية  -

وااللتقاط(.  واالنزالق  وااللتفاف  )القفز  متسقة  حركات  لتشكيل    locomotor movements

يظهرون التنسيق )وثب، ركل، رمي، التقاط الكرة أو رمي شيء في بيئة سائلة( .   -

الضوء على  ما يسلط  لفترة طويلة، وهو  الراحة في حالة اجللوس  كثيرًا وعدم  التحرك   -

السن.  هذه  في  األطفال  لبعض  التعلم  صعوبة  أسباب 

اخلصائص املعرفية: 
إلى  األطفال  املرحلة، ومييل  تعقيدًا في هذه  أكثر  املشكالت تصبح  التفكير وحل  مهارات 

على:  القدرة  لديهم  وتتوافر  البالغني،  االهتمام مبوضوعات  وإبداء  الكبار  لغة  استخدام 

البحث عن األسباب وراء األشياء: طرح األسئلة للحصول على املزيد من املعلومات.   -

فهم السبب واألثر والقيام بروابط أكثر عمقًا )على سبيل املثال معرفة أنه إذا كانت 4 + 6   -

= 10، فإن 10 – 6 = 4(. 

يصبحون أكثر تطورًا في إدراك مفهوم الوقت، ويستمتعون بالسماع عن املرات السابقة.   -

التاسع  العام  وبحلول   ،100 إلى  العد  األطفال  معظم  يستطيع  السادس،  العام  بحلول   -

املضاعفة.  كيفية  تعلم  في  يبدءون 

يبدءون في التخطيط، رمبا يخلقون رسمًا لشيء للقيام ببنائه أو التخطيط لتجربة ما.   -

لديهم فترة أطول لالنتباه، وميكنهم اجللوس وإيالء االهتمام بشيء يروق لهم لفترة تستغرق   -

على األقل من 30 إلى 45 دقيقة. 

-      يبدءون في اقتناء مجموعاتهم اخلاصة من األدوات واألشياء. 

خصائص اللغة وتعليم القراءة والكتابة: 
يستمر منو اللغة النموذجي في التقدم بخطوات ثابتة خالل هذه الفترة؛ إذ تنمو املفردات لدى 

األطفال ويكتسبون مستويات أعلى في استخدام اللغة املكتوبة، وإجمااًل يتصف األطفال مبا يلي: 

-  يفهمون ما يقرءون ويبدءون في االنتقال من "تعلم القراءة" إلى "القراءة من أجل التعلم". 

-  يتعلمون املفردات من خالل القراءة. 

-  يستخدمون الكلمات للحديث خالل املشكالت االجتماعية واألكادميية على حد سواء. 

-  يبدءون في اللعب بالكلمات من أجل التورية، ويفهمون النكات واأللغاز. 

-  يختبرون الكلمات "السيئة" لتصادم القيم. 
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-  يستخدمون جميع أصوات احلروف بشكل صحيح. 

-  يستخدمون الكتابة للتعبير عن املشاعر وسرد القصص وتلخيص املعلومات. 

اخلصائص االجتماعية والعاطفية: 
بسرعة  أعداء  أو  أصدقاء  ويصبحون  في صداقات  األطفال  يدخل  العمرية  الفئة  هذه  في 

باإلحباط  يشعرون  ولكنهم  واألسرة  االجتماعية  بأوساطهم  االهتمام  في  األطفال  ويبدأ  كبيرة، 

األطفال:  يصبح  الطفولة، سوف  مرحلة  من  الفترة  هذه  وبنهاية  بصورة سريعة، 

ميرون بأوقات من انعدام األمن الشديد؛ ومن ثم يحتاجون إلى الكثير من التشجيع من   -

واملعلمني.  واألمهات  اآلباء 

عادة ما يتغيرون من كونهم متعاونني ومتفائلني إلى كونهم وقحني وأنانيني.   -

يتمركز األطفال حول ذواتهم، ويستغرق األمر منهم الوصول إلى نهاية هذه املرحلة العمرية   -

اآلخرين.  نظر  مع وجهات  والتعامل 

يستمتعون بكونهم جزًءا من فريق أو مجموعة أو ناٍد، ويشعر الكثير منهم باملنافسة وميكن   -

يخسرون.  عندما  ومجادلني  مشاكسني  يصبحوا  أن 

يقضون فترات أطول مع األقران ويتأثرون بهم بسهولة.   -

حولهم  من  كل  بأن  ويشعرون  الصبر،  ونفاد  الدرامية  االنفعاالت  من  أوقاتًا  يختبرون   -

يرام.  ما  على  يسير  شيء  كل  أن  ويشعرون  يرتدون  ثم  ضدهم، 

اخلصائص الروحية: 
يتجاهل العديد من الكتب اجلوانب الروحية للنمو وذلك بالرغم من أهميتها في الكثير من 

التقاليد، كما أنها ُتعد جزءًا من النهج الشمولي للطفل. ويقول مهامتا غاندي: 

"إذا لم يسْر منو العقل واجلسد جنبًا إلى جنب مع صحوة مقابلة للروح، فإن منو العقل 

واجلسد مبفردهما من شأنه أن يقود إلى عالقة فقيرة وغير متوازنة ، وأقصد بالتدريب الروحي 

تعليم القلب؛ ومن ثم فإن النمو الشامل والسليم للعقل ميكن أن يتحقق فقط عندما يتم متابعته 

    )1980 ,Kripalani( ."مع تنمية القوى اجلسدية والروحية للطفل؛ إذ إنهم يشكلون كاّلً ال يتجزأ

جزءًا  ذلك  ُيعد   ،)2014( العربية  البلدان  في  لألطفال  االجتماعية  التنشئة  تقرير  وبحسب 

املنغرسة  والثقافية  االجتماعية  األعراف  نتاجات  أحد  باعتباره  العرب  األطفال  تعليم  من  قوّيًا 

واألمهات  اآلباء  التقرير، عبر  األديان واإلميان. وخالل  والتزامات مختلف  الدينية  الرسائل  مع 
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وغيرهم عن آرائهم القوية جتاه أهمية اإلميان بالنسبة إلى أطفالهم. وحتى يتسنى توفير اإلرشاد 

فيما يتعلق بالتوقعات املناسبة بشأن الروحانية، فإنه من احلكمة عدم جتاهل توفير املعلومات 

املعنيني.  لكل  املفيدة  واإلرشادات 

وفيما يلي بعض من اخلصائص الروحية لألطفال في الفئة العمرية من 6 – 8 سنوات كما هي 

مبينة في أدبيات النمو الروحاني )اإلميان(. ويجب األخذ في االعتبار بأنه وفقًا لبعض واضعي 

النظريات، مثل كولبرج Kohlberg الذي ركز على التنمية األخالقية، فإن النمو الروحاني يدخل 

ضمن مراحل النمو املعرفي، التي اقترحها بياجيه Piaget )1971( واملراحل النفسية االجتماعية 

 .)1963( Erikson التي اقترحتها إريكسون

مراحل النمو الروحي: 
يرى فاولر Fowler )2006( أن مرحلة منو اإلميان حتدث ما بني العام السادس من العمر 

وسنوات الدراسة املتوسطة، ويتم وصفها باعتبارها اإلميان األسطوري باملعني احلرفي. وتبدأ 

هذه املرحلة ببداية تأمالت حول املشاعر واألفكار املتعلقة باإلميان، وال يكون األطفال في هذه 

املرحلة قادرين فقط على تذكر احلقائق وتسلسل األحداث، وإمنا أيضًا على اكتشاف املعاني 

فيها. ولكن املعاني تكون ملموسة وحرفية، وفي هذه املرحلة يكون األطفال قادرين على التفرقة 

بني االدعاء والصدق )ص 36 – 37(. 

كما يبدأ األطفال أيضًا في طرح تساؤالت وجودية حول احلياة واملوت والوجود واخلير. 

دينه  لكل شخص  أن  فهم  في  ويبدءون  اآلخرين  مع  بالتعاطف  كذلك شعور  لديهم  ويتولد 

ويبدءون في تشكيل هويتهم اخلاصة حول دينهم  الذي رمبا يكون مختلفًا عن دينهم.  اخلاص 

املراهقة.  فترة  الهوية في وقت الحق خالل  بوصفه جزًءا من تشكيل 

ورمبا تعطى اإلرشادات التوجيهية ملجاالت النمو املتعددة، املذكورة أعاله، انطباعًا بأبعاد 

املراحل  التأكيد على أن  إلى  فإننا نحتاج  العكس من ذلك،  للنمو، ولكن على  ومجاالت مختلفة 

كالتالي: الفارقة هي  النمائية 

1(   مترابطة ومتكاملة بحيث إن كل مجال يؤثر على اآلخر كما هو احلال بالنسبة إلى معرفة 

القراءة والكتابة والنمو املعرفي.

2(   وتيرة النمو )مقدار سرعة أو بطء النمو( رمبا تختلف من مجال إلى آخر، فعلى سبيل 

للتطور في املجال االجتماعي العاطفي بينما  املثال قد يستغرق األطفال وقتًا أطول 

يفوقون التوقعات في مراحل النمو البدني. والواقع أن شهادات العديد من املعلمني 
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من واقع خبراتهم تفيد بأن الصبية الصغار يتصرفون مثل البهلوانات ولكنهم يفتقدون 

التنظيم العاطفي املتوقع ألداء املهام في التعليم املدرسي.

3(   ثمة فروق فردية بشأن حتقيق هذه املراحل واإلطار الزمني لالنتهاء منها؛ حيث إن لكل 

طفل وتيرته اخلاصة في النمو. 

يتناول القسم التالي املمارسات التعليمية املقترح أن تكون فعالة في تعليم األطفال الصغار 

في الفئة العمرية من 6 – 9 سنوات، مع األخذ في االعتبار اخلصائص النمائية لهذه الفئة. 

3- تعليم األطفال الصغار: بيداغوجيا وإسرتاتيجيات 
املبادئ  فإن  األطفال،  منو  ودعم  تعزيز  كيفية  إلى  النظر  عند  العامة،  للمصطلحات  وفقًا 

مترابطة  أبعاد  خمسة  تتناول   NAEYC الصغار  األطفال  لتعليم  الوطنية  للرابطة  التوجيهية 

املهنية:  للممارسة 

إنشاء مجتمع لرعاية الدارسني:
في هذه البيئة التعليمية يقوم املعلم بإعداد الفصل الدراسي باعتباره مجتمعًا ويقوم باستثمار 

الوقت واجلهد في إنشاء مجموعة جماعية collective group في بداية العام الدراسي. واملعرفة 

التعاوني  التعلم  أساليب  وتعتبر  اجلميع.  قبل  من  وإنتاجها  مشاركتها  يتم  التعلم  مجتمع  في 

Cooperative learning، مثل مجموعات العمل الصغيرة، إحدى طرق إنشاء مجتمعات التعلم. 

التدريس لتعزيز النمو والتعلم:
تعليم  على  يشتمل  وإمنا  اجلديدة  املعرفة  على  فقط  التدريس  يقتصر  ال  النهج،  لهذا  وفقًا 

 meta cognitive "مهارات التعلم الفردية وفهم الذات في عملية التعلم مثل "ماوراء التعلم املعرفي

learning )التعلم عن الطرق التي نتعلم بها( ومهارات حل املشكالت، وهي طريقة في التدريس 

تستثمر في اإلنسان ككل وفي مراحل منوه. 

وضع املناهج الدراسية املالئمة:
يجب أن تتم مشاركة احملتوى املعرفي واكتماله في املناهج الدراسية، ويجب أيضًا أن يكون 

ذا معنى ومتصاًل باألطفال والسياق الذي يعيشون فيه. وعالوة على ذلك، يجب أن تكون املواد 

التعليمية مناسبة ألعمارهم وحتفز على املمارسة املالئمة من الناحية الثقافية وتراعي احلساسيات. 

أنه  والواقع  الدراسية،  املناهج  أهداف  في  واملجتمع  واألمهات  اآلباء  مشاركة  يجب  كما 
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يوصى بأن يتم دمج املعرفة الثقافية في املناهج الدراسية، فعلى سبيل املثال، يالحظ املعلم انتقال 

طفل جديد من مدرسة مجاورة، فيقوم املعلم باالستفادة من اخلبرات التي يشاركها الطفل اجلديد 

باعتبارها نقطة انطالقة إلجراء استقصاء حول أحد املوضوعات التي رمبا تدخل في نطاق اهتمام 

الطالب مثل املواصالت. وفي هذه احلالة يقوم املعلم أيضًا باستخدام املعرفة السابقة لألسرة 

لتعزيز تدريس املفاهيم وجعلها ذات صلة بكل طفل. 

تقييم تعلم ومنو األطفال: 
التقييم جزء ال يتجزء من عملية التعلم في مرحلة الطفولة املبكرة حيث إن األطفال يتعرضون 

للنمو والتغيير بصورة مستمرة. ويجب أن يتم استخدام التقييم باعتباره وسيلة إلبالغ التعليمات 

وليس لتقييم أداء األطفال. والتقييمات في هذه الفئة العمرية يجب أن تكون قائمة على األداء وهو ما 

يعني تقييم كيفية إظهار األطفال لتعليمهم بطريقتهم اخلاصة. إن خلق األطفال حلقائبهم ُيعد إحدى 

الطرق لتوضيح حالة املعرفة واملهارات املستفادة. وعندما يتم تعيني معلم للفصل الدراسي )بداًل من 

محتوى فريق تدريس محدد( تتوافر فرص أكثر ملعرفة الطالب وعائالتهم وبناء عالقات ثقة معهم. 

:)NAEYC، 2006( إقامة عالقات متبادلة مع األسرة
عادة ما يتم جتاهل هذا البعد في التدريس من قبل املعلمني واإلداريني ولكنه ُيعد من أهم 

العوامل لتحفيز الدافعية عند األطفال، واهتمامهم  باالنتظام في املدرسة.

ووفقًا للرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار NAEYC يحتاج معلم مرحلة الطفولة املبكرة 

إلى إقامة عالقة مع األسرة واعتبار ذلك أولوية وكذلك استخدام قوة األسرة والتزاماتها بصفتها 

أن  والواقع  املسبقة.  املعرفة  املثال حول  األطفال كما هو مبني في  إلى  للوصول  الطرق  إحدى 

أهمية انخراط اآلباء واألمهات باعتبارهم عاماًل في النجاح األكادميي لألطفال ُيعد من األمور 

التي متَّ اقتراحها من قبل في دراسات سابقة. وبحسب تقرير حول تأثير انخراط الوالدين )حتى 

في احلاالت التي يفتقر فيها اآلباء واألمهات إلى التعليم العالي وعلى الرغم من أنهم ينتمون إلى 

مستوي اجتماعي وثقافي منخفض( فإن درجات األطفال في اختبارات القراءة والكتابة ترتبط 

 .)Mirazchiyski, P., & Klemencˇ icˇ , E. 2014( بصورة إيجابية مبدى انخراط الوالدين

وعالوة على ذلك، يؤكد تقرير التنشئة االجتماعية لألطفال في البلدان العربية )2014( على دور 

الوالدين وأهمية إشراكهم في التأثير على منو األطفال وجناحهم الدراسي. وثمة طرق متعددة 

إلنشاء عالقات متبادلة مع األسر والتي سوف يتناولها قسم الحق في هذه الورقة. 
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 8  –  6 بني  ما  العمرية  الفئة  في  األطفال  وتدريس  لتعليم  الطرق  أفضل  إلى  النظر  وعند 

الدماغ،  لنمو  فترة محورية  ُتعد  املرحلة  هذه  أن  االعتبار  في  األخذ  إلى  نحتاج  فإننا  سنوات، 

وتتطلب طرقًا متفردة للتعلم. وفيما يلي نستعرض بعض إستراتيجيات التدريس التي تركز على 

الصغار:   األطفال  مع  وناجحة  مناسبة  أنها  أثبتت  والتي  الطالب 

 Hands on and inquiry based التعلم الذاتي القائم على اللمس واالستكشاف أ. 

 constructivist للتعلم  البنائي  النهج  على  كبير  بشكل  النهج  هذا  يعتمد   learning

التفاعل مع املواد  approach؛ حيث يصل األطفال إلى املعاني اخلاصة بهم من خالل 

والبيئات املباشرة من حولهم. وكان بياجيه )1971( مؤيدًا لفكرة قدرة الطفل على تكوين 

املعرفة من خالل اقتراح أن األطفال يفكرون بصورة مختلفة عن البالغني وبطريقة متفردة 

تتضمن التقدم خالل مراحل النمو املعرفي؛ حيث ينتقل تفكير األطفال من املباشر وامللموس 

إلى املجرد. وبحسب بياجيه، فإن األطفال في الفئة العمرية من 6 – 8 سنوات ينتمون إلى 

"مرحلة العمليات امللموسة" للنمو concret operations stage of development  والتي 

تتصف بالقدرة على تنظيم املعلومات بطرق منطقية. ولكن على الرغم من ذلك، التزال لديهم 

صعوبة في التفكير املجرد وفهم األفكار املجردة )Ormrod, 2014(. ومن ثم فإنه من 

األهمية مراعاة أن األطفال:

1( يقومون بتكوين املعرفة اعتمادًا على ما يعرفونه بالفعل )املعرفة املسبقة(، وما يريدون 

معرفته.

2( يتم تقدمي خبرات التعلم القائم على اللمس باعتبارها وسائل رئيسة للتعلم. 

السقاالت املعرفية Scaffolding: وهي نهج بنائي آخر من املهم أن تتم اإلشارة إليه  ب. 

باتت نظريته - حول استخدام  الذي   Vygotsky فيجوتسكي  ويعتمد على تصورات  هنا 

األطفال للغة باعتبارها أداة اجتماعية ولعبة وبناء اجتماعّيًا للمعرفة – نهجًا قيادّيًا في 

الصغار. لألطفال  والتعليم  التدريس 

 facilitator of learning "ووفقًا ليفجوتسكي يتم تعريف دور املعلم باعتباره "ميسرًا للتعلم

حيث إنه يوفر املقدار املناسب من الدعم الذي يحتاج إليه األطفال للقيام باكتشاف ما أو تعلم 

 Zone of Proximal Development مفهوم جديد والوصول إلى "منطقة النمو القريبة" لألطفال

(ZPD)  لتحقيق احلد األقصى من التعلم.

وتعتبر إستراتيجيات السقاالت املعرفية واستخدام اللغة في التعلم حجر الزاوية في أي منهج 
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دراسي قائم على نظرية فيجوتسكي. ويعتبر منهج "أدوات العقل" الذي طوره كل من Bodrova و

Leon )1993( وسيلة شاملة )مع التركيز على األطفال في الفئة العمرية من 6 – 9 سنوات( مبثابة 

ترجمة ألفكار وآراء فيجوتسكي إلى منهج فعلى يعتمد بصورة كبيرة على تكوين الطفل للمعنى.  

التعلم املتكامل القائم على مشروع: دعا كل من كاتز وتشاد )2001( إلى التعلم القائم  ج. 
على اللمس واالستكشاف من خالل استخدام منهج دراسي قائم على مشروع من خالل 

التعلم املتكامل والشامل في الطبيعة. يبدأ النهج القائم على مشروع بسؤال يطرحه األطفال 

أو كتاب يقرؤه املعلم ..إلخ، وهو ما يخلق أجندة بحثية يضعها املعلم مع تالميذه، ويسمح 

وميكن  السيارات،  أو  املياه  مثل  املوضوعات  أحد  حول  عميقة  دراسة  بإجراء  املشروع 

القيام به بصورة فردية أو من خالل مجموعات صغيرة أو مجموعة واحدة متكاملة. وعادة 

ما تتكون املشروعات من ثالثة مكونات رئيسة: 1( مراجعة وبناء املعرفة الراهنة واملسبقة 

لألطفال واهتماماتهم، 2( خلق الفرص واخلبرات للوصول إلى تساؤالت في املتناول، 3( 

 .)2016 ,Eliason & Jenkins( تأمل وتقييم ومشاركة نتائج املشروع البحثي مع اآلخرين

فعلى  احملتوى،  مجاالت  من  أكثر  أو  اثنني  بني  ما  الترابط  إلى  املتكامل  التعلم  يدعو 

التعلم من خالل خبرات  بأن يحدث  للسماح  والعلوم  اللغة  تكامل بني  ثمة  املثال،  سبيل 

العالم الواقعية ذات الصلة واملغزي )Eliason & Jenkins, 2016(. ويكون استخدام تكامل 

احملتوى مناسبًا عندما تتعذر إمكانية تطبيق النهج القائم على مشروع. وميكن أن يتم 

الكبيرة.  أو  الصغيرة  املجموعات  في  أيضًا  تنفيذه 

 Von Fremdو Smutny يقترح كل من :Differentiated instruction التعليم املتمايز د. 
)2010( أن التعليم املتمايز ُيعد محورّيًا في جناح األطفال في الصفوف الدراسية الثالث 

األولى. وبحسب املناصرين لهذه اإلستراتيجية فإن املعلم غير قادر على التخطيط والتدريس 

جلميع األطفال بالطريقة نفسها، ويركز هذا النهج على األخذ في االعتبار بأساليب التعليم 

والطرق املتعددة لذكاء الطالب. ووفقًا لـ Von Fremd و Smutny )2014( هناك خمس 

خطوات يحتاج املعلم إلى اتباعها من أجل تطبيق هذه اإلستراتيجية، هي: 1( التعرف على 

الطالب ومستوى مهاراتهم وأساليب التعلم، 2( حتديد األهداف التعليمية لألطفال وماهية 

احملتوى الذي سيكون األفضل من أجل حتقيق هذه األهداف، 3( حتديد وسائل أو أدلة 

للتحقق من أن األطفال قد توصلوا بالفعل إلى هذه األهداف التعليمية، 4( حتديد ماهية 

إستراتيجيات التدريس التي سيتم استخدامها واملوارد الالزمة حلدوث عملية التعلم وإعادة 
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تقييمها وتعديلها وفًقا لذلك )ص١٠،٥( وأخيرًا، تتوافر العديد من النماذج واملواد املتاحة 

الذكاءات  نظرية  أن  والواقع  املتمايز.  للتعليم  النهج  هذا  تدعم  التي  اإلنترنت  عبر شبكة 

املتعددة )Gardener, 1981( املذكورة أعاله قد متت ترجمتها إلى منهج دراسي وأنشطة 

فعلية لتحديد طرق للتعليم املتمايز اعتمادًا على أساليب التعليم والذكاءات. 

بيداغوجيا األمل Pedagogy of hope: هذا النهج التعليمي مستوحى من عمل فريري  هـ. 

ملدرسة  ووفقًا   .)1970( املقهورين  بيداغوجيا  حول  األخرى  والدول  البرازيل  في   Freire

فريري في التفكير فإن التعليم التقليدي يعتبر التعلم مبثابة "معامالت مصرفية" حيث يقوم 

املعلم بإيداع املعرفة في عقل الطفل واألمل في احلصول على األفضل. ويدعو فريري إلى 

التعلم القائم على النقد والتفاعل من أجل أن ميتلك الطالب القدرة على التعليم، وجتعل 

أساليب التعلم الناقد األطفال أحرارًا من األساليب والعادات التقليدية والتسلطية. ويعتبر 

هذا النوع من البيداغوجيا على وجه التحديد معقدًا للغاية ويصعب فهمه من قبل العديد 

من املعلمني، ولكن على الرغم من ذلك، فقد اقترح املعلمون الرواد بعض األساليب احملددة 

أنفسهم.  املعلمني  مع  تبدأ  فعلية  إستراتيجيات  إلى  النهج  هذا  وترجمة  التحرر  لتعليم 

الراهن االجتماعي  الوضع  للحفاظ على  التعليم  يتم استخدام  الناقد،  النهج  لهذا  ووفقًا 

إلى  يحتاجون  أنفسهم  فإنهم  للتغيير  وكالء  املعلمون  يصبح  أن  أجل  ومن  والسياسي، 

حتويل أنفسهم )Wink, 2011(. وتركز بعض التداعيات التربوية على تورط املعلمني في 

انعكاسات محورية حول ممارساتهم واعتبار أن النظم العقائدية للمعلمني ضد األطفال. 

واملمارسة،  النظرية  بني  للجمع  وسيلة  باعتبارها  العملية  املمارسة  إلى  أيضًا  ويدعون 

وينطوي هذا النهج على أن يكون املعلم في استبطان ذاتي عميق من أجل تغيير األساليب 

إلى استخدام    Wink يدعو  املثال،  فعلى سبيل  التعلم.  أو  التدريس  في  التي ميارسها 

الناقد واملعرفة  التفكير  طريقة "تشكيل املشاكل" مع األطفال حتى يستطيعوا استخدام 

املسبقة حلل مشاكل احلياة احلقيقية، وال يقوم املعلم بعرض احللول وإمنا يتم التوصل 

إليها من خالل الطالب. 

وأخيرًا، وبناء على سنوات عديدة في تدريب املعلمني، ميكن القول بأن األساليب املذكورة 

أعاله لن تفلح من دون االستثمار فيما يلي:

1(  بيئات التعلم.

2( التدريب املستمر للمعلمني. والشك في أن هذين العنصرين من األمور احلاسمة لتوفير اخلبرات 
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االجتاهات  من  وغيرها  اللعب  على  القائم  الدراسي  املنهج  بنجاح  يسمح  الذي  واملناخ 

القائمة على اللمس.

يتناول القسم التالي بعض اإلستراتيجيات للنظر في زيادة املشاركة الوالدية في عملية التعلم.

 

4.إسرتاتيجيات إشراك اآلباء واألمهات
تتصارع العديد من األنظمة املدرسية مع قضية املشاركة الوالدية ومشاركة األسرة خصوصًا 

في السياقات التي يهيمن عليها خطاب الفصل بني التعليم واملجتمع. وقام العديد من واضعي 

النظريات والباحثني بفحص مدى أهمية املشاركة في تعليم األطفال واقترحوا أن ثمة ارتباطات 

مرتفعة بني املشاركة والتحصيل الدراسي، حتى في احلاالت التي يعيش فيها األطفال في الفقر؛ 

 Kim,( وهو ما يعني أن الفقر يرتبط بالنجاح املدرسي بصورة أقل مقارنة مع املشاركة الوالدية

Redding, 2006 ;2002(. والواقع أن الدراسات أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أن العامل األكثر 

دقة في التنبؤ بنجاح األطفال في املدرسة ال يتعلق بالوضع االجتماعي واالقتصادي، وإمنا يتمثل 

في أسر توفر بيئة عائلية تدعم التعلم، ولديها توقعات عالية عن الطفل، ومشاركة األطفال في 

 .)Henderson,1994; Moles, 1992( التعليم داخل املدرسة واملجتمع

بعض  يلي  فيما   ،)2004( والتعليم  التربية  في  الوالدين  ملشاركة  الوطني  للتحالف  ووفقًا 

املشاركة:  لزيادة  واملعلمني  املدارس  قبل  من  اتخاذها  ميكن  التي  اإلجراءات 

واألنشطة  الدراسية،  واملناهج  الطفل،  )تقدم  الطفل  تعلم  عملية  حول  املعلومات  1- تبادل 

املجتمع(.  في  الثقافية 

2- إتاحة فرص للمشاركة في عملية صنع القرار في املدرسة فيما يتعلق بتعليم الطفل. 

3- متكني األسر من دعم أطفالهم باعتبارهم متعلمني في منازلهم. 

الذي  الوالدية  للمشاركة  )1995( منوذجًا شاماًل   Epstein فقد وضعت  ذلك،  على  وعالوة 

ميكن االستفادة منه في السياق العربي، والواقع أنه يتم استخدامه بالفعل من قبل اليونيسف 

بصفته إطار عمل يجري تنفيذه في مختلف البلدان واملجتمعات. ويلقى هذا النموذج الضوء على 

 ،Epstein ستة أنواع من املشاركة، وتصاحب كل نوع منها أنشطة لتعزيز املشاركة. وبحسب

يلعب املعلمون دورًا محورّيًا في زيادة املشاركة الوالدية، وأضافت أيضًا أن املدارس يجب أن 

مع  تتالءم  التي  املتفردة  لتشكيل خططها  استرشادّيًا  باعتباره منوذجًا  النموذج  هذا  تستخدم 

السياق احمللي. وجاءت األنواع الستة على النحو التالي : 
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الوالدية: مساعدة جميع األسر على إنشاء بيئات منزلية داعمة لألطفال بوصفهم طالبًا.   --

التواصل: تصميم مناذج فعالة من التواصل ما بني املدرسة واملنزل، واملنزل واملدرسة بشأن   -

برامج املدرسة وتقدم األطفال. 

التطوع: ضم اآلباء واألمهات وتنظيم املساعدة والدعم.   -

التعلم يف املنزل: توفير املعلومات واألفكار للعائالت حول كيفية مساعدة الطالب في املنزل   -

والقرارات  الدراسية  باملناهج  املرتبطة  األخرى  واألنشطة  املنزلية  بالواجبات  يتعلق  فيما 

والتخطيط. 

اتخاذ القرار: مشاركة اآلباء واألمهات في اتخاذ القرار باملدارس وإعداد قادة وممثلني من   -

واألمهات.  اآلباء 

التعاون مع املجتمع: حتديد املوارد واخلدمات ودمجها مع املجتمع لتعزيز برامج املدرسة   -

الطالب.  وتطوير  وتعليم  األسرة  وممارسات 

5.  تأثري السياق العربي على الفصل الدراسي يف منظومة التعليم
يتضح من املعلومات الواردة في األقسام السابقة لهذه الورقة أن تدريس األطفال الصغار 

النهج استنادًا إلى خصائص  لتعليمهم. ويتم بناء هذا  في أي سياق يتطلب اتباع نهج شامل 

الفئة العمرية واملعرفة احلديثة حول منو الدماغ والوظائف، وكذلك االجتاهات احلديثة للتدريس 

والتعلم التي تركز على األطفال. وإلى حد كبير، يشمل ذلك التعليم الذي يتكامل ويتناسب مع 

األطفال العرب وخبراتهم في احلياة. كما يستهدف ذلك أيضًا توفير بيئات آمنة ومحفزة قائمة 

على املشروع. والواقع أنه وفقًا جلمعية اإلشراف وتطوير املناهج ASCD هناك ستة عوامل للنهج 

املتكامل للطفل بغض النظر عن السياق حيث تكون البيئة مكونًا مهّمًا وهي: 

أن كل طالب يدخل املدرسة وهو في صحة جيدة ويتعلم عن منط احلياة الصحي وميارسه.   -

أن كل طالب يتعلم في بيئة آمنة من الناحية البدنية والعاطفية للطالب والبالغني.   -

أن كل طالب ينخرط بنشاط في التعلم ويرتبط باملدرسة واملجتمع على نطاق أوسع.   -

البالغني  قبل  من  دعمه  ويتم  الشخصي  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  لديه  طالب  كل  أن   -

ملؤهلني.  ا

أن كل طالب يواجه حتديًا أكادميّيًا ويستعد للنجاح في الكلية، أو القيام باملزيد من الدراسة   -

من أجل التوظيف واملشاركة في البيئة العاملية. 

ولكن لألسف، تعتبر الكثير من العوامل املذكورة أعاله غائبة في أنظمة املدارس العربية، 
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وذلك بحسب ما تشير إليه الدراسات احلديثة التي أجريت من قبل العديد من املنظمات الدولية 

والعربية والتي تشير إلى أن األطفال العرب يتعرضون للخطر على الرغم من انخفاض معدالت 

 :)2012(  Fauor يقول  املثال،  سبيل  وعلى  األساسي.  التعليم  على  واحلصول  واألمية  التسرب 

"نظرًا إلى أن أكثر من 40% من السكان في العالم العربي أعمارهم أقل من ثمانية عشر عامًا، 

التحول  عملية  على  بقوة  تؤثر  أن  رئيسة ميكن  اجتماعية وسياسية  عوامل  تعتبر  املدارس  فإن 

الدميقراطي والتغيير االجتماعي". ولكن كما يشير Fauor فإن املناخ املدرسي في العالم العربي 

االستعداد  لديهم  يتوافر  ال  واملعلمني  باألمان  يشعرون  ال  األطفال  ألن  منها؛  ميئوس  حالة  في 

الكافي أو األدوات للتدريس وال يحصلون على التدريب املهني املالئم خالل فترة خدمتهم. وقام 

التقرير، الذي اعتمد على دراسة أجريت في 14 دولة عربية، بقياس املناخات املدرسية بناء على 

أربعة أبعاد متَّ االتفاق عليها في األدبيات: 

السالمة: مقدار السالمة التي يشعر بها الطالب في مدارسهم، وخلصت الدراسة إلى وجود  أ. 

مشكلة فيما يتعلق بالسالمة في الصف الرابع في كل البلدان العربية املشاركة في اختبار 

TIMSS في عام 2007 ، وفي الصف الثامن في معظم املدارس العربية. 

رياض  في  باملدارس  االلتحاق  وانخفاض معدالت  الوصول  عدم  املبكرة:  الطفولة  حتديات  ب. 

االجتماعية(.  التنشئة  )تقرير  األطفال 

انخفاض جودة املدارس والتعليم.  ت. 

اتباع أساليب تقليدية ونظرية في العملية التعليمية ومحتواها ث. 

إن إحداث التحول في املدارس العربية سوف يحتاج إلى اتباع هذه األبعاد والعوامل التي 

جرت اإلشارة إليها أعاله، وفيما يلي بعض اإلجراءات الفورية للتحرك قدمًا: 

االستثمار في البيئات التعليمية اآلمنة والبنية التحتية.   -

بذكاء  يتمتعون  الذي  الصغار  األطفال  احتياجات  لتلبية  الدراسية  املناهج  وضع ومراجعة   -

واسع.  وإطالع  تكنولوجي 

تغيير طرق االختبار والتقييم بحيث تتضمن التفكير الناقد ومهارات حل املشكالت وتقييم   -

لتقييم تعليم األطفال باستخدام  الطفل ككل وأداءه كما هو احلال في استخدام احلقائب 

األداء.  على  تركز  التي  التقييمات 

توفير فرص مستمرة للتطوير املهني لفرق القيادة مثل مديري املدارس واإلداريني.   -

توفير التطوير املهني املستمر للمعلمني في اخلدمة واالعتماد على املعرفة الواسعة بأنواع   -
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وحتويلهم.  املعلمني  مشاركة  أجل  من  ؛   PD الـ  عمل  وطرق 

تقييم وحتديث تدريب املعلمني قبل اخلدمة كجزء من خطة إصالح شاملة.   -

إنشاء شبكات تعلمية محلية للوالدين واالستثمار في حتسني العالقة مع املجتمع احمللي.   -

وعالوة على ما سبق، إذا كان من املتاح تخيل فصل دراسي مناسب لألطفال الصغار في 

مدرسة عربية منوذجية، فإنه يجب مراعاة النقاط التالية: 

أن يكون الفصل الدراسي واملناطق احمليطة به عبارة عن مكان آمن لألطفال حيث ال ميكنك   .1

أن تسمع غير أصوات األطفال وليس أصوات املعلمني ومديري املدرسة. وأن تكون املدرسة 

محاطة بسياج وآمنة، ولديها ملعب آمن وفضاء مفتوح في الهواء الطلق. 

أن يكون هناك معلم رئيس للفصل الدراسي يشعر األطفال أنهم قريبون منه وتتوافر بينهم   .2

الفئة  هذه  إلى  )بالنسبة  الدراسي  الفصل  معلم  أن  يعني  وهذا  الثقة.  على  قائمة  عالقة 

العمرية( سوف تتوافر لديه املعرفة األساسية وأساسيات اللغة والعلوم والعلوم االجتماعية 

املهنة.  بوصفه جزًءا من ترخيص مزاولة 

أن تكون بيئة الفصل الدراسي نظيفة وملونة وتشمل مراكز تعليم متميزة مثل الكتابة واملكتبة   .3

والرياضيات والعلوم واأللعاب اليدوية والفن واملوسيقى..إلخ. وأن يكون املكان مزينًا بأعمال 

األطفال ويتم تعليقها على مستوى نظر األطفال. وأن يتضمن الفصل الدراسي لوحة تعرض 

القواعد املعمول بها داخل الفصل والتي متَّ وضعها والتوقيع عليها من قبل األطفال ومعلم 

الفصل الدراسي. 

أن يكون الفصل الدراسي قاباًل لدعوة األسر ويتوافر لديه مكان جللوس األسرة حيث ميكن   .4

لآلباء واألمهات زيارة الفصل الدراسي وقضاء بعض الوقت، وكذلك جتميع بعض املواد 

التعليمية وغيرها من املعلومات ذات الصلة. 

أن يحصل األطفال على وقت كاٍف للعب والتفاعل مع املواد التي يضعها املعلم، عن عمد،   .5

داخل وخارج الفصل الدراسي. وأن تتاح أيضًا الفرصة الكافية لألطفال للتفاعل واالختالط 

مع بعضهم البعض، ويعتبر ذلك أساسًا للتعلم من بعضهم البعض. 

األطفال  اهتمامات  على  القائم  التعليم  وتخطيط  الدراسي  الفصل  بإعداد  املعلم  يقوم  أن   .6

وتساؤالتهم. ويقوم املعلم بتسيير التعلم ومساعدة الطالب على العثور على املعلومات في 

املوارد(.  على  )اعتمادًا  اإلنترنت  شبكة  على  أو  الكتب 

أن يتم دعم املعلم من قبل اإلدارة وتخصيص الوقت الكافي للتخطيط عبر مستوى الصف؛   .7
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ومن ثم رمبا يتشارك املعلمون في اخلبرة وخطط الدروس. 

أن يكون االبتكار واإلبداع من األمور املرئية داخل الفصل الدراسي وكذلك التفاعل بني   .8

اجلميع. واملدرسة هي عبارة عن مجتمع تعليمي تتوافر به حديقة وسياسة مفتوحة جتاه 

األسر. 

كلمة أخرية:
تولي  التي  تلك األمم  تغييراألمم وخصوصًا  التعليم وقدرته على  قوة  فعاًل في  اعتقد  إنني 

بالفعل اهتمامًا بالغًا للبيئة املدرسية والتعليم في إطار احلراك االجتماعي. وبحسب تقرير التنشئة 

االجتماعية لألطفال في البلدان العربية، فإن األسرة العربية تقدر قيمة التعليم واملدرسة ولديها 

الدافع لتطوير أساليب الوالدية والتهذيب، ولكنها تفتقر إلى الفرص واملوارد لتحقيق ذلك. والواقع 

أن عديدًا من محاوالت اإلصالح في الدول العربية تبدو نافدة الصبر وتفتقر إلى خطط طويلة 

املدى للتنفيذ بشكل صحيح. ورمبا يرجع ذلك إلى نهج من أعلى ألسفل الذي نتبناه في السياسة 

العربية، ولكن التغيير يحتاج أيضًا إلى األخذ في االعتبار بنهج القاعدة الشعبية في التغيير. 
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Freire’s theory, constructivism theory and critical theory, which have a 
strong influence on many researches and educational practices in many 
developed and developing societies.    

2- A Model of the Arab Child Upbringing in a Changing World by Dr. 
Kamal Naguib: 
This study calls for a model that contributes to building the free Arab 
human who is capable of action and participation in his/her destiny. It 
seeks to initiate a model that benefits from the developments of pedagogy 
and the contemporary educational experiences without domination and 
oppression. In addition, the model opens the horizons for building a new 
Arab society where the human can achieve the utmost degrees of humanity, 
thus the human will become the cornerstone (the target, the goal and the 
mean). The targeted new model depicts the relationships of upbringing 
institutions as positive and interactive relationships that involve the child 
in a comprehensive process of upbringing. 

3- Child Upbringing in the Stage of Early Childhood in the Arab World 
by Dr. Elham Nasser: 
This study aims at addressing current educational principles and strategies 
and their applicability in the Arab classroom and its cultural and social 
contexts. It also describes the unique developmental characteristics and 
ways of teaching and learning of children who are in basic education 
(grades 1-3). It focuses on the educational sciences and practices related to 
this young group of learners between 6-8 years of age. This age group is 
important because of its fragility and early exposure to conflicts, wars, and 
poverty in many Arab countries.

7
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Education for Hope 
A New Model for Arab Child Upbringing

Intellectual Visions for Arab Child Upbringing

Abstract 

This book reviews the intellectual and theoretical framework of a new 
model for Arab child upbringing “Education for Hope” that has been initiated 
by ACCD under the patronage of HRH Prince Talal Bi Abdul Aziz, ACCD’s 
President, and supported by AGFUND. 

Upon its march and achievements, ACCD has developed a vision based 
on its accumulated experience over more than thirty years and in accordance 
with the Convention on the Rights of the Child (CRC) issued in 1989 as well as 
seeking to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). ACCD's vision 
has emerged in logical and integrated contexts to formulate a comprehensive 
vision in developing Arab children and providing a new intellectual model for 
Arab child upbringing.

The upbringing model that ACCD is practically implementing in all its 
areas of work and activities is a comprehensive model that aims at developing 
children's awareness and awakening their creative self, in addition to unleashing 
their creative human energies and building their abilities, in order to help them 
live a decent life, achieve positive citizenship and enable them to help their 
Arab countries towards establishing knowledge society.

The book contains the full Arabic versions of the following three studies: 

1- Basic Pedagogic Concepts from a Critical Perspective by Dr. Kamal 
Naguib: 
The study aims at summarizing and analyzing some of the general features 
of basic concepts of education and learning according to some theories, 
which are based on a social perspective. These theories include Paulo 

6
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Arab Council for Childhood & Development (ACCD)
ACCD is an Arab regional non-governmental organization 
working in the field of childhood development. ACCD was 
founded in 1987 upon the initiative of HRH Prince Talal Bin 
Abdul Aziz, ACCD's President, and a resolution issued by the 
League of Arab States.  
Address: 
Intersection of Makram Ebeid & WHO Streets,
P.O. Box: 7537, 8th District, Nasr City, Cairo, 11762, Egypt.
Tel: (+202) 23492024/25/29   Fax: (+202) 23492030 
www.arabccd.org    accd@arabccd.org 

Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
AGFUND is a regional organization that was established in 
1980 upon the initiative of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, 
AGFUND's President, with the support of leaders of the Gulf 
Cooperation Council Countries. AGFUND works mainly in 
the field of development and growth at the international level 
through an effective partnership with the United Nations 
Organization, with regional and national development 
organizations, with public institutions, with the private sector, 
as well as with organizations of the civil society.
Address: 
P.O. Box 18371, Riyadh, 11415, Saudi Arabia. 
Tel: (+9661) 4418888   Fax: (+9661) 4412962 
www.agfund.org 
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"We must review the policies and systems of 
childhood affairs through addressing the roots of 
the social and cultural problems, in addition to 
adopting methods of upbringing and education 
that enhance children's abilities and culture, 
along with providing them with opportunities of 
participation and creativity". 

Talal Bin Abdul Aziz
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