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املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل يف مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 
تأسيس  جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي 
املجلس عام 1987 مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد 
العزيز، رحمه اهلل؛ بناء على التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية. 

ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها  ُتعبِّ
ــر بالضـرورة عـن رأي املجلـة، كمـا أن ترتـيب البحــــوث فـي املجلـة  وال ُتعبِّ

ال يخضع ألهمية البحث وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة ٣٠ جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ١٥٠ جنيه مصرّي - مؤسسات ٣٠٠ جنيه مصري

الدول العربية لألفراد: ٥٠ دوالرًا أمريكّيًا - مؤسسات ١٥٠ دوالرًا أمريكّيًا

ّيًا البلدان األجنبية: مؤسسات ٢٠٠ دوالرًا أمريكّيًا - أفراد ٥٠ دوالرًا أمريكـ
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افتتاحية العدد
د. سهير عبد الفتاح

 أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية
فــي العــدد املاضــي حتدثنــا عــن هــذا الوبــاء الــذي يهــدد أطفالنــا ويهــدد العالــم كلــه، واآلن 

د  رت هيئــة حتريــر املجلــة أن تواصــل مــا بدأنــاه فــي العــدد املاضــي؛ لُتــزوِّ اخلطــر مســتمر، فقــرَّ

ــي  ــن ف ــر؛ خاصــة ونح ــذا اخلط ــول ه ــات ح ــن معلوم ــم م ــه له ــا مبــا تســتطيع أن تقدم اءه قرَّ

بدايــة الســنة الدراســية اجلديــدة، وقــد شــارك فــي تنــاول هــذا املوضــوع مجموعــة مــن اخلبــراء 

ــني املتخصصــني. والباحث

ــن  ــل اجلــزء األول م ــا ُيكم ــف م ــن املل ــر م ــذا اجلــزء األخي ــي ه ونحــن نرجــو أن جتــدوا ف

املعلومــات واإلرشــادات.

ــي  ــار وشراســة الصــراع اليوم ــد الدي ــر وَفْق ــي وكأن التشــريد والتهجي كأن اللجــوء ال يكف

للبقــاء فــي قيــد احليــاة ال يكفــي، حتــى ُيضــاف هــذا الوبــاء اللعــني كوڤيــد-19 إلــى مــا حتملــه 

ظهــور الالجئــني. 

هــذا الوبــاء الــذي دهــم العالــم طالــت َتِبعاُتــه كل مجــال مــن مجــاالت احليــاة وكل بقعــة مــن 

ــع مــن آثــاره وتبعاتــه أكبــر ممــا وقــع بالفعــل. بقــاع األرض، وال زال املُتوقَّ

ومــن تبعــات كورونــا ارتفــاع نســبة الِبطالـَـة والفقــر وازديــاد عــدد األطفــال العاملــني وفاقــدي 

ــغ عــدد األطفــال  ــَند. والنتيجــة ارتفــاع أعــداد الالجئــني وطالبــي اللجــوء. وقــد بل الســكن والسَّ

الســوريني الالجئــني فــي تركيــا واألردن ولبنــان مليوًنــا ونصــف املليــون. وهــذا مــا أعلنتــه 

ــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــئون الالجئــني، وقالــت إن ڤيــروس كورونــا يشــكل تهديــًدا  املُفوَّضيَّ

خطيــًرا لهــؤالء األطفــال ويحرمهــم مــن التعليــم.    

* رئيس التحرير.
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ــدارس  ــون للم ــم ال يذهب ــي العال ــني ف ــال الالجئ ــى أن نصــف األطف ــة إل وأشــارت املُفوَّضيَّ

ــراءاٍت  ــاذ إج ــي التخ ــع الدول ــت املجتم ــم الوضــع، ودع ــن تفاق رت م ــذَّ ــاء، وح ــذا الوب بســبب ه

ــم.  ــر الداه ــذا اخلط ــني له ــال الالجئ ــني األطف ــرض مالي ــى ال يتع ــًة؛ حت فوريَّ

لني فــي املــدارس،  ولفتــت املُفوضيــة إلــى أن نصــف األطفــال الالجئــني فــي العالــم غيــر ُمســجَّ

ر دفــع الرســوم وعــدم احلصــول  ورأت أن هــذا الوضــع ســيتفاقم بســبب إغــالق املــدارس وتعــذُّ

ــات "أو ألنهــم مطالبــون بالعمــل مــن أجــل ُأَســِرهم"،  علــى الكتــب، وغيرهــا مــن األدوات والتقنيَّ

ــني،  ــة حــول وجــود الالجئ ــدان املضيف ــي البل ــدور اجلــدل ويتجــدد ف ــى كل هــذا ي ــة إل وباإلضاف

الذيــن يوصفــون بأنهــم عــبٌء وبأنهــم يزاحمــون املواطنــني فــي األعمال التــي كان هــؤالء املواطنون 

يرفضــون القيــام بهــا مــن قبــل. 

هــذا الواقــع األليــم ال يجــب أن يصــل بنــا إلــى اليــأس، ويجــب أالَّ يحجــب عنَّــا صــور املقاومــة 

النبيلــة التــي يواجــه بهــا هــؤالء الالجئــون واقعهــم املريــر، وهــا هــي ياســمني اليوســف ُتعطينــا 

رنــا أن اإلنســان قــادر علــى مواجهــة اخلطــر ومقاومتــه.  املثــل وُتذكِّ

ــى  ــروا إل ــن هاج ــن الفلســطينيِّني الذي ــي م ــل الثان ــن اجلي ا م ــكَّ ــن َع وياســمني اليوســف م

الدمنــارك، وقــد حصلــت علــى أعلــى معــدل فــي الشــهادة الثانويــة فــي كل املــواد، واســتطاعت 

ــة الطــب.  أن تدخــل كلي

هل يستطيع العالم أن يوفر هذه الفرصة لكل األطفال الالجئني؟  
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تقييم الجودة باستخدام مقياس بيئة الرضع والُفطماء
)ITERS-3( النسخة الثالثة 

يف حضانة جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

رغدة محمد صادق نور إالهي  *
د. نهلة محمود قهوجي   **

مقدمة
ها، وهو يتأثر بجميع ما  ر املجتمعات ومنوِّ م وتطوُّ ُيعدُّ الطفل مصدر الثروة احلقيقية لتقدُّ

ُيقدم له في مرحلة الطفولة املبكرة، فالطفولة تشكل مستقبل الطفل، وتصوغ سائر مراحل حياته 

فيما بعد، بوصفها االستثمار األمثل لبناء أي أمة من األمم التي يتوقف تطورها وتقدمها على 

رعاية النَّْشء الصالح.

وقد حرصت وزارة التعليم على االهتمام مبرحلة احلضانة التي ُتعدُّ من أهم املراحل في 

حياة الطفل؛ فاختيار احلضانة للطفل أمر بالغ األهمية، حيث أن األم التي تكون مطمئنة للمكان 

الذي وضعت فيه طفلها، واألشخاص العاملني به؛ خاصة وهو في سن صغيرة ال يستطيع التعبير 

عن نفسه بالكالم بشكل جيد وواضح، ينبني على ُحسن العناية به صالح مراحل الطفل احلياتيَّة 

األخرى بجميع أبعادها ومجاالتها.

والتحاق الطفل مبرحلة احلضانة هو مبنزلة فصل جديد في رحلته التعليمية، فهي املرحلة 

دت نتائج األبحاث على  التي يحصل فيها األطفال على أولى جتاربهم وخبراتهم التعليمية، وقد أكَّ

ل ذكاء الطفل؛ حيث أن )50%( من ذكاء الطفل يبدأ في  لية على منو ُمعدَّ دور بيئة احلضانة األوَّ

التشكيل من الوالدة حتى سن السنوات األربع )الصويغ، 2000(.

* باحثة ماچستير - مسار القيادة التربوية - قسم الطفولة املبكرة .
** أستاذ مشارك في تربية الطفولة املبكرة - قسم الطفولة املبكرة - جامعة امللك عبد العزيز.
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يتعلق  وُيتطلَّب من اجلهات واملؤسسات املختصة أن تضع في اعتبارها االهتمام بكل ما 

ة  مبرحلة احلضانة، وتطبيق معايير اجلودة الشاملة في احلضانات؛ بحيث تكون بيئة الفصول ُمعدَّ

زة بالوسائل واألدوات املناسبة لألنشطة التي يتضمنها البرنامج التربوي،  إعداًدا جيًدا، وُمجهَّ

ويتوافر فيها احلاضنات )املعلمات - مقدمات الرعاية( ذوات الكفاءات واملؤهالت املناسبة لتلك 

املرحلة؛ ملا لذلك من أهمية في تنمية األطفال من اجلوانب كافًة: اجلسميَّة، والعقليَّة، والنفسيَّة، 

والوجدانيَّة، والعمل على تنشئتهم على ُأُسس تعليمية، وثقافية، وتربوية سليمة. فاجلودة الشاملة 

النوعية  النقلة  لتحقيق  والتوجيهات؛  واللوائح  األنظمة  وتطبيق  واإلجراءات،  البرامج  توثيق  هي 

املطلوبة في تعليم الطفل وتطويره في جميع جوانب شخصيته؛ عن طريق إتقان األعمال وُحْسن 

اإلدارة، فاجلودة أحد االهتمامات الرئيسة التي تسعى لها املجتمعات كافًة )السعيد وعبد احلميد، 

.)2010

قت األبحاث والدراسات العلمية إلى العديد من  ولتقييم مستوى اجلودة في احلضانات تطرَّ

 Infant ع والُفَطماء - النسخة الثالثة ضَّ املقاييس واألدوات، ولعل من أشهرها مقياس بيئة الرُّ

*2017 (ITERS-3)، املستخدم في دراسة )La Paro, 2014(، وهو أداة ُتستخدم عاملًيا لتقييم 

بينهم،  فيما  األطفال  وتفاعل  والطفل،  املعلمة  بني  والتفاعالت  الدراسية،  الفصول  بيئة  جودة 

يًصا لالستخدام في مراكز الرعاية  م خصِّ باإلضافة إلى تفاعل الطفل مع البيئة واألدوات، وقد ُصمِّ

واحلضانات التي تخدم األطفال من سن الوالدة وحتى سن ثالث سنوات، كما أوضحت دراسة 

البيئة؛ وهي: املساحة  لقياس جودة  )Baustad, 2012(، ويتكون املقياس من )6( بنود فرعية 

واألثاث - العناية الشخصية - اللغة والكتب - األنشطة - التفاعل - تنظيم البرنامج.

مشكلة الدراسة 
نظًرا ألهمية اجلودة في التعليم واعتبارها محور اهتمام وركيزة ُيبنى عليها التعليم املتميز 

أعلى  لتحقيق  احلضانات  لفئة  متميزة  خدمات  بتوفير  االهتمام  الضروري  من  أصبح  والفعال، 

معايير اجلودة. ومع صدور قرار وزير التعليم )1436هـ( بإحلاق احلضانات برياض األطفال في 

املدارس احلكومية واألهلية واألجنبية باململكة العربية السعودية، والذي ُيعدُّ من القرارات التي قد 

تفيد فئة السيدات العامالت والطالبات في املجتمع.

* (Harms et al,) Toddler Environment Rating Scale-Third Edition ITERS-3
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 2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية  وفق  التعليمية  البيئة  بتجويد  االهتمام  أن  وُيالحظ 

مت الوزارة تطبيق مقياس تقومي اجلودة  للتعليم كان يقتصر على  مرحلة رياض األطفال، حيث عمَّ

بة من مقياس )ECERS-R(، وهو من أشهر  في رياض األطفال الذي ُيعدُّ نسخة ُمقنَّنة وُمعرَّ

املقاييس استخداًما في تقييم جودة بيئة رياض األطفال وُيستخدم للفئة الُعْمرية من )ثالث إلى 

ست سنوات(، حيث ُطبِّق املقياس في دراسات بحثية على املستويني: الدولي واحمللي؛ مما زاد 

من صدقه وثباته )وزارة التعليم، 2015(. 

وبناًء على نتائج الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة في مركز دراسات الطفولة 

بجامعة امللك عبد العزيز لتقييم مستوى اجلودة في فصول الرضع والفطماء، باستخدام املقياس 

الفرعية  البنود  )ITERS-R( )الضاوي وآخرون، 2017( حيث أظهرت تدنِّي درجات عدد من 

للمقياس؛ ومنها: العناية الشخصية، األنشطة، وتنظيم البرنامج. وقد تناولت عدد من الدراسات 

تقييم مستوى اجلودة في الروضات ومراكز تدريب معلمات رياض األطفال في اململكة العربية 

السعودية، ونظًرا ألنه ال توجد - على حد علم الباحثة - دراسات مماثلة تناولت تقييم اجلودة 

في مرحلة احلضانة؛ وذلك حملدودية عدد احلضانات في اململكة العربية السعودية، فقد ارتأت 

مجموعة  بزيارة  قامت  حيث   )ITERS-3( مقياس  باستخدام  احلضانات  جودة  تقييم  الباحثة 

الع على اخلدمات التي تقدمها، حيث اتضح لها أن معظم  من احلضانات في مدينة جدة؛ لالطِّ

احلضانات تتمثل في فصل واحد ملحق بالروضة، وال تطبق منهًجا محدًدا للتعليم؛ على الرغم 

من أن وزارة التعليم تقوم باإلشراف عليها، باإلضافة الى أنها تقدم برامج الرعاية فقط ملجموعة 

ع والُفطماء؛  ضَّ واحدة من األطفال، وال توجد فيها فصول كافية؛ مبعنى أنها ال تستوعب مرحلة الرُّ

ولهذا ال توجد إمكانية لتطبيق بنود املقياس بالكامل. 

نات اجلودة، ارتأت الباحثة تقييم اجلودة باستخدام  ًنا أساسًيا من ُمكوِّ وباعتبار البيئة ُمكوِّ

مقياس بيئة الرضع والفطماء - النسخة الثالثة )ITERS-3(، وذلك من خالل تطبيق املقياس في 

حضانة منوذجية تطبق معايير عاملية، وُتعدُّ منوذًجا متفرًدا على مستوى اململكة العربية السعودية؛ 

لكونها تتبع جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية، ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال 

الرئيس التالي:

ما درجة تقييم جودة احلضانات باستخدام مقياس تقييم بيئة الرضع والفطماء )ITERS-3(؟
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مصطلحات الدراسة 
ف )التقييم(: "إعطاء قيمة أو تقدير لألشياء أو املوضوعات أو األفكار أو أمناط السلوك".  ُيعرَّ

)اللقاني واجلمل، 1996: 85(.

وُتعرَّف )اجلودة( في اللغة: "مادة )َج َوَد(، وأَجاَد: أتى بالشيء اجليد من القول أو العمل، 

ده: جعل الشيء جيًدا" )فلية والزكي، 2004: 18(. وفي االصطالح: "عملية ُمقنَّنة البناء حلل  وجوَّ

املشكالت، ميكن من خاللها رفع مستوى أداء الطالب، واملعلمني، والنظام، واملؤسسة التعليمية؛ 

في ضوء توقعات املستفيدين" )فلية والزكي، 2004: 18(.

)إبراهيم،  فيه"  يؤثر  أو  به  يتأثر  بحيث  باإلنسان،  يحيط  ما  كل   " بأنها  )البيئة(:  ف  وُتعرَّ

.)702  :2006

ف الباحثة )جودة البيئة( إجرائًيا بأنها: تقدمي أوجه التربية والرعاية والتعليم اليومية  وُتعرِّ

للمعايير  مطابقة  خصائص  ذات  بيئٍة  في  والعملية،  البنائية  للُمتغيِّرات  تبًعا  والفطماء  للرضع 

.)ITERS-3( والفطماء  الرضع  بيئة  مقياس  في ضوء  العاملية، 

املبكر  والتعليم  الرعاية  فيها  ُتقدم  تربوية  مؤسسة  بأنها:  اصطالًحا  )احلضانة(  وُتعرف 

التعليم،  بوزارة  للموظفات  الرسمي  الدوام  خالل  سنوات،  ثالث  إلى  شهر  عمر  من  لألطفال 

وزارة  عليها  تشرف  التي  األطفال  مراكز ضيافة  املصطلح  هذا  يشمل  وال  الوزارة،  وبإشراف 

.)1437 احلضانات،  )دليل  االجتماعية  الشئون 

ف الباحثة )حضانة جامعة امللك عبد للعلوم والتقنية( إجرائًيا بأنها: مركز رعاية نهارية  وُتعرِّ

يقوم بتشغيلها مدرسة البناء العاملية، تقدم احلضانة فرًصا ومرافق وموارد ممتازة، تتيح لألطفال 

ر والتعلُّم واللَّعب؛ لتنمية  في سنواتهم األولى من )سن الوالدة حتى ثالث سنوات(، النموَّ والتطوُّ

جميع جوانب النمو والشخصية، باإلضافة إلى رعاية مهاراتهم احلياتية؛ من تنظيف، وإطعام، وما 

ماِت رعايٍة مؤهالٍت ومتخصصاٍت في تقدمي الرعاية املستمرة لألطفال.  يلزم لراحتهم، وتضم ُمقدِّ

اإلطار النظري
مفهوم الحضانة 

احلضانة لغة: مصدر "من احلضن، وهو ما دون اإلبط إلى الكشح، وحضن الطائر بيضه، 

يحضنه: إذا ضمه إلى نفسه حتت جناحه. وكذلك املرأة إذا حضنت ولدها. ومقدمة رعاية الصبي: 
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التي تقوم عليه في تربيته". )اجلوهري، 2009: 260(.

التربوية  املؤسسات  تلك  بأنها:   )166  :2004 والزكي،  )فلية  فها  عرَّ فقد  اصطالًحا،  أما 

العامالت،  األمهات  أطفال  ورعاية  تربية  في  املساعدة  بعملية  أساًسا  تقوم  التي  االجتماعية 

سنوات. ثالث  إلى  أدنى  كَحدِّ  شهٍر  ِسنِّ  من  وغيرهن؛  والدارسات، 

فها )Randall, 2009: 327( بأنها: تلك املُنَشأة التي تتولى رعاية األطفال الصغار؛ ما  وعرَّ

بني الوالدة وحتى ثالث سنوات.

ور التي تقدم الرعاية لألطفال الصغار  فها )Osgood & Sharp, 2012: 12( بأنها: الدُّ وعرَّ

بات  الذين تتراوح أعمارهم ما بني ثالثة شهور حتى ثالث سنوات، يتولى رعايتهم حاضنات ُمدرَّ

الت للتعامل مع هذه الفئة صغيرة السن، وتقدم بعض ُدور احلضانة الرعاية بنظام اليوم  وُمؤهَّ

ور برامج رعاية تعتمد على  الكامل، والبعض اآلخر تقدم الرعاية بنظام الساعات، وتطبق هذه الدُّ

اللعب، واألنشطة املساعدة لنمو هؤالء األطفال.

فها )دليل احلضانات، 1437: 2( في اململكة العربية السعودية بأنها: "مؤسسة تربوية  وُيعرِّ

الرسمي  الدوام  إلى ثالث سنوات، خالل  املبكر لألطفال؛ من شهر  والتعليم  الرعاية  فيها  ُتقدم 

للموظفات بوزارة التعليم، وبإشراف الوزارة، وال يشمل هذا املصطلح مراكز ضيافة األطفال التي 

تشرف عليها وزارة الشئون االجتماعية". 

فها )الدليل التنظيمي للحضانات ورياض األطفال، 1439: 9(: بأنها "مؤسسة تربوية  وُيعرِّ

صها وُتشرف عليها وزارة التعليم، وُتقدم فيها الرعاية والتعليم املبكر لألطفال؛ من شهر إلى  ُترخِّ

ثالث سنوات".

ف الباحثة احلضانات إجرائًيا بأنها: املؤسسات التربوية  ومن خالل التعريفات السابقة ُتعرِّ

التي يلتحق بها األطفال في سنواتهم األولى من )سن الوالدة وحتى ثالث سنوات( ليحظوا بقدٍر 

من رعاية مصاحلهم؛ من تنظيف، وإطعام، وما يلزم لراحتهم، وأيًضا ُتعنى بتربيتهم وتعليمهم 

الت؛ قادرات  بات وُمؤهَّ مات رعاية ُمدرَّ لتنمية جميع جوانب شخصيتهم، ويتولى رعايتهم فيها ُمقدِّ

على التعامل مع األطفال.

الفرق بني الحضانة ورياض األطفال
فت الدراسات التربوية، واملراجع العلمية؛ احلضانة بأنها املؤسسات التربوية االجتماعية  عرَّ
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والتربوية على  النفسية  النظريات  وأكدت  األولى،  الست  السنوات  األطفال في  بها  يلتحق  التي 

أهمية السنوات الست األولى من حياة الطفل، وأثرها على تطور شخصية الفرد وحياته كلها. 

 .)2000 )بدران، 

وتداخل مفهوما احلضانة ورياض األطفال، إلى أن مت حتديد املرحلة الُعْمريَّة للحضانة بأنها 

تستقبل األطفال من سن الوالدة وحتى ثالث سنوات، بينما تستقبلهم رياض األطفال من ثالث 

سنوات وحتى ست سنوات )الدليل التنظيمي للحضانات ورياض األطفال، 1439(.

واجلدير بالذكر أن املرحلتني تتشابهان في الهدف املَْرجوِّ منهما؛ وهو حتقيق النمو املتكامل 

للطفل في جميع اجلوانب، وتهيئته، وإعداده إعداًدا سوًيا للمراحل التالية، كما أنهما تعمالن على 

توجيه الطفل وإكسابه العاداِت السلوكية التي تتفق مع القَيم، وعادات وتقاليد املجتمع الذي ينتمي 

إليه، وتنميان ميول األطفال وقدراتهم مبا يتوافق مع حاجات املجتمع الذي ينتسبون إليه.

أهمية مرحلة الحضانة 
وأن معظم  عنها؛ خصوًصا  االستغناء  إلى احلضانة ضرورًة ال ميكن  الطفل  إرسال  ُيعدُّ 

األمهات في الوقت احلالي موظفات، ويحتجن إلى أشخاص موثوقني ُيوكل إليهم مهمة االهتمام 

التربوية  واألنشطة  املفيدة،  الوسائل  لهم  يوفرون  نفسه  الوقت  وفي  غيابهن،  أثناء  بأطفالهن 

هم النفسي، والعقلي، واالجتماعي، واللغوي؛ بشكل متكامل، كما  الصحيحة؛ مما ُيسهم في منوِّ

وُطلبة، 2007(. و)حجي  )أحمد، 2017(،  دراسة  أكدت 

وفي ظل التطور احلضاري امللموس، وزيادة نسبة األمهات العامالت في املجتمع السعودي، 

برزت ضرورة إنشاء احلضانات، فبرز اهتمام اململكة العربية السعودية باحلضانات، وصدر قرار 

وزير التعليم عام )1436هـ( بإحلاق احلضانات برياض األطفال في املدارس احلكومية، واألهلية، 

واألجنبية، حيث إن هذه املرحلة هي األهم واألساس في تنشئة الطفل تنشئة صحيحة ومتكاملة 

في جوانب النمو كافًة، فالتحاق الطفل باحلضانات مرتفعة اجلودة يغير حياته لألفضل، حيث إن 

السنوات الثالث األولى تعدُّ من أهم الفترات التي يكتسب فيها الطفل القدرات األساسية التي 

 (Dodge et al, 2011). ُتكوِّن شخصيته، وتساعده على النجاح في حياته االجتماعية، والتحصيلية

دت معظم نظريات النمو على أثر اخلبرات التي يتعرض لها الطفل في سنواته الثالث  وقد أكَّ

األولى على شخصيته )قنديل وشلبي، 2006(.
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وُتعدُّ احلضانات مؤسساٍت تربويًة تساعد على إكمال دور األسرة في تربية ورعاية الطفل، 

وغرس القَيم اإلسالمية لديه، وتنمية مهاراته اللغوية، واحلركية، ومن جهة أخرى فاحلضانة تلبِّي 

احتياجات األمهات العامالت، والطالبات؛ من حيث كونها توفر أماكن آمنة وصحية؛ ُتشعرهن 

للعمل آمنات،  لَُهنَّ اخلروج  النفسية، واألمان واالطمئنان على أطفالهن؛ وبذلك يتسنَّى  بالراحة 

ورفع مستوى املعيشة لهن وملن ُيِعلن، والتفرغ ألداء األدوار احلياتية واالجتماعية بنجاح )دليل 

.)1437 احلضانات، 

وبناًء على ذلك تخلص الباحثة إلى أن احلضانة تعمل لصالح الطفل، واألسرة، واملجتمع، 

لتكوين  والسعي  ومعنى،  حًسا  وتنميته  صاحلة،  تنشئة  تنشئته  حيث  فمن  الطفل  لصالح  أما 

شخصيته، وأما لصالح األسرة؛ فمن حيث كونها تتيح لألمهات فرصة العمل واإلنتاجية، وأما 

ل املسئولية، وتوجيه ميولهم واجتاهاتهم،  لصالح املجتمع؛ فمن حيث كون الطالب يتعلمون حتمُّ

املجتمع. في  منتجني  أفراًدا سعداء  ليصبحوا  التي ستعينهم  ومعتقداتهم؛ 

أهداف مرحلة الحضانة

متثل مرحلة احلضانة حجر األساس لتكوين شخصية الطفل، ففيها يعتمد الطفل اعتماًدا 

د بإمكانات، ومهارات وقيم  كلًيا على من حوله، ويتجاوز تلك املرحلة إلى االستقاللية والتمكن، وُيزوَّ

ُتِعينه على صقل شخصيته، وصياغة تفكيره وأمناط سلوكه تبًعا ألساسات متينة، ومبادئ قومية، 

فطفل احلضانة يتميز بالنُّموِّ املتسارع، والقابلية للتأثر بكل ما يدور حوله؛ مما يستوجب احلرص 

على حمايته من أي مؤثرات سلبية )جاد، 1994(.

واحلضانة ال تهدف بشكٍل أساٍس إلى تعليم مبادئ القراءة، والكتابة، واحلساب، بل تعمل 

ن األطفال من اكتساب هذه املهارات )طلبة، 2009(. على تنمية املفاهيم التي مُتكِّ

وقد وردت أهداف احلضانة في سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية كالتالي:

احملافظة على فطرة الطفل السوية، ورعاية منوه من جميع النواحي؛ مبا يتوافق مع . 1

احلنيف. اإلسالمي  الدين  تعاليم 

تكوين لَِبَنة السلوك القومي، واالجتاه الديني تبًعا لفطرة الطفل.. 2

تسهيل أخذ الطفل للفضائل اإلسالمية، واالجتاهات الصاحلة؛ عن طريق وجود قدوة . 3

حسنة ومألوفة، وُمحبَّبة لدى الطفل.
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مع . 4 االجتماعية  احلياة  املركزية جلو  الذاتية  جو  من  بنقله  املدرسة،  جلوِّ  الطفل  تهيئة 

أصدقائه. 

تزويد الطفل بثروة من التعبيرات اللغوية، واملعلومات املناسبة لِسنِّه.. 5

ه . 6 العادات الصحية، ومترين حواسِّ املهارات احلركية، وتدريبه على  الطفل على  تعويد 

وفًقا ملراحل منو الطفل املختلفة.

دعم احتياجات الطفل وتهيئته لالنتقال السلس من مرحلة احلضانة إلى مرحلة رياض . 7

األطفال.

تطوير حواس الطفل، وتشجيع النشاط االبتكاري واإلبداعي لديه.. 8

حتقيق الرفاهية للطفل، والوفاء بحاجاته، وتهذيب الطفل من دون تدليل أو تعنيف.. 9

تالفيها، ومعاجلة مشكالت . 10 السلبية ومحاولة  السلوك  بوادر  الطفل، ومالحظة   حماية 

.)1439 األطفال،  ورياض  للحضانة  التنظيمي  )الدليل  الطفولة 

وذكر )حجي وطلبة، 2007( أن هذه األهداف تسعى لتحقيق النمو املتكامل للطفل من جميع 

جوانب النمو.

وتخُلص الباحثة إلى أن أهداف احلضانة يجب أن تراعي خصائص املرحلة، وُتشِبع رغبات 

وميول وحاجات األطفال، مع ضرورة أن تتوافق مع املبادئ والقيم اإلسالمية. 

نشأة الحضانات يف اململكة العربية السعودية
واستمرت الدول في االهتمام برعاية وتعليم أطفال ما قبل املدرسة، وقد انتشرت احلضانات 

في وقتنا احلاضر في مختلف البلدان، وصواًل إلى اململكة العربية السعودية التي ُعنيت بتقدمي 

اخلدمات واالحتياجات كافًة ملرحلة الطفولة املبكرة، حيث قامت العديد من اجلهات ببذل جهود 

ملموسة في إنشاء وتطوير ُدور احلضانة، ورياض األطفال على مستوى اململكة، وأوردت )اخلياط، 

2003( في دراستها أن إنشاء وافتتاح أول دار حضانة في اململكة العربية السعودية كان في 

عام )1980-1981م(، وبعد ذلك أصبح إجمالي عدد احلضانات في ذلك الوقت في جميع أنحاء 

رعاية  مة  ُمقدِّ  )12( عليهم  تشرف  طفٍل،   )202( و  فصاًل،   )25( تضم  حضانة   )11( اململكة 

)عزازي، 2010(.

   وقد تنوعت احلضانات في اململكة العربية السعودية كما وردت في )دليل احلضانات، 
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1437هـ: 3( تبًعا ملتغيرات كثيرة؛ لعل من أهمها نوع اخلدمة، مقدم اخلدمة، جهة اإلشراف وفق 

التالي:

ويبلغ عددها )609( حضانات،  التعليمية احلكومية،  املرافق  حضانات ملحقة مبباني   -

األطفال،  ورياض  )املدارس،  مثل:  فقط،  املرافق  هذه  منسوبات  أطفال  بها  يلتحق 

سعود(. امللك  جامعة  العزيز،  عبد  امللك  جامعة  مثل  اجلامعات؛ 

حضانات ملحقة مبباني املرافق التعليمية في القطاع األهلي، واألجنبي، ويبلغ عددها   -

)294( حضانة، يلتحق بها األطفال من املجتمع احمللي، مع كون األولوية ملنسوبات هذه 

املرافق.

 )81( عددها  ويبلغ  األجنبي؛  أو  األهلي،  للقطاع  تابعة  مببانيها  مستقلة  حضانات   -

عامة.  بصفة  األطفال  بها  يلتحق  حضانة، 

وقد كان القطاع األهلي هو املسئول عن افتتاح احلضانات باململكة في البداية، إلى صدور 

قرار وزير التعليم بإحلاق احلضانات برياض األطفال - املشار إليه سابًقا -، ففي عام )1970م( 

مت افتتاح )20( حضانة ملحقة باملدارس، منها )10( حضانات جتريبية في مدينة الرياض، وبعد 

جناح التجربة مت افتتاح )25( حضانة.

ي، واملشرف الفني على  وفي عام )1990م(، أصبحت وزارة التربية والتعليم هي الداعم املادِّ

الوقت )126( حضانة؛ تضم )213( فصاًل، و)1193(  وبلغ عدد احلضانات في ذلك  املرحلة، 

طفاًل، تشرف عليهم )185( مقدمة رعاية. وفي عام )1999م(، انتقل اإلشراف على املرحلة إلى 

الرئاسة العامة لتعليم البنات، فقدمت جهوًدا مباركة لتطوير املرحلة، وفي عام )2001م( بلغ عدد 

احلضانات )467( حضانة، وفي عام )2003م( مت دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة التربية 

والتعليم، مع استمرار االهتمام والعناية مبرحلة الطفولة األولى )الرئاسة العامة لتعليم البنات، 

.)1978

بإنشاء  االهتمام  في  كبيٌر  دوٌر  اخليرية؛  واجلمعيات  االجتماعية،  والشئون  العمل  ولوزارة 

ُدور الرعاية النهارية؛ والتي ُتعدُّ مؤسسة اجتماعية ترعى األطفال الصغار نهاًرا أثناء فترة غياب 

األمهات العامالت، حيث ُأنشئت أول دار من هذا النوع عام )1976م(، ضمت )34( طفاًل، ثم 

استمرت في االزدياد، وفي عام )1980م( أصبح عددها )7( ُدور للرعاية النهارية، تضم )568( 

طفاًل، وفي عام )1990م( أصبح عددها )19( داًرا للرعاية النهارية، تضم )494( طفاًل. وبالنظر 
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إلى الواقع، فتستمر البراهني الدالة على اهتمام حكومة اململكة العربية السعودية مبرحلة الطفولة 

املبكرة )وزارة العمل والشئون االجتماعية، 1999(.

عام  التعليم  وزير  قرار  صدور  فبعد  حتديًدا؛  جدة  مدينة  في  احلضانات  واقع  عن  أما 

واألجنبية،  واألهلية،  واملدارس احلكومية،  بالروضات،  بافتتاح احلضانات وإحلاقها  )1436هـ( 

والنوعي في احلضانات، ورياض  ي  الكمِّ للتوسع  تهدف  التي  الوطني؛  التحول  برنامج  ومبادرة 

بلغ عدد احلضانات وفق آخر  القطاع اخلاص على االستثمار في مجالها،  األطفال، وتشجيع 

إحصائية للعام )2018م( )1.185( حضانة، تضم )14.971( طفاًل، تشرف عليهم )1.518( 

التي تضم  املؤسسات  في جميع  إلى تضمني احلضانات  املبادرة  تهدف  وأيًضا  رعاية؛  مقدمة 

الكوادر النسائية بالتعاون مع وزارة التعليم، وتسعى املبادرة إلى تطوير املعايير النمائية ملرحلة 

ملرحلة  والتنظيمي  اإلجرائي  الدليلني:  اعتماد  وقد مت  للحضانات،  التعليمية  واملناهج  احلضانة، 

.)2018 السنوي،  )التقرير  احلضانة 

على  قوًيا  مؤشًرا  ُتعدُّ  التي  السعودية؛  العربية  اململكة  حكومة  جهود  سبق  مما  ويتضح 

وجود تطبيقات لتنمية مستدامة، وحرًصا على مواكبة التغيير، وتلبية االحتياجات بشكل مستدام 

املناسبة. بالصورة 

مفهوم الجودة
ُتعدُّ اجلودة أحد أهم العوامل الرئيسة التي ساعدت في رفع روح التنافس بني الشركات، 

واملصانع، واخلدمات املختلفة؛ وذلك لوعي املستفيدين بالسلعة وصفاتها، أو اخلدمة ذات اجلودة 

العالية، والسعر املناسب.

وكان أول ظهور ملفهوم اجلودة في الثمانينيَّات من القرن املاضي، وفي اليابان حتديًدا، على 

يد )Deming(، ورغم املساهمة الكبيرة لليابان في لفت األنظار للجودة، فإن اجلودة أصبحت 

ثم  الناجحة،  للشركات  سائدًة  وثقافًة  شعاًرا  وأصبحت  الدول،  معظم  به  أخذت  عاملًيا  نظاًما 

أصبحت هناك منظمات ومؤسسات تعمل على وضع مواصفات ومعايير للجودة؛ وكذلك ُابُتكرت 

جوائز للجودة من ِقَبل املنظمات والهيئات التي تعمل في شتى املجاالت )الغنام، 2013(. 

ِديء" )السامرائي،  وُتعرف )اجلودة( في اللغة بأنها من الثالثي: "َجَوَد، واجَليِّد: نقيض الرَّ

الطالب  أداء  رفع مستوى  التي ميكن من خاللها  العملية  "هي  وفي االصطالح:   .)27 :2007
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عات املستفيدين، من خالل عملية ُمقنَّنة البناء  واملعلمني، والنظام، واملؤسسة التعليمية في ضوء توقُّ

حَللِّ املشكالت" )فلية والزكي، 2004: 18(.

رغبة  مع  والتوافق  املُنَتج،  جودة  عنصرين:  على  تعتمد   )Deming( تعريف  في  واجلودة 

املستهلك، وُيقصد بذلك احلصول على جودة عالية ملُنَتج يجب أن يتوافق مع متطلبات املستهلك 

)الغنام، 2013: 33(. إلى درجات جودة مختلفة  املتغيرة واملتجددة، وهو ما يؤدي 

مفهوم الجودة يف املؤسسات الرتبوية
ني  شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين، اهتماًما واسًعا من ِقَبل التربويِّني واملُختصِّ

املؤسسات  اهتمت  وقد  وضمانها،  وبآليَّات ضبطها  التعليمي،  النظام  بجودة  املتعلقة  باملسائل 

تقوم على  التعليم،  للجودة في  للمفاهيم األساسية ومعايير  قوائم  التعليم بوضع  املعنية بجودة 

حتسني نوعية التعليم، وتطوير أساليبه؛ مبا يحقق رضا املستفيد من العملية التعليمية )الغنام، 

.)2013

)البربري،  فتها  عرَّ حيث  التربوية،  املؤسسات  في  للجودة  عديدًة  تعريفاٍت  الباحثون  تناول 

2007( بأنها: "مجموعة من الشروط واملواصفات التي يجب أن تتوافر في العملية التعليمية؛ لتلبية 

حاجات املستفيدين منها، وإعداد ُمخَرجات تتصف بالكفاءة امللبية ملتطلبات املجتمع".

نات  وجاء في )عبد العال، 2007: 230( أن اجلودة الشاملة في الروضة تعني: "أن تكون ُمكوِّ

املنظومة املدرسية، والعوامل املجتمعية واألسرية ذات جودة؛ مما يؤدي بالضرورة إلى أن تكون 

َمخَرجات التعليم والتعلم على درجة عالية من اجلودة".

واإلجراءات،  للبرامج  توثيق  "عملية  بأنها   :)120  :2010 احلميد،  وعبد  )السعيد  فها  وعرَّ

وتطبيق لألنظمة واللوائح والتوجيهات؛ بهدف حتقيق نقلة نوعية في عملية تعليم األطفال، واالرتقاء 

مبستوى الطفل في جميع اجلوانب: العقلية، واجلسمية، والنفسية، والروحية، واالجتماعية، ويكون 

بإتقان األعمال، وُحْسن إدارتها".

وقد بدأ تنفيذ اجلودة الشاملة في املجال التعليمي في ثمانينيَّات القرن املاضي، وأصبح 

)الفتالوي،  واحدة  لعملة  وجهني  باعتبارهما  التربوي  واإلصالح  للجودة  ينظر  الدولي  املجتمع 

.)2008
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معايري الجودة يف الحضانة
التي  والعاملية  احمللية  النماذج  االعتبار  في  األخذ  يجب  اجلودة،  معايير  إلى  ق  التطرُّ عند 

التعليم. جودة  لضمان  أساًسا  وجعلتها  املعايير،  هذه  وضعت 

ومن هذه النماذج: )َجْوَدة(، وهو مشروع إماراتي لضمان جودة التعليم في مرحلة الطفولة 

املبكرة في دول مجلس التعاون اخلليجي. وتتلخص رؤيته في دعم حتسني جودة الطفولة املبكرة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي، من خالل دمج املمارسات الدولية والبرامج مع الثقافة احمللية 

والتراث، ويلتزم البرنامج بعدة قَيم؛ لعل من أهمها: وضَع املعايير، التمسك باألخالقيات، وتطبيق 

التحسني املستمر. 

ومن القيم التي ُتعدُّ أساًسا لنموذج "جودة"؛ دمج الثقافات املختلفة، وذلك من خالل االعتراف 

بالبيئة اإلماراتيَّة، وتعزيز االحترام املتبادل، والتكامل من خالل البرامج واخلدمات، وأنَّ رضا 

العمالء، ودعم املجتمعات وتثقيفها، ال يأتي إال من خالل التواصل مع املجتمعات احمللية والدولية؛ 

لزيادة الوعي وجودة املعايير. 

 Health and Education Council for Awards in وقد مت اعتماد برنامج )جودة( من ِقَبل

,Care Cache املركز البريطاني الذي يهتم بالرعاية والتعليم، وتتمثل معايير برنامج "جودة" في 

ستة مجاالت مختلفة؛ وهي: 

تنمية وتعليم الطفل: وفيها يتم تأكيد استخدام منهج مالئم منائًيا؛ يشمل الفحص، . 1
والتقييم املستمر لتقدم الطفل، ودمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وبناء شراكات 

مع أولياء األمور. 

األطفال . 2 حلماية  وإجراءات  سياسات  فتوضع  والسالمة:  الصحة  الطفل،  حماية 
الطفل. حماية  برامج  على  والتدريب  والعاملني، 

مؤهالت القوى العاملة والتطوير املهني: ويقوم على تأكيد وجود املؤهالت واخلبرات . 3
للتعامل مع األطفال في السنوات األولى، مع توفير التطوير امِلَهني الكافي. 

وإيجاد . 4 املستمر،  التواصل  ويعني  األسرية:  والعالقات  املجتمعية  الشراكة  امُلواَطنة، 
املجتمع. ومؤسسات  الوالدين،  ملشاركة  املستمرة  الفرص 

البيئات الداخلية واخلارجية: ويعني توفير بيئة آمنة وصحية يتم احلفاظ عليها بشكل . 5
جيد، وتكون مجهزة أيًضا باملوارد العمرية املناسبة.
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أعمال . 6 عليه  تستند  الذي  األساس  هو  املعيار  هذا  ُيعدُّ  والتنظيم:  واإلدارة  القيادة 
وأنظمة  إرشادات  توفر  التي  املتخصصة  القيادة  حيث  من  كافًة؛  وأنشطتها  الروضة 

املستمر.   التحسني  تعزز 

اخلليجي:  التعاون  مجلس  دول  في  )جودة(  ملعايير  وفًقا  اجلودة  طبَّقت  التي  املراكز  ومن 

ة، حضانة بيت األلوان في "أبو ظبي"، حضانة املدرسة األستراليَّة الدولية  )حضانة بوبا في ِجدَّ

.)JAWDA, 2018( دبي(  في 

سعت الباحثة في هذه الدراسة إلى تقدمي ُمقتَرح ملعايير اجلودة في احلضانات؛ لضمان 

ه في جميع اجلوانب، وحصوله على أفضل رعاية وتعليم. تطور الطفل ومنوِّ

منهج الدراسة  
الظاهرة كما هي  يعتمد على دراسة  الذي  التحليلّي؛  الوصفّي  املنهج  الدراسة  استخدمت 

عليه في الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبر عنها كيفًيا أو كمًيا. فالتعبير الكيفي يصف 

ي يعطيها وصًفا رقمًيا يوضح مقدار هذه الظاهرة،  الظاهرة ويوضح خصائصها، والتعبير الكمِّ

أو حجمها، أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى )املشوخي، 2002(. 

وقد ُاخِتير هذا املنهج ملالَءمته للدراسة، وما يوفره املنهج من إجراءات تساعد في التوصل 

ع  ضَّ إلى احلقائق الدقيقة، وفهم الظروف القائمة املتعلقة بتقييم اجلودة باستخدام مقياس بيئة الرُّ

والُفطَماء - النسخة الثالثة )ITERS-3( في حضانة جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية.

مجتمع وعيِّنة الدراسة 
ن مجتمع الدراسة من حضانة جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية؛ حيث أنها حضانة  تكوَّ

منوذجية تطبق معايير عاملية، وُتعدُّ منوذًجا فريًدا على مستوى اململكة العربية السعودية؛ ألنها 

تقدم خدمات ملنسوبي وطلبة جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية.

ومتثلت عينة الدراسة في أطفال ومعلمات ومقدمات رعاية حضانة جامعة امللك عبد الله للعلوم 

والتقنية، ومت اختيار هذه احلضانة حتديًدا؛ لعدم توافر حضانة غيرها ميكن تطبيق بنود املقياس 

تتكون من فصل واحد ملحق برياض  كاملة عليها في مدينة جدة، حيث أن معظم احلضانات 

ًدا للتعليم؛ كما هو احلال في رياض األطفال احلكومية على الرغم  األطفال، وال تتبع منهًجا ُموحَّ
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من أنها حتت إشراف وزارة التعليم بناًء على ما سبق ذكره، باإلضافة الى أنها تقدم الرعاية فقط 

لعدد محدود من األطفال، وال يوجد فيها فصول كافية تستوعب مرحلة الرضع والفطماء. 

وقد بلغ عدد فصول احلضانة - مجتمع الدراسة - )12( فصاًل، وعدد األطفال امللتحقني 

مات الرعاية )48(  بها )221( طفاًل، وعدد املعلمات، وُمساِعدات املعلمات )24( معلمة، وعدد ُمقدِّ

مقدمة رعاية.

ومت اختيار العينة من املجتمع األصلي بطريقة العينة العشوائية؛ حيث مت تقييم ثالثة فصول 

ضع؛ من عمر )4 أشهر - سنة وسبعة أشهر(،  من كل مرحلة، وهي ثالث مراحل: مرحلة الرُّ

ومرحلة الُفطماء؛ من عمر )سنة وسبعة أشهر - حتى سنتني وثالثة أشهر(، ومرحلة األكبر من 

سنتني؛ من عمر )سنتني وثالثة أشهر - حتى سنتني وثمانية أشهر(، واجلدول )1( يوضح توزيع 

أفراد العينة.

جدول )1( توزيع أفراد العينة
مقدمة الرعايةمساعدة معلمةمعلمةطفلالفصول

16114رضع 1

16114رضع 2

16114رضع 3

18114فطامء 1

18114فطامء 2

18114فطامء 3

23114أكرب من سنتني 1

23114أكرب من سنتني 2

23114أكرب من سنتني 3

1719936العدد الكيل

أداة الدراسة
(ITERS-3) مت استخدام مقياس بيئة الرضع والفطماء

 Infant / Toddler Environment Rating Scale- Third Edition (ITERS-3)

كمقياٍس عاملّي لم يسبق تطبيقه على حضانات اململكة العربية السعودية - على حد علم الباحثة 

- للكشف عن درجة جودة بيئة الرضع والفطماء في احلضانات.
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ومت تعريب املقياس من ِقَبل مشرفة الباحثة )نهلة قهوجي( تزامًنا مع فترة التطبيق، حيث 

بة من املقياس للتقييم بإذن من الباحث األصلي. استخدمت الباحثة النسخة املُعرَّ

مؤشرات  إلى  مقسمة  والعناصر  عنصًرا،   )33( و  فرعية،  بنود   )6( من  يتكون  واملقياس 

الفرعية )6- الرئيسة )7-5-3-1(، أما الدرجات  اجلودة؛ ومتثل مستويات اجلودة فالدرجات 

.)2-4

ثبات املقياس 
إن املقياس العاملي )ITERS-3( يتمتع بدرجة ثبات عالية؛ حيث مت تطبيقه في العديد من 

 .)Baustad, 2010( ودراسة ،)Green, 2014( الدراسات البحثية؛ منها دراسة

طريقة تصحيح املقياس  
ل يحتوي على )6( بنود فرعية، و )33( عنصًرا، ولكل  مقياس بيئة الرضع والفطماء املُعدَّ

فقرة من فقرات املقياس وزن مدرج وفق مقياس ُسباعي لتقدير درجة التطبيق؛ وهي على الترتيب 

التالي:

جدول )2( تقديرات درجة تطبيق املقياس
 

التقديرالدرجة الفرعيةالتقديرالدرجة األساسية

غري كاٍف1

أقرب إىل مقبول٢مقبول3

أقرب إىل جيد٤جيد5

أقرب إىل ممتاز٦ممتاز7

ويتم حساب الدرجات بتطبيق املالحظة املنظمة في الفصل لفترة تتراوح من ساعتني إلى 

مرافق  معاينة  خالل  من  وأيًضا   .)Harms et al, 2017( واحد  يوم  مدى  على  ساعات  ثالث 

الع على امللفات؛ لإلجابة عن األسئلة املرفقة باملقياس املتعلقة باألنشطة التي مت  احلضانة واالطِّ

تنفيذها أو التي يتم الترتيب لها وفق جدول زمني.
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ويتم حساب درجة البند باملعادلة التالية: 

درجة البند = مجموع الدرجات للعناصر ÷ عدد العناصر

إجراءات الدراسة
الدراسي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل  خالل  الدراسة  أداة  بتطبيق  الباحثة  قامت 

الثبات.  درجة  حلساب  احلضانة  فصول  من  فصل  في  جتريبية  عينة  على  )1439/1438هـ( 

أساليب تحليل البيانات 
لتحليل البيانات إحصائًيا وحساب درجة تطبيق مقياس )ITERS-3( قامت الباحثة مبا يلي: 

 .)Excel( استخدام برنامج  -

حساب املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية لكل عنصر من عناصر املقياس.  -

-  تقدير املتوسطات احلسابية وترتيبها وفًقا للمعادلة التالية:

احلد األعلى – احلد األدنى   =  7 – 1   =   0.85

          7                      7          

وبذلك تكون التقديرات كما في اجلدول )3(:

جدول )3(: تقدير املتوسطات احلسابية للدرجات الكلية للمقياس

6.16-5.37-4.446.15-3.585.29-2.724.43-1.863.57-12.71-1.85الدرجة

رديءرديء جًداالتقدير
ضعيف 

جًدا
مرتفع جًدا مرتفع متوسط ضعيف

نتائج الدراسة ومناقشتها 
نتائج تقييم بند املساحة واألثاث

 مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعياري لدرجات البند الفرعي كما في اجلدول )4(.
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جدول )4(: درجة تقييم بند املساحة واألثاث

العنـاصـــر

القاعات
املساحات 

الداخلية

األثاث 

للرعاية، 

اللعب، 

التعلُّم

تنظيم 

القاعة

املواد 

املعروضة 

لألطفال

متوسط 

درجة 

البند

7.007.007.005.006.50رضع 11

7.007.007.005.006.50رضع 22

7.007.007.002.005.75رضع 33

7.007.007.002.005.75فطامء 41

7.007.007.005.006.50فطامء 52

7.007.007.005.006.50فطامء 63

7.007.007.005.006.50أكرب من سنتني 71

7.007.007.005.006.50أكرب من سنتني 82

7.007.007.002.005.75أكرب من سنتني 93

6.25متوسط درجات البند

0.38االنحراف املعياري

بالنظر إلى جدول )4( يتضح أن متوسط درجات بند املساحة واألثاث )6.25(، والذي ُيعدُّ 

مرتفًعا جًدا، بدرجة انحراف معياري )0.38(.

ُيالحظ في عنصر "املساحات الداخلية، األثاث للرعاية، اللعب، التعلُّم، وتنظيم القاعة" ارتفاع 

درجة التقييم في جميع الفصول؛ وُيعزى ذلك إلى أن مبنى احلضانة مجهز مبرافق وموارد تتيح 

لألطفال النمو، والتطور، والتعلم، واللعب، وهذا يتفق مع نتائج دراسة )األمعري، 2011( التي 

يَّة اجليدة تساعد األطفال على ممارسة السلوكيات اإليجابية بدرجٍة  أكدت على أن البيئة الصفِّ

كبيرة.

وفي عنصر "املواد املعروضة لألطفال" ُيالحظ تفاوت درجة التقييم في الفصول؛ ويعود ذلك 

إلى عدم حديث احلاضنات مع األطفال عن املواد املعروضة، على الرغم من االهتمام بعرض صور 
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مات في داخل القاعات وخارجها - في املمرات - يتناسب محتواها مع الفئة  وُملَصقات وُمجسَّ

العمرية، ويتم حتديثها مبا يناسب النشاط األسبوعي املقدم لألطفال، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 

دت على ضرورة االهتمام بإثراء بيئة احلضانة بالصور واملجسمات،  )مرزوق، 2014( التي أكَّ

والكلمات املكتوبة؛ ملا يحققه ذلك من ُألْفة الطفل لألشكال والصور املرتبطة ببيئته، ومنو الوعي 

واإلدراك البصري لدى األطفال الصغار.

نتائج تقييم بند العناية الشخصية 

مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعياري لدرجات البند الفرعي، كما في اجلدول )5(.

جدول )5(: نتائج بند العناية الشخصية

العنـاصـــر

القاعات

الوجبات/ 

األطعمة 

الخفيفة

تغيري الحفاض/ 

استعامل دورة 

املياه

مامرسات 

الصحة

مامرسات 

السالمة

 متوسط 

درجة البند

5.005.005.005.005.00رضع 11

5.005.005.005.005.00رضع 22

6.005.005.005.005.25رضع 33

5.005.005.005.005.00فطامء 41

7.005.005.007.006.00فطامء 52

7.005.005.007.006.00فطامء 63

6.005.005.005.005.25أكرب من سنتني 71

5.005.005.007.005.50أكرب من سنتني 82

5.005.005.005.005.00أكرب من سنتني 93

5.33متوسط درجات البند

0.41االنحراف املعياري

بالنظر إلى جدول )5( يتضح أن متوسط درجات بند العناية الشخصية )5.33(، والذي ُيعدُّ 

مرتفًعا، بدرجة انحراف معياري )0.41(.
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الفصول كافة؛  التقييم في  ارتفاع درجة  العناية الشخصية  بند  ُيالحظ في جميع عناصر 

ق من السالمة،  وُيعزى ذلك إلى اهتمام احلضانة بتطبيقات الصحة والسالمة، واتباعها قواعد التحقُّ

)العميل وآخرون، 2009( أن االهتمام في  املتعلقة بأمن وسالمة األطفال، حيث أكدت دراسة 

واإلجراءات  اجليدة،  الصحية  والتغذية  الصحة،  على  ينصبَّ  أن  يجب  اجلودة  عالية  الروضات 

الروتينية للوقاية من األمراض، ووجود احتياطات السالمة وحتسني البيئة.

وترى الباحثة أن عنصر صحة وسالمة الطفل ُيعدُّ من أكثر العناصر أهميًة للوالدين؛ ويتمثل 

في نظافة احلضانة، وتقدمي الوجبات الغذائية الصحية للطفل، وتعليمه طرق احملافظة على سالمته 

الشخصية من املخاطر التي قد يتعرض لها.

نتائج تقييم بند اللغة والكتب
مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعيارّي لدرجات البند الفرعّي، كما في اجلدول )6(.

جدول )6( نتائج بند اللغة والكتب

العنـاصـــر

القاعات

الحديث 

مع 

األطفال

تشجيع 

تطور 

املفردات

االستجابة 

لتواصل 

األطفال

تشجيع 

األطفال 

عىل 

التواصل

استخدام 

الكتب مع 

األطفال

تشجيع 

استخدام 

األطفال 

للكتب

 متوسط 

درجة 

البند

7.005.007.005.001.002.004.50رضع 11

7.005.007.005.006.001.005.17رضع 22

3.001.005.002.001.001.002.17رضع 33

4.003.006.002.001.001.002.83فطامء 41

7.005.006.006.005.001.005.00فطامء 52

7.005.006.005.001.001.004.17فطامء 63

7
أكرب من 

سنتني 1
6.005.006.005.005.005.005.33
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العنـاصـــر

8
أكرب من 

سنتني 2
5.004.005.005.006.006.005.17

9
أكرب من 

سنتني 3
6.003.005.004.005.001.004.00

4.26متوسط درجات البند

1.11االنحراف املعياري

ُيعدُّ  اللغة والكتب )4.26(، والذي  بالنظر إلى جدول )6( يتضح أن متوسط درجات بند 

.)1.11( معياري  انحراف  بدرجة  ضعيًفا، 

ُيالحظ في عنصر "االستجابة لتواصل األطفال" ارتفاع درجة التقييم بجميع الفصول؛ ويعود 

ذلك الهتمام احلاضنات بالتواُصل اإليجابي مع األطفال؛ وذلك من خالل االنتباه ملا يقوله األطفال، 

وترديد املفردات التي يتواصلن بها مع األطفال، وإضافة بعض املفردات لزيادة احلصيلة اللغوية 

للطفل، ويتفق ذلك مع دراسة )فرج ومعمر، 2013( التي أشارت إلى أن نسبة التواصل اإليجابي 

بني األطفال كانت عالية، وهذا بدوره يؤكد على أهمية دور املعلمة في تنمية التواصل لدى األطفال.

ُيالحظ  للكتب"  األطفال  استخدام  "تشجيع  و  األطفال"  مع  الكتب  "استخدام  عنصر  وفي 

ص في الفصل للقراءة،  التفاوت في درجات التقييم؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم وجود ركن ُمخصَّ

ز بالعديد من الكتب والقصص  على الرغم من وجود مكان مخصص في احلضانة )املكتبة(، ُمجهَّ

عة، يزوره األطفال مرة أسبوعًيا، وترى الباحثة أن قراءة القصص ملرة واحدة في  نة املُتنوِّ املُلوَّ

األسبوع ال ُيعدُّ كافًيا لتنمية املهارات اللغوية عند األطفال، حيث يجب زيادة عدد املرات للذهاب 

إلى )املكتبة(؛ لتصبح جزًءا من البرنامج اليومي، أو وضع ركن للمكتبة داخل كل فصل تتوافر 

فيه الكتب والقصص امللونة إلثراء املهارات اللغوية عند األطفال، وهذا ما أكدته دراسة )العرينان، 

2015( فاعلية القصص في منو مهارَتي االستماع والتحدث .

نتائج تقييم بند األنشطة
مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعيارَي لدرجات البند الفرعّي، كما في اجلدول )7(.
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جدول )7( نتائج بند األنشطة

رص
العنا

ت
القاعا

ت 
ضال

الع

الدقيقة
الفنون

املوسيقا 

والحركة
ت

املكعَّبا
ب 

اللع

ي
الدرام

الطبيعة 

العلوم

ت/  
ضيا

الريا

األرقام

االستخدام 

ب 
املناس

للتقنية

تعزيز 

ل 
تقبُّ

النوع

ب 
اللع

يك
الحر

ط 
متوس

درجة 

البند

1
رضع 1

6.00
0.00

4.00
4.00

1.00
2.00

4.00
0.00

0.00
7.00

7

2
رضع 2

6.00
0.00

4.00
4.00

1.00
2.00

2.00
0.00

0.00
7.00

7

3
رضع 3

3.00
0.00

3.00
1.00

5.00
2.00

1.00
0.00

0.00
7.00

7

4
امء 1

فط
5.00

1.00
1.00

5.00
4.00

4.00
1.00

0.00
0.00

7.00
7

5
امء 2

فط
5.00

5.00
5.00

5.00
1.00

5.00
4.00

0.00
0.00

7.00
7

6
امء 3

فط
5.00

4.00
5.00

5.00
1.00

4.00
2.00

0.00
0.00

7.00
7

7
ني 1

ن سنت
أكرب م

6.00
5.00

3.00
5.00

1.00
4.00

2.00
0.00

0.00
7.00

7

8
ني 2

ن سنت
أكرب م

6.00
1.00

4.00
5.00

1.00
3.00

2.00
0.00

0.00
7.00

3.63

9
ني 3

ن سنت
أكرب م

6.00
5.00

3.00
5.00

1.00
4.00

2.00
0.00

0.00
7.00

3.00

ت البند
ط درجا

متوس
3.76

ف املعياري
االنحرا

0.51



34
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

بالنظر إلى جدول )7( يتضح أن متوسط درجات بند األنشطة )3.76(، والذي ُيعدُّ ضعيًفا، 

بدرجة انحراف معيارّي )0.51(.

ُيالحظ في عنصر "اللعب احلركي" ارتفاع درجة التقييم في جميع الفصول؛ وُيعزى ذلك إلى 

توافر مساحات داخلية وخارجية واسعة ومتاحة ليتحرك الطفل بُحريَّة، وحتفز املواد واألجهزة 

املتاحة في احلضانة العديد من املهارات املالئمة للخصائص النمائية، حيث يتفق ذلك مع نتائج 

من  العديد  األطفال  إكساب  في  ودوره  اللعب  أهمية  على  دت  أكَّ التي  )عويس، 2003(  دراسة 

املختلفة. املهارات واخلبرات 

وفي عنصر "اللعب الدرامي" ُيالحظ تفاوت في درجات التقييم؛ تعزو الباحثة ذلك إلى عدم 

من  الرغم  على  اأُلَسري،  التعايش  بركن  ى  ُيسمَّ ما  أو  الدرامي،  للعب  الفصل  في  ركن  وجود 

تسمح  متنوعة  بأقسام  مجهز  األدوار(؛  )لعب  عليه  ُيطلق  احلضانة  في  مكان مخصص  وجود 

للطفل مبمارسة العديد من األدوار االجتماعية، يزوره األطفال مرة أسبوعًيا. وترى الباحثة أن 

اللعب الدرامي ملرة واحدة في األسبوع ال ُيعدُّ كافًيا، حيث يجب زيادة عدد املرات للذهاب إلى 

مساحة )لعب األدوار(؛ ليصبح جزًءا من البرنامج اليومي، أو وضع ركن للتعايش األسري داخل 

كل فصل، يتم حتديثه مبا يناسب النشاط األسبوعي املقدم لألطفال، حيث إن اللعب ضرورة 

بيولوچيَّة مهمة تساعد عملية النمو والتطور، وهو وسيلة للتعبير عن الذات، ويخدم جميع جوانب 

النمو؛ فيكتسب به الطفل مهاراٍت حركية، ومعرفية، ولغوية، ويقوم فيه بنشاط انفعالي اجتماعي، 

وهذا ما أكدته دراسة )صاصيال، 1999( أهمية فاعلية لعب األدوار في إكساب األطفال خبراٍت 

اجتماعية.

نتائج تقييم بند التفاعل
مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعيارّي لدرجات البند الفرعّي، كما في اجلدول )8(.
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جدول )8(: نتائج بند التفاعل

العنـاصـــر

القاعات

اإلرشاف 

عىل اللعب 

الحريك

اإلرشاف 

عىل اللعب 

والتعلم

تفاعل 

األقران

تفاعل 

مقدم 

الرعاية مع 

األطفال

منح 

التواصل 

الجسدي/  

اللمس

توجيه 

سلوك 

األطفال

متوسط 

درجة 

البند

4.00رضع 11

)بدون 

لعب 

حريك(

5.007.005.005.005.17

7.005.005.007.005.005.005.67رضع 22

5.005.005.005.005.003.004.33رضع 33

5.003.003.005.005.003.004.33فطامء 41

5.005.005.005.007.003.005.00فطامء 52

5.005.005.005.005.003.004.67فطامء 63

7
أكرب من 

سنتني 1
5.005.005.005.006.005.005.17

8
أكرب من 

سنتني 2
5.005.005.006.005.003.004.50

9
أكرب من 

سنتني 3
5.003.005.005.005.003.004.67

4.83متوسط درجات البند

0.45االنحراف املعياري

بالنظر إلى جدول )8( يتضح أن متوسط درجات بند التفاعل )4.83(، والذي ُيعدُّ متوسًطا، 

بدرجة انحراف معياري )0.45(.

اهتمام  الباحثة  الحظت  حيث  التقييم؛  درجات  ارتفاع  التفاعل  بند  عناصر  في  ُيالحظ 

احلاضنات وفهمهن حلاجات األطفال وإشباعها؛ من خالل التواُصل اجلسدي واحلسي، والتفاعل 

مع األطفال بصورة إيجابيَّة، واالستجابة لهم، وإتاحة الفرصة لألطفال ِللَّعب والتفاعل فيما بينهم، 
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وتشجيعهم على ذلك.

مع  االنسجام  على  الطفل  قدرة  وأن  األقران،  مع  التفاعالت  أهمية  الدراسات عن  دت  وأكَّ

ْشد، مقارنًة مُبعاِمل الذكاء والدرجات  األطفال اآلخرين ُيعدُّ مؤشًرا قوًيا على التكيُّف في حياة الرُّ

املدرسية أو السلوك داخل الفصل، وأن التفاعل مع األشخاص اآلخرين يؤثر في الكيفية التي 

يدرك بها اآلخرون أنفسهم، وأن البيئة ذات اجلودة العالية ُيظهر فيها األطفال مستوياٍت عاليًة من 

.)Acer et al, 2016( التفكير والتفاعل واملهارات، ويتفق ذلك مع دراسة

نتائج تقييم بند تنظيم الربنامج
مت حساب درجة تقييم العنصر، ومتوسط درجة البند باستخدام معادلة املقياس، ثم حساب 

املتوسط احلسابي، واالنحراف املعيارّي لدرجات البند الفرعّي، كما في اجلدول )9(.

جدول )9(: نتائج بند تنظيم البرنامج

العنـاصـــر

القاعات

الجدول 

وفرتات 

االنتقال

اللعب الحر
أنشطة اللعب 

الجامعية

متوسط درجة 

البند

7.006.000.006.50رضع 11

7.006.000.006.50رضع 22

7.006.000.006.50رضع 33

7.006.000.006.50فطامء 41

7.006.000.006.50فطامء 52

6.006.000.006.00فطامء 63

7.006.000.006.50أكرب من سنتني 71

6.006.000.006.00أكرب من سنتني 82

7.006.000.006.50أكرب من سنتني 93

6.39متوسط درجات البند

0.22االنحراف املعياري



37
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

بالنظر إلى جدول )9( يتضح أن متوسط درجات بند تنظيم البرنامج )6.39(، والذي ُيعدُّ 

مرتفًعا جًدا، بدرجة انحراف معيارّي )0.22(.

ُيالحظ في عناصر بند تنظيم البرنامج ارتفاع درجات التقييم في الفصول كافًة؛ وُيعزى ذلك 

إلى اتخاذ احلضانة جدواًل يومًيا خاًصا بكل فصل، حيث يتم االنتقال من نشاٍط آلخر بطريقة 

ل عليها املراقبة واملتابعة  منظمة ومرنة، ويتم احملافظة على نسبة احلاضنة لعدد األطفال؛ مما يسهِّ

جلميع األطفال، ومنع التفاعالت السلبية فيما بينهم.

وجودة البرنامج ترتبط بتطوير وتنظيم البرنامج ومواد اللعب املتنوعة، ويتفق ذلك مع نتائج 

دت على أن برامج الطفولة ذات اجلودة العالية،  دراسة )Huntsman & Tully, 2008( التي أكَّ

تساعد في التحكم باملشكالت السلوكية لدى األطفال بشكل أكبر.

صت النتائج في أن متوسطات درجات البنود الفرعية ُتعدُّ مرتفعة لوجود نظام متكامل  تلخَّ

م تتبعه احلضانة، ويوجد تفاوت في بعض البنود وذلك ألن بعض عناصرها  ومستًوى للجودة ُمعمَّ

ف إلى املتغيرات البنائية  كانت غير ُمطبَّقة ولم يتم تقييمها، وتؤكد األبحاث على ضرورة التعرُّ

والعملية للجودة في احلضانات من خالل تطبيق بنود مقياس )ITERS-3(، حيث متت اإلشارة 

إلى ُكلٍّ من املُتغيِّرات البنائية والعملية للجودة في دراسة )Acer et al, 2016(، والتي أشارت 

اجلانب  هما:  جانبني؛  خالل  من  تقييمها  يتم  لألطفال  املقدمة  اجليدة  الرعاية  برامج  أن  إلى 

البنائي؛ ويتمثل في البيئة املادية، وُمتطلَّبات الصحة واألمان، ومناسبة العاملني ألعداد األطفال، 

والنسبة  وخبراتهم،  العاملني  ومؤهالت  وتعليم  الواحدة،  املجموعة  في  األطفال  عدد  ومناسبة 

املئوية ملساحة البيئة الداخلية واخلارجية باملتر املربع لكل طفل، وتلك مؤشرات يسُهل مالحظتها، 

األطفال  تعلُّق  واملعلمني،  التعلُّم  بيئة  مع  األطفال  تفاعالت  في  يتمثل  فهو  العملي؛  اجلانب  أما 

مُبعلِّميهم، الروتني اليومي، وجدول األنشطة، وهو أكثر صعوبًة في التقييم، ويعتمد بشكٍل كبيٍر 

ع والُفطَماء  ضَّ على املالحظة. ويوضح الشكل )9( متوسط درجات البنود الفرعية ملقياس بيئة الرُّ

.)ITERS-3(
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(ITERS-3) شكل )1(: متوسطات درجات بنود مقياس

توصيات الدراسة 
بناًء على نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي: 

بناء دليل إجرائي ملعايير اجلودة في احلضانات بحيث يكون متوافًرا على موقع وزارة   -

لالستفادة. التعليم 

تعميم تطبيق مقياس بيئة الرضع والفطماء على احلضانات األهلية واحلكومية لتقييم   -

احلضانة. بيئة  جودة 

تقدمي برامج توعويَّة ملقدمات الرعاية بأهمية تطبيق ممارسات اجلودة، مع التأكيد على   -

لألطفال. واالجتماعي  اللغوي،  النمو  تطور  على  بيئة احلضانات  أثر جتويد 

وضع خطة زمنية وتنفيذية للتخلص من مباني احلضانات غير املؤهلة؛ والتي ُتعدُّ عائًقا   -

عن تفعيل متطلبات اجلودة من ِقَبل إدارات الطفولة املبكرة في وزارة التعليم.

ع في إنشاء احلضانات في مدن ومناطق  زيادة الطاقة االستيعابية للحضانات، والتوسُّ  -

املستثمرين. ودعم  كافًة،  السعودية  العربية  اململكة 

لبناء حضانات تتوافر بها معايير اجلودة بدعٍم من  توفير وصرف ميزانية مخصصة   -

التعليم. وزارة 
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التنسيق لعقد برامج تدريبية من ِقَبل اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث بوزارة التعليم   -

.)ITERS-3( مقياس  على  الرعاية  مقدمات  لتدريب 

ضرورة إنشاء جهة مستقلة مختصة بتقييم جودة اخلدمات املقدمة في احلضانات.  -

تثقيف األهالي وتبصيرهم مبعايير اجلودة في احلضانات.   -

ضرورة القيام بإحصاءات ودراسات وطنية مختصة مبجال اجلودة في احلضانات على   -

السعودي. العربية  اململكة  مستوى 

املراجع العربية 
-  إبراهيم، مجدي عزيز. )2006(. موسوعة املعارف التربوية. القاهرة: علم الكتب.

-  أحمد، علي. )2017(. أهمية مؤسسات رياض األطفال في حتقيق التربية املتكاملة ألطفال ما قبل املدرسة. 

املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، 1)4(، 164- 185. 

ومدى  الكويت  دولة  في  األطفال  برياض  الصحيَّة  يَّة  الصفِّ البيئة  مقومات    .)2011( غالب  هناء  األمعري،    -

 .175  :173 ع1،  والنفسية،  التربوية  العلوم  مجلة  الفصل.  داخل  للطفل  السلوكية  باألمناط  ارتباطها 

-  البربري، هند. )2007(. اجلودة في مدارس التعليم العام. اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم 

التربوية والنفسية )جسنت(، جامعة امللك سعود، الرياض.

َحاح. القاهرة: دار احلديث. -  اجلوهري، أبي نصر. )2009(. الصِّ

دار  الرياض،  التعليم.  في  األكادميي  واالعتماد  الشاملة  اجلودة  )2003م(.   شحات.  بن  محمد  اخلطيب،   -

األولى. الطبعة  والتوزيع،  للنشر  اخلريجي 

-  اخلياط، نوال )2003م(. امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود دراسة تاريخية وحضارية. رسالة جامعية غير 

منشورة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
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أثر العنف األسري على ثقافة الطفل

وجدان عبد العباس *

مدخل
يقول ريتشاد نيكسون الرئيس األسبق للواليات واملتحدة في أحد املؤمترات: "يجب أن تكون 

الطفولة هي حجر األساس في بناء مجتمعنا ويجب أن تتوافر لكل طفل عندنا عزُته وكرامُته")١(.

اتخذوا  إنهم  إذ  واستقراًرا؛  أمًنا  أكثَر  حالًة  يعيش  الغرب  في  الطفل  أن  هذا  من  ونفهم 

إجراءات احترازية تكفل للطفل أن يعيش حياًة هانئًة ومستقرًة، وله احلق في حتقيق ذاته وتهيئة 

املستلزمات والظروف كافًة له، وهذا عني الصواب فعندما نرعى الطفل رعاية صحيحة وسليمة 

ستكون شخصيته متوازنة وقادرة على التكيُّف والتالؤم مع اجلميع، وتكف لديه نزعات العنف 

العدوانيَّة وإيذاء اآلخرين، أو أي سلوك غير مهذب مع أفراد أسرته وخارجها.

أما الطفل في مجتمعنا اليوم، فهو يعيش العنف بكل صوره وأشكاله؛ ومنه العنف اأُلَسري 

الذي أخذت تتسع رقعته بسبب ظروف احلياة واألوضاع التي مير بها املجتمع، وضعف البرامج 

املوجهة وقلة االهتمام بالناحية الترويجية واملعنوية للطفل واألسرة، فضاًل عن غياب القوانني التي 

حتمي الطفل)٢(؛ مما أثَّر على ثقافته على نحو عام وعلى شخصيته على نحو خاص؛ إذ إن "الطفل 

عندما ُيولَد يكون ُمستقِباًل لتلقِّي انطباعات وُمنبِّهات وعالمات العالم اخلارجي، الذي هو البيت وما 

حوله وأن ثراء بيئة الطفل ُيثري ثقافته، سواء من الناحية التكوينيَّة أم من الناحية الوظيفية ")٣(.

أهمية البحث 
أضحى العنف األسري ضد األطفال ظاهرة عاملية وعربية على وجه اخلصوص، ويقع في 

* كاتبة - مصر.
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بيئات مختلفة أحياًنا متحضرة وأخرى بدائية "فالطفل قد يتعرض للضرب أو االعتداء في أي 

مكان")٤(؛ لذا ال ُبدَّ من وضِع َحدٍّ لهذه الظاهرة ومعاجلة أسبابها والوقوف على مسبباتها وإنهاء 

ها الثقافي. كل أشكالها؛ كي ننهض مبستوى الطفل على جميع األصعدة وأهمُّ

مشكلة البحث
أهم  من  هي  وجتميده  األسري  العنف  موضوع  وتهميش  واستصغار  اجِلديَّة  افتقار  أن 

هذا  االهتمام مبثل  عدم  أنَّ  وباملقابل جند  يوم،  بعد  يوًما  ويتسع  يتفاقم  جعلته  التي  األسباب 

املوضوع إال في القليل وعدم اتخاذ اإلجراءات والعالجات من ِقَبل املؤسسات واملجتمع، جعلته 

الثقافي. تدنِّي مستواه  إلى  أدى  الطفل؛ مما  ثقافة  وأثَّر سلًبا على  يتسع 

أهداف البحث
 يسعى البحث إلى:

١- الكشف عن وحتديد آثار العنف األسري على ثقافة الطفل.

٢- الكشف عن كيفية احَلدِّ من العنف األسري وانتشاره.

الفصل األول: الباب األول .. نظرة عامة
ما العنفُ اأُلسريّ؟

لْطويَّة أو النفسيَّة من ِقَبل اإلنسان البالغ في  "هو استعمال القوة البدنيَّة أو اللفظيَّة أو السُّ

إلى  الذي ُيفضي  البسيط  بقية أفراد أسرته أو ضد أفراد املجتمع، ويتراوح بني  األسرة ضد 

غضب املُعتَدى عليه والشديد الذي قد يقضي عليه")٥(.

وتقول منظمة األمم املتحدة، "بأن العنف األسري هو الفعل القائم على سلوك عنيف، ينجم 

عنه اإليذاء أو املعاناة اجلسدية أو النفسية أو احلرمان النفسي في احلرية في احلياة العامة أو 

اخلاصة")٦(.

بني  وتتراوح  البعض،  مع  بعضها  وتتداخل  األلفاظ  أو  األفعال  من  العنف سلسلًة  ويضمُّ 

التجاوز في حق  ويبدأ من  وأنواعه،  بأشكاله  واإليذاء  املعاملة  املادي واجلسدي وسوء  الضرر 

أحياًنا)٧(. القتل  حتى  والسكوت  واإلخماد  بالتجريح  ا  ماّرً فعاًل،  أو  لفًظا  اآلخر 
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أسباب العنف األسري
في أكثر املجتمعات التي يتعرض أطفالها ألشكال العنف األسري تكون اأُلَسر فيها تعاني  أ- 

أو  والزوجة  الزوج  تكافؤ  عدم  مثاًل  واجتماعيَّة،  نفسيًَّة  وأزماٍت  سيئة  اقتصادية  ظروًفا 

ْتم على أطفالهم من دون سبب  انعدام رابطة اأُللفة واحملبة بينهما، أو كثرة الصياح أو الشَّ

أو ذنب ُيذكر.

يلجأ  قد  فمثاًل  التمايز،  بعني  أفراد األسرة  إلى  والنظرة  االجتماعية  واألعراف  العادات  ب-  

بعض اإلخوة الكبار إلى تعنيف إخوتهم الصغار من الذكور أو اإلناث ال لسبب، فقط ألنهم 

كبار)٨(. إخوة 

ضعف الدخل املادي لألسرة وعدم القدرة على تلبية أو حتقيق احلد األدنى من مطالب  ج- 

أطفالهم؛ مما يؤثر في هدوء واستقرار املنزل ويقلبه إلى ساحة حرب وثورة من الغضب 

األب  بني  أو  أخرى  األوالد من جهٍة  وبني  واألب من جهة،  األم  بني  الصياح  من  ووابل 

ا مشحوًنا باخلوف والعنف لدى األسرة فال  وأطفاله أو األم وأطفالها؛ فتكون احملصلة جّوً

يشعر األطفال باألمان؛ مما ُيسهم في خلق جيل عنيف أو يتجه أو يسير نحو العنف في 

حياته، وفي ظل هذه الظروف ال يصحو الطفل وال ينشأ نشأة سليمة معافاة من أدران 

العنف.

فئات العنف األسري)٩(
ه نحو الذات إليذائها. ١- العنف املُوجَّ

٢- العنف بني األفراد واألسرة الواحدة والعنف بني أفراد املجتمع ال جتمعهم صلة قرابة.

٣- العنف بني أفراد ينتمون كجماعة ضد جماعة أخرى يقومون بالقتل أو النتهاكات لتحقيق 

أهداف سياسية.

من هنا نرى أن الطفل الذي يعيش في أيَّة فئة من الفئات املذكورة آنًفا، سيغوص في بحر 

من الهموم واملعاناة وعدم االستقرار، وهذا باإلضافة إلى أنه سيتعرض إلى مشاكل صحية قد 

تكون قصيرة أو طويلة األمد، ورمبا تبقى بعض اآلثار مرافقة له طيلة حياته وفي هذه احلالة ستقل 

أو ستنعدم أنشطته واهتماماته.
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العنف األسري ضد األطفال يف العراق أنموذجـًا
تتباين حدود العنف األسري وتختلف في مساراتها، إذ يتدخل العامل النفسي والبيولوچـي 

املجتمع  وحتديًدا  املجتمع،  في  وانتشاره  اتساعه  وفي  تكوينه  في  واالقتصادي  واالجتماعي 

اإليرانية  العراقية  احلرب  منها  عديدة؛  وحروب  ظروف  من  العراق  به  مر  ما  بسبب  العراقي 

)١٩٨0- ١٩٨٨( وحرب الكويت )١٩٩١( واحلصار االقتصادي والغزو األمريكي للعراق )٢00٣( 

والطائفية والتفجيرات والتهجير؛ فنما العنف وكبر وامتدت أذرعه لتشمل شرائح مجتمعية كثيرة 

وبات خطًرا على نحٍو عام والطفولة على نحٍو خاص، وتكمن اخلطورة في أن ما تتعرض له الطفولة 

اليوم ستنتج عنها طفولة ُمعتلَّة وغير سليمة، بل قد تكون آفًة تنخر جسم املجتمع وليس أداًة من 

أدوات تقدمه وجناحه؛ فعندما يتعرض الطفل للعنف األسري من ِقَبل أبَوْيه أو إخوانه أو أخواته 

أو من يسكن معه في املنزل أو من ميتُّ إليه بصلة القرابة، تكون احملصلة طفاًل معتاًل مضطرًبا 

في عقله وسلوكه وشخصه.

 كيفية الحـَد من العنف األسري؟
حازمة  إجراءات  وجود  عدُم  بالطفولة  كافًة  واملهتمني  والتربويني  النفس  علماء  ُيقلق  ما 

وتشريعات قانونية صارمة للحد من ظاهرة العنف األسري ضد األطفال؛ وكذلك ضعف الوعي 

االجتماعي لدى كثيٍر من اآلباء واألمهات الذين هم أيًضا قد يكونون ضحايا عنف أو تهجير أو 

قتال مسلح أو ِبطالَة. وال زال االهتمام باملشكالت األسرية ومحاولة احلد منها ضعيًفا وبعض 

األسر تعيش في الفقر وتعاني من قلة الدخل ومن ضغوطات؛ مما جعل األسرة منشغلة بهمومها 

وقهرها عن طفلها، وأيًضا قلة مناطق الترفيه أو لغالء بطاقات الدخول إليها )كاملدينة املائية(، 

وبناًء على ذلك كله ال ُبدَّ من وجود معاجلات آنيَّة واستراتيـچيَّة كي ينشأ الطفل نشأًة صحيحة ... 

فالطفل صفحة بيضاء فلنكتب في هذه الصفحة ما هو جميل ومفيد وإيجابي.

الباب الثاني
مدى تأثري العنف األسري على نفسية الطفل

يتمتع الطفل بقابلية التأثُّر وتقبُّل ما يقوله اآلخرون وخصوًصا األبوين والراشدين، فكل شيء 

يؤثر فيه: احلب، السعادة، الصدق واالحترام تأثيًرا بالًغا خالل سنوات نشوئه، وهذا سيجعل 
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منه في مستقبل حياته طفاًل سوًيا أو طفاًل خائًفا مذعوًرا؛ ذلك أن اتساق النمو وضروب التعلُّم 

وألوان التكيُّف التي يتعرض لها الطفل ويخضع لها إبَّان طفولته، ميتد أثرها إلى مجمل حياته 

املقبلة "فالطفولة ما هي إال فترة اإلعداد للحياة بل هي احلياة في دورها املتنامي املستمر، فُتبنى 

م آراؤه الذاتية". وقد يفيد أن نورد هنا ما يقع  خ قَيُمه األساسية وُتقوَّ اجتاهاته السليمة وتترسَّ

ضمن دائرة اهتمامنا بنفسية الطفل، وهي:

مراحل النمو التي يمر بها الطفل وخصائصها )١0(
يقسم الباحثون النفسيون مراحل منو الطفل وتطوره إلى:

١-  مرحلة ما قبل الوالدة )١-٩( أشهر.

وعدم  األشياء  معرفة  بعدم  ومتتاز  الثاني،  والعام  الوالدة  بني  الرضاعة ومتتد  مرحلة   -٢

يخيفه. ما  أو  ما يضايقه  الطفل وعدم معرفة  اتساق حركات 

٣- مرحلة الطفولة املبكرة )٣-٥(، وأبرز خصائصها:

أ- منو إدراك الذات.

ب- االستقرار الفسيولوچـي.

ج- تكوين بعض املفاهيم العامة املتصلة بالظواهر الظاهرة الطبيعية واالجتماعية.

د- تكوين املفاهيم املتصلة باملجردات كاخلير والشر.

٤- مرحلة الطفولة املتوسطة ويكون أمدها )٦-١١(، وأبرز خصائصها:

أ- تعلُّم تكوين العالقات االجتماعية على نحٍو مختلف.

ب- حتقيق االجتاهات السليمة واتخاذ طابع الثبات.

ج- احتساب مهارات جديدة والتحكم فيها.

د- استقاء املفاهيم الالزمة التي تنظم عالقاته باآلخرين.

ه يتطلب عنايًة واهتماًما كبيرين بحاجاته النفسية واالجتماعية  وألن الطفل خالل مراحل منوِّ

والثقافية واإلنسانية والفسيولوچيَّة، ينبغي أن يبدأ هذا االهتمام بالطفل منذ تكوينه؛ أي مرحلة 

قبل الوالدة .. ويستدعي ذلك إتاحة الفرصة الكافية للطفل للعب والنشاط واحلركة والتنفيس عن 

فائض الطاقة لدى الطفل. ومما ال شك فيه أن كل مرحلة من هذه املراحل يتميز فيها سلوك الطفل 

يتصف تصرفه  أخرى  وفي  بالهدوء  يتسم سلوكه  ففي مرحلة  بها شخصيته،  تنمو  بخصائص 
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باجلموح والعناد، وفي مرحلة ثالثة يتميز نشاطه بالضوضاء واجللبة وفي مرحلة أخرى تظهر على 

سلوكه خصائص تأكيد فرديَّته.

لًيا أو عميًقا لهذه املراحل وتستوعبها؛ كي تتعامل  وعليه يجب على األسرة أن تفهم فهًما أوَّ

معها تعاماًل صحيًحا وسليًما ومع أطفالها؛ وبالتالي تفهم ما يريدونه وما هو ما يبحثون عنه، وأيًضا 

تستطيع أن تدخل إلى عاملهم وميدانهم وتعاملهم معاملة حسنة ُترضيهم وتنهض مبستقبلهم. 

الفصل الثاني
الباب األول : أثر العنف األسري على ثقافة الطفل

إن العقاب البدني بشتى صنوفه وأنواعه ما هو إال وسيلة لإلخضاع واإلذالل، فنرى أحياًنا 

الطفل يرفع يده فوق وجهه كلما تعرض ألي تهديد، وقد يلجأ بعض اآلباء واألمهات واملعلمني لهذا 

العقاب كي يجبروا الطفل على طاعتهم وعدم عصيان أوامرهم. فينشأ ويتربى هذا الطفل على 

ا يؤثر سلًبا  عدم الصدق وعدم الصراحة وعدم القدرة على إنشاء عالقات سويَّة مع أقرانه؛ ممَّ

على مهاراته املعرفية واللغوية وُيقلل من ثقته بنفسه؛ كما ُينمي مشاعر العنف في روحه ويسبب 

اضطراًبا في السلوك وأملًا نفسّيًا، في الوقت الذي يحتاج هذا الطفل رعاية وحماية توازي أو 

تفوق ما يتعرض له من عنف أو قتل أو خطف. فعلى سبيل املثال ال احلصر، فإن منظمة األمم 

املتحدة للطفولة )اليونسيف( ذكرت في دراسة نشرتها على موقعها اإللكتروني في عام ٢0١٨ "أن 

٨0 في املائة من األطفال في العراق يتعرضون للعنف في املنزل أو في املدرسة"، كما أشارت في 

دراسة أخرى إلى أنه في كل خمس دقائق ميوت طفل نتيجة العنف، كما يتعرض ٧٥ في املائة من 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني )٢-٤( سنوات للعنف على أيدي مقدمي الرعاية لهم، ويعيش 

٩١ في املائة من األطفال دون سن اخلامسة في بلدان ال حتظر العقوبة البدنية في املنزل، وفي 

كل سبع دقائق ُيقتل مراهق بسبب عمل من أعمال العنف؛ كما أكدت الدراسة أن ظاهرة العنف 

ُقرابة مليوَنْي  إن استمرت على وضعها احلالي من دون التوصل حللول جذرية ميكن أن يلَقى 

طفٍل ومراهٍق حتفهم بحلول عام ٢0٣0. إن العنف املتزايد يؤثر في الطفل ويخترق عقله وقابليَّاته 

وطموحه؛ وخصوًصا ثقافته والثقافة عنوان احلياة، وهنا ال ُبدَّ أن نتوقف عند ثقافة الطفل ونتعرَّف 

ألوانها التي تتعدد كتعدد األشياء اجلميلة في احلياة؛ ومنها:
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1-  الرسم والتشكيل والنحت
يؤكد العلماء واملختصون أن األطفال حني يرسمون أو يصنعون عماًل فنًيا أو ينحتون شيًئا 

من الطني أو الطني االصطناعي أو أيَّة مادة ذات ليونة وطواعية، فإنهم ال يعبثون وال يضيعون 

وقتهم فيما ال فائدة فيه "هم ميارسون نشاًطا نفسًيا كثيًفا لطرح هواجسهم وأحالمهم وموقفهم 

من احلياة وفلسفتهم، وإفراغ ما يصادفونه في حيواتهم من قلق وتوتر ومشاعر نفسية سيئة" 

)١١(، وأيًضا بهذه األعمال يبتكرون لغة يتواصلون بها مبا يحيط بهم. وُتعدُّ هذه األعمال وسيلًة 

من وسائل الترفيه واللهو واملتعة وُتسهم إسهاًما فاعاًل في تنمية التذوق واحلس الفني؛ لذا على 

األسرة أن توفر لهم ما يحتاجونه من أدوات ومواد فنية؛ ليمنحوا أطفالهم مساحة من احلرية 

للتعبير عن أنفسهم.

2- املسرح
في مرحلة من مراحل عمر الطفولة قد تظهر عند بعض األطفال القدرة على تقمُّص شخصيات 

والديه أو إخوانه أو من هم حوله، ويصل إلى حد االندماج واالنفعال في أداء تلك األدوار. وهنا 

من  اإلعجاب  وحيازة  نفسه  في  السرور  وبعث  املتعة  يقصد  ما  بقدر  التمثيل  يقصد  ال  الطفل 

اآلخرين، وأحياًنا يتخيل أحداًثا وحركاٍت وأقوااًل وهو يقوم بدور املؤلف واملمثل واملخرج، وذلك 

ُدْمية أو لعبة أو أي شيء فيغير صوته وتتلون انفعاالته ويسرح بخياله،  حني يخلق حواًرا مع 

ى هذا بالتمثيل التخيُّلي أو مخلوقات يتخيلها مثل العفريت. وُيسمَّ

ص أدوار شخصيات املسلسالت )الكومكس( من خالل  وأيًضا مييل بعض األطفال إلى تقمُّ

على  تبعث  بدقٍة  حركاتهم  أداء  ُيجيدون  فنراهم  املعلومات،  شبكة  أو  التلفاز  في  لها  متابعتهم 

الدهشة حتى احلوارات نفسها وبلغتها الفصحى، كما ُيعدُّ هذا التمثيل مرآة للثقافة إذ يعكس 

احلوار ما يحدث في حياتهم وما يتسم به احمليط األسري واملجتمعي من صفات، وهو مدعاة 

للتأمل في جتارب اللعب واللهو حسب ما يعكسه النشاط اليومي عند األطفال. ويستعير مسرح 

الطفل أعماله من اللعب واخليال بكل ما فيهما من جذب وإمتاع؛ فتتكون ذاكرة الطفل الثقافية 

وتنمو وتزداد معرفته وتتفتح آفاق وعيه.. يقول األستاذ حسب الله يحيى: "في املسرح تكون املتعة 

م ودون ذلك ُيصاب بامللل، وكل عرض مُمّل مهما  أواًل وإذا متتع الطفل استطاع أن يستوعب ويتفهَّ

امتلك من رؤى مهمة يخفق في حتقيق مهماته التي يرجو توصيلها" )١٣(.
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3-  املوسيقى
وُتعدُّ مصدًرا من مصادر إسعاد األطفال ووسيلة تلون حياتهم، ونرى كثيًرا من األطفال 

النشاطات  من  ألواًنا  يبتكر  منهم  كثيًرا  إن  بل  اإليقاعي مصحوًبا مبوسيقا،  اللعب  في  يندمج 

أيًضا قدرًة كبيرًة في حفظ األغاني وبعضهم  وُيظهر بعضهم  الهرولة،  أو  اإليقاعية في املشي 

اآلخر يلحُّ على شراء اللعب املوسيقية كالطبلة واملزمار ولعب البيانو، كما مييل بعض األطفال إلى 

االنضمام إلى فَرق املوسيقى والنشيد املدرسي، وُيعدُّ هذا كله أول مالمح امليول للذائقة املوسيقية 

التي يجب أن ُترعى وُيهتم بها.. وحب املوسيقا أو امليل لها ال ُيحتِّم بالضرورة اجتاه الطفل إلى 

ممارستها والتخصص فيها، فهذا األمر شائع لدى األطفال إلى أن يصلوا إلى مرحلة عمرية 

ويؤكدون رغبتهم في الدراسة والتدريب املوسيقّي؛ ومن هنا تأتي أهمية هذا اللون الثقافي للفرح 

واملرح.

4-  القراءة
وألعابها  التكنولوچيا  تأثير  من  الرغم  على  واإلفادة،  لإلمتاع  وهدًفا  وسيلًة  القراءة  ُتعدُّ 

اإللكترونية التي شغلت عقول األطفال، لكن بقي لهم الوقت الذي على اآلباء مراعاته وتخصيصه 

تلفاز  جهاز  إلى  باإلمكان حتويله  إذ  مستخدميه  تستجيب حلاجات  وسيلة  فاحلاسوب  للقراءة. 

)بإضافة كارت تلفاز أو عرض بواسطة قرص مدمج(، حيث تستطيع أن تكتب وتطبع ما تريد كما 

تستطيع أن حتفظ الوثائق والبرامج وكل الصور، وهو سالح ذو حدين ألنه يتمتع بصفاِت جذٍب 

قد تدفع الطفل إلى اجتاهات نافعة أو اجتاهات خاطئة وخطيرة.

تبدأ عالقة الطفل بالكتاب من عمر سنتني حتى وإن لم يفهم ما هو مكتوب لكنه ينظر إلى 

الرسوم واأللوان فتشده، وُيعد الكتاب وسيلة ثقافية ُتخبأ في صفحاتها عوالم متحركة وساكنة 

اتخذ  الذي  الكتاب  أم شكل  في محتواه  وتشده، سواء  القارئ  وواقعية تسحر  خيالية  وأخرى 

مة؛ إذ إنه تطور إخراًجا وطباعًة وقوة ألوان في السنني  أشكال بيوت وحدائق وحيوانات ُمجسَّ

األخيرة.

علينا في اختيارنا لكتب األطفال أن نأخذ باحُلْسبان كل ميول األطفال وتطلعاتهم ورغائبهم، 

النهج  البالغ في تكوين مساره وشخصيته واالستمتاع بعيًدا عن  لكتاب الطفل األثر  قد يكون 

ثروته  وازدياد  معلوماته  إغناء  في  كثيًرا  وُيسهم  ومؤثر  مفيد  القراءة  مع  التماسَّ  إن  املباشر.. 
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ويزهر  وينمو  ينبت  أيُّها  ندري  ال  عدة  بذور  فيه  ُتلقى  حقل  الطفل  "حقل  وعيه  فتفتح  اللغوية، 

ويثمر")١٤(.

5- اللعب
أثبتت الدراسات والبحوث أن اللعب بكل أنواعه وألوانه ما هو إال نشاط أو وسيلة لإلبداع 

وطريقة الكتشاف العالم، من خالله يعبرون عن أفكارهم ويطورون أنفسهم "إن اللعب واملرح مينح 

السرور للطفل وهو جزء من الثقافة والتربية؛ ذلك ألنهم يتعلمون أثناء ما يلعبون" فيتعلمون التعاون 

توجيه  إن  البدن..  ي  وتقوِّ الدماغ  ط  تنشِّ وترويحية  روحية  رياضة  وهو  واملساعدة..  واملشاركة 

األطفال في استغالل وقت فراغهم وممارسة هواياتهم ما هي إال وسيلة لتطوير وبناء شخصية 

الطفل وازدياد ثقته بنفسه، وتتباين أنواع اللعب حسب عمر الطفل. وال يفوتنا أن نذكر أن نسبة 

اجلرمية تنخفض عند األحداث الذين ميارسون اللعب؛ فقد "لوحظ أن جرائم األحداث تزداد في 

املناطق اخلالية من وسائل اللهو كاحلدائق والنوادي واملالعب، وأن تلك اجلرائم حتدث في أوقات 

غير أوقات الدراسة والعمل؛ حيث يبدو واضًحا أنه إذا ما ُأسيء استغالل وقت الفراغ فإن ذلك 

يكون مصدًرا لظهور اجلرمية" )١٥(.

العوامل املؤثرة يف ثقافة الطفل
"نستطيع القول أن الثقافة فعل يؤدي باإلنسان إلى التأثير والتأثر واحلضارة التي ينتمي 

اليها سواء أكان ضمن بلد أم أمة")١٦(، وبعبارة أخرى هي نتاج مجتمع متحضر وأن محتوى أيَّة 

ثقافة هي رسالة املجتمع احلضارية واإلنسانية، وهنا ال بد أن تتأثر الثقافة باملؤشرات ذاتها التي 

تؤثر باملجتمع نفسه وهي مؤشرات مركبة؛ منها:

التعليم والتربية أ- 
في بعض املجتمعات يتم إعداد األطفال ليس فقط بتهيئة التعليم والتربية املباشرة، بل تشمل 

الطفل  حياة  على  أخرى تضفي  وحاجات  متطلبات  توفير  في  احلياة  ملعطيات  كامٍل  تلٍقّ  عملية 

السرور والبهجة واحلماسة، وألوان من األنشطة الترويحية كاللهو والسفر أو السفرة واللعب في 

ه فيركض ويقفز ويالحق هذا وذاك، إذ إن الطفل بطبيعته ال يركن إلى الهدوء غير  احلديقة أو املُتنزَّ

ما تعود عليه بحياته؛ مما يعمل على ترويح اجلسم والعقل وإطالق الطاقات الكامنة لديه "اللعب 
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ة الطبع وميكن أن  يساعد على منع السآمة والضجر... ألن الضجر يؤدي إلى املزاج السيئ وحدَّ

يساعد اللعب األطفال على أن يكونوا أكثر تآلًفا ومن َثمَّ أقل خوًفا")١٧( فالطفل بحاجة إلى اللعب 

مع أقرانه في األماكن العامة؛ ألن اللعب يؤدي دوًرا تربوًيا في حياته ويساعد على كيفية تكوين 

عالقات اجتماعية وتنمي لديه روح احملبة والتعاون واأُللفة؛ ما ُيثري سلوك الطفل ويحفز قدراته 

مبا يتماشى مع مراحله العمرية وما هي عليه بيئته، والعكس إذا استمر العنف األسري ضد 

الطفل من دون أية محاولة في عالجه أو احلد منه أو محاولة ترويح الطفل سيخلق منه طفاًل مرتبًكا 

منطوًيا على نفسه ال يهتم بدراسته وحتضير واجباته، فيتدنَّى مستواه الدراسي وقد يترك املدرسة 

في عمر مبكر، ليس هذا فحسب وإمنا قد يسلك سلوًكا منحرًفا ويتجه إلى الشارع واألماكن التي 

ر اآلفات للمجتمع. ُتصدِّ

ب- الوضع االجتماعي

مبا أن األطفال جزء من املجتمع فتأثير العنف األسري يظهر عليهم واضًحا؛ ألن الطفل 

أكثر  فيكون  ونتائجها،  األمور  لعواقب  وعيه  ِسنِّه وعدم  ِصَغر  للتأثر بسبب  ُعرضة  أكثر  بطبعه 

أو  اإلرهابية  العصابات  إحدى  في  اإلنترنت  وسائل  عبر  ُيجند  أن  أو  املنحرف  للسلوك  عرضة 

الال أخالقية، هذا باإلضافة إلى أن األسرة اليوم انغلقت على نفسها ولم تُعد لديها الرغبة في 

الذهاب ال هي وال أطفالها إال قلياًل إلى األماكن العامة والترفيهية والتمتع بأوقات الفراغ؛ مما 

ال  جعل البيت هو املساحة الوحيدة املتاحة للطفل وأصبح التلفاز والپالي ستيشن والهاتف النقَّ

الوسيلة الوحيدة للترفيه، وتعاني املجتمعات من قلة أماكن الترفيه ولكن على قلَّتها لو أن األب أو 

األم أو كليهما يقومان بالترفيه وتسلية أوالدهم ومحاكاتهم محاكاة جميلة وليِّنة، النعكس األمر 

باإليجاب على شخصية أبنائهم وتطويعها كالعجينة، فليس الفقر سبًبا للتعاسة.. ال أقول إن الفقر 

يدعو إلى السعادة ولكن ليجعل اإلنسان ما حوله جمياًل... ليحول فقره إلى سعادة وجمال؛ للتقليل 

من خطورة واحتمال انزالق األطفال وانحراف سلوكهم في دورب العنف والتي قد ُتلحق األذى 

ته. بُرمَّ باملجتمع 

ج- الوضع االقتصادي
إن سوء الوضع االقتصادي يخلق جًوا أسرًيا مشحوًنا باإلحباط واليأس والتذمر، وأحياًنا 

يلجأ بعض اآلباء أو األمهات بعكس معاناته وتفريغ غضبه في املنزل وحتديًدا ضد أفراد األسرة؛ 

مما يجعل الطفل يفقد األمن واالستقرار واحلب واالحترام وُيشعره بأنه ال قيمة له وأنه يفتقر 
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الحترام اآلخرين، مما يؤثر في دوافعه وسلوكه واجتاهاته.

مما ال شك فيه أن العنف األسري يعوق خطط التنمية والتقدم االقتصادي للمجتمع، ويخلق 

أطفااًل ضحايا مرتبكني غير مستقرين وغير مستأنسني بحياتهم وال محبني للحياة بل سلبيِّني وغير 

منتجني مستقباًل، بل هم عبء في سبيل دفع عجلة االقتصاد حاضًرا ومستقباًل.

د- تكنولوچيا العصر
ومن أبرز نتاجها:

الة ١- اإلنترنت واألجهزة النقَّ

ناتها األساسية، فاليوم لم يُعد أحد  ال من مفردات احلياة وُمكوِّ أصبح اإلنترنت والهاتف النقَّ

يستطيع االستغناء عنهما فهما وسيلة تربية وتعليم، كما أنهما قد أحدثا ثورة حقيقية في احلياة 

وسيلة  واإلنترنت  البرامج.  بعض  خالل  من  التعلُّم  وإتاحة  التواصل  وسهولة  االتصال  بسرعة 

للترفيه والتسلية، لكن بعض األطفال  الذكاء ووسيلة  لالستزادة من املعارف واملعلومات وتنمية 

يقلد ما شاهده أو ما سمعه باحلرف وهذا ليس بالغريب ألن الطفل بطبعه ميَّال إلى التقليد، فماذا 

سيقلد)١٨(؟.

أغلب األلعاب اليوم تعتمد على العنف أكان ضمًنا أم ظاهًرا جلذب الطفل وإثارته، فتبدأ 

باستخدام األسلحة النارية بأنواعها كالقنابل واملدافع الرشاشة واملسدس أو األسلحة القدمية 

كالسيوف واحِلَراب.... بحجة القضاء على العدو؛ وإذا تأملنا قلياًل نرى أن هذه األلعاب ممارستها 

غير منقطعة بل دائمة وأحياًنا بعض األطفال يدمنون عليها لياًل ونهاًرا.. وهنا نحن أمام خطر 

آخر إذ إن هناك بعض األلعاب حتثُّ على االنتحار أو جتعل فكرته سهلة وميكن تطبيقها بكل ُيسر 

وسهولة كما حدث في لعبة "احلوت االزرق" أو غيرها؛ وعليه فإن هذه األلعاب مبجملها قد تؤدي 

بالطفل إلى سلوك منحرف وغير سوّي؛ فيبدأ بإيذاء نفسه أو أفراد أسرته أو آخرين من حوله)١٩(.

1-  التلفاز
ُيعدُّ وسيلة ثقافية وُيشترط وجود املشاهد وال يشترط وجود رقيب أو مرشد، إذ إن االتصال 

القنوات؟ ال حتظى  هذه  بعض  ولكن  الفضائية؛  قنواته  عبر  التنقل  بكل سهولة  مباشر وممكن 

برقابة أو فحص لبرامجها أو السالسل الكارتونية املدبلـچـة مبا حتويها من مقاطع عنيفة، كقطع 

خها في ذاكرة الطفل ويحفظها، وفي أي وقت قد يحاول  أعضاء اجلسم أو جريان الدم مما يرسِّ

أن يعيدها أو يطبقها في داخل أسرته أو خارجها، كما أن األطفال يتبادلون الركالت والضربات 
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احلقيقية فيما بينهم كما يشاهدونها في بعض مقاطع األفالم والڤيديو ويقلدونها في واقعهم؛ مما 

يؤدي إلى إصابة بعضهم بحاالت خطرة.. وهنا يكمن اخلطر ليس احلالة املصابة فقط ولكن أيًضا 

في ازدياد وتطبيق وتقليد العنف من دون وعي وإدراك؛ ولذا يجب أن يكون األهل: األب أو األم 

أو األخ  أو األخت قريًبا من الطفل أو رقيًبا عليه من دون أن ُيشعره أحد بذلك وذلك عبر نوافذ 

كثيرة؛ منها املشاركة في اللعب وعدم ترك الطفل ساعاٍت طويلًة لوحده، وبهذا نكون قد هيَّأنا 

الظرف الصحيح والسليم للطفل.

2- آثار التكنولوچيا
رها واخلروج من  بناء احلياة وتطورها وأيًضا حتضُّ العلمية في  الوسيلة  التكنولوچيا هي 

ن والتحضر، فعندما نخلق عقلية علمية  التخلف وأشكاله وصوره والوصول إلى أعلى حاالت التمدُّ

بدرجة من الوعي قادرة على مواجهة املشكالت واملصاعب بعلمية - إن جاز التعبير - فعلينا أن 

للتقليد األعمى، في عصٍر شهد  نقوم بتحصني الطفل أواًل وبناء شخصية قوية صعبة االنقياد 

حتواًل كبيًرا في ميادينه التكنولوچيا وأن نضع في ذهنه األدوات الصحيحة كي يعي ويفهم، مع 

مراعاة املرحلة العمرية التي يصح لنا مخاطبة الطفل لتكون جهودنا في موضعها احلقيقي.

"ميثل الطفل فئة بشرية مهمة وخطيرة؛ لذا تضع املجتمعات املتحضرة والنامية في اعتباراتها 

أن سد احتياجات الطفل من الغذاء والثقافة مقياس مهم ينعكس على نشوء تلك املجتمعات")20(.

التوصيات
وضع إطار قانوني شامل ملكافحة العنف ضد الطفل.  -

أن تبتعد الصحف واملجالت املوجهة للطفولة بأعمارها كافة عن العنف وعن القتل والذبح   -

والتفجير، وإن اضطر الكاتب لها فيجب اإليحاء وليس التصوير أو الوصف على نحٍو كامل، 

مبا أنها مسئولية تقع على مؤسسات اجتماعية وثقافية تهتم بقضايا الطفل؟

إعداد أعمال مسرحية أو تلفازية أو سينمائية أو إذاعية موجهة لألطفال، تعكس بعض جوانب   -

للتاريخ لتوعية  التاريخ العربي املشرق بأسلوٍب رصنٍي حديٍث مواكٍب للعصر، كاستحضار 

عقول األطفال.

إعداد أعمال فنية درامية بعيد عن العنف.  -

العنف ضد  آثار  ملعاجلة  والرؤى  اآلراء  بعض  على صحة  للوقوف  ميدانية  دراسات  إجراء   -
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األطفال.

إعداد برامج للقضاء على ظاهرة العنف.  -

توعية املجتمع مبخاطر العنف عبر وسائل اإلعالم.  -

استنتاجات
ا تتعرض إليه الطفولة اليوم؟  قد تعصف في رُءوسنا كثير من األسئلة؛ منها َمن املسئول عمَّ

يعانون  أيتام وأطفال من دون مأوى وأطفال  اليوم ال يزال هناك أطفال شوارع وأطفال  فإلى 

سوَء التغذية وأطفال يتعرضون للعنف األسري .. متى سنجد حاّلً عاجاًل لهم؟؟! على املؤسسات 

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية االضطالع بدورها في تنمية ثقافة طفل متكاملة، 

وفق خطة موضوعية واستراتيـچيَّة تكون حجًرا أساًسا للخطط املستقبلية.

املصادر
١- هادي الهيتي ، صحافة األطفال في العراق نشأتها وتطورها مع حتليل حملتواها، بغداد 

دار ثقافة األطفال، ص٢١، ١٩٨٩.

٢- د. عمر بشير الطويبي، تهذيب سلوك األطفال، دار اجلماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، 

ليبيا، ص١٤٧.

٣- صالح محمد علي ، نحو استراتيـچية الثقافة واإلعالم في مجال الطفولة، ١٩٨٩.

٤- باميال منيت، أهمية اللعب، ترجمة عبد احلسني املطلبي، مجلة ثقافة الطفل، ص٥٢.

٥- كاظم شبيب، العنف األسري قراءة في الظاهر من أجل مجتمع سليم، جريدة الصباح، ٧ 

متوز/ يوليو، ص١٤، العدد ٢00٩،١٧٢0.

٦- جريدة الصباح، األسرة املجتمع، اخلميس، ٥ آذار/ مارس ٢00٩، العدد ١٦١٧.

٧- حقي، مجلة عالم الفكر، املجلد العاشر، العدد الثالث، ص٦٩.

٨- صالح محمد علي، نحو ستراتيـچية للثقافة واإلعالم في مجال الطفولة، ١٩٨٩.

٩- أسماء جميل، العنف االجتماعي دراسة بعض الظواهر في املجتمع، دار الشئون الثقافية 

العامة ، ط١، ص١٦، بغداد، ٢00٧.

١0- جعفر عبد األمير، أثر التفكك العائلي في جنوح األحداث، عالم املعرفة، بيوت، ص١٩، 

.١٩٦٦
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١١-  د. عبد الواحد مشعل، العنف وسوء معاملة األطفال في املجتمع العراقي رؤية اجتماعية، 

.٢00٨

١٢- املطلبي عبد الرزاق، حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ حقه في الثقافة، دار الشئون 

الثقافية العامة ، ص١0٣ ، ٢00٧.

١٣- حسب الله يحيى، مجلة العصفور، العدد ٣، ١٩٨٥، دار ثقافة األطفال، ص١١.  

١٤- چون أيكن، فصول حول الطفل والقراءة، عبد التواب يوسف، دار ميان ١٩٩٢، ص ٥٧. 

١٥-  جعفر عبد األمير ياسني، دراسة عن أثر التفكك العائلي في جنوح األطفال، ص١١.

١٦- صالح محمد علي ، نحو ستراتيـچية الثقافة واإلعالم في مجال الطفولة، ١٩٨٩.  

١٧-  باميال منيت، أهمية اللعب، ترجمة عبد احلسني املطلبي، مجلة ثقافة الطفل، ص٥٢. 

١٨-  املطلبي عبد الرزاق، حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ حقه في الثقافة، دار الشئون 

الثقافية العامة ، ص١0٣ ، ٢00٧.

١٩-  د. عبد الواحد مشعل، العنف وسوء معاملة األطفال في املجتمع العراقي رؤية اجتماعية، 

.٢00٨

٢0-  الهيتي: د. هادي نعمان، صحافة األطفال في العراق، دار ثقافة الطفل، ١٩٧٨، ص٧.
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تـجـارب عـاملية وإقليمية
رياض األطـفـال.. واقعهــا، وسبـل االرتقاء بـهـا

حسني عبد الحافظ  *
فاطمة محمد البغدادي **

استفادت  مسبوقة،  غير  ُمعطيات  من  أفرزته  وما  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عصر  في 

منها ُنُظم التعليم احلديثة بشكٍل كبير، توارت النظرة التقليدية القاصرة لدور رياض األطفال، 

د ُدور يقضي فيها األطفال وقتـًا، قبل الولوج إلى مرحلة التعليم الرسمي، وإمنا  فلم تُعْد ُمجرَّ

بحسب ما أفضت إليه نتائج دراسات وأبحاث تربوية حديثة، ُيكنها أداء دور شديد األهمية 

الدول، مبا  ثم بدأت كثيٌر من  املعرفي، واكتساب األطفال ملهارات أساسية؛ ومن  البناء  في 

فيها بعض الدول العربية)1(، ُتعيد النظر في ِسنِّ البدء بالتعليم اإللزامي، وتخفيضه من ست 

سنوات إلى أقل من ذلك.. وكانت السنوات القليلة املاضية، قد شهدت املزيد من اإلجراءات 

على  أم  التعلُّم،  ومجاالت  املنهجي،  املستوى  على  األطفال، سواء  رياض  ُدور  في  التطويرية 

الكبير  التي ينخرط فيها األطفال، وُيكن إدراك األثر  املُمارسات واألنشطة،  تنويع  ُمستوى 

ور، من ِخالل جتارب الدول التي صار لها موقٌع ُمتميٌِّز - حافظت عليه -  الذي حققته هذه الدُّ

في التصنيف العاملي جلودة التعليم.

ُنلقي الضوء على واقع رياض األطفال، وُمارساتها، وبعض  الدراسة،  من خالل هذه 

منها.   االستفادة  ُيكن  وِسمات  بخصائص  تتسم  التي  واإلقليميَّة،  العامليَّة  التجارب 

* باحث وكاتب مصري.
* أستاذة وخبيرة تعليم أساسي.
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ماهية رياض األطفال
مؤسسات  هي  احلضانة،  أو  ْوَضة،  الرَّ أو  األطفال،  رياض  فإن  لها،  تعريف  أبسط  في 

األملاني  العاِلم  وكان  املدرسة،  ِسنِّ  إلى  قبل وصولهم  الِصغار،  فيها  ينخرط  وتعليمية،  تربوية 

ل من أطلق ُمصطلح kindergartens، على هذه املؤسسات، حيث أنشأ في  فريدريك فرويل، أوَّ

باديال نكينبرج، "مؤسسة اللعب والنشاطات"، كتجربة اجتماعية لألطفال، النتقالهم من املنزل 

ة األطفال، وسالمتهم،  إلى ُدوٍر تعليمية، وكان التركيز في هذه التجربة األولى على العناية بِصحَّ

وتغذيتهم.

رة للتنمية")2(، من املُصطلحات الوثيقة الصلة بتطوير  وقد صار ُمصطلح "رعاية الطفولة املُبكِّ

مات  مفهوم التربية والتعليم في رياض األطفال، وهو ُمصطلح حديث العهد ِنسبيــًا، تتداوله املُنظَّ

أن  ومفاُده:  العالم،  حول  وتطبيقه  نشره  دائرة  توسيع  إلى  وتسعى  الدولية،  التربوية  والهيئات 

االستثمار اجليِّد في السنوات األولى من حياة اإلنسان، ُيعزز التنشئة على وجٍه أمثل، وهو يجمع 

املُجتمعات  في  والتنمية  املُبكرة،  الطفولة  في  والتعليم  والتغذية  ة  الِصحَّ منها  ِعدة مجاالت؛  بني 

من  ذلك  وغير  الطفل،  ُقدرات  وتنمية  واإلنثروبولوچيا،  االجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم  احملليَّة، 

الرأسمال  هم  العالم،  في  األطفال  ِصغار  كان  ملَّا  أنه  إلى  فينود،  توماس  وُيشير  املجاالت.. 

رة للتنمية، ُتصبح ُمعترفــًا بها كُعنصٍر رئيٍس في أي  البشري للُمستقبل، فإن رعاية الطفولة املُبكِّ

استراتـيـچيَّة للتنمية طويلة األَجل، وأن ما ُيكن أن ُتققه رعاية الطفولة املبكرة من أجل التنمية، 

من فوائد تعود على الفرد واملُجتمع كُكل، تتجاوز التكاليف إلى َحدٍّ بعيد.. وُيكن قياس مدى 

النجاح الذي يتحقق من تطبيق مفهوم "رعاية الطفولة املبكرة للتنمية" في رياض األطفال، من 

ِخالل تقييم ُقدرة األطفال على اكتساب املهارات التعليمية، والتحلِّي بالسلوكيات الصحيحة، التي 

ف، والفاعلية اإليجابية، في بيئة معيشتهم القائمة، ومدى الُقدرة على  ُتساعدهم على ُحسن التصرُّ

التكيُّف بنجاح، ُكلَّما حدث تغيير بتلك البيئة.

 ومع االنتشار الواسع واالهتمام املُتزايد بُدور رعاية الطفولة املبكرة ورياض األطفال، لم 

ور في تعليم األطفال، بل أكثر من فلسفة،  ل عليها هذه الدُّ ُتعوِّ تُعْد من فلسفة تعليمية واحدة، 

ُيكن تطبيقها ُمنفردة، أو ُمندمجة في املناهج)3(.. إن التعليم والتعلُّم في رياض األطفال، ُيثل 

بيئة ِخصبة؛ لتحقق العديد من الفوائد واملزايا، التي تستهدف االرتقاء مُبستوى الطفل معرفيــًا 

وتربويــًا؛ ومن بني هذه الفوائد واملزايا:
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ــ    تعزيز ُقدرات الطفل على حل املُشكالت، وُمساعدته في تنمية سلوكياته اإليجابية جتاه التعليم.

ــ   تشجيعه على جتربة األفكار، واستخدام األدوات على نحٍو ُمبدع، وإدراك العالقة بني السبب 

والنتيجة. 

ــ   ُيصبح الطفل قادًرا على اكتساب املعرفة بنفسه، وأكثر ثقًة وفهمـًا لها.

ُيشير  الروضة"،  مرحلة  في  العاطفي  الذكاء  "تنمية  عنوان:  تمل  له،  قيِّمة  دراسة  وفي 

جوين دوتي، إلى أن اإلدراك اجليِّد، ألبعاد العالقة بني الذكاء التعليمي والذكاء العاطفي، لدى 

املُنتسبني ملرحلة رياض األطفال، ُيحقق نتائج طيِّبة على صعيد النمو التحصيلي واملعرفي، حيث 

أنه "عندما يعمل الدماغ، في حالة تكون فيها العواطف ُمضطِربة، ال ُيكن اتخاذ أي قرار، مهما 

م بالعواطف، يجعل الطفل غير قادر على معرفة كيف  كان بسيطـًا؛ ألن ُجزء الدماغ الذي يتحكَّ

يتصرف على نحٍو صحيح، حيال اخليارات التي يتخذها.. فالعواطف، كنظام توجيه داخلي، تعمل 

على التنبيه، عندما تكون لدينا حاجات غير ُملبَّاه، وُيكن أن تكون هذه احلاجات عاطفية؛ مثل 

احلاجة للقبول، أو النمو، وقد تكون حاجات تعليمية؛ مثل احلاجة إلى ُطرق ُمختلفة للتقييم، مبنيَّـة 

على الذكاء، وعندما ُتدمج العواطف، باملنطق واملهارات التعليمية، فإنها ُتنتج أدواٍت قويـَّة، تقود 

إلى النجاح".. وُيكن ملُعلِّم رياض األطفال، تقيق عملية الدمج هذه، من خالِل تهيئِة جوٍّ صفِّي، 

يتسم باالنفتاح واإليجابية، ويبثُّ الثقة واالحترام، في نفوس األطفال. 

األطفال،  رياض  بدور  العناية  أهمية  على  تأكيٌد  ورد  للتربية،  العربي  للمرصد  تقريٍر  وفي 

ق األطفال،  ع فيها، َوْفق اشتراطات ومعايير اجلودة، وذلك بعد أن تبنيَّ ارتفاع ِنسبة تفوُّ والتوسُّ

رة، في ِسن تتراوح  ْوا تربيًة ُمبكِّ الذين تلقَّ

مة  بني الثالثة واخلامسة، "على أقرانهم الذين ُحِرموا منها، وبفوارق هامة")4(، وتنظر املُنظَّ

أولوياتها،  باعتبارها أحد أهم  إلى رياض األطفال،  للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(  اأُلميَّة 

اليونسكو لإلحصاء،  للجميع.. وبحسب أرقام معهد  للتربية  تة  الِسّ وهدفــًا رئيًسا من األهداف 

فإن ِنسبة األطفال املُلتحقني برياض األطفال، من فئة 3 إلى 5 سنوات، تصل إلى نحو %100 

مة، ونحو 32 % في الدول النامية، ونحو 48.6 % في بقية دول العالم.. وأنه في  في الدول املُتقدِّ

ات، خالل عقدين)5(، وإن كانت  عاملنا العربي، تضاعف عدد رياض األطفال ما بني 3 إلى 6 مرَّ

ِنسبة االلتحاق تتفاوت بشكٍل كبير، من بلٍد عربيٍّ إلى آخر، نتيجة عوامل عديدة؛ من أبرزها تفاوت 

ُمستوى الرخاء املادي، وتوفير التمويل الالزم إلنشاء هذه املؤسسات التعليمية.
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تجارب عاملية
له  الِعقد احلالي، يتبنيَّ  التعليم األساسي، على مدار  واملُدِقق في التصنيف العاملي جلودة 

بجالء أن الدول األكثر استحواًذا واحتفاظــًا باملراتب األولى، هي ذات الدول األكثر اهتمامـًا كمـًا 

وكيفـًا برياض األطفال.. وفيما يلي نظرة على بعض التجارب في هذه الدول:

تجربة سنغافورة 
وهي برغم حداثتها، قياســًا بتجارب ُأخرى عريقة، فإنها من أكثرها ديناميكيًة في التطوير، 

ومرونًة في استيعاب ُمعطيات تقنيات العصر، وتقيق أكبر استفادة منها، ووفقــًا للنظام املُعَتمد 

حاليــًا، فإن التدريس مبؤسسات احلضانة في سنغافورا، ُمتد لسنتني، قبل الولوج إلى املدرسة 

االبتدائية، وذلك في إطار برنامج تعليمي لألطفال من ُعمر 4 إلى 6 سنوات.. وتعمل احلضانة 

يوميـًا،  4 ساعات  إلى   3 بني  ما  الِفعليَّة  الدراسة  وتتراوح ساعات  األسبوع،  في  أيام  خمسة 

اللُّغويَّة،  ي املهارات  ُتنمِّ اليومي بشكل رئيس، أنشطًة  البرنامج  ن  تني، ويتضمَّ مة على حصَّ ُمقسَّ

ومهارات األعداد األساسية، واملهارات االجتماعية، ومهارات اإلبداع، وحل املُشكالت، وإضافة 

إلى اللُّغة األم للبالد، وهي امليلي، أو التَّاِمل.. يستعمل األطفال ُلغتني، االجنليزية كُلغة أولى، ثم 

الصينية.. ورياض األطفال عمومـًا، فيما عدا األجنبية منها، تعَتمد النظام التعليمي نفسه في 

املدارس، حيث يشتمل العام الدراسي على أربعة فصول دراسية، وُكل فصل دراسي يستمر ملُدة 

عشرة أسابيع، تبدأ الدراسة في الثاني من يناير كل عام، وهناك ُعطلة ملُدة أسبوع، بعد الفصل 

العام  نهاية  وُعطلة  أسابيع،   4 ملُدة  العام  نصف  ُعطلة  تستمر  بينما  والثالث،  األول،  الدراسي 

الدراسي ملُدة 6 أسابيع.. وتبدأ احلضانات في عملية تسجيل األطفال، من بداية شهر مارس 

من كل عام، وعلى أولياء األمور االتصال باحلضانة التي يريدون التقدمي ألطفالهم بها، للحصول 

على املزيد من املعلومات.. ويدير القطاُع اخلاصُّ ُجلَّ احلضانات في سنغافورا، وما يتبعها من 

مؤسسات ومنظمات اجتماعية ومالية.

ل  ومن أبرز ِسمات التجربة السنغافورية، والتي أسهمت في تقيق أعلى الِنّسب في ُمعدَّ

ان املُجيدين للقراءة والكتابة، بعموم مناطق جنوب شرق آسيا.. األهداف الواضحة، التي  الُسكَّ

دت للمناهج، والتي يقوم على تدريسها ُنخبة من املُعلِّمات واملُعلمني، ذوي الكفاءة والتدريب  ُحِدّ

اجليِّد، الذين ينخرطون بشكٍل دوريٍّ في ورش عمل وحلقات تدريب للترقِّي، واكتساب املزيد من 
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اخلبرات، كما أنهم يحصلون على رواتب وحوافز مادية ُمجزية، وبحسب ما هو معلن في إطار 

خطة تطوير املناهج ، فإنها تسعى إلى تقيق األهداف التالية:

ــ  جعل الطفل قادًرا علي متييز اخلطأ من الصواب.

ــ  وأكثر مرونًة وُقدرًة علي التكيُّف. 

ــ  وصاحب تفكير ُمستِقل ونقدي. 

ــ  وقادر على التواصل مع اآلخرين بصورة فاعلة. 

ــ ويسعى ويثابر للتعلُّم. 

ــ وُمساهم ونشط في العمل بفاعلية ِضمن فريق. 

ــ ويتحلَّي بروح االبتكار.

ــ وُيحب الوطن، واالنتماء إليه.

جتربة فنلندا

في أموٍر وأوجٍه كثيرة، تتشابه جتارب رياض األطفال في الدول االسكنديناڤية، التي تتبوأ 

مة في التصنيف العاملي جلودة التعليم األساسي.. وُتعدُّ التجربة الفنلندية،  جميعها مراكز ُمتقدِّ

ع األنشطة، والكوادر التي  األكثر تقدمــًا بني هذه التجارب؛ كونها جتمع بني جودة املناهج، وتنوُّ

متتلك الكفاءة واملهارة في جعل األطفال أكثر إقدامــًا، تعليميــًا وتربويـًا.. وُيشير تقرير حديث، 

رة ورياض األطفال،  بعنوان: "نبذة ُمختصرة عن التعليم في فنلندا"، إلى أن مرحلة الطفولة املُبكِّ

تشتمل على الرعاية والتعليم والتدريس؛ لدعم النمو املُتوازن لألطفال، وتنميتهم وتعليمهم، وأن ُكلَّ 

طفل ما دون ِسنِّ السادسة، يتمتَّع بحق شخصي لاللتحاق بهذه املرحلة املجانية واالختيارية.. 

وتلتزم البلديات بتوفير هذا التعليم، الذي يتميَّز بانتهاج اللعب احُلّر، والتعليم التلقائي، خارج 

الفصول التقليدية، من ِخالل  الطبيعة، وفي ُكلِّ حاالت الطقس وظروفه، مع ُمشاركة الوالدين في 

كثيٍر من أنشطة التعليم.

والهدُف األساُس من هذه املرحلة، ال يكون األكادييات ذاتها، ولكن "تعلُّم كيفيَّة التعلُّم..؟"، 

ن حوله، وتنمية املهارات األساسية.. وبحسب  واكتساب الطفل صورة ذاتية إيجابية عن نفسه، وعمَّ

ت عليه املبادئ التي وضعتها الوكالة الفنلندية للتعليم، فإن تعلُّم األطفال في مرحلة ما  ما نصَّ

جتد  أن  النادر  ومن  واهتماماتهم،  لُقدراتهم  وفقــًا  املجاالت،  ُمختلف  في  يكون  املدرسة،  قبل 

ون حول طاولة، ُمسكني أوراقــًا وأقالمــًا، ولكن الطبيعي جًدا أن  األطفال في هذه املرحلة يصطفُّ
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جتدهم يلعبون في الوحل، ويبنون السدود باألحجار، ويتسلَّقون األشجار، وُيارسون ُلعبة املتجر 

ون أموااًل رمزية لعمليات البيع والشراء. التخيُّلي، فيبيعون ُمنتجات لبعضهم، ويعدُّ

تجربة اليابان 
إلى  ُمبديــًا إعجابه الشديد بها، ُمشيًرا  الباحث چيس شيلدز،  اًل،  ث عنها ُمطوَّ وقد تدَّ

ل من التربية غير املُنضبطة  أن رياض األطفال في اليابان، هي مبثابة الطريق الصحيح للتحوُّ

واملُدلَّلة، التي يتعرَّض لها الطفل في املنزل، إلى التربية الصارمة في االبتدائية، حيث يشترك 

من أربعني إلى خمسني طفاًل في مدرسة واحدة، وتتحول الرغبات من رغبات فردية إلى رغبات 

سن  إلى  الثالثة  ِسنِّ  من  إحلاق صغارهم  األمور،  ألولياء  َيِحقُّ  أنه  باإلشارة  جديٌر  جماعية.. 

السادسة في رياض األطفال، التي يزيد عددها في املعمورة اليابانية على 60 ألف روضة، 40 % 

منها تتبع احلكومة، و 60 % يديرها القطاع األهلي، ومن أهم ما ييِّز هذه التجربة، الدور الذي 

والُقدرة  التعاوني بني األطفال،  السلوك  تنمية  بالكفاءة واخلبرة في  تتمتع  والتي  املُعلِّمة،  تلعبه 

على تكوين املزيد من القَيم اإليجابيَّة داخل الروضة، من ِخالل تدريس منهج تعاملي فريد، يدعو 

إلى اإلعجاب.

يوجد في رياض  ُمعلِّمة واحدة، وال  عليهم  ُتشرف  ُكل قسم على نحو 30 طفال،  ويشتمل 

األطفال اليابانية ُمعلِّمون ذكور، فقط سيدات.. وفترة الدوام اليومية، متتدُّ إلى خمس ساعات، 

س األطفال، إالَّ أن الفلسفة اليابانية ُتبرر ذلك، بأن  ويأخذ البعض على هذه التجربة، حالة تكدُّ

س ال يتم بصورة عشوائية، بل على نحٍو ُمنتِظم للغاية، بحيث ُيتيح عدد األطفال، ُفرصًة  هذا التكدُّ

ف إلى أمناط سلوكية عديدة، واالستفادة من ِخالل توجيه املُعلِّمة  أفضل لُكل طفل، من أجل التعرُّ

للمواقف التربوية الصحيحة، وُمارسة ِخبرات علميَّة واجتماعيَّة ضروريَّة لنموهم وتوازنهم.

واللغة،  والطبيعة،  ة،  الِصحَّ هي:  أساسية؛  مجاالت  ِستِّ  على  الدراسي،  املنهج  ز  ويتركَّ

واحلساب، واملوسيقا، والفنون اأُلخرى.. وعادًة يبدأ اليوم الدراسي في الساعة الثامنة والنصف 

على  األطفال  يساعدون  الذين  املُربِّني،  من  وتوجيه  بإشراف  احُلّر،  اللعب  من  بفترة  صباحــًا، 

تصميم وبناء القالع الصغيرة، واللعب في صناديق الرمال، والتزحلق، واألرجوحات، ونحوها من 

األلعاب واألنشطة، وقد تظل فترة اللِّعب احُلر هذه، ُمتدة إلى ُمنتصف الصباح، بعدها ُتعطى 

فترة استراحة قصيرة لألطفال، يذهبون فيها إلى دورات املياه، ثم ُيدعون إلى اجتماع، تضره 
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ه  ُمديرة احلضانة، لتحيَّة األطفال، الذين يبادلون التحية باألناشيد، ثم ينفضُّ االجتماع، ليتوجَّ

على  احلاصل  ومنهم  ُعليا،  تربوية  الت  ُمؤهِّ على  احلاصلني  من  )ُجلُّهم  املُربني  األطفال بصحبة 

مة(، إلى فصول الدوام الدراسي؛ لالنخراط في األعمال املنهجية اجلادة،  دراسات تربوية ُمتقدِّ

بعدها يتناولون طعام الغداء، وُينحون ُفسحًة من الوقت، ُمدتها نصف ساعة، ُيارسون فيها 

عون حاجيَّاتهم، انتظاًرا  مون أنفسهم؛ لتنظيف ُحجرات الدراسة، بعدئٍذ ُيجمِّ اللعب احُلر، ثم ُينظِّ

رياض  في  الدوام  نهاية  تكون  ما  وعادًة  منازلهم،  إلى  العودة  رحلة  في  الذي سُيقلُّهم،  للباص 

األطفال، نحو الساعة الواحدة ظهًرا.

ويلعب أولياء األمور دوًرا ُمهمــًا في تعليم أطفالهم، ِخالل فترة التحاقهم بالروضات، سواء 

ى  ى باليابانية )يو تشني(، أم التابعة لوزارة العمل، والتي ُتسمَّ التابعة لوزارة التعليم، والتي ُتسمَّ

)هو يكني(، أو الروضات األهلية، وذلك من ِخالل توفير ُكتب لهم، وَبّث برامج تليفزيونية، تدفعهم 

لكي يكونوا أكثر جتاوبـًا وفاعليًة في التربية املنزلية، وتدريب أطفالهم على اآلداب والسلوكيات 

م؛ وكذا بعض املهارات اللفظية، والعددية ذات الصلة باملواضيع املُقررة في  السليمة، واللعب املُنظَّ

مناهجهم.. وعلى أطراف العاصمة طوكيو، تقع واحدٌة من أجمل وأفضل الروضات في العالم، 

زة لألطفال؛  وهي روضة أطفال فوچـي، حيث ال يوجد جدران، فقط مساحة كبيرة مفتوحة، ُمجهَّ

ملُمارسة ُمختلف أنواع األنشطة واأللعاب، وُيطبَّق املنهج على أرض الواقع.

تجربة كوريا الجنوبية 
ة أيًضا في تطوير رياض األطفال، ومن األسباب الرئيسة  مة واملُهمِّ وهي من التجارب املُتقدِّ

في نهضة التعليم، التي تشهدها البالد في الوقت احلاضر.. وما بني سن الثالثة أو الرابعة، وبني 

السادسة أو السابعة، وفقـًا لنظام العمر الغربي)5(، يلتحق األطفال بالروضات، التي ُيطلَق عليها 

ز  ج الدراسة فيها إلى ثالث مراحل، أو باألحرى ُمستويات، وُتركِّ بالكورية )يو تشي وون(، وتتدرَّ

برامج التدريس على دمج التعليم األكاديي، جنبــًا إلى جنب مع األنشطة الترفيهية واأللعاب، 

ز عليها ُمعلِّمو ومعلمات رياض األطفال في تدريس املنهج؛ هي:  وثمة أربعة جوانب أساسية، ُيركِّ

النمو اللغوي الوجداني، والنمو اجلسمي، ومنو الذكاء العام، والتكيُّف االجتماعي.

واملُستهدف منها تقيق: التربية من أجل التمتع باحلياة، والتربية من أجل األمانة، والتربية 

إلى  املُستمر  التطلُّع  الكورية،  األطفال  رياض  ِسمات  أبرز  ومن  معنى..  ذات  حياة  أجل  من 
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الروضات بشكٍل الفت، األجهزة  وتنتشر في  الوطنية..  الُهويَّة  ِحفظ  احِلرص على  احلداثة، مع 

ك اآلمن داخل قاعات  وُبوتات ذات الوجوه التلفازية، والتي ُيسَمح لها بالتحرُّ التعليمية احلديثة، والرُّ

ث مع األطفال، وقراءة الدروس بصوٍت مسموع، إذا ُطِلب منها ذلك، واألطفال  الدراسة، والتحدُّ

كثيًرا. يحبونها 

وبحسب چـوي نون، وهي باحثة في مؤسسة كيريس )مؤسسة األبحاث التربوية الكورية(، 

للكوادر  اجليِّد  التأهيل  على  باألساس  مبنيٌّ  األطفال،  رياض  في  الكورية  التجربة  جناح  فإن 

م بصورة ُمنتظمة، للقائمني كافًة على ُدور رياض األطفال،  البشرية، والدورات التدريبية، التي ُتقدَّ

الكوادر  تأهيل  ُمستوى  حول  ُمقارنة،  دراسة  وكانت  وعاملني..  وُمشرفني  وُمربِّني  ُمديرين  من 

البشرية، للتعليم في رياض األطفال، قد أفضت إلى أن كوريا اجلنوبية، تتفوق في ذلك على الكثير 

من الدول، ومنها الواليات املتحدة األمريكية.

وكانت أكثر من قناة تلفازية كورية، قد بثَّت برنامجــًا وثائقيــًا، يحمل عنوان: "ربط اللسان"، 

دون إخضاع أطفالهم، ُمنذ ِسنٍّ  ز على ظاهرة ُمنتشرة لدى كثيٍر من أولياء األمور، حيث يتعمَّ ركَّ

رة، وقبل االلتحاق برياض األطفال، إلجراء عملية جراحة في ألسنتهم، حتى ُيحسنوا الُقدرة  ُمبكِّ

على ُنطق احلروف اإلجنليزية، بشكٍل سليم، حيث يجد الطفل الكوري، صعوبة كبيرة في ُنـطق 

حرف )L(، وحرف )R(.. وُيشير د. نووه كوجن صن، اإلخصائي في علم النفس، إلى أن ثمة 

َهَوًسا حقيقًيا، لدى طائفة تزداد أعدادها من اآلباء الكوريني، نحو إحلاق أطفالهم بالروضات 

املُتخصصة بالُلّغة اإلجنليزية، حيث يعتقدون بأن هذه الُلّغة، هي ُمفتاح التعامل مع العالم.. وعادًة 

بالُلّغة الكورية )هاجوانز( Hagwons، التي  يجو هذه الروضات، مبدارس ُتدعى  ما يلتحق خرِّ

يدرس فيها التالميذ، مواد احلساب والعلوم باللغة اإلجنليزية.

تجربة الواليات املتحدة األمريكية 
القوانني  تتباين  حيث  عها،  تنوُّ في  يكُمن  وثراؤها  الثراء،  من  بكثيٍر  تتسم  جتربة  وهي 

التي  التدريس،  وأساليب  املناهج،  تتباين  كما  ُأخرى،  إلى  واليٍة  من  لها،  مة  املُنظِّ والتشريعات 

ْوَضات، وعلى وجه العموم فإن نحو ُثلَثي أطفال الواليات املتحدة األمريكية، من ُعمر  تتبعها الرَّ

ثالث إلى ست سنوات، يلتحقون برياض األطفال، أو ما ُيعَرف مبراكز الرعاية النهارية، والنمط 

السائد لشكل الفصول في الروضات األمريكية، أقرب إلى شكل فصول الروضات واحلضانات 
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واملقاعد الصغيرة. الدائرية،  الطاوالت  العربية، من حيث وجود  في كثير من مناطقنا 

وفي ِظلِّ ما طرأ من تعديل في قانون التعليم اإللزامي، بكثيٍر من الواليات، صارت السنة 

األخيرة من رياض األطفال، هي السنة األولى من التعليم الرسمي؛ ومن َثمَّ ُجزًءا أساسيــًا من 

يكون  الواليات،  في  املناطق  بعض  باستثناء  إلزاميـًا،  يكون  فيها  واحلضور  املدرسي،  النظام 

احلضور لنصف يوم فقط.

وفي عموم رياض األطفال األمريكية؛ وبخاصة األهليَّة منها، ُتطبَّق أساليب تدريس حديثة، 

مة؛ من أجل توفير تعليم إيجابي لألطفال، ُيحقق  مدعومة ببرامج ُيسَتعان فيها بتقنيَّات تعليم ُمتقدِّ

لهم منافع اجتماعية، وفوائد معرفية وسلوكية.. وُيعدُّ "تعليم النطاق العالي"، هو األسلوب األكثر 

يته وفاعليته، في اإلثراء املعرفي  استخدامــًا في ُجلِّ رياض األطفال األمريكيَّة، بعد أن أثبت جدِّ

واألطفال،  املُعلِّم  بني  التفاعل  من  الكثير  يتطلَّب  تفاُعلي،  أسلوب  فهو  األطفال،  لدى  والسلوكي 

ل املسئولية، حيث  ف مبدأ "التخطيط، والتنفيذ، واملُراجعة"، مبا ُيساعد األطفال على تمُّ ويوظِّ

ويكون  أعمارهم،  مع  تتناسب  والتي  تنفيذها،  يبغون  التي  ألنشطتهم،  التخطيط  في  ُيساهمون 

مــًا،؛ ومن أبرز هذه األنشطة، "طاولة املاء"، و "البناء بالطوب"،  هـًا، وُمقوِّ املُعلِّم ُمرشًدا لهم، وُموجِّ

و "منطقة الرسم"، و "منطقة اللِّعب احُلر"، وعادة تتم هذه األنشطة ِضمن مجموعات، وفي نهاية 

النشاط ُيناِقش املُعلِّم األطفال في ماذا فعلوا..؟! وما مكمُن إعجابهم مبا فعلوا..؟ ما اخِلبرات 

اكتسبوها..؟ التي 

جدير باإلشارة، أن وليَّ األمر ُيكنه إحلاق ِطفله بالروضة، وفقــًا للتواريخ التي ُتدد من 

ِقبل الواليات، وغالبـًا ما يكون ذلك ِخالل الصيف أو اخلريف، وإذا ما جتاوز ِسنُّ الطفل اخلامسة 

ل من التعليم  في والية ليس إلزاميـًا فيها، الذهاب إلى روضة األطفال، فسيتم إحلاقه بالصف األوَّ

اإللزامي.

تجربة الصني
كانت الصني قد شهدت ِخالل العقود القليلة املاضية، تطوًرا نوعَيا وكيفًيا كبيًرا، في نظامها 

املعمورة  عموم  في  الروضات،  انتشار  زاد  حيث  منه،  نصيبـًا  األطفال  رياض  نالت  التعليمي، 

باحُلكم  بعضها  يتمتَّع  التي  املُقاطعات،  إدارات  ِقبل  من  االهتمام  الصينية، وحظيت مبزيد من 

جيِّدة،  عليها  اإلقبال  ِنسبة  فإن  انية،  مجَّ ليست  الروضات  من  الكثير  أن  من  وبالرغم  الذاتي، 
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عة،  ز املناهج على تعلُّم مبادئ القراءة والكتابة، واحلساب، والعلوم البسيطة، واألنشطة املُتنوِّ وُتركِّ

والفنون، واأللعاب الترفيهية، وفي كثيٍر من املُقاطعات ُيشارك أولياء األمور بفاعليَّة، في تكامل 

ُدور رياض األطفال، وتقيق أهدافها، وُيكن لألطفال من ِسنِّ الثانية وحتى السادسة، االلتحاق 

ج التعليم  بالروضات، التي ُيطلَق عليها بالصينية اسم "يو أر يوان"، والتي ينقسم أو باألحرى يتدرَّ

فيها، ِضمن أربع مراحل؛ هي: مرحلة احلضانة ومجموعة اللعب، وتكون لألطفال من ِسنِّ الثانية 

نيا، لألطفال من ِسنِّ الثالثة إلى الرابعة، ومرحلة صفوف  إلى الثالثة، ومرحلة صفوف احلضانة الُدّ

ز  التي جُتهِّ التمهيدي،  الرابعة إلى اخلامسة، وأخيًرا مرحلة  الُعليا، لألطفال من ِسنِّ  احلضانة 

لالنتقال إلى التعليم االبتدائي اإللزامي، وهي لألطفال من اخلامسة إلى السادسة.. وفي بعض 

املُقاطعات، ال توجد مرحلة التمهيدي هذه، وذلك وفقــًا لقانون تنظيم التعليم احمللِّي للُمقاطعة.

تجربة أملانيا 
ُتعَرف رياض األطفال في أملانيا باسم كيتا )Kita(، وهي اختصار ملُصطلح أملاني، معناه 

مة للروضات، واملُعمول بها حاليـًا،  بالعربية "مركز العناية اليوميَّة لألطفال"، ووفقــًا للقوانني املُنظِّ

فإن األطفال يلتحقون بها في ِسنِّ الثالثة وحتى السادسة، والتعليم فيها ليس إجباريــًا، وليس 

انيـًا بالُكلِّية، بل هو مدعوم ُجزئيـًا، بحسب ُمستوى دخل والَدي الطفل.. وكثير من الروضات،  مجَّ

لة، واألديرة والكنائس، وُيتيح ُكلٌّ منها نهًجا  ُتدار من ِقَبل بلديات املُدن، واجلمعيَّات األهلية املُسجَّ

تعليمًيا ُمعيًَّنا، من أكثرها ذيوعـًا النهج املونتيسوري، والنهج البرالينزي، ونهج ريـچيو إييليا، 

إضافًة إلى النهج املُتَّبع في كثيٍر من رياض األطفال، املُنشأة في املناطق النائية والغابات.

والتعليم،  التربية  مجال  في  عالية،  ِخبرات  وذات  بة،  ُمدرَّ كوادر  الروضات،  على  وُيشِرف 

ُمناسب ألداء  تربوي  يكون حاصاًل على مؤهل  أن  الروضات،  ُمربٍّ في هذه  ُكل  على  وُيشتَرط 

ِمهنته، وأن ينخرط في ورش عمل ودورات تدريبية بشكل ُمنتظم.. وتبدأ فترة الدوام اليومي في 

الروضات، من الساعة السابعة صباحـًا، وقد متتد حتى اخلامسة مساًء، يتخللها استراحتان 

رئيستان، وثمة بعض الروضات التي تتيح وقتـًا إضافيـًا مسائيـًا، لألطفال الذين اقتربوا من ِسنِّ 

االبتدائية. باملدرسة  االلتحاق 

 ،Tagesmutter "َة ما ُيعَرف في أملانيا باسم "احلاضنة اليومية وإلى جانب رياض األطفال، ثمَّ

وهي فتاة ذات ِخبرة في مجال التربية والتعليم، تعمل بشكٍل ُمستِقلٍّ عن الروضة، وتذهب إلى ِعدة 
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منازل، باالتفاق مع أولياء األمور، لتعتني بتعليم وتربية ما يتراوح بني 3 إلى 5 أطفال، في ِسنِّ 

ت يتلقني الدعم واإلشراف من ِقبل اجلهات املعنية  اخلامسة كَحدٍّ أقصى، واحلاضنات املُستقالَّ

بإدارة التعليم احمللِّي.

تجارب إقليمية:
د التجارب في مجال إنشاء وتطوير رياض األطفال، إالَّ أن  وإقليميــًا، وتديًدا عربيــًا، تتعدَّ

مة،  اإلجنازات في هذا الشأن ال زالت قليلة، أو باألحرى خجولة، قياســًا مبا حققته الدول املُتقدِّ

م، الذي تقق  ر التصنيف العاملي جلودة التعليم، وإن كان ثمة تفاوت في ُمستوى التقدُّ التي تتصدَّ

من بلٍد عربيٍّ إلى آخر، ووفقــًا لتقرير صادر عن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فإن 

كثيًرا من البلدان العربية، يكاد التعليم ما قبل املدرسي فيها، ينحصر على القطاع اخلاص، حيث 

تصل الِنّسبة في بعض البلدان إلى 80%، وتصل الِنّسبة إلى 100% في ُكلٍّ من فلسطني وُجُزر 

القمر.

تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وهي واحدة من أجنح التجارب العربيَّة في الوقت احلاضر، حيث بلغت ِنسبة القيد اإلجمالية 

والتعليم، كانت قد أدرجت  التربية  باإلشارة أن وزارة  أكثر من 95%، جديٌر  برياض األطفال، 

مرحلة رياض األطفال ِضمن الوثيقة الوطنية ملناهج التعليم، وُمنذ العام الدراسي 2002/2003م، 

رياض  ملرحلة  وحدتني  فوضعت  الذاتي")6(،  التعليم  "استراتيـچيَّة  بـ  ُيعَرف  ما  بتطبيق  بدأت 

ر، يضع قاعدة متينة للبناء التعليمي، وُيساعد على صقل  األطفال، ِضمن اإلعداد ملنهج وطني ُمطوَّ

ي ُقدراتهم؛ كما ُيعزز النمو املُتكامل  ر طاقاتهم، وُيطلق عنان خيالهم، وُينمِّ إبداعات األطفال، وُيفجِّ

واملُتوازن للطفل، وُيهيِّئه نفسيـًا وعقليـًا واجتماعيـًا وبدنيـًا، للدخول إلى املرحلة االبتدائية)7(.. 

مــًا وُمديًرا لعملية التعلُّم النشطة، التي  وفي التجربة اإلماراتية، َتغيَّر دور املُعلِّمة، مبا يجعلها ُمنظِّ

ز الطفل على البحث واإلبداع. ويسعى املشروع اإلماراتي، لتحقيق مزيٍد من االرتقاء مُبعلِّمة  ُتفِّ

رياض األطفال، من ِخالل االنخراط في التدريب، وورش العمل، واكتساب املزيد من املهارات في 

ف إلى مظاهر االبتكار لدى  التدريس لهذه الفئة من الصغار؛ وبخاصة املهارات املُتعلِّقة بالتعرُّ

التعليمية،  للطفل، مع املواقف  ر  املُبكِّ التفاعل  التقارير حول  األطفال، ومهارة مالحظة وتسجيل 
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م، واستخدامه  ومهارة تديد األهداف التربوية، ومهارة إكساب األطفال ُحبَّ التفكير العلمي املُنظَّ

ف إلى أمناط تعلُّم األطفال املُبتكرين، ومهارة التقومي اجليِّد لُكل  في احلياة العملية، ومهارة التعرُّ

ومهارة  وإمكاناته،  وقدراته،  ذاته،  في  الطفل  ثقة  تعزيز  ومهارة  األفكار،  لطبيعة  وفـقـــًا  طفل، 

عة، تتناسب والُقدرات االبتكارية استخدام ُطرق تدريس ُمتنوِّ

الراجعة، من  التغذية  املناسب، في ضوء  بالوقت  فيها،  التعديل  إمكانية  لدى األطفال، مع 

رواية  فن  ومهارة  املُختلفة،  التعليمية  الوسائط  استخدام  ومهارة  أنفسهم،  األطفال  ابتكارات 

ة جًدا لتشويق األطفال، وحثِّهم على املزيد من اإلبداع  القصة لألطفال الصغار، وهي مهارة مهمَّ

األطفال. انتباه  عة، بصور جتذب  املُتنوِّ اخِلبرات  وتقدمي  املعارف،  تبسيط  ومهارة  واالبتكار، 

تجربة جمهورية مصر العربية
ومن أبرز ما تتسم به هذه التجربة، وجود ُمستوَينْي من رياض األطفال، ُمستوى الصف 

ل، أو )KG1(، وُمستوى الصف الثاني، أو )KG2(، وتتباين تبعية رياض األطفال في مصر،  األوَّ

ما بني وزارة الشئون االجتماعية، واجلمعيات األهلية، ومناهجها تهدف باألساس تنميَة اجلانب 

م لدور احلضانة، فإنه  االجتماعي واملعرفي لدى األطفال.. وبحسب املادة 56 من القانون املُنظِّ

يِحقُّ لألطفال ما بني ِسن الرابعة والسادسة، االلتحاق بفصول رياض األطفال، وتكون أولوية 

م، وال ُيقَبل األطفال ما دون الرابعة من العمر، وال يجوز قبول  القبول ملن هم أعلى في ِسنِّ التقدُّ

القيد  ِنسبة  أن  باإلشارة  جديٌر  األطفال..  رياض  بفصول  اإللزام،  ِسنَّ  وصلوا  الذين  األطفال 

للتعلُّم،  العاملي  املوجز  لتقرير  وفقــًا   ،%  25 الـ  تتجاوز  ال  مصر،  أطفال  رياض  في  اإلجمالي 

الصادر عن معهد اليونسكو لإلحصاء.

تجربة اململكة العربيَّة السعوديَّة 
لقد حققت جتربة اململكة تقدمــًا في السنوات األخيرة، وإن كان سقف الطموحات، أعلى 

لها إبَّان  ت بِعدة مراحل تطويرية، كان أوَّ بكثير ما تقق.. وجتدر اإلشارة أن هذه التجربة مرَّ

ل روضة حديثة، تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات،  العام الدراسي 1395/1396هــ، بإنشاء أوَّ

مبكة املكرمة، تضم عشرة فصول، يلتحق بها 200 طفل، يشرف عليهم 16 معلمة، إلى جانب 

العديد من الروضات املُنشأة من ِقبل القطاع األهلي، والتي تشرف عليها وزارة املعارف آنذاك.. 
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ع في ُرقعة انتشار الروضات، سواء  وفي العام 1402هـ، انطلقت املرحلة الثانية، مبزيٍد من التوسُّ

ع على مدار السنوات التالية، وصارت الروضات ُتعد  الرسمية أم األهلية، وتواَصل هذا التوسُّ

ع واالنتشار، الذي شارك فيه  عة وداعمة لهذا التوسُّ باآلالف؛ خاصة في ِظل صدور قوانني ُمشجِّ

القطاع األهلي ووزارة التعليم ووزارة العمل والشئون االجتماعية والعديد من اجلهات اأُلخرى، 

مثل الهيئة امللكية باجلبيل، واحلرس الوطني وغيرها.. وكان قد ُأعِلن مؤخًرا عن افتتاح مئات 

الروضات احلديثة، التي تستقبل املزيد من األطفال، دون ِسنِّ املدرسة، في عموم مناطق اململكة، 

كما ُأعِلن عن برامج تدريبية، تلتحق بها ُمعلِّمات الروضات؛ لإلثراء املعرفي في مجال التدريس 

لألطفال، واكتساب املزيد من اخِلبرات على أحدث ُطرق وأساليب التعامل مع هذه الفئة الُعمرية 

الصغيرة.. إلى جانب ذلك، ثمة اجتاه قوي لدى املسئولني عن التعليم في اململكة؛ إلحداث تغيُّرات 

ة في تطوير مناهج رياض األطفال، ُمستفيدة من التجارب الناجحة، التي ُطبِّقت في بعض  ُمهمَّ

ُكلِّ طفٍل  والتي من بني أهدافها، حصول  يدفع نحو تقيق رؤية 2030م،  مة، مبا  املُتقدِّ الدول 

التعليم،  وزارة  وكانت  عة..  ُمتنوِّ خيارات  وفق  اجليِّد،  التعليم  ُفرصة  على  كان،  أينما  سعودي، 

اخلدمات  تطوير  ومؤسسة   ،NAEYC الصغار  األطفال  لتعليم  الوطنية  اجلمعيَّة  مع  بالتعاون 

العربية  اململكة  في  النمائية  ر  املُبكِّ التعليم  "معايير  عنوان:  تت  وثيقة  أصدرت  قد  التعليمية، 

ل عليه لتحقيق الطموح  السعودية لألطفال من ُعمر 3 إلى 6 سنوات"، والتي مُتثل مصدًرا، ُيعوَّ

رة، بأنحاء اململكة كافًة، نحو االرتقاء مبنظومة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة املُبكِّ

النواجت  بشأن  هات  بالتوجُّ واألمهات،  واآلباء  املُعلِّمات،  وكذا  الروضات؛  قيادات  وتزويد 

مي  وُمقدِّ املُربِّني،  دعم  جانب  إلى  املُختلفة،  ر  التطوُّ ومراحل  يتناسب  مبا  لألطفال،  عات  والتوقُّ

الرعاية، في تصميم ِخبرات أكثر، من حيث الُعمق والهدف، وأن تكون ُمتالئمة منائيــًا مع تطور 

الصغار)8(. األطفال 

تجربة اململكة املغربية
ي  م، على املُستوَينْي: الكمِّ ُتعدُّ من التجارب العربية اجلديرة باالحترام؛ نظًرا ملا ُتققه من تقدُّ

والكيفي، حيث شهدت املناهج وُطرق التدريس في رياض األطفال، نقلًة جيِّدة، وحققت الروضات 

ِنسبة استيعاب جتاوزت الـ 63 %، ملن هم في ِسن تتراوح بني أربع وست سنوات، وهي فترة 

لي والتربية ما  سنوات رياض األطفال باملغرب.. وكان تقرير يحمل عنوان: "بيداغوجيا التعليم األوَّ
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الت التي شهدها املُجتمع املغربي، في السنوات  قبل املدرسة في املغرب"، قد أشار إلى أن التحوُّ

األخيرة، مبجاالت االقتصاد والثقافة والتكنولوچيا واإلعالم، أسهمت إلى َحدٍّ كبير في ُمضاعفة 

م، وأضاف التقرير: "إن  غرى، وبأساليب تربيتها، وإعدادها للتمدُرس املُنظَّ االهتمام بالطفولة الصُّ

الت  اإلقبال على رياض األطفال، ومؤسسات التعليم األولي، مبفهومها العصري، جاء نتيجة توُّ

عميقة، شملت باألساس بنيات اأُلسرة، واملدرسة، ووظائفهما، فظهور اأُلسرة التربوية، وخروج 

ر الوسائل السمعية والبصرية، ونهج سياسة تعميم التعليم، ليشمل  املرأة إلى ميدان العمل، وتطوُّ

البرامج  إلى  احلاجة  ازدياد  على  ساعد  هذا  ُكل  كافًة؛  البالد  بأنحاء  وينتشر  األطفال،  جميع 

رة، وعلى وضع ِصغار األطفال، في مؤسسات وفضاءات تربوية، تتوافر فيها شروط  التربوية املُبكِّ

األمن والسالمة والرعاية، فضاًل عن ظروف التثقيف والتكوين والتحضير للتمدرس األساسي)9(.

تجربة اململكة األردنية الهاشمية
املُستويات  أعلى  من  الكبيرة  والرعاية  األخيرة،  السنوات  في  ُبِذلت  التي  اجلهود  بفضل 

إلى  أربع  الروضة )من  القيد اإلجمالية لألطفال في ِسن  ِنسبة  الهاشمية، تصاعدت  الدولة  في 

ست سنوات(؛ لتصل إلى نحو 40%، وفقــًا ألرقام معهد اليونسكو لإلحصاء، وقد َمَنحت الدولُة 

ع بإنشاء رياض األطفال، في  القطاَع األهليَّ الكثيَر من االمتيازات؛ لزيادة ُمشاركته في التوسُّ

عموم البالد، حتى صار له الدور األكبر في االنتشار اأُلفقي لهذه الروضات، التي وصلت ِنسبة 

استيعابها، من مجموع املُقيَّدين بالتعليم ما قبل املدرسي، إلى أكثر من 85%، وإلى جانب ما 

م للطفل، ِخالل  ر كبير، صارت األنشطة واأللعاب تتل اجُلزء األكبر، املُقدَّ شهدته املناهج من تطوُّ

فترة الدوام، وثمة اهتمام كبير بتطوير ُقدرات املُعلِّمات، والكوادر املُشِرفة على هذه الروضات، 

من ِخالل تنظيم الدورات التدريبية لهم، ووقوفهم على أحدث أساليب التدريس العاملية، وفنون 

التعامل مع هذه الفئة الُعمرية.

خاتمة
لقد صارت النظرة إلى رياض األطفال في الوقت احلاضر، ُمختلفة متامــًا عن النظرة التي 

ظلَّت سائدًة ِخالل العقود املاضية؛ خاصة مع ما يشهده العالم من ُمتغيِّرات كبيرة وُمتسارعة، على 

األصعدة كافًة، التربوية والتعليمية، واالقتصادية، والعلمية، واالجتماعية، والسياسية، والبيئية؛ 



71
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

وأيضــًا على صعيد ما أفرزته ُمعطيات التقنية من طفرات غير مسبوقة، أدخلت العالم في عصر 

مة، في تطويع ذلك،  جديد، وهو عصر الثورة الصناعية الرابعة.. لقد جنحت كثير من الدول املُتقدِّ

مــًا كبيًرا، ظهرت نتائجه  واالستفادة منه، في تطوير رياض األطفال لديها، وحقق تعليمها تقدُّ

مة، بالتصنيف العاملي جلودة التعليم، ِخالل السنوات  واضحة، في احتالل هذه الدول ملراكز ُمتقدِّ

العشر األخيرة.

وفي كثيٍر من دولنا العربية، ثمة جهود جيِّدة ُتبَذل، في سبيل االرتقاء بدور رياض األطفال، 

ة، أثمرت عن تضاعف عدد املُلتحقني بالروضات،  ة ُمهمَّ وبرغم أن هذه اجلهود تستند على نقاط قوَّ

ع اأُلفقي للروضات،  ات، عبر عقدين؛ منها توافر رُءوس األموال، الكافية للتوسُّ من 3 إلى 6 مرَّ

بدول مجلس التعاون اخلليجي على وجه اخلصوص، وإقبال القطاع اخلاص في االستثمار بهذا 

الدول  من  كثيٍر  وحرص  ذلك،  على  عه  ُمشجِّ وتشريعات،  قوانني  َسنِّ  نتيجَة  التعليمي؛  القطاع 

العربية، على توفير ُفرص ُمتساوية للبنات والبنني؛ لاللتحاق برياض األطفال، وعدم التميز بني 

اجلنسني، في االستفادة من التربية قبل املدرسة، حيث ُتفيد مؤشرات القيد احلديثة، إلى املُساواة 

رة )10(.. إالَّ أن ثمة ُمعوقاٍت  ل االلتحاق مبؤسسات التربية املُبكِّ بصورة عامة بني اجلنسني، في ُمعدَّ

م أكبر؛ من بينها: وجود عجز، تتفاوت ِنسبته من  وتديات، ال زالت ِتدُّ من الُقدرة على تقيق تقدُّ

لني تأهياًل ُمناسًبا، لتربية األطفال في هذه املرحلة، ومكمن ذلك  ُقطٍر عربيٍّ إلى آخر، في عدد املُؤهَّ

عدم إقبال الكثيرين على االنخراط بهذه امِلهنة، لضعف عائدها املادي، وأيضـًا لِقلة اخلبرات لدى 

مة، التي تستقطب أصحاب الكفاءات  يجني، ولنا أن ننظر إلى رياض األطفال في الدول املُتقدِّ اخلرِّ

يجي اجلامعات، كثير منهم حصل على شهادة الدكتوراه.. ومن التحديات أيضــًا  التربوية، من خرِّ

ِقلة الوعي لدى كثير من اأُلسر، في أهميَّة إحلاق أبنائهم برياض األطفال، ُيضاف إلى ذلك أن 

التركيز في بناء رياض األطفال، يكون على املُدن واملناطق احلضرية، ويكاد ينعدم وجود رياض 

انية باألماكن النائية، كما أن احِلرص على أن تكون  كَّ عات الُسّ أطفال في كثيٍر من الُقرى، والتجمُّ

الروضات ــ من حيث املظهر ــ شبيهة مبظهر الروضات الغربية، ال يعني بالضرورة أنها صارت 

ه نحو الطبيعة،  ها التوجُّ مثلها، بل ثمة أشياء كثيرة ُأخرى، يجب أن تؤخذ في احلسبان؛ من أهمِّ

واملُمارسات  األنشطة  زيادة  ِخالل  من  وذلك  النظري،  التدريس  فقط  وليس  العملي،  والتدريس 

د  احُلرة، للتعليم الذاتي لألطفال، والتي ثبتت أهميَّتها في إجناح التجارب العاملية، كما أن تعدُّ

جهات اإلشراف على العاملني برياض األطفال )ووزارات ُمختلفة، وهيئات، ونقابات... إلخ(، ُيعد 
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ُنقطة َضعف، يجب إعادة النظر فيها، وقد الحظنا في جتارب بعض الدول العربية، التي لم يِرْد 

ذكُرها في النص، ينعدم فيها اإلشراف متامــًا، على املدارس األهلية اخلاصة.. كما الحظنا أن 

ِنسبة التأطير )عدد األطفال للُمعلِّم الواحد(، ال زالت ضعيفة، وبعيدة عن الِنّسبة احمُلددة عامليــًا، 

وهي ُمعلِّم لُكلِّ 15 طفاًل.

قات، والتغلُّب على التحديات؛ خاصة وأن كثيًرا من الدول العربية متتلك    إن قهر هذه املُعوِّ

ة، هو مكمن وسر ُقدرة العرب، في أن يكون لهم موقع ُمتميِّز بني الدول التي جنحت  ة ُمهمَّ نقاط قوُّ

في االرتقاء برياض األطفال لديها.

قات، والتغلُّب على ما يقف أمامنا من تديات..؟! فهل نحن قادرون حقــًا، على قهر هذه املُعوِّ

هوامش وحواٍش
 1ــ نسرين جبر )وآخرون(: التطور والنمو واللعب واخلدمات والتدخل املبكر ــ ص 83 ــ الناشر ورشة املوارد 

العربية ــ الطبعة األولى 2007م.

.Early childhood development 2 ــ
 3ــ من أكثرها ذيوعــًا، مونتسوري، وهيد تسارت، وريـچيو إييليا، وهاي سكوب )للمزيد انظر : نسرين جبر: 

سابق(.

 4ــ د. جنيب عياد )وآخرون(: التعليم في الوطن العربي ــ ص 13 ــ الناشر املنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم.

5 ــ إن أعمار األطفال الكوريني، يتم احتسابها بطريقة مختلفة عنها في الغرب، فعندما ُيولد الطفل الكوري، يكون 

عمره سنة واحدة، وليس يوًما واحًدا، كما أنه مع مطلع يناير من ُكل سنة، يزداد ُعمر اجلميع سنة كاملة، 

بغض النظر عن تواريخ ميالدهم احلقيقية.

ـ د. أحمد عطية أحمد: جتارب بعض الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج في تطوير استراتيـچيات  6ـ 

ـ ص 26(. ـ العدد 98ـ  مةـ  ـ فصلية ُمحكِّ التعليم والتعلُّم )مجلة رسالة اخلليج العربيـ 

7 ــ املرجع نفسه ــ ص 27.

8 ــ وثيقة "معايير التعليم املبكر النمائية في اململكة العربية السعودية" )أطفال من عمر 3 ــ 6 سنوات(.

9 ــ أ. د. الغالي أحرشاو: الطفل بني األسرة واملدرسة ــ ص 38 ــ الناشر شبكة العلوم النفسية العربية ــ الرباط 

2010م.

10 ــ مجموعة مؤلفني: خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ــ ص 90 ــ الناشر املنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم ــ الطبعة الثالثة. 
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أهم املصادر واملراجع املعتمدة
ــ ماري چين دراموند )وآخرون(: العمل مع األطفال نحو تطوير مناهج الطفولة املبكرة )دليل تعليمي( - الناشر 

اليونسكو.

الطفولة  وتنمية  التكاملي في رعاية  الشمولي  )النهج  يتعلمون  الكبار والصغار  )وُأخرى(:  ــ د. چـاكلني صفير 

العربية. املوارد  الناشر ورشة  ــ  املبكرة( 

ــ مايكل غوريان: الصبية والفتيات يتعلمون بشكل ُمختلف )دليل املعلمني واآلباء( ــ ترجمة/ هالة برمدا - الطبعة 

األولى ــ الناشر العبيكان ــ الرياض 2008م.

ــ غامن بيبي )وآخرون(: مشاريع مبتكرة ودروس وتديات في تربية وتنمية الطفولة املبكرة ــ الناشر اليونسكو.

ــ مجموعة مؤلفني: من أجل طفولة سعيدة ــ الناشر ألكسو ALECSO، بالتعاون مع ورشة املوارد العربية.

ــ تقرير  بعنوان: )نبذة ُمختصرة عن التعليم الفنلندي(.

ل من  ــ مجموعة مقاالت منشورة للكاتبني )حسني عبد احلافظ ــ فاطمة محمد البغدادي(، على مدار النصف األوَّ

العقد املاضي، مبجلة املعرفة.

ــ د. أحمد عطية أحمد: جتارب بعض الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج في تطوير استراتيـچيات 

مة ــ العدد 98(. التعليم والتعلُّم )مجلة رسالة اخلليج العربي ــ فصلية ُمحكِّ

ــ د. منار محمد إسماعيل بغدادي: تطور التعليم في ضوء جترب بعض الدول ــ الناشر املجموعة العربية للتدريب 

والنشر ــ الطبعة الثانية ــ القاهرة 2012م.

ــ عزام بن محمد الدخيل: تعلموهم ــ الناشر الدار العربية للعلوم ــ الطبعة الرابعة ــ بيروت 2015م.

ــ نسرين جبر )وآخرون(: التطور والنمو واللعب واخلدمات والتدخل املبكر - الناشر ورشة املوارد العربية - 

األولى 2007م. الطبعة 

ــ وثيقة "معايير التعليم املبكر النمائية في اململكة العربية السعودية )أطفال من عمر 3 - 6 سنوات(.

ــ مجموعة مؤلفني: معايير اعتماد رياض األطفال - الناشر املجلس الوطني لشئون األسرة - عمان )األردن( 

2016م.

ــ د. عبد احلميد عبد الفتاح )وآخر(: سلسلة نظم التعليم - الناشر إبداع للنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة 

2013م.

ــ أ. د. الغالي أحرشاو: الطفل بني األسرة واملدرسة - الناشر شبكة العلوم النفسية العربية ــ الرباط 2010م.

ــ مجموعة مؤلفني: خطة تطوير التعليم في الوطن العربي - الناشر املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 

الثالثة.  الطبعة 

ــ د. جنيب عياد )وآخرون(: التعليم في الوطن العربي - الناشر املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ـ https://ar.wikipedia.org/wiki ـ
https://mtnsh.com/138343 ــ
http://www.oujdacity.net/international-article ــ
https://www.ida2at.com/education-before-seven-between-right-and-wrong ــ
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تكنولوجيا االتصال وتقنياتها يف نقل الثقافة لألطفال

فاضل الكعبي *

املتعددة،  والعلمية  االتصالية  وأشكالها  ووسائلها،  مستحدثاتها،  بكل  التكنولوچيا،  أخذت 

شغلت  مهمة،  حضارية  ظاهرة  إلى  فاستحالت  والتخطيط،  والتفكير،  الوعي،  في  مهًما،  حيًِّزا 

املعلوماتية  ثورتها  بفاعلية  وحتركه،  توجهه،  راحت  الذي  الراهن،  واقعنا  من  واسعة  مساحة 

فيه..  أثر، ودور  ولها  إالَّ  التي ال يخلو مرفق من مرافق احلياة املختلفة،  الهائلة..  واإللكترونية 

والتالقي  التخاطب،  من  موانع،  وال متنعها  حدود،  ها  ال حتدُّ التي  العصر  لغة  بذلك  فأصبحت 

املختلفة.. والثقافات  الشعوب  بني  والفاعل،  السريع، 

من هنا أصبحت التكنولوچيا في عالم اليوم، مبثابة )احلتمية القيمية(، التي حتدد مسارنا 

القوة  هذه  تعمل  حيث  واإلنتاجي،  والصناعي،  والتربوي،  والثقافي،  واالجتماعي،  األخالقي، 

الهائلة، التي نسميها )التكنولوچيا( على إعادة صياغة هذا املسار، وتوجيهه، توجيًها مباشًرا، 

وغير مباشر، حسب إرادتها، وأفكارها، عبر الفضاءات املفتوحة التي تبثُّ البرامج الفضائية، 

وصفحات اإلنترنت، واخلطط العلمية والتقنية في وسائلها وأشكالها األخرى.. والتي تضعنا في 

وتضعنا  املتناقضة..  والسلوكيات  األخالقيات،  الكثير من  ُتنتج  متعددة  أخالقيَّة  قَيم  أمام  ذلك، 

إلى جانب ذلك، أمام َكمٍّ هائٍل من األمناط التربوية، واألشكال االجتماعية املتباينة، التي تعكس 

أمناط، وأشكال الثقافات اإلنسانية املتعددة، والتي تتصارع فيما بينها، صراًعا قيمًيا، وفكرًيا، 

وسلوكًيا، وسياسًيا، وثقافًيا متواصاًل، تتجلى صوره، ومعانيه، ودالالته عبر تكنولوچيا االتصال، 

الذي ال يتوقف عند حدود معينة.. وأفكار محددة، واجتاهات واضحة، بل ينفتح، انفتاًحا واسًعا 

إيجابًيا وسلبًيا، على كل ما تنتجه العقلية اإلنسانية وسلوكياتها، من قَيم وأشكال.. يظل )الفضاء( 

* كاتب وأديب وباحث متخصص بأدب وثقافة األطفال / العراق.
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ات واجلهات، دون أن يكون هناك مجال للسيطرة عليه.. ميدانها الواسع، املتفتح على كل القارَّ

وبذلك فقد أخضعتنا التكنولوچيا لسيطرتها، املباشرة وغير املباشرة، فتجلى ذلك بوضوح، 

سه، وال زال البعض اآلخر لم يشعر به بعد، إال أننا في  حني شعر بعضنا بهذا اخلضوع وتلمَّ

أشكالها..  من  شكٍل  بأيِّ  التكنولوچيا  سيطرة  حتت  واقعون  والالشعور  الشعور  في  احلالتني 

ونتيجة لذلك ظهرت هناك قوى متعددة في حياتنا اليومية، ُتسيِّرنا كيفما تشاء، وعلى وفق ما تريد 

شئنا أم أبينا بعلٍم منَّا أم دون علم تزداد تلك القوى مهارًة ونشاًطا، وهي قوى تكنولوچيَّة فاعلة، 

نا من كل اجتاه، بعد أن أسلمنا لها زمام أمورنا، وتركناها تنوب عنَّا في الكثير من األشياء  حتدُّ

والقضايا املهمة في حياتنا، تنوب عنا في التخطيط لواقعنا، وشكل املستقبل الذي نريده، ونوعية 

الثقافة التي يجب أن نكون عليها، وشكل امللَبس الذي يلزمنا أن نلبسه، ونوعية اإليقاع الذي جتده 

مناسًبا ألحاسيسنا، وحلركتنا، في غضبنا، وفي هدوئنا.. في فرحنا وفي حزننا.. بل وراحت 

تخطط ألحالمنا، في ليلها وفي نهارها، وتتطلَّع معنا بتطلُّعاتنا، راحت تشاركنا الفرح وتشاركنا 

احلزن!!.. تشاركنا الهداية وتشاركنا املعصية، تفتح لنا أبواب اجلنة، وتفتح لنا في الوقت نفسه 

ود!!.. وتعلمنا ما  ْفر، والسُّ أبواب النار!!.. راحت تفتح لنا دون حاجب صفحاتها الِبيض، والصُّ

نعلم وما ال نعلم به، ما نريد أن نعلمه وما ال نريد أن نعلمه!.. علمتنا أن ال ممنوع أو محظور 

ري والعلني، املقبول وغير  عندها.. فكل شيء مباح!!.. احَلَسن وغير احلسن، الَغّث والسمني، السِّ

املقبول، اخلير والشر، احلب والكراهية، ما نرضاه وما ال نرضاه!.. ما دعا له الله وما نهى عنه.. 

كل شيء لديها مباح!.. ولكل شيء مواقعه، ومصادره، ومساربه، وصفحاته، وأشكاله.. وما عليك 

ك وما ال  ( التشغيل، أو حترك الـ )Mouse( سيظهر لك بسرعة متناهية ما يسرُّ إال أن تضغط )ِزرَّ

يسرك، ما تريد وما ال تريد.. فإن أردت العلم فلك ما تريد أنواًعا متنوعة، وبصفحات ال ُتعد وال 

حُتصى.. وإن أردت املتعة والتسلية فلك أن تتمتع وتتسلى ما شاء لك الوقت في ذلك.. وإن أردت 

اإلرشاد والتهذيب واملواعظ.. فستجد نفسك في مدرسة واسعة ال انقطاع لصوت املعلم واملرشد 

فيها.. وإن أردت، وأردت، ستجد ما تريد على مدار الساعة!!..

هكذا هي التكنولوچيا، في جانبها االتِّصالي واملعلوماتي.. تستجيب لنا على الدوام، تقترح لنا 

فات، واألشكال واألحاديث، في لقاءاتنا اخلاصة، وفي اللقاءات العائلية  أنواًعا متنوعة من التصرُّ

 )Chatting واالجتماعية.. جتعلنا نلتقي ونتعارف ونتحاور، حوارا ثقافًيا أو )جانبًيا( في )دردشة

طويلة، )عريضة( فيها )الصالح( وفيها )الطالح( مع هذا )اإلنسي( أو مع هذه )اإلنسيَّة( من 
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)بالد السند( أو من )بالد الهند(.. فقد علمتنا طرًقا كثيرة للتعارف!.. علمتنا علًما حسًنا، وعلمتنا 

علًما سيًئا.. وصاحب البصيرة والبصر من يختار األنسب، بني هذا وذاك.. علمتنا حتى كيفية 

الدخول على )مطابخ( اآلخرين، ومعرفة طرقهم، وأساليبهم، وأذواقهم في إعداد الطعام وتناوله.. 

وفوق ذلك، علمتنا كيف نخترق )خصوصيات( اآلخرين، وندخل )بيوتهم( دون أن نطرق الباب، أو 

دون استئذان مسبق، كما اعتدنا على ذلك، أجيااًل وأجيااًل.. فقد استطاعت )التكنولوچيا( خالل 

سنوات معدودة، أن تغير قيًما، وعاداٍت، وطبائع، وسلوكيات متعددة، لثقافات أجيال متعاقبة على 

مدى قرون كثيرة.. فهل هناك تأثير أكبر من هذا التأثير الذي حتمله التكنولوچيا لتغيير املسار 

الثقافي لشعوب العالم؟!..

هكذا هي التكنولوچيا.. حاملة لكل املتناقضات، واملتضادات.. صفحة للخير وصفحة للشر، 

َنس(.. واإلنسان  )الدَّ إلى جانبها يسكن  الطهارة، وهناك  للُقْبح.. هناك  للجمال وصورة  صورة 

بني هذا وذاك، أشكال، وطبقات، وأجناس، وقَيم، وسلوكيات، وعادات، وغرائز، ونوازع، وأخالق، 

وثقافات، ومن بني كل ذلك، هناك من يسلك طريق اخلير ألنه يرى عني الصواب في ذلك.. وهناك 

من يزلُّ عن هذا الطريق، فيعتقد بذلك صواًبا.. وهناك من يرى اجلمال قبًحا، والقبيح جمااًل.. 

ويبقى الصراع قائًما في فضاء املتناقضات، واملتضادات التي تغذيها التكنولوچيا، مبصادرها، 

ه  ب لكل اجتاه قيمي سلبًيا كان أم إيجابًيا ما ميدُّ ووسائلها، ومعلوماتها، وأشكالها.. التي ُتسرِّ

بقوة التواصل، والتأثير في املتلقِّي..

التكنولوچيَّة،  العناصر  جوهر  في  والتوافق،  التضاد  وإشكاليات  التباين  يتضح  هنا  من 

وعالقاتها القيميَّة مع ثقافة الفرد، وخصوصيته االجتماعية، في هذا احمليط، أو في هذا املجتمع 

يجدها  من  فهناك  معها..  والتعامل  للتكنولوچيا،  التبنِّي  وأساليب  الرؤى،  تختلف  إذ  ذاك..  أو 

إيجابية إذا أحسن التعامل معها بوعٍي كامل ال يخرج عن قاعدته الثقافية الرصينة.. وهناك من 

التي يجب  السلبية  املؤثرات  الكثير من  فوائدها،  الكثيرة في  اإليجابيات  إلى جانب  فيها،  يجد 

تشخيصها، ووضع املعاجلات لها.. وهناك من يقف متردًدا بني هذا الرأي وذاك، ليدعو إلى تقييد 

)حرية( التكنولوچيا، ومواجهة )غزوها الثقافي(، ويتبلور في ِخَضمِّ هذا الصراع، واجلدل الفكري، 

رأٌي آخر يطالب بتطوير الوعي والثقافة العلمية، وتطوير وسائلنا وذواتنا وخبراتنا ومتكينها من 

السيطرة على الدوافع الفكرية للتكنولوچيا وحتييد تأثيراتها اجلانبيَّة، وحصرها في نطاق ضيق.. 

والسماح للتأثيرات اإليجابية أن تتوسع وتوسع معها اآلفاق الثقافية واحلضارية للفرد واملجتمع..
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إن هذه اآلراء، بتباين تشخيصاتها لتأثيرات التكنولوچيا، وغيرها من اآلراء والتشخيصات 

األخرى التي لم نأِت عليها بعد، ستكون منطلق قضيتنا الفكرية في هذا املبحث، ومدار نقاشنا 

ي، وطرائق حتليل  هنا؛ للوصول إلى النتائج التي يبتغيها الباحث، في اجتاهات البحث، والتقصِّ

املضمون؛ وخاصة املضمون الثقافي الذي جتسده التكنولوچيا ومستحدثات وسائلها وأشكالها 

االتصالية املتعددة، بجوانبها السلبية واإليجابية، والتي تتجلى مظاهرها وصورها في تكنولوچيا 

عالم اليوم.. 

مفاهيم التكنولوچيا وواقع اإلنسان املعاصر
بكل  املعاصر،  للواقع  العام  اإلطار  تشكل  املتعددة،  ومستحدثاتها  )التكنولوچيا(  باتت 

املختلفة، وهيمنت  أوجه احلياة  الواضح في  التكنولوچيا حيَِّزها  أن أخذت هذه  بعد  اجتاهاته، 

بَسَعٍة كبيرة، على وعينا وتفكيرنا وحركتنا، وبتنا نشهد بوضوح تام، أنه ما من حديث، أو نقاش، 

أو جدل، أو حوار، أو تخطيط، يجري اآلن في اأُلُطر الثقافية، والتربوية، والتعليمية، واالجتماعية، 

واالقتصادية، والصناعية، وحتى السياسية.. إال وقضية )التكنولوچيا( حاضرة فيه بقوة هائلة، 

يزداد حجُمها، وتتوسع سطوُتها، وهيمنُتها على منابع الفكر ورؤاه، واجتاهاته املعاصرة، يوًما 

بعد يوم، ويزداد حجم االهتمام والتعلُّق املجتمعي بها؛ لدرجة ال ميكن إحصاؤها بسهولة ودقة، 

الظواهر  بني  من  األبرز،   ) )الظاهرة  ذلك،  في  لتشكل  الدوام..  على  املتصاعدة  لوتيرتها  وذلك 

املتعددة في واقع احلياة..

وإزاء ذلك أصبح االقتران بالتكنولوچيا، ومستحدثاتها الكثيرة، في حياتنا العامة، يشكل 

املستخدمة في اخلطوات  املمكنات اإلجرائية،  بكل  الدافعني  والتخطيط،  للوعي  محوًرا أساسًيا 

الواقع  في  األساسية  وحاجاتها  احلياة،  مبستوى  االرتقاء  إلى  الهادفة  والتجريبية،  العملية، 

االرتقاء،  لهذا  كمعيار  التكنولوچيا  يأخذ  راح  الذي  الراهن،  واالقتصادي  والثقافي  االجتماعي 

مجاالت  في  ونوًعا  كًما  والنهضوي(  )التنموي  االرتقاء  نسبة  قياس  خالله  من  يتم  ومقياس 

مختلفة، وبذلك أصبحنا نعيش، وندور في داخل إطار املفاهيم التكنولوچيَّة املتعددة، من َقبيل: 

)تعليم  تكنولوچيَّة(،  )حكومة  تكنولوچـّي(،  )اقتصاد  تكنولوچيَّة(،  ) صناعة  تكنولوچيَّة(،  )ثقافة 

املفاهيم  من  إلخ..  تكنولوچيَّة(..  )أداة  تكنولوچـّي(،  )اتصال  تكنولوچيَّة(،  )وظيفة  تكنولوچـّي(، 

ز عليها إنسان العصر، في سعيه الدُءوب،  والتسميات الكثيرة التي يضجُّ بها عالم اليوم، ويتعكَّ



79
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

وفي محاوالته املتواصلة، للنهوض بواقعه املعاصر، واالرتقاء بوسائل عيشه، وحاجاته األساسية، 

عبر االنتقال بها، من الوظيفة )اخلدمية( التقليدية، احملدودة ، إلى الوظيفة )اخلدمية( التكنولوچيَّة، 

الواسعة، التي تستجيب له بتفوٍق عاٍل..

حتديث  محاوالت  من  جديدة  محاولة  كل  أن  على  التأكيد،  الواضح  من  أصبح  هنا،  من 

نشاطها  ومن  منها،  وتنطلق  بالتكنولوچيا،  ومضموًنا  شكاًل  تقترن  أن  ُبدَّ  ال  والثقافة،  الواقع 

املعلوماتي الالمحدود؛ إلثبات جناحها، وفاعليَّتها الكبيرة في احمليط االجتماعي.. شرَط أن يتحول 

املتوافق مع  الواسع،  التبنِّي املوضوعي،  إلى  النظرة الضيقة،  )التكنولوچـّي( من  هذا االقتران 

اخلصائص الثقافية، وحاجاتها، وُملبًيا لطموحها )العلمي( في توسيع مديات العالقة املوضوعية، 

ال  علمية  ُأُسس  على  بينهما،  املادية  املعادلة  وتقدير  واآللة،  اإلنسان  بني  املشتركة،  والوظيفية، 

تلغي فاعلية أحدهما، ودوره في تفعيل وظائف اآلخر، على أن يكون اإلنسان في املقدمة من هذه 

العالقة، بوصفه )العقل، واخليال، واألداة( املُدبِّر، الذي أوجد هذه اآللة، وقام باختراعها؛ لتكون 

في خدمته، لتحسني نوعية احلياة ووسائلها.. 

إن هذا احلال قد وضع )التكنولوچيا( في حالة موضوعية، ومادية متحركة، وفاعلة في النشاط 

الذهني، واحلركي، واالبتكاري املتجدد على مدار الساعة، وهذا يعني، أنها، أي )التكنولوچيا( 

أصبحت في حالة ال مجال للتشكيك في قدرتها على اإلمساك بالواقع، وحتريك وظائفه واجتاهاته، 

والنهضوية،  التنموية  الغايات  فيه مديات أوسع في  يبلغ  الذي  النحو  املعاصرة، على  وقضاياه 

التي ُيراد لها أن تنشط، وينشط معها الوعي احلضاري والثقافي واالجتماعي للفرد واملجتمع، 

في الراهن وفي املستقبل..

بعدما  وواقعه،  اإلنسان،  حياة  في  مهمة  أدواًرا  )التكنولوچيا(  لعبت  األساس  هذا  وعلى 

وبأشكال،  عالية،  األدوار، مبهارات  لتلعب هذه  أمامها؛  الواسعة  املجاالت  اإلنسان،  فسح هذا 

َفَقَد  فقد  وبذلك  الكون(..  و )عجائب  الساحر(  العديد منها )سحر  تفوق في  وأساليب متعددة، 

نه من السيطرة، ولو  اإلنسان السيطرة على )قوة( التكنولوچيا.. وراح يفكر بطرق وأساليب مُتكِّ

على جزٍء يسيٍر من منافذ هذه )القوة التكنولوچيَّة( ومساربها املتعددة، املتشابكة، تشابًكا هائاًل، 

والتي باتت تضغط على وعي اإلنسان، وفكره، وثقافته؛ خاصة إنسان املجتمعات املستهلكة لهذه 

ة جدله ونقاشه لواقع التكنولوچيا،  التكنولوچيا، في عاملنا العربي واإلسالمي، الذي لم تنقطع ِحدَّ

ص آثارهما الواضحة  في جانبيها: اإليجابي والسلبي بعد ما وقف على حدود اجلانبني، وشخَّ
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في مجتمعاته، على الرغم من أن عهده بالتكنولوچيا ال زال قريًبا، ولم متِض عليه إال سنواٌت 

ملصادر  رة  املُصدِّ أو  املُصنِّعة،  املجتمعات  وخاصًة  األخرى؛  املجتمعات  من  العكس  على  قليلة، 

التكنولوچيا، والتي عرفت هذه التكنولوچيا منذ سنوات بعيدة.. فهذه املجتمعات هي األخرى لم 

تكن مبعزل عن )خطر( التكنولوچيا، وآثارها السلبية، فقد تنادت فيها الكثير من العوائل، سواء 

في مجتمعات أوروبا الغربية، أم في مجتمعات أوروبا الشرقية، مطالبًة باحَلدِّ من اآلثار السلبية 

تأثير  بسهولة حتت  يقعون  الذين  واملراهقني،  األطفال  من  وخاصة  أفرادها؛  على  للتكنولوچيا 

األشكال االتصالية التكنولوچيَّة احلديثة، التي يتلقون عبرها جرعات عالية من العنف واإلثارة، 

وتتسرب إليهم في ذلك الكثير من املصادر، الدافعة واملعززة لنوازع اجلرمية واالنحراف، ودوافع 

السلوك اجلانح، الذي تتوضح انعكاساته املباشرة على هؤالء األفراد، في أوساطهم االجتماعية.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأخطارها على ثقافة األطفال
لقد أظهرت الدراسات العديدة، الكثير من النتائج اخلطيرة لتأثيرات التكنولوچيا االتصالية؛ 

خاصًة فيما يتعلق باملضمون الثقافي الذي حتمله الرسائل اإلعالمية.. ففي هذا املجال، قد فقدت 

الدول السيادة على حدودها، مثلما يستنتج ذلك )الدكتور نبيل الشريف( ويذهب بقوله إلى أن 

الناس عبر وسائل اإلعالم؛ فقد أصبحت  يتلقاه  فيما  التحكم  القدرة على  تُعد متلك  )لم  الدولة 

شبكات التلفزة العاملية عابرًة للحدود، وربطت شبكة املعلومات العاملية )اإلنترنت( الكرة األرضية 

كلها برباطٍ واحد، مبا يحمله ذلك من ظلم لدول العالم الثالث، فهذه الدول ال تستطيع أن تنافس 

في ظل هذا التدفق اإلعالمي الهائل الذي يسير باجتاه واحد؛ أي من الدول املتقدمة باجتاه الدول 

لقد  يناسبها من املضامني اإلعالمية،  توقف أو حتجب ما ال  أن  النامية، وال تستطيع األخيرة 

أصبح األطفال في كل مكان أسرى لنفس البرامج التلفزيونية، وَغَدا أبطال هذه البرامج )الذي 

يعبر معظمهم عن منظومة القَيم الغربية( ابطااًل محليني ألطفال العالم الثالث، وهذا ليس بغريب 

ألن ست شركات عاملية تسيطر على سوق البرامج املوجهة لألطفال في العالم؛ وهي: )تامي وارنر 

أمريكية( و)والت ديزني أمريكية( و)فياكوم أمريكية( و )نيوزكوروب أمريكية( و)بيرتلزمان أملانية( 

و)سوني يابانية(، فأين نصيب العالم الثالث من هذا؟.. وهل من املبالغة القول أن تشكيل عقول 

أطفالنا قد ُسلب منا وأصبح من مسئولية اآلخرين؟( )1( .. الذين ال يعنيهم في هذا االجتاه سوى 

زيادة تأثيرهم فينا، واستفحال ُبَناهم الفكرية، وآليَّاتهم التكنولوچيَّة في واقعنا؛ لدرجة أصبحت 
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فيه التكنولوچيا جزًءا ال يتجزأ من حياتنا مثلما يقول )الدكتور جواد مطوق(، إذ ال ميكن بحسب 

رأيه "أن نتصور كيف ميكن أن نعيش بدون االستخدامات احلديثة للتكنولوچيا، فهي في البيت، 

وفي املكتب، وفي الشارع.. إذن فهي مالزمة لنا في كل خطوة نخطوها.. لقد أصبحنا جميًعا 

نتعامل مع التكنولوچيا بشكٍل مستمرٍّ وكثيف، بدأنا نستخدم الكمپيوتر واإلنترنت والفضائيات 

ال، والتكنولوچيا الرقمية احلديثة التي بدأت تفرض وجودها علينا بطبيعة احلال،  والتلفون اجلوَّ

ليس  كذلك،  هم  احلال  بطبيعة  واألطفال  احلديثة،  التكنولوچيا  من  الفوائد  على  نحصل  بدأنا 

ببعيدين عن االستخدامات احلديثة واملتعددة لهذه األجهزة، فهي دخلت عالم وخيال الطفل وبدأت 

تؤثر بشكل كبير على شخصية الطفل ملا حتويه من وسائل تسلية ولهو وثقافة وأدوات متعة، فهي 

تخدم الطفل وُتْسهم في رفع مستواه الثقافي والعلمي، ولكن املشكلة تبدأ من عدم توجيه وتوعية 

الطفل بشكل صحيح، ويؤدي ذلك من دون شك إلى االستخدام السيئ للتكنولوچيا، وفي النهاية 

يؤثر على شخصية الطفل وسلوكه، ورمبا تصبح التكنولوچيا هذه أداًة ضارًة على عكس ما هو 

ع منها ال ينعكس على األطفال فحسب، إمنا ينعكس بشكل  مطلوب منها" )2(.. وهذا الضرر املُتوقَّ

من األشكال على عموم أفراد املجتمع وثقافته.

التكنولوچيا احلديثة؛ وخاصة في وسائلها االتصالية املتعددة املسارب واملنافذ،  تأثير  إن 

يصُعب حصره، بعد ما وضعت هذه التكنولوچيا اإلنسان )على أعتاب عصر جديد، وهزت معظم 

العلم  نتائج  العقلي مع تساُرع  ونتاجه  ثقافته  لتكييف  دائٍم  لهاٍث  وقَيمه، كما جعلته في  ثوابته 

وتكنولوچياته، ومع حجم االختالط املعلوماتي الذي توفره وسائل االتصال، فبات التقصير وعدم 

القدرة على التكييف أو اللحاق ميثل منبًعا خصًبا للمثيولوچيا، وهو ما يعاني منه إنسان هذا 

العصر عموًما وإنسان العالم الثالث على وجه اخلصوص وبشكل مبالغ به.. لذلك فإن فقر التكيُّف 

هذا، والتكالب على استهالك التكنولوچيا بصورة ُمبالَغ بها، دون اجتاه مقابل على صعيد اإلنتاج 

الثقافي في ثقافٍة ما، يجعل منه فضاء أثيًرا للميثولوچيا، بل تصبح درًعا تتدرع به إزاء عجزها 

فُتواجه عبر ذلك مبجتمعات ميثولوچيَّة بأكملها( )3(.

إن سبب هذا العجز ال يكمن في ضعف القدرة على التكيف الطبيعي مع املناخ التكنولوچـي، 

أو قدرة اللحاق مبا ميكن اللحاق به من بعض منابع التكنولوچيا، أو بعض مستوياتها االبتكارية 

على الصعيد الصناعي، إمنا يكمن ذلك العجز، في جانب كبير منه في القدرة االستهالكية الكبيرة 

التي تنهض بها مجتمعاتنا على وجه اخلصوص، وهذه القدرة االستهالكية هي التي تشلُّ التفكير، 
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يلبي  أن  الذي ميكن  وباإلنتاج  باالبتكار  االنشغال  أو  اللحاق،  على  قادر  غير  مترهاًل،  وجتعله 

ولو بحدود معينة حاجة االستهالكية احمللية مما هو ُمنَتج في مناخها وليس في مناخ اآلخرين، 

في حني جند اآلخرين ُينتجون ويستهلكون في آٍن واحد.. ويتفوقون علينا في اجلانبني، اجلانب 

اإلنتاجي واجلانب االستهالكي أيًضا.. وهذا ما سنحاول توضيحه هنا.

استهالك التكنولوجيا ووعي استخدامها
إن االستهالك التكنولوچـي يشكل ُمعِضلة التعامل بيننا وبني اآلخر، إلى جانب املعضالت 

للتكنولوچيا  املنتجة  فالدول  التكنولوچيا..  أدوات  مع  التعامل  سطح  على  تطفو  التي  األخرى 

استطاعت ان جتعل من النزعة االستهالكية لديها نزعة اختبارية، تصحيحية، إلى جانب أبعادها 

اإلعالمية واإلمتاعيةح لتطوير املنتجات التكنولوچيَّة اجلديدة بعد تصحيح ما ظهر من أخطاء في 

املنتجات السابقة، ولتكون األجيال اجلديدة من هذه املنتجات أكثر استجابة حلاجات ومتطلبات 

املستهلك احمللي أواًل.. وبذلك يصبح االستهالك هنا ساحة لقياس احلاجة، والتأثير، واالستجابة، 

الثقافية  اجلوانب  في  الدقيقة  وأنشطتها  التكنولوچيَّة  األدوات  مع  التعامل  دقة  على  والوقوف 

وغيرها.  والعلمية  واالجتماعية 

وفي  حجمها  في  تتناقض  عديدة،  إشكاالت  مثار  فهو  عندنا  التكنولوچـي  االستهالك  أما 

العربية  السوق  ان  اإلحصائية،  الدراسات  من خالل  علمنا،  ما  إذا  خاصة  االعتباري؛  جانبها 

ساحة كبيرة لالستهالك التكنولوچـي، مثلما يؤكد ذلك )أنطوان زحالن( في دراسة له أثبتت )أن 

في الوطن العربي سوًقا واسعًة ومتناميًة للتكنولوچيا، تستوعب هذه السوق ُكاّلً من التكنولوچيا 

التقليدية والتكنولوچيا املتطورة على نطاق واسع، جنده فقط في الدول الصناعية الكبرى()4(، 

إال أن هذا االستخدام الواسع، واملفرط إلى َحدٍّ ما، لم يؤدِّ أغراضه األساسية، ولم يحقق أهدافه 

والصناعي  اإلنتاجي  باملستوى  واالرتقاء  للمجتمع،  العلمي  املستوى  رفع  في  احلقيقية،  العلمية 

إن  إذ  املجتمع..  في  احلضاريَّة  للُبَنى  األساسية  املرتكزات  من  وغيرها  واالجتماعي  والثقافي 

سوء التعامل مع التكنولوچيا، وصرف استخدامها الصحيح لألغراض العلمية، يجعل من آثارها 

التكنولوچيا  استخدام  يجعل  وبالتالي  اإليجابية؛  مؤثراتها  من  وفاعلية،  نشاًطا  أكثر  السلبية 

استخداًما استهالكًيا مترًفا، ال يتحقق منه إال املتعة الفائقة، واألهداف الذاتية الضيقة، التي تعبر 

عن ضعف الوعي إزاء جوهر التكنولوچيا واحلاجة األساسية الستخداماتها..
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قته في بلداننا، ففي دراسة قيِّمة له يشير )الناقد  ولذلك أسباب عديدة أدت إلى هذا احلال، وعمَّ

صفاء صنكور( إلى جملة من هذه األسباب، والتي منها كما يقول سيادة النموذج االستهالكي 

قه نزعة الغرب الطاغية في هذا املجال، فضاًل عن فشل السياسات التكنولوچيَّة العربية  الذي ُتعمِّ

التبعية  واستمرار  واخلارجية،  الداخلية  العلمية  الكفاءات  هجرة  وقف  وعدم  إجهاضها(  )أو 

التكنولوچيَّة، وعدم وجود تهيئة وتعامل سليم مع العلم والتكنولوچيا يستثمر إمكاناتها املتاحة، 

لتلبية حاجات املجتمع ومتطلباته واالنتقال به من االستهالك إلى اإلنتاج والتصنيع، ُيضاف إلى 

ذلك ما توارثته هذه املجتمعات من عصورها املظلمة من تعامل متخلف مع العلم والتكنولوچيا، 

وما جنم عن تلك السياسات االستثمارية غير الناجحة التي ظلت رغم ضخامتها تدور مبعزٍل 

مت في كثيٍر من البلدان  عن النشاطات الوطنية احلقيقية في مجالَي العلم والتكنولوچيا، بل وجسَّ

العربية مشاكل التبعية في هذا املجال( )5(.

إن هذه األسباب وغيرها قد انعكست على وعينا، وطريقة تعاملنا مع أدوات التكنولوچيا؛ 

فجعلتنا نتسارع نحو االستهالك وال نعي مبرراته وضروراته في حياتنا.. وهذا التساُرع دفعنا 

إلى التعامل الزائد مع التكنولوچيا ووسائلها االتصالية دون أن يدفعنا إلى حتديد موقعنا من 

ذلك.. آخذين في التصور، أن االتصال الزائد بالتكنولوچيا، والتعامل الفائق معها، سيجعلنا أكثر 

فهًما، واستيعاًبا ملستحدثاتها املتسارعة، وبذلك انطالًقا من هذا التصور ميكن لنا اللحاق بالتطور 

التكنولوچـي احلاصل في العالم.. مع أن هذا التساُرع )االستهالكي( يهدف في العديد من غاياته 

إلى توسيع البنية املعرفية، في معرفة أي شيء، عن كل شيء في هذا العالم، وإدراك ماهياِت الَكمِّ 

الهائل واملتزايد من املعلوماتية في العالم وأطرافه املترامية.. إال أنه في هذا احلال هو اآلخر ال 

يخرج عن النزعة االستهالكية الفائقة.. وظل يعزز منها وال يعزز النزوع إلى التفوق العلمي.. وإلى 

توسيع مديات الثقافة اإلنتاجية املتطورة، والتي يفترض أن تنهض بها )العقلية العلمية( ونشاط 

التكنولوچيَّة، بوصفها  املستحدثات  الواسع من  القدر  بهذا  االبتكارية، عند استعانتها  مخيلتها 

أرض  على  يتحقق حدوثه  أن  دون  املخيلة،  في  ُمتقوقًعا  الذي ظل  الهدف،  هذا  لتحقيق  وسيلًة 

الواقع.. ومن هنا تكمن إشكاليتنا في التعامل مع التكنولوچيا، والتي أبقتنا جنري دون أن نصل، 

وننشط في االتصال التكنولوچـي وُنفرط في استخداماته، إال إننا لم نحقق األهداف احلقيقية 

ة منه.. وهذا ما يزيد من حجم املشكلة التي تقع بيننا وبني التكنولوچيا، مثلما يذهب بذلك  املَرجوَّ

)كلود ليڤي شتراوس( حني يقول: "إن ما يهددنا اآلن بحق، ورمبا كان هو ما ميكن أن نســميه 
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باالتصال الزائد )Over Communication(؛ أي النزعة السائدة في مكاٍن ما من العالم ملعرفة 

كل ما يحدث في األجزاء األخرى منه، ومن أجل أن تصبح ثقافة ما، هي نفسها بشكل حقيقي، 

وأن تنتج شيًئا، على هذه الثقافة وأفرادها ان يقتنعوا بأصالتهم اخلاصة، بل وحتى إلى َحدٍّ ما 

قهم على اآلخرين، إنه فقط حتت شروط االتصال األقل، أو )األضعف( ميكن إلحدى الثقافات  بتفوُّ

أن تنتج شيًئا، ونحن مهددون من خالل هذا، ليس فقط توقع أن نصبح كائنات استهالكية فقط، 

قادرة على استهالك أي شيء من أية بقعة من العالم، ومن أية ثقافة، بل وأيضًا أن نفقد كل 

أصالتنا")6(.

إن االستهالك السلبي املتواصل بهذه السلبية ملصادر التكنولوچيا، ميكن له أن يؤدي بنتائجه 

إلى فقدان األصالة، وهذا يؤدي بالتالي إلى فقدان اخلصائص الثقافية.. في هذا البحر الهائج، 

واملتالطم من املعلوماتيَّة والقيميَّة والتي يصعب السيطرة عليها، أمام تشابك الثقافات وقيمها، في 

ة واحدة ُتثريها مصادر التكنولوچيا في الواقع الراهن الذي يشهد ثورة إلكترونية، إعالمية،  جُلَّ

علمية، في كل شيء .. مثلما يفسرها )عبد الله العروي( حني يذهب برأيه إلى أن هذه الثورة هي 

"ثورة حقيقية، لها فوائد نلمسها كل يوم في املطارات والبنوك واملكتبات وغيرها، لكن بقدر ما 

تزيد املجتمع املتعلم املُصنِّع علًما ومعرفًة ونشاًطا بقدر ما تغمس املجتمع الذي ُتْعِوزه املؤسسات، 

في الذهنية اخلرافية االستهالكية")7(.

ومن هنا يتسع حجم املشكلة، بني اإلنسان وذاته، بني ثقافته والواقع، بينه وبني اآلخر، بني 

حقيقته وبني حقيقة التكنولوچيا، بني وعيه وحاجاته، بني فهمه وجتاربه، وبني العلم وجتاربه، ولقد 

نتائج هذه  إلى مضاعفة  البترودوالر،  الثروة في مجتمعات  وانتشار  البترول،  )ساهم اكتشاف 

املشكلة بصورة خطيرة، إذ نقلت هذه الثروة املجتمعات إلى قلب العصر، دون أن تكون قادرة 

عة في بنيتها األخالقية وترابطها االجتماعي  الته، وقادت إلى نتائج ُمروِّ على فهمه واستيعاب حتوُّ

ونتاجها احلضاري، وأعطت للنزعة االستهالكية فيها هيمنًة مطلقة، وأبعاًدا ال إنسانيًة يصُعب 

حصرها، فبات العلم علًما ترفيهًيا، ونقل التكنولوچيا، استهالك دائم ملنتجاتها ملزيد من التسلية 

والرفاهية اآلنيَّة دون أي عمق مستقبلي()8(.

وإزاء ذلك يتحتَّم أن تكون هناك مؤسسات علمية وثقافية واجتماعية متعددة، مهمتها التوعية 

والتوجيه التكنولوچـي، أو فلَنُقل التوعية والتوجيه االستهالكي أمام االستخدام األمثل للمستحدثات 

التكنولوچيَّة؛ ليتم من خاللها قياس حجم االستهالك وحجم احلاجة الضرورية، وجعل االستهالك 
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والتطور  العلم  إلى  واستخداماته  أغراضه  في  أساًسا،  يهدف  مقنًنا،  استهالًكا  التكنولوچـي، 

العلمي في مختلف نواحي احلياة؛ ليكون استهالًكا مقنًعا، أكثر مما هو ُمشاع اآلن، في نزوعه 

إلى التسلية والترفيه الزائدين، والذي ُيعدُّ في نزوعه هذا ضياًعا لفرص التقدم العلمي، وإفراًغا 

للمحتوى التكنولوچـي في جوهر أهدافه في البناء والتطور.

نحن واآلخر واملوقف من تقنيات التكنولوجيا
إن واقع التعامل مع التكنولوچيا ثقافًيا، واجتماعًيا، وتقنًيا ـ، في عالم اليوم، على املستوى 

العاملي، قد فرض على مجتمعات معينة، ال تخرج عن عاملنا الثالث، حالًة من النكوص الثقافي 

البطيء، أشبه ما تكون بحالة تراجع حضاري مباشر وغير مباشر، في حني منح مجتمعات أخرى 

ة كبيرًة بني املجتمعات  الُهوَّ العلميَّنْي، وأمام هذه احلالة أصبحت  للتطور والتفوق  فرًصا أوسع 

وجتلت  الواقع،  أرض  على  نتائجها  اتضحت  لها،  املستهلكة  واملجتمعات  للتكنولوچيا،  املنتجة 

أبرز صورها من خالل موقفنا العام من التكنولوچيا، الذي فرضته التكنولوچيا نفسها، وبلورت 

اجتاهاته في واقعنا املعاصر؛ إذ ينطلق موقفنا هذا من اجتاهني متباينني، األول دفاعي، والثاني 

توفيقي.. وفي احلالتني فهو موقف إجرائي يشوبه احلذر والقلق الشديدان.

على  احملتملة  التكنولوچيا،  أخطار  ليواجه  )الدفاعي(  موقفنا  ينهض  األول،  االجتاه  ففي 

اخلصوصية الثقافية، ومالمحنا احلضارية واالجتماعية، وسلوكياتنا األخالقية.. )ففي الوقت الذي 

والتصنيع  التكنولوچيا  نقل  ت مشكالت  تعدَّ املمكنة ملشكالت  العالم، ويطرح احللول  فيه  يناقش 

ر االتصال الشهير )مارشال ماكلوان( بنتاج العقلية امليكانيكية، التي مييزها عن  وما يسميه ُمنظِّ

عقلية العصر اإللكتروني، إلى مشكالت عصر األمَْتَتة، ومجتمع ما بعد الصناعة، أو عصر الفضاء 

العمالقة،  الصناعة  وعصر  التكنوقراطية،  احلضارة  أو  اإللكترونية،  احلضارة  أو  واملعلومات، 

والثورة العلمية التكنولوچيَّة( )9(.. وغيرها من القضايا املثيرة للجدل في عالم التكنولوچيا اليوم..

في الوقت الذي يناقش فيه العالم كل ذلك.. نناقش نحن آليَّات نقل التكنولوچيا، وكيفية حتييد 

آثارها السلبية، وسبل التعامل األمثل مع مستحدثات التكنولوچيا، وكيف ننتقل بوسائلنا، من 

شكلها البدائي إلى الشكل التكنولوچـي املتطور.. والتوسع مبساحة التعامل واالستخدام لتقنيات 

التي ال زالت تعاني فقًرا كبيًرا في الوسائل  التعليمية واإلنتاجية..  التكنولوچيا في املؤسسات 

التكنولوچيَّة احلديثة.. وكل هذه املشكالت، التي ُتعدُّ بنظر اآلخرين، مشكالت بسيطة قد جتاوزها 
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العالم منذ سنوات بعيدة، ودخل اآلن في مشكالٍت أخرى أكثر تعقيًدا، وأكثر إحلاًحا على عملية 

التطور والتحول التكنولوچـي.. وقد وضع لبرامجه في تلك العملية عشرات اخلطط لتحقيق ما 

له باملقارنة مع وسائلنا  يصبو إليه، وما خطط له.. وأمام ذلك نضطر نحن الستيعاب ذلك ومَتثُّ

البدائية، والنتيجة مفارقة تنبع من حجم اخلطاب اإلنشائي الدفاعي الذي ننتجه، فنوفر فضاًء 

تعبيرًيا ضخًما يغلف عجز الفعل وغيابه، وعدم القدرة على التوازن مع املشكالت العملية التي 

نواجهها، وموقعنا من تلك التي يواجهها العالم عموما( )10(.

إن السبب اجلوهري في ذلك، يعود إلى صدمة اإلمتاع التي تصيبنا، حني نقف أمام اآللة 

التكنولوچيَّة، ومهاراتها في جذبنا وشد إعجابنا بها، فتأخذنا الدهشة واإلبهار مبا تقدمه لنا، ولم 

نكلف أنفسنا التفكير بالدافع األساس إلنتاجها، وكيف ُأنتجت، ومن أنتجها.. كل ذلك ليس بذي 

أهمية، أمام أهميتها الكبيرة في إمتاعنا وزيادة قدرتها على الترفيه الزائد، وهذه القدرة هي التي 

تدعونا إلى أن نستبدل باآللة القدمية أخرى حديثة، أكثر تطوًرا ومهارًة من سابقتها.. ونحن في 

هذا االندفاع نغذي النزعة االستهالكية لدينا ولدى اآلخرين، الذين تصيبهم عدوى االقتناء الزائد، 

ال حلاجة إمنا استجابًة للمتعة الفائقة التي تقدمها اآللة اجلديدة وتفوقها العالي على اآللة القدمية، 

التي راح دورها، واإلعجاب بها يضعف أمام دور اآللة اجلديدة وإعجابنا الشديد بها.

من هنا يصبح تعاملنا مع هذه اآللة التكنولوچيَّة أو تلك؛ خاصة في املجاالت االتصالية تعاماًل 

شكلًيا يأخذ بواجهته اإلمتاعية ال بجوهره العلمي في اإلطار االجتماعي، وال بضرورات احلاجة 

القصوى ومتطلباتها األساسية، في االقتناء، وزيادة االستهالك الذي ُيظهر نتائجه العكسية حني 

ويذهب  العروي(،  الله  )عبد  يقول  كما  اإلنتاجية  الذهنية  على حساب  الترفيهية  الذهنية  يشجع 

باعتقاده إلى أن لذلك )نتائج سلبية تعمُّ الدول املتقدمة واملتخلفة.. غير أن بني األولى والثانية فرًقا 

هائاًل، فالدول املتقدمة متلك مؤسسات علمية عتيدة، ال يستطيع التطور احلالي أن يقضي عليها، 

وإن هو عطل بعض فعالياتها، في حني أن الدول املتخلفة تفتقد املؤسسات العلمية، وحتاول أن 

تتمرن عليها فتواجه صعوباٍت تتكاثر بسبب االختراعات العلمية ذاتها، كأن الغرب وجد وسيلة ال 

متنعه من التقدم ومتنع غيره من اللحاق به( )11(.

ة العلمية وتكبر بني الدول املنتجة للتكنولوچيا وبني الدول املستهلكة لتلك  وبذلك تتسع الُهوَّ

الدفاع عن قَيمها أمام سيل املعلومات والقيم  التكنولوچيا، جتعل األخيرة دائًما تنهض مبهمة 

املختلفة، التي تواجهها من هذا اإلنتاج التكنولوچـي الهائل واملتزايد كل يوم.
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أما االجتاه الثاني ملوقفنا من التكنولوچيا.. فهو )توفيقي( يراهن على وجود إجناز حضاري 

أو علمي يقابل اإلجناز التكنولوچـي ويتوافق معه، ليشكل باعتقاده معادلة التوازن، وهذا املوقف 

التوفيقي يسعى جاهًدا إلى الربط بني ماضيه احلضاري وحاضر العالم العلمي، خللق نوع من 

املوازنة .. ولعل من مظاهر رصد ذلك في الثقافة العربية، كما يقول )صفاء صنكور( في دراسته 

)هو سيادة التفسيرات وراء العلمية واالنتشار السريع للعلوم التي تبحث فيما بعد العلم، مثل 

علوم الباراسيكولوچـي، وبحث الظواهر الغيبية كالتخاطر والتنبؤ باملستقبل واستعادة املفقود، 

والقدرات اخلارقة .. فالبحث عن املوازنات بني التراث واملعاصرة، وبني العلم والوجدان، وبني 

امليثولوچـي والعلمي، إلخ من املوازنات التي حكمت ثقافتنا العربية، وطبعتها بنزعة توفيقية أربكت 

مسارات تطور هذه املجتمعات واستيعابها للحضارة العلمية، وتضامنها إلى مجموعة من األوهام 

التي قدمتها النزعة التوفيقية في لباس علمي خارجي، ووجدت هدى داخل النفوس لتجذبها في 

مظاهر ضاربة أطنابها في الشخصية العربية( )12(.

وللخروج من ذلك يجب أن يكون هناك إدراك علمي للواقع وآليَّات حتديثه.. وينطلق بشكٍل 

التفكير  في  العلمية  العقلية  وتنمية  الواقعية  منطلقاته  باجتاه حتديث  الوعي  تطوير  من  أساٍس 

نها من استيعاب التكنولوچيا  طها ومُيكِّ والبناء اجلاد للمجتمع العلمي، الذي يبني مؤسساته وُينشِّ

احلاجة  الستيعاب  قابل  هو  مبا  املمكنات  هذه  ويطور  ممكناتها  مع  يتفاعل  واقعًيا،  استيعاًبا 

حترك  ما  بقدر  العلم  حترك  ال  التي  الترفيهية،  احلاجة  من  بداًل  اخلالصة،  العلمية  والغايات 

اإلحساس بالعلم، إال أنها ال تصل إليه، كونها غارقة بغاية أخرى ال شأن لها بذلك.. واملهم في 

كل ذلك هو بناء املؤسسات العلمية، وإيجادها في محيطنا االجتماعي؛ ليكون تكيُّفنا العلمي مع 

التكنولوچيا تكيًفا طبيعًيا، ميكن من خالله تطوير وسائلنا وقدراتنا العلمية بشكل صحيح وجاد 

الفاعل واملؤثر في احلاضر واملستقبل. التكنولوچـي  يخدم املجتمع وتطوره 

التكنولوجيا بني العشوائية واملؤسساتية
إن إيجاد املؤسسات العلمية التي ُتعنى بالتكنولوچيا وأغراضها العلمية، في مجتمعاتنا، من 

شأنه أن يطور العقلية العلمية، ويوسع مدياتها لتعكس هذا التطور على القواعد االجتماعية في 

املجتمع .. وبالتالي ميكن أن يصبح هناك حرص موضوعي، ودقة علمية في التعامل مع التكنولوچيا 

من  التكنولوچيا،  مستحدثات  مع  الالمسئول  وتعامله  باملجتمع  واالنتقال  االتصالية،  ووسائلها 
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التكنولوچيا،  هذه  لضرورات  الواعي  العلمي،  االستهالك  إلى  )العشوائية(  االستهالكية  النزعة 

وحاجاتها لتنمية الذات العلمية، وخدمة خطط املجتمع في التنمية التكنولوچية، والتي ال ميكن أن 

تتم دون أن يكون هناك وعي وحرص فردي، ينطلق إلى بناء الوعي واحلرص املجتمعي، الساعي 

إلى بناء مؤسساته العلمية، كقواعد أساسية لتطوير قدراته ومبتكراته التي تسهم بتطوير الواقع 

الثقافي واالجتماعي واإلنتاجي؛ لتكون هناك فعاًل تأثيرات تكنولوچيَّة إيجابية على هذا الواقع 

وهو يتعامل مع هذه التكنولوچيا.

 /2003( الدراسي  العام  في  فتحت  حني  حسًنا،  فعاًل  املُستنصريَّة(  )اجلامعة  فعلت  لقد 

يدرس  الذي  )األنثروبولوچـي(  قسم  هو  جديًدا  قسًما  لها  التابعة  اآلداب  كلية  ضمن   )2004

)علم اإلنسان التطبيقي(، إذ ُيعدُّ هذا القسم أول قسم متخصص في موضوع علم اإلنسان في 

جميع اجلامعات العراقية، والرابع في الوطن العربي بعد مصر وتونس واملغرب.. وهذا القسم 

من شأنه أن يطور العقلية العلمية وثقافتها الواسعة باجتاه اإلدراك احلقيقي ملاهيات التكنولوچيا 

في حياة اإلنسان.. وهذا القسم الذي يدرس علم )االنثروبولوچـي( سيرافقه دراسة علمية لعلم 

اإلنسان االجتماعي وطبيعة علم اإلنسان، وعلم اإلنسان املدني، ودراسة التقاليد والدين والتراث 

واملوروث الثقافي، وكل تلك اخلصائص التي تدخل في )مفهوم الثقافة( ستنعكس بطبيعة احلال 

إلى املزيد  لذا؛ فنحن بحاجة  التكنولوچيا..  التكنولوچـي وطريقة تعامله مع  على وعي اإلنسان 

من مثل هذه األقسام العلمية املهمة.. إلى جانب املعاهد والكليات واملدارس اخلاصة التي تبحث 

في علوم التكنولوچيا التطبيقية.. ليتم من خاللها تشجيع واستيعاب املواهب واخلبرات واملهارات 

العلمية املختلفة التي تزداد في أوساط األطفال والشباب، وتشكل ثروًة هائلًة للتطور العلمي لو مت 

سي( لتطويرها.. واعتمادها أساًسا في بناء  الوصول إليها ورعايتها وتوفير املناخ العلمي )املُؤسَّ

القواعد واملؤسسات العلمية أو توسيعها لتكون هناك نهضة ثقافية وعلمية حقيقية، متد املجتمع 

مات تطوره التكنولوچـي إذ بداًل من أن نواجه أخطار التكنولوچيا احملتملة مبوقفنا )الدفاعي  مُبقوِّ

والتوفيقي( الذي ال ُيجدي نفًعا في الكثير من احلاالت، لنواجه أخطارها احملتملة، وظواهرها 

السلبية، بالوعي العلمي، وإبراز القدرات العلمية وإدخالها في قلب العملية اإلنتاجية لتأخذ دورها 

قة في  الفاعل في عكس التقنيات التكنولوچيَّة على املبتكرات واإلبداعات التي تنتجها العقلية اخَلالَّ

املجتمع، إلى جانب االهتمام بنشر الوعي التكنولوچـي في صفوف املجتمع .. ليخلص اجلميع في 

إدراك التعامل السليم مع التكنولوچيا على أنها لم ُتصنع للترفيه والتسلية واملتعة، بقدر ما ُصنعت 
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إلى جانب كل ذلك من أجل املعرفة والعلم والتعلم والتقدم العلمي.

من هنا تكون الثقافة التكنولوچيَّة، قد أخذت مفاهيمها ومعانيها ودالالتها في الوعي الفردي 

وفي الوعي املجتمعي؛ خللق املجتمع التكنولوچـي املتطور، ثقافًيا، واجتماعًيا، وصناعًيا، وإنتاجًيا، 

يكون له دالالته الواضحة على أرض الواقع، سواء في احلاضر أم في املستقبل، فهل يتحقق ذلك؟.

التكنولوجيا يف الواقع العربي ويف الواقع العاملي
إن الواقع التكنولوچـي في مجتمعاتنا العربية ال زال متخلًفا قياًسا إلى الدول األخرى التي 

العلمية في بعض  العديد من املؤسسات  شهدت تطوًرا كبيًرا في هذا املجال.. ومع ذلك بدأت 

الدول العربية تنهض مبسئولية التطور التكنولوچـي ملجتمعاتها، من خالل ما تقوم به من نشاطات، 

وفعاليات، وخطط واسعة في هذا االجتاه.. نشير إلى بعضها باختصاٍر شديد كأمثلة وشواهد 

لذلك.

العربية  الدول  في  املعلومات  وتكنولوچيا  االتصاالت  لتنمية  السنوي  الدولي  املؤمتر  في 

ومنظمات  الدولي  وللبنك  عربية  فيه ممثلون حلكومات  عام 2004 وشارك  ُعقد  الذي  )َعَربُكوم( 

دولية متخصصة، أكدت )سامية ملحم( مسئولة تكنولوچيا املعلومات في البنك الدولي )أن تقنية 

املعلومات واالتصاالت هي محرك رئيسي لنمو االقتصاد في العالم العربي وأنها تساعد كذلك على 

مكافحة الِبطالَة، واإلسراع بالنمو الثقافي.. إذ إنه حتى اآلن لم ُيستخدم هذا القطاع جيًدا في 

العالم العربي، بل ال زال غير ُمستغّل تقريًبا ونأمل أن يتم حتريره وتطويره.. وتوقع )سعد حمد 

البراك( املدير العام لشركة االتصاالت الكويتية املتنقلة )حتقيق منو قياسي في هذا القطاع(.. 

حيث قال : "من املتوقع أن يرتفع حجم اإلنفاق في قطاع تكنولوچيا االتصاالت واملعلومات في 

العالم العربي وشمال أفريقيا من )25( مليار دوالر حاليا إلى ما بني )55 و 60( مليار دوالر 

عام )2008(، ومن املتوقع أن يرتفع إنفاق دول اخلليج وحدها في هذا القطاع من )14,5( مليار 

د )محسن ملكي( املسئول  دوالر عام )2002( إلى )24( مليار دوالر عام )2007( .. وباملقابل أكَّ

في شركة )أي دي سي( األمريكية لالستشارات: أن العالم العربي ميثل جزًءا صغيًرا جًدا من 

األكثر  تعتبر  فيه  اإلنفاق  زيادة حجم  لكن  العالم،  في  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوچيا  قطاع 

ارتفاًعا" )13(.

وهذا املؤشر يوضح مدى حاجتنا إلى الوعي العلمي واحلرص الشديد بالتعامل مع التكنولوچيا 
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وُيخصص  مجتمعاتنا،  في  نسُبه  ترتفع  الذي  واإلنفاق،  احلاجة  بني  الصحيحة  املوازنة  وخلق 

احليز األكبر في ذلك لالستهالك الترفيهي قبل االستهالك العلمي، ولغرض التخلص من سلبيات 

االستهالك الترفيهي للتكنولوچيا وزيادة الوعي املجتمعي لدى أفراد املجتمع بضرورات االستخدام 

العلمي األمثل لوسائل التكنولوچيا. أقدمت العديد من الدول العربية حكومات ومؤسسات بإعالن 

املسابقات الواسعة في أوساط املجتمع لزيادة الوعي التكنولوچـي.. إذ إن هذه املسابقات تشكل 

قاعدة مهمة لبناء الثقافة التكنولوچيَّة واحلد من االستهالك الال واعي لوسائل التكنولوچيا احلديثة.

االستثمارات  زيادة  إلى  االقتصادية(، دعت  الوحدة  )مجلس  دراسٍة حديثٍة أصدرها  وفي 

العربية في مجال صناعة اإللكترونيات وتكنولوچيا املعلومات واالتصاالت، وذكرت هذه الدراسة، 

أن معدل النمو في التجارة اإللكترونية العربية ال يزيد على )15( باملائة فيما ُيقدر عاملًيا بنحو 

)30( باملائة.. كما أشارت الدراسة إلى حجم التجارة اإللكترونية في الدول العربية، حيث يتراوح 

حالًيا ما بني )3 و4( مليارات دوالر مقارنة بنحو )136( مليار دوالر عاملًيا، متوقعة أن يتجاوز 

حجم التجارة اإللكترونية في الدول العربية في نهاية العام 2004 إلى ستة مليارات دوالر مقابل 

)141( مليار دوالر عاملًيا.

وعلى الرغم من أن هناك اختالًفا كبيًرا، وتناقًضا واضًحا ما بني األرقام التي ذكرها اخلبراء 

املتحدثون في )املؤمتر الدولي السنوي لتنمية االتصاالت وتكنولوچيا املعلومات في الدول العربية(، 

وما بني األرقام التي أوردتها دراسة )مركز الوحدة االقتصادية( حول حجم اإلنفاق العربي في 

مجال التكنولوچيا.. على الرغم من هذا االختالف، تظل عمليات النمو في احلالتني دون املستوى، 

وبحاجٍة إلى االرتفاع واالرتقاء بها لتوازي املستويات العاملية أو لتكون في مستًوى جيد منها..

وفي هذا اإلطار يقول الدكتور )نبيل حساد( رئيس املركز العربي للدراسات واالستشارات 

فعلى  املتقدمة،  والدول  العربية  الدول  التكنولوچيا بني  كبيرًة في مجال  "إن هناك فجوًة  املالية: 

الرغم من اخلطوات اجلادة التي اتخذتها العديد من الدول العربية لسد هذه الفجوة، فإن املنطقة 

العربية ال زالت تواجه مشكلة غياب خطة واضحة املعالم في مجال التعاون التكنولوچـي، ونالحظ 

عدم وجود شبكة إلكترونية موحدة للعالم العربي، أو بنية أساسية مناسبة في مجال االتصاالت 

العوامل  أهم  التكنولوچـي من  التقدم  فيه  بات  الذي  الوقت  في  العربية..  الدول  العديد من  بني 

للدخول إلى عصر التفاعل االقتصادي والثقافي مع العالم.. وأرى أن هناك مخاوف من اجلمود 

الذي أصبح  السريع  التكنولوچـي  التطور  على عدم مالحقة  يترتب  أن  الذي ميكن  االقتصادي 
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إلى  التي تشير  يزداد مع اإلحصاءات األخيرة  العالم حالًيا.. وأن حجم هذه املخاوف  يشهده 

ضآلة النسبة التي تخصصها الدول العربية للبحث العلمي، والتي تصل في دوٍل عديدٍة إلى أقل 

من واحد باملائة، في الوقت الذي ال يتوقع أن تتجاوز نسبة انتشار اإلنترنت إلى أكثر من خمسة 

باملائة من عدد السكان.. وأرى أن هناك فرصًة لتجاوز الفجوة التكنولوچيَّة الراهنة؛ خصوًصا أن 

املنطقة العربية تتمتع مبزايا نسبية تتمثل خصوًصا في املوارد البشرية والتي حتتاج إلى مزيٍد 

من اجلهود لتحقيق التنسيق واالستفادة املُثلَى من تلك املوارد، والسيما في مجال التعاون الفني 

والبحث العلمي" )14(.

مؤشرات للنهوض التكنولوجي العربي
ومن أجل النهوض بالواقع العلمي ومستوياته التكنولوچيَّة واملعلوماتية واملعرفية في الوطن 

العربي، برزت هناك العديد من اخلطط واملشاريع والدعوات واحملاوالت اجلادة على هذا الطريق.. 

ففي مصر ُأعلن في العام )2004( عن مشروع إنشاء )أكادميية عربية للتعليم عن ُبعد( مبشاركة 

أول  بعد، ولتصبح  التعليم عن  تقدم خدمة  التي  العربية  للجامعات  لتكون جتمًعا  )14( جامعة؛ 

)عفت  املشروع  مديرة  أعدتها  التي  العمل  ورقة  وفي  املجال..  هذا  في  متخصص  عربي  كيان 

في  واملعلومات  املعرفة  بني  الفجوة  تضييق  على  للعمل  تهدف  األكادميية  "أن  ذكرت  الشوكي( 

بالدول  التعليم  مجال  في  املعلومات  تكنولوچيا  الستخدام  التحتية  البنية  ببناء  العربي،  الوطن 

لتعظيم قدرتها التنافسية".. وأضافت الشوكي في ورقتها: إن األكادميية هذه تهدف أيًضا إلى 

بناء وتنمية مهارات وإمكانات الثروات البشرية العربية وتفعيل دورها في التميز والتنافس في ظل 

العوملة وما يتبعها من حتديات.. والتدريب عن طريق شبكة املعلومات )اإلنترنت(، فهناك شريحة 

كبيرة ستستفيد من هذا املشروع بينهم الطالب والتالميذ العرب واملهنيون والعاملون في الوطن 

العربي، وَمن لديهم الرغبة في تنمية مهاراتهم باملعرفة احلديثة.. ويعمل املشروع أيًضا على تقدمي 

تخصصات أكادميية متطورة للحصول على درجات علمية معتمدة عربًيا ودولًيا، وتقدمي مناهج 

تدريبية حديثة للحصول على شهادات معنية معتمدة عربيا ودولًيا( )15(.

للعلوم والتكنولوچيا( عام )2002(، مسابقة  مت )األكادميية العربية  وفي مصر أيًضا، نظَّ

كبرى تستهدف مواكبة التطور العاملي املذهل، في خطوة مهمة لوضع تكنولوچيا املعلومات على 

أچندة الشباب العربي، واهتماماته بشكل سليم، واملساعدة في تنمية العقول واملواهب الصغيرة 
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إلفراز النوابغ واملبدعني في هذا املجال ولفت أنظارهم إلى أهمية تكنولوچيا املعلومات، باإلضافة 

إلى توجيه هذا االهتمام إلى اجتاه نافع للمجتمع في مجاالت التنمية واالبتكار، بداًل من التركيز 

على استخدام احلاسب كوسيلة للترفيه من خالل القاعدة العريضة من برمجيات األلعاب التي تغزو 

عاملنا العربي.. وهذه املسابقة، التي ُتعد دراسًة متواصلًة على مراحل آلالف الشباب واألطفال.. 

م  ويأتي تنظيمها كما يقول رئيس األكادميية )الدكتور جمال مختار(: )من قناعة األكادميية بأن تقدُّ

األمم في العصر احلالي ُيقاس مبدى تقدم شبابها في مجاالت العلوم املختلفة بصفة عامة، وفي 

مجال تكنولوچيا املعلومات والبرمجة بصفة خاصة.. وال تتمثل تكنولوچيا املعلومات والبرمجة فقط 

في استخدام احلاسب اآللي أو شبكة اإلنترنت، وإمنا في كيفية استفادة الشباب من تعلُّم أفضل 

الطرق واألساليب املنهجية في حل املشكالت واملسائل املتعلقة باحلاسب وباقي مجاالت العلوم 

العديد من الشركات  التي هي مبثابة )أوملبياد( واسع،  األخرى.. وستشارك في هذه املسابقة 

التكنولوچيا واملعلوماتية الدولية.. حيث يعود تنظيم األوملبياد في مسابقات تكنولوچيا املعلومات 

البلغاري  سندوف(  )سالجوچيست  الدكتور  األستاذ  اقترح  عندما   ،1987 عام  إلى  والبرمجة 

تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوچيا املعلومات، وذلك خالل انعقاد املؤمتر الرابع 

والعشرين ملنظمة اليونسكو في باريس، وقد القت الفكرة ترحيبا واسع النطاق، ومت عقد أول 

مسابقة دولية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من )25( دولة .. وكانت املشاركة 

املصرية في األوملبياد العاملي الذي ُيعقد سنوًيا كانت للمرة األولى مرة 1998، وهذه املسابقة هي 

في داخل مصر( )16(. 

في  كبرى  جماهيريًة  مسابقاٍت  اإللكترونية(،  ُدبّي  )حكومة  نظمت  العربية،  اإلمارات  وفي 

ومهارات  اإللكتروني  الوعي  زيادة  إلى  )تهدف   ،2004 عام  خالل  املعلومات  تكنولوچيا  مجال 

التعامل مع تطبيقات تكنولوچيا املعلومات، والتشجيع على اإلفادة من خدمات احلكومة اإللكترونية 

د على أن البرنامج يبدأ  .. مثلما ذكر ذلك )مروان النقي( رئيس جلنة حكومة دبي اإللكترونية، وأكَّ

بالتزامن مع مهرجان مفاجآت صيف دبي التسويقي والسياحي والثقافي والترفيهي.. وُيقام خالل 

الفترة من )17 يونيه/ حزيران إلى 27 أغسطس/ آب من كل عام.. ويتضمن شرح عمل احلكومة 

اإللكترونية وعدًدا من املسابقات للكبار والصغار.. وتشمل الفعاليات أيًضا )بيت اخلبرة( الذي 

يهدف إلى توفير مجموعة من املوارد واألدوات التكنولوچيَّة أو االستشارية جلميع الدوائر التي 

ميكن أن يستفيد منها اجلمهور؛ وكذلك تفعيل برنامج العائلة اإللكترونية، الذي يستهدف األسر 
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تلفزيون دبي، حيث جتري استضافة عائالت  بالتعاون مع  وُيقام  املقيمة خارج دولة اإلمارات، 

عديدة للحديث عن تكنولوچيا املعلومات واستخداماتها في احلياة العائلية()17(.

بالثقافة  ُتعنى  التي  واملسابقات  املشاريع  لبعض  شديد  باختصار  هنا،  له  أشرنا  ما  إن 

التكنولوچيَّة واملعلوماتية، ما هي إال جزء يسير من مشاريع ونشاطات ومسابقات عديدة، تتواصل 

باستمرار هنا وهناك في الوطن العربي، لم يكن بالوسع اإلشارة إليها لَسَعتها وضيق املجال هنا، 

إال أنها ستشكل قاعدة أساسية لبناء الثقافة العلمية والتكنولوچيَّة اجلادة، واالنطالق منها لبناء 

املؤسسات العلمية الفاعلة في واقعنا العربي، والتي ميكن لها أن تنهض بالوعي التكنولوچـيي 

مات  ها بكل ُمقوِّ املجتمعي، لو تواصلت مثل هذه النشاطات والفعاليات بفاعلية أكبر ومت دعُمها ومدُّ

التطور والتوسع الذي نطمح به لها.

وعلى ما يبدو أن زيادة الوعي بأهمية الثقافة العلمية والثقافة التكنولوچيَّة واملعلوماتية في 

واقعنا العربي آخذة باالتساع والتطور في السنوات األخيرة، وما عادت تنحصر في املؤسسات 

الثقافية والعلمية والتربوية التقليدية، بل تعدتها إلى مؤسسات وُأُطر أخرى، غير متوقع منها أن 

تنهض مبهمة تطوير املهارات العلمية والثقافة التكنولوچيَّة واملعلوماتية في أروقتها اخلاصة؛ مما 

يدلل على أن قضية التكنولوچيا وتعلُّم تقنياتها باتت تشكل هًما عاًما ملختلف شرائح املجتمع.. 

لتعليم  الدراسية  القاعات  فيها  تتعدد  مدرسة  )السجن(  يكون  أن  يتوقع  منا  أحد  هناك  فهل 

)السجناء( فنون احلاسوب وقضايا التكنولوچيا ووسائلها االتصالية وغير ذلك من العلوم والفنون 

واآلداب، إلى جانب وجود مكتبة واسعة تضم مئات العناوين املهمة ملختلف العلوم.. وقد ال نصدق 

األمر دهشًة  يثير  وما  الواقع،  أرض  على  بالفعل  ولكنه حدث  بسهولة..  األمر  مثل هذا  حدوث 

وغرابة، أنه حدث في بلد عربي!.

ففي جانب من تقريرها الصحفي الذي نشرته جريدة )الشرق األوسط(، كتبت من بيروت 

)فيفيان حداد( تقول: "ميكن القول أن السجني اللبناني هو رائد بني )زمالئه( في العالم العربي، 

إذ بات باستطاعته متابعة دورات تعليمية وتدريبية في اإلنكليزية ومحو األمية والكمپيوتر وتعلُّم 

يًصا لهذه الغاية في مختلف  املوسيقى من وراء القضبان، ضمن صفوف منتظمة ُاسُتحدثت خصِّ

السجون اللبنانية.. وتأتي هذه اخلطوة ترجمة للمساعي احلثيثة التي قامت بها مرشدية السجون 

من  التي  املتطورة  بالدول  أسوة  جديد،  بأسلوب  العقابية  السياسة  تطبيق  أجل  من  لبنان  في 

شأنها إعطاء السجني فرصة االنخراط في املجتمع وإعادة تأهيله بطريقة سلمية ُتسهم في منعه 
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كافًة  اللبنانية  السجون  في  موجودون  )7500( سجني  وهناك  أخرى..  مرة  تكرار جرميته  من 

يستفيدون حالًيا من هذه اخلطوة، إال أن )3700( منهم، وهم نزالء في سجن ُروميَّة كانوا األوفر 

حًظا؛ ألن هندسته تسمح لهم مبمارسة اجلزء األكبر من هذه النشاطات؛ نظًرا لتوفر الصاالت 

الكبيرة واملساحات الواسعة املوجودة فيه، ويلتحق السجناء بهذه الدورات ضمن صفوف منظمة 

في  مراحل  عدة  وعلى  ثالث ساعات  طالًبا، حوالي  ثالثني  تستقبل  الكمپيوتر،  بأجهزة  ومجهزة 

إلكترونية  وتقنيات  الكمپيوتر،  وبرمجة  واملَْكَننة   (Excel Word)و التوثيق  هنــاك  حيث  اليوم، 

أساتذة  عليها  ُيشرف  أشهر  ثالثة  تستغرق  دورة  في  السجني  يتعلمها  مواد  جميعها  مختلفة، 

متخصصون، وقد تعاقد سجن طرابلس لهذه الغاية مع إحدى الشركات العاملية للكمپيوتر في 

لبنان التي تعطي شهادة رسمية للسجني بعد أن ُينهي دورته بنجاح.. وحتى اليوم تخرج حوالي 

خمسمائة سجني في هذا املجال، ويعمل قسم منهم في مديرية السجن، كما أن بعض املتفوقني 

دروًسا  يعطون  الدورات،  في  أساتذة  ليكونوا مبثابة  للسجون  العامة  املرشدية  اختارتهم  بينهم 

إثر  العمل في شركات خاصة  فيما متكنت شريحة أخرى من  لزمالئهم،  الكمپيوتر  خاصة في 

خروجها من السجن.. وتشمل هذه اخلطة عدًدا من سجون لبنان االثنني والعشرين واملوزعة على 

كامل األراضي اللبنانية، والالفت للنظر أن السجناء كافًة من مختلف األعمار وخاصة ما بني 

الـ 40 والـ 45 عاًما ُيبدون حماًسا ملحوًظا لهذه الدورات والتي اعتبروها طاقة نور يطلون من 

خاللها على العالم رغم سجنهم، ويتطلع األب )أيلي نصر( املرشد العام للسجون وصاحب هذه 

الفكرة وناشرها في لبنان إلى تطويرها، بحيث يحصل الطالب على شهادات رسمية معترف بها 

في املعاهد املهنية واجلامعية بعد أن تتم توأمة السجن مع إحدى اجلامعات األوروبية فيتخرج 

السجني وهو يحمل مستقباًل جديًدا بني يديه، ومن املنتظر أن تدخل الدروس عبر املراسلة العادية 

واإللكترونية فتوفر هذه السجون للنزالء مستًوى علمًيا جيًدا.. خاصة وأن هناك مكتبة واسعة في 

السجن تتضمن مئات الكتب املختلفة في املعرفة واآلداب والعلوم وغيرها تسهم بزيادة الوعي 

.)18( والثقافة" 

اتخذته مرشدية السجون في  الذي  والعملي  العلمي  والتثقيف  والتعليم  التربية  إن أسلوب 

لبنان في سياستها العقابية جتاه النزالء، ُيعد أسلوًبا إنسانًيا وحضارًيا وعلمًيا، من شأنه أن 

ُيسهم إسهاًما فاعاًل في إصالح السجني وإعادة تأهيله من جديد، بعد إعادة الثقة لنفسه ودفعه 

لالنخراط مجدًدا بشكٍل سويٍّ في املجتمع، بوصفه فرًدا في هذا املجتمع، وصالحه أو فساده 
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ينعكس على هذا املجتمع.. وبداًل من إهماله وإشعاره بأنه عنصر غير مرغوب فيه في املجتمع 

ومؤسساته، ودفعه بهذا الشعور إلى النكوص واحلقد على نفسه وعلى املجتمع، واحتمال تكرار 

جرميته بعد خروجه من السجن، ميكن إعانته وتوصيله إلى طريق الصواب داخل السجن، وإنقاذه 

وإنقاذ املجتمع في آٍن واحد من جنوحه وانحرافاته السلوكية والعدوانية.. وبذلك ميكن اعتبار 

وتزداد  مجرًما  املخطئ  منه  يتخرج  مكاًنا  وليس  لإلصالح  واجتماعية  أخالقية  مدرسة  السجن 

نزعته العدوانية بعد جتربته في السجن.. فما أحوجنا إلى التجارب الواعية في إصالح ما ميكن 

إصالحه؛ لينعم املجتمع باألمن واألمان والوعي االجتماعي املتقدم، الذي يجعل مصلحة املجتمع 

وتقدمه واالرتقاء مبستوياته الثقافية والعلمية واحلضارية فوق كل اعتبار.

وخالصة القول في هذا املبحث، أن الوعي الفردي يشكل أساس الوعي اجلماعي في تطور 

الوعي نستطيع  املجتمع.. ومن خالل هذا  واملعلوماتية في  التكنولوچيَّة  والثقافة  العلمية  الثقافة 

أن منيز بني ما هو إيجابي ويخدم املجتمع وبني ما هو سلبي ويؤثر على قَيم املجتمع الثقافية 

واالجتماعية، فيما يتعلق بالتكنولوچيا ومؤثراتها االتصالية التي تشارك أفراد املجتمع في بناء 

القيم والعادات والعناصر املؤثرة في اجتاهاتهم السلوكية الثقافية واالجتماعية.. فالتعامل الواعي 

والعلمي مع عناصر التكنولوچيا يقود بنتائجه إلى توسيع املدارك العلمية ودفعها إلى االبتكار 

العلمي وتطوير القابليات العلمية، التي ُتسهم بنهضة املجتمع واالرتقاء مبستواه العلمي والثقافي 

واالجتماعي، وبذلك تكون جدوى التكنولوچيا أكثر فائدًة وأهميًة من جدواها الضيقة في املتعة 

والترفيه، التي تزيد من االحتماالت السلبية ملؤثرات التكنولوچيا االتصالية على الفرد واملجتمع.. 

ويقود ذلك بالنتيجة إلى تدنِّي املستوى العلمي والثقافي للفرد واملجتمع حاضًرا ومستقباًل.

صحيح أن املتعة والترفيه حاجتان أساسيتان مطلوبتان للفرد، ولكن طلبهما يجب أالَّ يتم 

على حساب احلاجات العلمية واملعرفية واالبتكارية؛ إذ إن تطور الفرد واملجتمع ال يتم باملتعة 

والترفيه، إمنا يتم عن طريق العلم والتعلُّم واالبتكار واإلبداع املتواصل، وهذا الطريق ليس ببعيٍد 

عن حصول املتعة والترفيه، وباإلمكان احلصول عليهما عن طريق ذلك أيًضا.. فإجناز العمل على 

أحسن ما ُيرام هو متعة، واملغامرة إلنقاذ إنسان من الهالك متعة، وإعطاء احملتاج متعة، وإعادة 

البسمة لوجه إنسان َفقَد البسمة متعة.. وعثورك على حاجة وإعادتها إلى صاحبها متعة، السالم 

على اآلخرين متعة.. النظر إلى جمال الكون متعة.. حمد الله وشكره متعة.. فاملتعة متوافرة في 

التي ال  الصحيحة..  األشياء  بها في  ونأخذ  عنها بشكل صحيح..  نبحث  أن  وعلينا  كل شيء، 
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ينتهي الشعور بها عند حلظتها.. فالشعور باملتعة والترفيه ال ينحصر فقط في إطارهما اخلاص، 

احملدود لنفسيهما، كما يعتقد البعض.. إذ إننا كثيًرا ما نستمتع، وبدرجة عالية من االستمتاع 

حني ننظر إلى لوحة فنية راقية، أو نشاهد عماًل سينمائًيا أو مسرحًيا أو تلفزيونًيا راقًيا.. أو 

نستمتع باالستماع إلى ندوة ثقافية أو علمية أو سياسية، أو نتابع قضية نقاشية مثيرة للجدل، أو 

نستمتع بقراءة كتاب علمي أو أدبي أو تاريخي يشدنا أسلوبه ومعلوماته ومواقفه، وفي كل ذلك 

جند َسَعًة في األبعاد اجلمالية لهذه اآلثار الفنية التي تدفعنا إلى املتعة والشعور بالرفاهية.. وفي 

الوقت نفسه ُتثري حصيلتنا الثقافية واملعرفية واخليالية، وذلك بقدرتها على النفاذ إلى دواخلنا 

وحتريك أحاسيسنا، وعواطفنا، وغرائزنا، وإشباعها، وإشاعتها بكل ما هو جميل، في مستواه 

الراقي.. فعندما نصادف تكويًنا معيًنا، ويستوقفنا شكله.. فنتأمله وُنعجب به.. فإن إعجابنا هذا 

هو متعة.. كذلك عندما نشمُّ رائحًة عطرًة وننجذب إليها.. فإن اجنذابنا هذا هو متعة أيًضا.. 

نا بسرعة، غير أنها تذهب بسرعة أيًضا.. على  وهناك من األشياء ما تعطي متعتها إلى حواسِّ

عكس األشياء التي ال تعطي متعتها بسهولة فيبقى أثرها طويال.

احلواس..  وتهذيب  والتعلُّم  للعلم  املتعة  وبني  لنفسها،  املتعة  بني  شاسع  فرق  فهناك  لذا 

إحداث  إلى  أو  إثم،  أو  فراغ،  إلى  منها  النشوة  تنتهي  ما  متعة سلبية سرعان  لنفسها  فاملتعة 

من  أكثر  حدوث  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  االجتماعية..  القيمة  وفي  الذوق،  وفي  السلوك  في  خلل 

خلل في البناء النفسي، وفي التركيبة السلوكية والغرائزية للفرد.. فاإلدمان على مشاهدة أفالم 

وهكذا  االنحراف..  إلى  بصاحبها  تؤدي  عنيفة  نفسية  يولِّد  بها  واالستمتاع  واجلرمية  العنف 

الفرد  مع حصيلة  ومتفاعلة  مالزمة  تظل  واملعرفة  العلم  في  املتعة  بينما  األخرى..  احلاالت  مع 

العلمية والثقافية والسلوكية، وتزداد وعًيا ومعرفة في تعاملها مع عناصر التكنولوچيا وأساليبها 

وأشكالها االتصالية واملعلوماتية.. ويأتي االستمتاع بذلك استمتاعا علمًيا ومعرفًيا ال حدود له..

من هنا يتحتَّم التفريق بني املتعة لنفسها واملتعة للعلم في التعامل مع التكنولوچيا.. وفي 

واملعلوماتية،  التكنولوچيا  ولثقافة  العلمية  للثقافة  الصحيحة  القواعد  نؤسس  أن  نستطيع  ذلك 

د من وتار التقدم والنهوض احلضاري  التي تنطلق بالفرد واملجتمع انطالقة علمية صحيحة تصعِّ

للمجتمع. والتكنولوچـي  والثقافي 
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أدب الطفل اإلفريقيّ
األشكال والوظائف

أمل جمال *

مدخل منهجيّ
وتاريخه  البنائية  ناته  وُمكوِّ اإلفريقي  الطفل  أدب  ظواهر  تتناول  التي  الدراسات  تتأسس 

املتعاقب على نظريات األنثروبولوچـيا الثقافية وإطارها املعرفي واإلجرائي، ورغم إدراكي ملا في 

هذا املنهج من ممكنات وآليَّات بحثية تتيح استكشاف الطبيعة النوعية ألدب الطفل في القارة 

والطقوس  احلركية  واألداءات  واحلكايات  واجلماعية  الفردية  اإلبداعات  من  ثريٍّ  بتراٍث  املمتلئة 

الباحثني عليها - أي على نظريات  يبرر قطًعا استناَد عدٍد كبيٍر ومتناٍم من  والرموز، وهو ما 

اإلفريقى وعناصره وأشكاله. الطفل  أدب  الثقافية - في بحث سمات  األنثروبولوچـيا 

رغم إدراكي هذا الذي أشرت إليه، فإنني سأحاول في هذا البحث الذي ميثل بالنسبة إليَّ 

ب، أن أستخدم منهًجا مغايًرا هو النقد الثقافي  مجرد مقاربة أولى لهذا املوضوع املتداخل واملُركَّ

الذي يستهدف استقصاء اخلفي واملُضَمر واملسكوت عنه في النصوص األدبية، وذلك من خالل 

أعمال أدبية قمت بترجمتها مباشرة، وأيًضا أعمال متاحة باللغة العربية، وهي أعمال وكتابات 

تنتمي إلى ثقافات إفريقية متنوعة تعطي، فيما أتصور، صورة تقريبية حلركة األدب واحلكايات 

اإلفريقية التي تتناول عالم الطفل وخياالته، ويأتي اختياري لهذا املنهج ألنه ال يقتصر على بحث 

الدالالت الصريحة واملباشرة، وإمنا يتعداها إلى استقصاٍء منهجيٍّ للدالالت الضمنية واملضمرة 

ناته  في أبنية النصوص وعالماتها وسياقها اللغوي، كما أنه يتناول أدب الطفل اإلفريقي وُمكوِّ

البنائية والوظيفية، ليس باعتباره نتاج مجتمعات محلية وتكوينات َقَبليَّة، وإمنا باعتباره أدًبا ميتلك 

كل مقومات الوجود وكل ممكنات التطور وكل أشكال اإلبداع.

القصص  تدرس  قد  الثقافية  األنثروبولوچـيا  من  املستمدة  املنهجية  فإن  آخر،  بتعبيٍر 

* شاعرة ومترجمة، مدير حترير سلسلة الذخائر، مصر، وعضو جلنة التربية باملجلس األعلى للثقافة.
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اجلماعة  لُهِويَّة  متثياًل  باعتبارها  أى  "ُفلْكُلور"؛  باعتبارها  اإلفريقى  بالطفل  اخلاصة  واحلكايات 

الشعبية وجتسيًدا لها، فيما أحاول هنا أن أدرس هذا األدب من حيث امتالكه في ذاته للطبيعة 

والثقافات  للشعوب  الكبرى  اآلداب  مثل  ذلك  في  مثله  الداللي،  وثرائه  وأشكاله  لألدب  النوعية 

املختلفة، تلك التي أنتجت أدًبا وحكاياٍت وأبنيًة لغويًة متجددًة ومكثفة؛ إن األدب اإلفريقى وخاصًة 

ما كان منه مرتبًطا بعالم الطفل ومتصاًل بخصوصيته الزمنية والتربوية، مياثل، فيما أرى، األدب 

الغربي، والعربي، وأدب أمريكا الالتينية، وغير ذلك من آداٍب كبرى؛ ولذلك أجتاوز إدراجه في 

املجاالت املرتبطة باألنثروبولوچـيا الثقافية إلى قراءته وفق املناهج النقدية احلديثة؛ وخاصًة النقد 

الثقافي.

الثقافية  األنثروبولوچـيا  أن  إلى  أشير  السابقة،  الفقرات  في  أجملته  ملا  جزئيٍّ  ولتفصيٍل 

هي "فرع من األنثروبولوچـيا العامة يركز أساًسا على دراسة الصيغة الكلية للسمات الثقافية 

للمجتمعات  اإلنسانية  الثقافة  موضوع  والتحليل  بالوصف  وتدرس  بينها،  املتبادلة  والعالقات 

معناها وخصائصها  فُتبنيِّ  املدنية،  واملجتمعات  "الريفية"  واملجتمعات احمللية  "البدائية"  القدمية 

اإلنسانية")1(. الشخصية  بناء  في  دورها  وما  تنتشر،  وكيف  وعناصرها، 

العاِلم  وضعه  الذي  التعريف  إلى  استناًدا  يأتى  األنثروبولوچـيا  بعلم  الثقافة  ارتباط  إن 

ب الذي يشمل املعرفة واملعتقدات  البريطاني "تايلور"، الذي يرى أن "الثقافة هي ذلك الُكلُّ املُركَّ

التي يكتسبها اإلنسان من  والعادات األخرى  رات  املُقدَّ والعرف وكل  والقانون  والفن واألخالق 

حيث هو عضو في املجتمع". ويستخلص الدكتور"أحمد أبو زيد" عدًدا من العناصر األساسية 

نات التي قد تختلف  ب، يتألف من عدٍد من املُكوِّ من هذا التعريف، األول هو أن الثقافة ُكلٌّ ُمركَّ

في طبيعتها، ولكنها تندمج كلها مًعا في وحدة عضوية متماسكة ومتكاملة، فإلى جانب املكونات 

الذهنية املجردة مثل املعرفة واملعتقدات، توجد املكونات التقوميية التي تتمثل في األخالق والسلوك 

ن منها يؤلف في ذاته وحدة عضوية مركبة  والتصرفات املرتبطة بالعادات واألعراف، وكل ُمكوِّ

تضم عدًدا من السمات األكثر بساطة، فاملعتقدات مثاًل تشمل كل األفكار اخلاصة بنشأة الكون 

وأصل العالم وفكرة اخللق، وما يتصل بذلك من شعائر وممارسات وطقوس وأساطير وتصورات 

عن األرواح واألشباح والعالم اآلخر، وغير ذلك، األساسي هنا هو أن هذه املكونات والعناصر 

ال توجد مستقلة أو منفصلة؛ ولكنها تندمج وتتفاعل لتؤلف هذه الوحدة العضوية التي يصفها 

ب )2(. "تايلور" بالُكّل املُركَّ
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األدبية  للكتابة  ومرجعًيا  لًيا  أوَّ بوصفها مصدًرا  الشعبية  احلكايات  تأتي  اإلطار،  هذا  في 

حكايات  أو  احلواديت  إلى  لإلشارة  الشعبية  احلكاية  ُيستخدم مصطلح  حيث  اإلفريقي،  للطفل 

اجلنيَّات، كما ُيستخدم مبعنى أكثر اتساًعا ليشمل جميع أشكال املرويات النثرية املوروثة، سواء 

أكانت مدونة أم شفوية، وهو بذلك ينطبق على أشكال متنوعة من القصص مثل أساطير اخللق 

عند الشعوب البدائية )3(.

واحلكاية من احملاكاة؛ ولهذا تتصل باحلركة واحلياة، وتعرِّف بعض املعاجم احلكاية الشعبية 

بأنها اخلبر الذي يرتبط بحدٍث قدمٍي ينتقل عن طريق الرواية الشفوية، أو هي خلق ُحر للخيال 

الشعبي ينسجه حول حوادث وشخوص ومواقع وتواريخ )4(.     

وقد اهتم عدد من الباحثني بوضع القواعد التي حتكم احلكايات الشعبية، وهو ما ميكن 

إجماله في عناصر تكوينية، هي: أن احلكاية الشعبية ال ميكن أن تبدأ بفعٍل مفاجٍئ وال تنتهي 

التكرار  على  وتعتمد احلكاية  واخلامتة،  االفتتاحية  بقانون  وُتسمى هذه اخلاصية  فجأة،  أيًضا 

والتناغم والتقابل؛ وكذلك تعتمد على إبراز الوضع األول والنهائي للشخصيات، وتسير في خطٍّ 

واحٍد ال يعود إلى الوراء، وتخضع لقانون النمطية أو التنميط، وتستخدم املشاهد احلية، فضاًل 

عن منطقية الراوي وحبكة الرواية والتركيز على الشخصيات الرئيسة )5(.

هذه العناصر التكوينية للحكايات هي ما سوف أحاول استقصاءها في النصوص األدبية 

زًة على األشكال والوظائف والعالمات، معتمدة بشكل جزئي على  املكتوبة للطفل اإلفريقي، ُمركِّ

البناء  في  احلكاية  تؤديه  الذي  الوظيفي  الدور  ُتظهر  أنها  حيث  من  الوظيفية،  البنائية  نظرية 

االجتماعي، ومنها الوظائف السياسية والقرابية والدينية، فاحلكاية الشعبية متثل وحدة متكاملة 

تنقسم في الوقت نفسه إلى عدٍد من الوحدات الصغيرة التي تتفاعل وتتساند وظيفًيا للمحافظة 

على كيان اجلماعة.

األدبية  للكتابة  التكوينية  العناصر والسمات  إلى بحث  الساعية  املنهجية  تلك  إلى  استناًدا 

للطفل وكذلك وظائفها، سوف أحاول صياغة مخطط تفسيري قائم على عناصر القصص األدبية 

فكما  احلكايات،  ملورفولوچـي  الكاشف  أعني حتليله  لها،  "بروب"  وفق حتليل  احلكاية  ووظائف 

هو معروف، يحدد العاِلم الكبير "بروب" الوظيفة بأنها فعل تؤديه شخصية حكائية، محدد من 

وجهة نظر أهميته وداللته بالنسبة إلى تطور مجرى األحداث؛ كذلك يحدد "بروب" تركيب احلكاية 

نة، ولعالقات هذه األجزاء فيما بينها  التشكيلي أو بنيتها بأنها وصف للحكاية تبًعا ألجزائها املُكوِّ
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وعالقتها بالكل، وهكذا ميكن أن نستدل على عالقات النصوص األدبية أو وحدتها التكوينية وفًقا 

لنقاط تقابل بني عناصر النص ووظائف احلكاية كما أوردها "بروب"، وهي: التغيب، التحرمي، 

االنتهاك، بدء الفعل املضاد، االنتقال بني مكانني، الوالدة اجلديدة، وغير ذلك من وظائف، سأحاول 

تتبُّعها ورصدها في سياق حتليلي للنصوص املختارة.

كما أوضحت بشكٍل مجمٍل في فقرات سابقة، فإن منهجية هذا البحث مستمدة من اإلطار 

املعرفي للنقد الثقافي وإجراءاته؛ وخاصًة ما يتعلق ببناء العالمات، فقد استقصى علماء اللغة  

كيفيات إنتاج الداللة، عبر التمييز بني نوعني من الداللة، هما الداللة الصريحة والداللة الضمنية، 

حيث تزداد كثافة املعنى واإليحاء والصور كلما ازدادت قدرة النص على إنتاج الداللة الضمنية، 

وليس هناك توازن عددي أو إنشائي بني الداللتني، إذ قد جند داللة ضمنية واحدة تنتظم نًصا 

كاماًل أو مجموعة من النصوص أو األعمال، وقد تقتصر على جملة واحدة كاملثل، بينما الداللة 

الصريحة ترتبط باجلملة النحوية وبشروط التوصيل اللغوي وحدوده.

هناك نوع ثالث من أنواع الداللة هو )الداللة النََّسقيَّة(، فإذا كانت الداللة الصريحة مرتبطة 

اجلمالية  بالوظيفة  ترتبط  الضمنية  الداللة  بينما  توصيلية،   / نفعية  ووظيفتها  النحوي  بالشرط 

للغة، فإن الداللة النسقية هي نسيج عالقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصًرا ثقافًيا أخذ 

بالتشكل التدريجي إلى أن أصبح عنصًرا فاعاًل، لكنه وبسبب نشوئه التدريجي متكن من التغلغل 

غير امللحوظ وظل كامًنا هناك في أعماق اخلطابات، وظل يتنقل ما بني اللغة والذهن البشري فاعاًل 

أفعاله من دون رقيب نقدي النشغال الفكر النقدي باجلمالي والنفعي والتوصيلي أواًل، ثم لقدرة 

العناصر النسقية على الكمون واالختفاء. 

اتصااًل بالنقطة السابقة، يصبح النسق مفهوًما مركزًيا في التأويل وحتليل اخلطابات؛ ومن 

َثمَّ يكتسب قيًما دالليًة وسماٍت اصطالحيًة خاصة، حيث يتحدد النسق عبر وظيفته، وليس عبر 

ِحَيل  وجوده املجرد، وهذا التحديد راجع إلى أن إظهار الوظيفة املختبئة تلك يستهدف كشف 

الثقافة في مترير أنساقها حتت أقنعة ووسائل خافية، وأهم هذه احليل هي احليلة اجلمالية التي 

عبرها يجري مترير أخطر األنساق وأشدها حتكًما، وأمر كشف هذه احليل يصبح ضرورًيا في 

نقد الثقافة، وهذا لن يتسنى إال عبر استجالء األنساق املُضَمرة )6(.

إن الوظيفة النسقية، كما يرى عبد الله الغذامي "تقتضي إجرائًيا أن نقرأ النصوص قراءًة 

فإن  وهكذا،  واملضمر.  واخلفي،  عنه،  املسكوت  عن  الكاشفة  الثقافي  النقد  آليات  إلى  مستندًة 
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الداللة النسقية ستكون هي األصل النظري للكشف والتأويل، مع وجود الدالالت األخرى، الصريح 

منها والضمني؛ وكذلك وجود القَيم النصية األخرى، اجلمالية والتواصلية، التي ال تلغيها الداللة 

النسقية، بل إن هذه الدالالت تلعب أدواًرا أساسية من حيث هي أقنعة تختبئ حتتها األنساق.

وكذلك، فإن الداللة النسقية املضمرة ليست مصنوعة من ُمؤلف وال ُمتولِّدة عن ذات فردية، 

ولكنها منغرسة في اخلطاب، والنسق هنا ذو طبيعة سردية، يتحرك في حبكة متقنة؛ ولذا فهو 

خفي ومضمر وقادر على االختفاء دائًما، ويستخدم أقنعة متعددة ومراوغة أهمها قناع اجلمالية 

اللغوية، وعبر البالغة وجمالياتها، متر األنساق آمنة، وتعُبر العقول واألزمنة فاعلًة ومؤثرة، بهذا 

إلى استهالك  أزلية راسخة، وعالمتها هي االندفاع  تاريخية  املعنى، فإن األنساق هذه أنساق 

املُنَتج الثقافي املنطوي على هذا النوع من األنساق، وكلما رأينا منتًجا ثقافًيا أو نًصا يحظى 

بقبول سريع ومتعدد، فنحن في حلظات الفعل النسقي املضمر«)7(. 

تأسيًسا على تلك النقاط املجملة التي ميكن أن تشكل مدخاًل منهجـًيا، فإننى أستهدف في 

بالطفل  املرتبطة  الشعبية  واحلكايات  األدبية  النصوص  متنوعة من  البحث حتليل مجموعة  هذا 

واملضمر،  اخلفي  الوعي،  وأمناط  له  اجلماعة  رؤية  وكيفية  وإشاراته  بعامله  واملتصلة  اإلفريقي، 

واملتكون عبر الصياغات اللغوية والشخصيات واحليوانات واخلرافات والرموز، وذلك من خالل 

دراسة ثالث نقاط، هي: 

1- األشكال والدالالت 

2- الوظائف والعالمات 

3- رؤية العالم.

1- األشكال والدالالت
والتراث  الشعبية  احلكايات  من  املستمدة  ومصادره  اإلفريقي  الطفل  أدب  أشكال  تتعدد 

الت احلياة واملصائر الفردية، ومع تعدد  اجلماعي واخلبرات االجتماعية والصور املركزية وحتوُّ

ع الفت في بنية احلكايات وتكوين العالم املُتخيَّل، سواء من حيث   األشكال واملصادر هناك تنوُّ

جتليات املكان وانتظام السرد وتعدد املنظور والبنية الزمنية، أم من حيث امتالء الكتابة بالطيور 

ب، هنا ميكن أن نالحظ أن  واحليوانات والزواحف والبشر في نسيٍج لغويٍّ ودالليٍّ متصل وُمركَّ

وجود هذه الكائنات ليس قائًما على التجاور والتتابع، وإمنا هو وجود متداخل ومتشابك، وجود 



104
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

ذاته،  نوًعا في  باعتباره  يوجد  النص - كمثال استداللي - ال  فالطائر في  ما،  حواري مبعًنى 

بل هو يوجد في تقاطع وجودي وتراُسل حواري مع الشجر أو النهر أو احليوان أو البشر، مبا 

يشي بصدور احلكاية عن عقل جمعي يرى العالم موحًدا بفضاءاته ومخلوقاته وعالقاته، ويتصور 

الكائنات واألشياء واملوجودات كلها مبثوثًة ومنضويًة في وحدة الوجود.

إلى جانب هذا التصور املركزي، هناك تقنيَّات وحَيل كتابية متعددة، ابتداًء من املفارقات 

ديَّة والسرد املتقطع وتعدد منظور الشخصيات، وموقع الراوي وهيمنته على مسار احلكاية،  الضِّ

ثم انقطاعها ليتحول الراوي ويصبح شخصيًة متداخلًة في احلكي.

تلك إشارات مجملة واستهاللية لتعدد أشكال أدب الطفل اإلفريقي ومصادره وتقنياته، وهو 

ما أحاول في الفقرات التالية رصده بشكٍل تفصيليٍّ بدرجٍة معينة، وذلك من خالل مجموعة من 

القصص قمت بترجمتها، كما سبقت اإلشارة، وأخرى متاحة ومترجمة في مصادر مختلفة.

في قصة إثيوبية "العكس" وهي من ترجمتي، نلتقي برجل وزوجته التي تفعل وتقول دائًما 

عكس ما يريد أو يطلب، يقول الرجل، سنبني بيًتا من اخلشب فوق التل، فتقول املرأة: ال من 

احلجر، وجوار النهر، يقول سنربي بًطا، فترد: ال دجاًجا، يريد طعاًما، فتعطيه ماء، يقترح زيارة 

أبيه، فتصطحبه ألمها، يزوره أصدقاء، وفي غمرة االنتشاء باللقاء يطلب الرقص، لكنها تعترض 

قائلة، ال سنحكي حكايات.... وهكذا، هي املرأة الضد التي تعكس األقوال واألفعال دائًما، ال عن 

ِعْنٍد وكيد كما يبدو من سياق احلكي، ولكن عن طبيعة عكسية، تتكون رغباتها وتصدر كلماتها 

نقيًضا لآلخر وتضاًدا - يكاد أن يكون غريزًيا - لصاحبها في املنزل وشريكها في احلياة.

تثير العالقة الضدية بني الزوجني ردوًدا وانطباعاٍت متعددًة ومتسعًة لدى أهل القرية، وتصبح 

مثار تعليقاٍت وآراء تدور في مجملها حول التعاطف اجلماعي مع الزوج القابل في انسحاق عناًدا 

يكاد أن يشمل كل شيء: الكالم والطعام، السير والنوم، الرزق والعمل، والبيت والوقت. وتستمر 

احلياة بينهما هكذا مع شيٍء من القبول الضمني والتعود اليومي، هما نقيضان يتحركان في 

شرنقة واحدة، وفي يوٍم ذهبا لزيارة صديق، وأثناء العودة، تهب عواصف وأمطار، يتسع النهر 

وجترف املياه كل شيء: األشجار واألحجار والطريق، قال الزوج محتاًطا: عبور النهر اآلن ليس 

آمًنا، سنبقى حتى تنحسر املياه، لكنها اعترضت وفق عادتها في الكالم املضاد، ليس فقط للزوج 

ولكن للطبيعة ذاتها، فالنهر هادئ واملياه منحسرة والعبور آمن، هكذا جتاهلت ما تراه من ظواهر 

ى في  الطبيعة الغاضبة واخلطرة، وكأن تكوينها القائم على الكالم الضد والفعل العكسي، يتبدَّ
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اعتراٍض دائم وجذري مع الطبيعة والعالم وغير مقتصر على رجٍل أو عالقٍة أو حدٍث يومي.

يوافق الزوج على عبور النهر، ولكنه يذهب أواًل ليختبر املياه الهادرة والفيضان الصاخب، 

ومن الضفة األخرى، وقد اكتشف الطريق اآلمنة، يطلب منها السير في اجتاه معني متجنبًة حفرة 

كبيرة وهديًرا مائًيا، ولكنه - مجدًدا - أْسر الطبيعة وقدرية التكوين، سمعت املرأة النداء وعرفت 

يقيًنا اخلطوة اخلطأ، ولكنها لم تستجب لتحذيراته املشفقة واحلانية، اختارت للعودة طريًقا عكسية 

واجتاًها نقيًضا، فهي دائًما تسمع عكس ما يقول وتفعل ضد ما يريد، وهكذا غمرتها املياه وذهبت 

عميًقا في القاع.

زًة على البنية  تلك كانت القصة التي ترجمُتها وقمُت بتلخيصها اآلن، متهيًدا لتحليلها ُمركِّ

ة جزئًيا ومتداخلة مع قصة "العكس"،  والوظيفة والدالالت، ولكني أختار اآلن قصة ثانية متماسَّ

وهي قصة "إن املعروف ال يضيع" التي حتكي عن امرأة ال حتب شيًئا أكثر من أن تسيطر على 

أحد  إلى  ذهبت  وفعاًل  افني،  العرَّ أحد  إلى  تذهب  أن  بالها  على  األيام خطر  أحد  وفي  زوجها، 

العرافني وجلست إليه، ثم قالت له: أريد أن تعطيني شيًئا أستطيع أن أسيطر به على زوجي، 

بحيث ال يستطيع أن يرفض لي طلًبا، فقال لها العراف: أستطيع أن أساعدك حقيقًة ولكن يجب 

نات الدواء، فكرت كثيًرا ثم سألت العراف عن كيفية  أن حتضري لي لنب بقرة وحشية ألنه من ُمكوِّ

احلصول على لنب البقرة الوحشية، فقال لها: األمر متروك لك، إمنا املهم أن حتضري هذا اللنب، 

فامتثلت ملا يريد وذهبت.

وعندما وصلت إلى البيت، أحضرت الذرة والفول ونظفتهما، ثم قامت بطحن الذرة، وحزمت 

أمتعتها وتوجهت إلى الغابة بحًثا عن لنب بقرة وحشية، وبينما هي تتجول في الغابة، رأت سرًبا 

األبقار  املرعى، ومن هنا أخرجت ما أحضرته من طعام إلغراء هذه  الوحشية في  األبقار  من 

ت قلياًل وجلست، وبينما كانت جالسة، إذ ببقرة وحشية مع  الوحشية ووضعته في مكان، ثم تنحَّ

رضيعها وهي حتيطه بكل رعاية حتى ال ميسه شيء، ومبجرد أن رأتها هذه البقرة هجمت عليها 

ت مسرعًة وهاربة. أما البقرة الوحشية فرجعت  بعنف وقسوة، فاستولى اخلوف على املرأة وفرَّ

وأكلت ما أحضرته املرأة ثم واصلت مسيرتها داخل الغابة.

وعندما هدأت املرأة رجعت إلى املكان الذي هجمت فيه البقرة عليها فوجدتها قد أكلت كل 

لم  ولكنها  بيتها،  إلى  إناءها ورجعت  الفارغ، وعندما رأت ذلك أخذت  اإلناء  إال  يبَق  ولم  شيء 

تنتظر إلى الغد حتى أعدت مثلما صنعت باألمس ذرة وفواًل إلغراء البقرة الوحشية، وبعد أن 
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ودعت زوجها مساء اليوم التالي توجهت أيًضا إلى الغابة حيث األبقار الوحشية، وملا وصلت إليها 

وضعت الطعام في املكان نفسه الذي اختارته باألمس، ثم تنحت قلياًل وجلست، وبعد قليٍل من 

الوقت خرجت البقرة الوحشية ذاهبة إلى املرعى، ومبجرد أن رأت الطعام وقفت وبدأت تأكل حتى 

شبعت ولم تهاجم املرأة كما حدث باألمس، وهكذا كانت املرأة تفعل كل يوم حتى حدث نوع من 

اأُللْفة بينها وبني البقرة، حيث كان ُكلٌّ منهما ينتظر اآلخر إذا تأخر، وملا الحظت املرأة أن األلفة 

قد تنامت بينهما، أخذت إناًء صغيًرا ذات يوم وهي ذاهبة إلى الغابة لتقدمي الطعام إلى البقرة 

الوحشية، وعندما وصلت قدمت الطعام لها، ثم قامت وأحضرت اإلناء الصغير وبدأت حتلب اللنب 

والبقرة تأكل، وقبل أن تنتهي البقرة من األكل كانت املرأة قد مألت اإلناء الصغير.

تعجب  الذي  العراف  إلى  به  وذهبت  باللنب  اململوء  اإلناء  أخذت  البيت  إلى  وعندما وصلت 

باسًما، ثم سألها عن كيفية حصولها على اللنب، فقالت له: االحترام واإلحسان والِعشرة الطيبة 

هي أسباب حصولي على اللنب.

فقال العراف: حسًنا! إذا جربِت هذا األسلوب الذي حصلِت به على لنب البقرة الوحشية مع 

زوجك فستسيطرين عليه، وإذا كنِت قد سيطرت على البقرة الوحشية بهذه األشياء، فما بالك 

بزوجك الذي هو إنسان وليس وحشًيا؛ رضيت املرأة بالفكرة ورجعت إلى بيتها وبدأت جترب 

هذه األشياء، ولم ميِض وقت طويل حتى علم أهل القرية كلها أنها قد سيطرت على زوجها )8(.

بهذه اللقطة املوحية والدالة وضع الراوي / الكاتب اخلتام الداّل للقصة واملغاير كلًيا لنهاية 

القصة األولى، وهناك قصص أخرى متماثلة مع القصتني، ولكني أكتفي بهما في سياق حتليلي 

للتصورات الفكرية والتربوية ألدب الطفل اإلفريقي.

إن أول ما ميكن رصده هنا هو الصورة النمطية للمرأة الزوجة، في القصة األولى "العكس" 

الضد  هي  والنمط،  املفارقات  كوميديا  االجتماعية،  الكوميديا  يشبه  قالب  في  صورتها  تتبدى 

الرجل في صورة نقيضة، حانًيا وراضًيا  بينما يظهر  للزوج والطبيعة،  الدائم والتضاد املطلق 

ومبصًرا، تكوينان متضادان، ُكلٌّ منهما في أقصى درجة وجود ممكنة، كل منهما منط دال على 

قَيم اجتماعية معينة: القبول والعناد، الهدوء واحلكمة، في تعارض وجودي وداللي مع القسوة 

والصخب، وينسج الراوي حكايته عبر جمل متقابلة يلتقط بها التعارضات اللغوية والسلوكية بني 

ْين، ويختتم اللعبة مبا يكاد أن يكون غضب الطبيعة على املرأة، وكأنها تضيق بالزوج ال  الضدَّ

بها، فتهبُّ معترضة عليها ورافضة بدياًل عن رضاه الساكن وقبوله الدائم.
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في القصة الثانية، كما ترى الدكتورة نادية الباجوري، يبدو السحر مهيمًنا وفاعاًل، فاملرأة 

تستنجد بعراف اجلماعة طالبة منه إعطاءها شيًئا تستطيع به أن تسيطر على زوجها، فال يرفض 

لها طلًبا وال يعترض على احتياج، استجاب لها العراف وطلب منها إحضار لنب بقرة وحشية، 

وذهبت املرأة بالطعام للبقرة عدة أيام، وقامت مبحاوالت متعددة حتى استطاعت ترويض البقرة 

الوحشية، ومت حدوث األلفة بينهما مما أدى إلى حصول املرأة على ما تطلب من البقرة والزوج 

مًعا، وتشير احلكاية إلى الدور احملوري الذي يقوم به العراف في املجتمعات التقليدية، فهو عبر 

اإلميان اجلماعي واالعتقاد في بصيرته الكاشفة ميثل حافظ األسرار التي تتعلق بعالم ما وراء 

الطبيعة، وهو املرشد للقبيلة والفرد واملتنبئ باملصائر. 

اء مهنَّا"، فإن الدراسات احلديثة وخاصة تلك  ومن زاويٍة أخرى، وكما تشير الدكتورة "غرَّ

املرتبطة مبنهج النقد الثقافي تتجاوز في بحثها الصورة النمطية للمرأة في احلكاية الشعبية، تلك 

التي تشكل مادة أولى وأساسية للكتابة للطفل، وذلك ألن صور املرأة في تلك الكتابات ناجتة عن 

ثقافات وتصورات موروثة وراسخة، فاألميرة النائمة وسندريالَّ وبياض الثلج، كأمثلة توضيحية،  

لذلك  ومستكينة؛  املقادير خاضعًة  تتقبل  وإمنا  تثور  ال  رة،  املُقدَّ للمصائر  شخصيات مستسلمة 

يحاول الُكتَّاب احلديثون أن يغيروا من هذه احلكايات القدمية التي لم تُعد قابلًة في صيغتها األولى 

للتحاور مع املعطيات املعرفية واالجتماعية الراهنة، فلم تُعد ذات الرداء األحمر ساَذجًة وضعيفة، 

سندريالَّ  تُعد  ولم  احلياة،  إليها  ليعيد  األمير  قبلة  تنتظر  تابوتها  في  النائمة  األميرة  تعد  ولم 

مستسلمًة لزوجة أبيها، غير قادرة على الرفض أو احلركة املضادة. 

وإذا كان لي هنا أن أستطرد قلياًل، وبشكٍل جزئي، فإنني أود التأكيد على ما ذهبت إليه 

اء مهنَّا"، حني أشارت إلى مجموعة باحثني اهتموا بدراسة التاريخ الثقافي العربي  الدكتورة "غرَّ

من زاوية التوازن االجتماعي، وهي املجموعة التي بدأت منذ عام 2002 )املرأة والذاكرة( إعادة 

كتابة احلكايات القدمية برؤية حديثة ومغايرة، تصبح املرأة معها مستقلة وأكثر نشاًطا وحترًرا، 

الشخصيات  فإن  وبنيتها،  القدمية  احلكايات  عالقات  في  أجروه  الذي  التحويل  وفق  هنا،  من 

خاصة النسائية منها، تعكس في احلكايات احلديثة  قيًما جديدة عكس القيم التي كانت سائدة 

في املاضي، ففي مصباح عالء الدين مت استبدال امرأة جميلة متتلك القدرة على تغيير التصورات 

واالعتقادات املوروثة بالعفريت الذي يسكن الفانوس، وهكذا تخرج املرأة من الصورة النمطية 

السلبية التي كانت مهيمنة عليها )9(. 
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اللتني خلصت  للقصتني  من حتليل  أحاوله  ما  إلى  ألعود  العابر،  االستطراد  هذا  أجتاوز 

اخلطوط الرئيسة لهما في الفقرات السابقة، فرغم أن صورة الزوجة فيهما منطية وسلبية، فهي 

الطبيعة  حتى  وتخالف  وأفعاله،  الزوج  كلمات  وغريزي  آلّي  بشكل  تعارض  األولى  القصة  في 

املرئية، وفي الثانية، هي تريد السيطرة الكاملة على الزوج والهيمنة على العالقة بينهما، رغم ذلك، 

فإن القيم التربوية املتسربة إلى الطفل ُتكسبه معرفة بطبيعة العالقة بني شركاء احلياة واملنزل، 

ت من احتواء املرأة  تبدَّ الهيمنة كما  للمحبة، كما أن  للمشاعر، والعناد تقويض  فالتضاد سلٌب 

للبقرة هي في شروطها األولى اتصال واندماج والتقاء. 

في  والرائي  والكاشف  املبصر  وهو  اف،  العرَّ مشورة  طلبت  هنا  املرأة  أن  نالحظ  ولعلنا 

لت ما تريد حتى تتلقى  األعراف القبلية؛ مما يعنى أنها لم تبادر بفعل ولم تبدأ بسلوك، وإمنا أجَّ

حكمة العراف وإشاراته، وحينما أشار عليها بإحضار لنب بقرة وحشية، كان يعرف أن ترويض 

البقرة يعني امتالك املرأة قدرة االحتواء وطاقة احلب وَملَكة اجتياز الصعوبات واملخاطر، وهي 

الصفات التي إن امتلكتها الزوجة أصبحت ملكة على ذكور اخللية وصانعة الشهد ومالكة الرحيق. 

وفي قصة "العكس"، حتذير تربوي واضح من خطر العناد والتضاد اللذين إن ارتضاهما 

الزوج رفضتهما الطبيعة، وفي القصتني مًعا، حس ساخر شفيف ونزعة كوميدية ظاهرة، فعناد 

الزوجة وخالفها الدائم حول بناء البيت والطعام والرقص وعبور النهر، هو تكوين كوميدي ألنه 

املتلقي  لها ضحكات  القطعي  الرفض  مع  يثير  مما  وتلقائّي؛  وطبيعيٍّ  آليٍّ  بشكٍل  عنها  يصدر 

والقارئ؛ كذلك املرأة األخرى التي تستطيع احتواء البقرة والرضوخ لها فيما هي تريد الهيمنة 

الكلية على الزوج الغائب في احلكاية واحلاضر في بناء الداللة، مبعنى أن الزوج ال حضور له في 

احلكاية وال وجود في املَشاِهد، فاملرأة والعراف والبقرة هم فقط من يوجد بينما يغيب الزوج كلًيا، 

ورغم غيابه هذا، يظل قيمة مهيمنة على السرد ومكونة للمعنى العام.

هذا احلس الساخر القريب من الكوميديا االجتماعية يشيع في قصص إفريقية أخرى، ومنها 

قصة قمُت بترجمتها حتت اسم يشي في ذاته مبا فيها من فكاهة شفيفة تقترب من الهزليات 

الشائعة أو "الَفاْرس" باالصطالح املسرحي. 

أرنًبا  أحدهما  اصطاد  ونيكل"،  "أرها  عن صاحبني  وحتكي  احَلَساء"  "َحَساء  هي  القصة 

وذهب به إلى منزل صديقه طالًبا أن تطبخه الزوجة، استبقاه صاحبه للعشاء، كان الطعام طيًبا؛ 

ألن الزوجة ماهرة، وحلم األرنب شهي. في اليوم التالي، جاء رجل إلى صاحب البيت وأخبره أنه 
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صديق "نيكل" الذي أحضر األرنب باألمس، رحب به "أرها" ودعاه إلى العشاء الذي هو حساء 

استبقاه  وكعادته  "نيكل"،  صديِق  صديُق  إنه  وقال  آخر  رجل  جاء  الثالث،  اليوم  وفي  األرنب، 

صاحب البيت للعشاء، وقدم له شراًبا مصنوًعا من املاء مع ما تبقى من حساء األرنب، وهكذا في 

باقى األيام، يتوافد أصدقاء األصدقاء، فيطلب منهم تباًعا صاحب البيت املبتلى باألرنب البقاء 

للعشاء، لتنتهي املساءات املتكررة باحتساِء ماٍء ساخٍن هو حساء حساء حساء األرنب. 

يتمثل في تلك القصة جوهر الكوميديا وعناصرها األولى، فهي ومضة مكثفة وساخرة أشبه    

بـ "القفشة" املبنية على التكرار، فالصاحب الذي اصطاد األرنب أرسل صديًقا، وبدوره أرسل 

ثانًيا، وهكذا، ومع تكرار الزيارات للعشاء يتناقص احلساء ويصبح مجرد ماء ساخن هو حساء 

حساء ما كان في يوم ما أرنًبا.

هذا التكرار احلركي أشبه باللَّْزمات اللَُّغويَّة؛ أي تكرار عبارة أو مفردة تتخلل الكالم ومتيز 

قائلها وتثير التعليقات الضاحكة، كوميديا احلساء والزيارات املتكررة وصاحب البيت الذي ابتاله 

اللقطة  املتوافدين، هذه  غنيمة لألصدقاء  إلى  يتحول  الذي  فإذا هو  غنيمة،  بأرنب ظنه  صاحبه 

تقترب بحسها الكوميدي من الكاريكاتير أو الَفاْرس، ورغم أن التصور الشائع للكاريكاتير يعتبره 

مجرد فرع من فروع الرسم يعتمد على التهكم والهزليات البصرية والتالعب في نسب األحجام 

واألشكال، مركًزا على العيوب واألخطاء بأسلوب تعبيري ساخر متهكم يعتمد على املبالغة في 

أجل  للشخصية من  املادية  باملظاهر  يتالعب  الرسام  أن  املوقف، مبعنى  أو  الشخصية  تصوير 

ر أو َملَْمح نفسي )10(، رغم ذلك، فإن املنهج يبدو مختلًفا قلياًل في القصص  إبراز مفارقة أو تصوُّ

في  فإنه  بوضوح،  املتفرج  يراها  الرسم جتميًدا حلركة حية  في  الكاريكاتير  كان  فإذا  الثالث، 

القصة اإلفريقية حتريك لوقفة متجمدة عبر موقف متطور، ومتكرر، مبعنى أن الكتابة هنا امتلكت 

حريًة أكبر من الرسم الكاريكاتوري الذي يتحرك في حدود املالمح املادية ملوقف معني، مع إضافة 

جملة أو جملتني من احلوار الذي قد حتتاجه الصورة لتوضيح املعنى، أما القصة هنا فقد انتقلت 

من احلدود الضيقة للمالمح اجلسدية واملادية الثابتة إلى احلركة املمتدة بطول املشاهد واملواقف 

واملفارقات.

التكرارات  أم  "العكس"  قصة  في  واملضاد  املخالف  التكوين  في  املبالغة سواء  عنصر  إن 

اليومية واستنساخ الشراب في قصة "َحَساء احَلَساء"، موجود في كل اللمسات الكاريكاتورية 

التي يضفيها راوي احلكاية وكاتبها إلى الشخصيات واللقطات، وهو عنصر يشترط توافر اجلدية 
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في جوهره رغم مظهره الساخر واملثير للضحكات، ذلك أن هدف القصة املقدمة للطفل ال يكمن 

في إثارة االبتسامات واحلس الساخر قدر ما يتركز في اإليحاء بقَيم تربوية وتصورات مضافة 

إلى املعرفة واإلدراك.

في هذا السياق، أود أن أرصد مفارقة الفتة في تلك القصص، فالكاريكاتير السردي - إن 

صح التعبير - يقوم بوظيفتني متناقضتني كلًيا في الوقت نفسه، الوظيفة األولى أنه يخفف من 

وقع األثر املأساوي عن طريق املرح والدعابة واملفارقة والتهكم، أما الوظيفة الثانية فإنه يكثف 

اإلحساس باجلانب املأساوي ذاته، وقد نتساءل كيف تؤدي البنية الهزلية بسردها الكاريكاتوري 

ها الساخر وظيفتني تنسخ إحداهما األخرى، اإلجابة متضمنة في طبيعة األدب التي تقوم  وِحسِّ

على العناصر املتصارعة واالجتاهات املتضاربة والعالقات املتضادة )11(، ومن هنا ال يؤدي األدب 

وخاصًة أدب الطفل وظيفة محددة مثل تلك التي يؤديها الوعظ أو اإلرشاد أو اخلطابة، ذلك ألنه 

يعتمد على األبعاد والتنويعات والتفرعات التي ينشأ عنها التناقض والتضاد والتصارع.

ى في نسيج شفيف ورؤية وجودية وحركة  هذا التصارع بني املوجودات وعناصر الطبيعة يتبدَّ

حية، وأيًضا بنزوع كوميدي خفي ومكثف، في قصة قمُت بترجمتها بعنوان: "األفعى".

حتكي القصة عن أفعى قاسية وشريرة تأكل من جتد في طريقها من األبقار واألطفال وحتى 

الرجال، طاردها أهل القرية لقتلها، لكنها فرت إلى حديقة بستاني طالبًة منه حمايتها، فخبَّأها 

حتت حجر في احلديقة، وحني انصرف أهل القرية، خرجت األفعى تريد طعاًما، قالت للبستاني: 

ليس أمامي غيرك، سآكلك اآلن، رد غاضًبا ومتعجًبا: لقد آويتك وحميتك من القتل، فهل يكون 

اجلزاء هو املوت، أنت أفعى شريرة، لكنها فاجأته بقولها، ال البشر هم السيئون.

أفرد ظاللي  أنا  واضح،  بأًسى  قالت  التي  الشجرة  إلى  االحتكام  قررا  اخلالف،  هذا  مع 

وثماري للبشر، ولكنهم يجيئون بالفؤوس ويأخذون اخلشب ليوقدوا نارهم، وهكذا، فإن األشجار 

طيبة والبشر سيئون، ذهبا إلى النهر الحتكاٍم مماثل، فقال: إنني أقدم اخلير وأعطيهم املاء، ولكن 

إليها قالت كالًما شبيًها مبا قالته الشجرة  البشر يقذفونني باحلجارة، احلشائش حينما ذهبا 

تلخيص  يشبه  فجاوبت مبا  واألفعى،  البستاني  إليها  فاحتكم  الرياح،  ذلك هبت  وأثناء  والنهر، 

احلياة، قالت الريح: كلنا نحب احلياة، الشجرة تريد أن حتيا، والنهر يريد اجلريان، واحلشائش 

ذلك  الريح  قالت  والنهر،  والنباتات  يريدون اخلشب  والبشر  الطعام،  تريد  واألفعى  النهر،  تريد 

في  واملياه  األشجار  وفروع  احلشائش  رقصت  املنتظمة  إيقاعاتها  وعلى  الرقص،  في  وأخذت 
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النهر؛ وكذلك رقصت األفعى، حني رأى البستاني ذلك أسرع عائًدا إلى بيته راقًصا؛ ألن الطبيعة 

بالصراع  ابتدأت  أنها  ورغم  لها،  ونشيد  للحياة  متجيد  واضح  هو  كما  القصة  احلياة.  تريد 

ورصدت ظواهره، فإنها انتصرت للوئام واحملبة، بحيث طوت في ختامها الراقص لقطات العداء 

معادًيا  اإلنسان  يرون  واألفعى  والشجر  والنهر  احلشائش  والبشر،  املخلوقات  بني  واالنفصال 

وسالًبا لوجودهم، النهر يعطيه املاء والشجر مينحه الظالل، وهو يقطع اجلذوع والفروع ويقذف 

األحجار في املياه، لكنهم مع ملسة الرياح ورقصتها يتجاوزون األسى والعداء منخرطني في نشيد 

ُكلِّي ملا تهبه احلياة مبا في ذلك التعارض، وكأن الرياح تقول إن احلياة قائمة على مبدأ النقيضني 

ومبنية على الثنائيات الضدية، ولكنها - أي احلياة - طاقة نشوى مبثوثة في مخلوقاتها كلها.

يقوم بناء القصة على رمزية األفعى التي تتجدد من ذاتها، والرياح التي هي طاقة احلركة 

والتغير، احلية ملتصقة بحكم تكوينها الزاحف باألرض، بينما الرياح هبة الفضاء، التناقض بني 

املتحرك؛  والعصف  الفضائي  االمتداد  وبني  فيها،  واالختباء  عليها  والزحف  باألرض  االلتصاق 

ا يحفل به من  أي بني األفعى والريح، هذا التناقض هو ما يشكل الداللة الكلية للنص، فضاًل عمَّ

إشاراٍت لوحدة الوجود، ليس العالم هنا ممتلًئا بكائناته من األشجار واملياه والرياح والزواحف 

والبشر، بل هو مخلوقاته ذاتها، ليس العالم إطاًرا مكانًيا أو سياًقا زميًنا تتجلى فيه املخلوقات 

فيه  يتحرك  ملا  أو محيًطا  العالم منفصاًل  ليس  أو متوائمة،  أو متحاورة  أو متجاورة  متصارعة 

ويتكون، بل هو الكائنات والدوام والثبات واحلركة، هو التجلي الدائم واألبدي لوحدة الوجود.

هذه الوحدة التي اتخذت في قصة "األفعى" طاَبًعا وجودًيا تتخلل نصوًصا أخرى وتشكل 

رؤيتها الكلية كذلك، رغم تعدد األبعاد والرموز والدالالت بني ما هو سياسي أو عقائدي أو فردي، 

فما أالحظه بشكل مجمل هو شيوع تصور قائم على الوحدة ال التعدد، على االنصهار ال االنقسام، 

على التصالح ال التضاد والتصاُدم، حتى لو كانت القصة في سياقها املتتابع أو وحداتها اجلزئية 

تشي مبا يتناقض مع ذلك ويتعارض، فقصة "األفعى" مثاًل تعكس في مشاهدها األولى واملتتابعة 

نوًعا من التعارضات بني البشر واملخلوقات األخرى، ولكنها تنتهي كما سبقت اإلشارة بوحدة 

وتناغم وتصالح، وحدة مصدرها الريح وهي طاقة احلركة وعالمتها الكونية، وكأمنا القصة تشير 

بذلك إلى أن احلركة ال الثبات، والتغير ال الكمون، هما ما يعطي احلياة امتالءها الغني بالوجود 

وما يجعلها رقصة اجتالء ونشيد بقاء.

إال  يفهمه  ال  احلمامة كالم  "هديل  هو  وموحًيا  دااًل  عنواًنا  أخرى حتمل  بذلك قصة  شبيٌه 
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العاقل"، حتكي القصة عن امرأة ُتسمى "جما" خرجت ذاَت يوٍم من مدينتها قاصدًة املدينة  لتزور 

والديها اللذين يعيشان فيها، وأثناء الطريق قابلها بعض األشقياء، وقاموا بالتهليل خلفها ورميها 

باحلجارة ألنها قروية، زينتها ومالبسها مختلفة عنهم، وكانوا كلما رأوها تصرخ أمعنوا في رميها 

باحلجارة، ومنهم من أخذ يلطمها، وأسقطوا بعض الهدايا التي أعدتها لوالديها.

أسرعت "جما" إلى منزل األمير، ورفعت إليه شكوى، فقال لها الناس: األفضل أن تصبري 

بداًل من أن ترفعي الشكوى إلى األمير، سُتتعبني نفسك بال فائدة، إن اإلبرة ال حتفر بئًرا.

ت بالذهاب،  قالت "جما": إذا لم أذهب إلى األمير، هل تدفعون لي ثمن ما أفسدوه؟ ثم همَّ

فقال لها رجل عجوز : "يا ابنتي ال ترفضي كالم الناس، هذا األمير وجوده كعدم وجوده، فهو ال 

يهتم مَبْن يسبُّه، فهو طاملا ميأل بطنه، ال يهتم بشيء أو أحد، في هذه املدينة يسرقك اللصوص اآلن 

في َوَضح النهار، إذا كنِت قوية تستطيعني أن ترديهم بقوتك، وإالَّ تصبرين وتسلمني أمرك لله".

عندما سمعت "جما" هذا الكالم، انحنت وشكرت العجوز واجتهت إلى قصر األمير وهي 

وقالت:  وانحنت  احلاشية،  رجال  يجتمع  حيث  مجلسه،  أمام  إال  تتوقف  لم  وصلت  فلما  تبكي، 

"نصرك الله، عندما كنت قادمة إلى هذه املدينة اعتدى عليَّ بعض الناس، وضربوني، وأهدروا 

كرامتي وسلبوا متاعي وجروا، وحاولت أن أكظم غيظي وأتركهم، فعجزت؛ لذلك جئت إليك اآلن 

لتساعدني، ال أريد أن جتمعهم وتعاقبهم، ما أريد أن تساعدني به هو أن تعلمني كيف أصبر 

وال أهتم مبا حدث من أمور، كما سمعت أنك تفعل، وأن تساعدني كما ساعدك الله، حتى أصبر 

دائًما على ما يفعله الناس بي؛ ألن الرؤساء جاءوا ال لكي يحتكم الناس إليهم، وإمنا كي يتركوهم 

يعيشون حياة السمك في املاء، ُكلٌّ حتميه قوته.

عندما سمع األمير املرأة فهم مقصدها، وصار كمن استيقظ من النوم، وبدأ يجمع هؤالء 

ا فعلوه بها، ومنذ هذا اليوم أصبح  املعتدين وعاقبهم، وأحضر مااًل كثيرا وقدمه إليها تعويًضا عمَّ

يهتم بأمور ُملْكه".

قال الناس : إن هذا الكالم الذي قالته "جما"، ال يفهم معناه إال أصحاب العقول فقط )12(.
احلكايات  من  ومصادرها  اإلفريقى  الطفل  قصص  لبعض  املجمل  االستعراض  هذا  عبر 

الشعبية، واتصااًل مبا حاولُته في الفقرات السابقة من استكشاف البنية الكوميدية لهذه األعمال، 

فإنني أود اإلشارة إلى تخلل وتداخل األمناط الكوميدية فيها على نحٍو يجعلها - أي القصص - 

جتلًيا الفًتا لألشكال التي عرفتها الكوميديا، مبا في ذلك الكوميديا املرجتلة.
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لقد اصطلح النقاد والباحثون على تقسيم الكوميديا وخاصة اجلانب الكاريكاتيري فيها إلى 

ثالثة أنواع : كاريكاتير الشخصية، وكاريكاتير املوقف، وكاريكاتير الفكرة، وهذه األنواع موجودة 

في األدب كما هي موجودة في الرسم، ففي كاريكاتير الشخصية يسعى الفنان إلى تكبير أو 

تصغير خطوط الشخصية بهدف إبراز مدلول معني، من خالل حتطيم نسب التوافق الظاهري بني 

املالمح املميزة وتركيز األضواء الكاشفة على اخللل النفسي أو الفكري أو الوجداني أو املنطقي 

أو االجتماعي في الشخصية، وعملية التركيز هذه جتعل هذا اخللل يبدو وكأنه احملرك الوحيد 

لفكر الشخصية وسلوكها كما فعل موليير في مسرحية "البخيل"، وشكسپير في مسرحية "تاجر 

امي الكاريكاتير الذين يبتكرون األمناط التي متثل أنواع اخللل  البندقية"، وكما يفعل معظم رسَّ

النفسي واالجتماعي املتعددة. ولعل ذلك ما نالحظه في قصة "العكس" كما سبقت اإلشارة.

وكاريكاتير املوقف ال ينفصل كثيًرا عن كاريكاتير الشخصية، فإذا كان كاريكاتير الشخصية 

يعالج الكيان النفسي الذاتي لإلنسان، فإن كاريكاتير املوقف يلقي األضواء على الكيان االجتماعي 

اخلارجي لإلنسان؛ أي أنه يركز على أشكال السلوك الناجتة عن العالقة بني مجتمع معني وعصر 

معني وبني املصائر الفردية، ومن الطبيعي أن يتغلغل هذا النوع من الكوميديا في كل التقاليد 

التي رصدتها، وحتديًدا  القصص  ى جلًيا في  يتبدَّ )13(، وهو ما  السلبية منها  الراسخة خاصة 

قصة "هديل احلمامة"؛ وكذلك قصة "التاجر والغالم" التي تعدُّ جتسيًدا دااًل لهذا النوع  الكوميدي 

ناتها اخلفية وجانبها الهزلي.  املتداخل مع النسيج االجتماعي للجماعة والكاشف عن ُمكوِّ

في القصة قابل أحد التجار غالًما فسأله الصحبة للتجارة، وقال له: عندما نعود سأعطيك 

شيًئا ألكل اللحم، فذهبا مًعا وعندما عادا من جتارتهما اشترى التاجر سكيًنا وأعطاها له وأذن 

له أن ينصرف، فخرج الغالم وهو يبكي فاشتكى إلى القاضي؛ فاستدعي القاضي التاجر وقال 

له: هذا الغالم يقول إنك لم ُتعِطه أجره.

فقال التاجر: لقد أعطيته، فقال الغالم: هذا كذب لم ُيعطني شيًئا إال هذه السكني الصغيرة، 
فسأل القاضي التاجر قائاًل: أهذا صحيح؟

نعود سأعطيه شيًئا ألكل  عندما  إننا  قلت:  ألنني سابًقا  نعم هذا صحيح  التاجر:  فقال 
اللحم، وها هو لقد أعطيته، فقال القاضي: حسًنا، لقد فهمُت وعندئٍذ أمر بأن يحضر حلًما، فقال 

القاضي: أيتها السكني ُكِلي اللحم، فلم تأكل السكني اللحم.

حسًنا، لقد رأيتم أن السكني لم تأكل اللحم، ولكنها األسنان ما يأكل، فُتقلع أسنان التاجر 
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وُتعطى للغالم، هكذا قال القاضي، وبدأ في خلع أسنان التاجر الذي عندما شعر باأللم قال: توقف 

يا رجل، كل ما أمرتني أن أعطيه سوف أعطيه )14(.

أهم   - املبالغة  فتستخدم  الفكرة  كوميديا  أما  املوقف،  لكوميديا  مكثفة  التقاطة  كانت  تلك 

أسلحة الكاريكاتير بصفة خاصة - في تضخيم فكرة معينة، وكأنها تضعها حتت عدسة املجهر 

حتى يتضح سخفها وعبثيتها، وغالًبا ما ميارس الفنان، كما يرى نبيل راغب، هذه العملية من 

خالل تصغير نسب األفكار األخرى التي تستوعبها في مواجهة الفكرة الرئيسة التي يدور حولها 

العمل الفني، حتى يبرز التناقض الشديد بني عبثيتها وبني منطقية األفكار األخرى، وكان مسرح 

إلظهار  الكاريكاتير  استخدمت  التي  والتجريبية  الطليعية  املسارح  رأس  على  املعاصر  العبث 

عناصر العبث التي حتكم األفكار التي تتحكم في سلوك الناس دون إدراك لعبثيتها؛ ولذلك قال 

يوچـني يونيسكو - أحد رواد هذا املسرح - إن مهمة املسرح تكمن في إبراز العبث الذي يظنه 

الناس املنطق بعينه نتيجة للتكرار والرتابة وضياع املعنى والهدف، فليس من وظيفة املسرح أن 

يبارك ما اتفق عليه الناس، بل عليه أن ينتقد ويرفض ويسخر من هذا العقد االجتماعي الذي ال 

تبرره احلقيقة اإلنسانية، املثال الدال على هذا النوع هو قصة "املعروف ال يضيع".

ولذلك  اآلن؛  متوافرين  ليسا  علمي  واستدالل  توثيقية  مادة  إلى  يحتاج  افتراض  هنا  لديَّ 

تظل الفكرة التي أود طرحها هنا مجرد افتراض، وأعني بالفكرة املفترضة تلك أن تلك القصص 

رتى اإليطالية،  اإلفريقية صادرة عن كوميديا مرجتلة لفرق شعبية متجولة شبيهة بالكوميديا ديالَّ

فالعالقات والنسيج اللغوي والقفزات واالنقطاعات والتهكم واحلس الساخر وبناء املواقف عبر 

التناقضات والتلخيص الكلي والنهائي بحس أخالقي غالًبا، وغير ذلك من تقنيات وأشكال هي ما 

يبرر افتراضي الذي يظل محتاًجا، كما أوضحت، الستدالالٍت مضافة.

رتي نوع من امللهاة الشعبية التي ازدهرت في إيطاليا في  فكما نعرف، فإن الكوميديا ديالَّ

القرنني: السادس عشر والسابع عشر، وكانت تؤديها فَرق مدربة خصيًصا من املمثلني الذين 

يجيدون فن االرجتال والقفشات املستوحاة من جمهور العرض نفسه، ومما يسهل عملية االرجتال 

من وحي اللحظة أن الشخصيات واملواقف كانت منطيًة إلى َحٍد كبير، وتكاد تكون معروفة مسبًقا 

الة أو كوميديا األقنعة )15(، ولعل ذلك ما  لدى اجلمهور. كذلك ميكن اعتبارها كوميديا الفرق اجلوَّ

ميكن استشرافه ورصده في القصص التي تناولتها في هذه الكتابة. 
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2- الوظائف والعالمات
حتدد الدكتورة "نادية عبد الفتاح الباجوري" الوظائف األساسية حلكايات الطفل الشعبية في 

إفريقيا في عدٍد من الوظائف، هي: االجتماعية والقرابية والدينية والسياسية.

وتشير إلى أن أمناط احلياة االقتصادية ال تعني وصف األنشطة واملمارسات أو الوسائل 

واألدوات واآلالت املستخدمة في اإلنتاج، قدر ما تعني دراسة العالقات االجتماعية ذات الطابع 

االقتصادى التي تكمن وراء هذه األنشطة واملمارسات؛ وكذلك دراسة العمليات التي ُتستخدم 

فيها تلك الوسائل واألساليب الفنية التي ميكن عن طريقها تنظيم العمل اإلنساني، وعلى ذلك، 

ندرسها  فإننا  اإلنتاج،  في  املستخدمة  واألساليب  واألدوات  األنشطة  بالوصف  نعرض  فحني 

باعتبارها عناصر أساسية إلمكان حتليل العالقات وفهمها؛ مبعنى أن دراسة األمناط االقتصادية 

تتجاوز بالضرورة رصد الفعاليات واألنشطة إلى البحث عن القَيم واملعايير والعالقات التي حتكم 

هذه املمارسات )16(.

تلك الوظيفة القائمة على النسيج اخلفي للعالقات االجتماعية ومنط التوارث فيها، تؤكده قصة 

ى "جاالبا"  "اإلقامة في مكان واحد خطر" التي حتكي عن طفل كان يوجد في إحدى القرى ُيسمَّ

اًدا، فلم  وكان كسالن، حاول أهله منعه من الكسل لعمل شيء يفيده دون فائدة، وكان أبوه حدَّ

يتعلم احِلَدادة، وكان شغله الشاغل النوم فقط، مع أنه أكبر إخوته، إال أنه األقل فائدة، ورغم ذلك 

كانت أمه تفضله على سائر أوالدها - ولذلك قيل أكثر األوالد شقاوًة أقربهم إلى القلب - وحتثه 

على ترك الكسل، وتعلُّم أية صنعة، ولكنه لم يستِجب لها؛ ولذلك تركته، ومرت األيام ومرض والده 

ومات وُدفن وانتهت مراسم التعزية والدعاء، بعدها طلبت األم من إخوته الصغار الذي تعلموا 

حرفة أبيهم أن يشتغلوا في محل احلدادة، وقالت األم لـ "جاالبا": "هذا ما أخشاه؛ لذلك طاملا 

طلبت منك أن تتعلم صناعة والدك ولم ُتباِل مبا طلبته منك، وهؤالء إخوتك يستفيدون مما تعلموا، 

ينفقونه في قضاء حوائجهم، وأنت ال شيء  وهم اآلن ورثة محل احلدادة، وبذلك سيجدون ما 

تستند إليه غير احلائط.

اًدا، واشتغال إخوتي باحلدادة  فقال لها "جاالبا": ال شأن لي بذلك، وال أريد أن أكون حدَّ

شأنهم، ويكفيني أن أقيم في مكاٍن واحد ما دمت ال أجلس على رأس واحد منكم، فأجابته األم 

قائلًة: "يا ُبني إن اإلقامة في مكان واحد خطر، ويجب أن حتاول تغيير هذه الطبيعة ألنها ال خير 

فيها"، لكنه لم يستمع إلى نصيحة أمه، بل تعلم طبيعة سيئة أخرى، وهي ذهابه إلى األماكن التي 
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يجتمع فيها اللصوص والعبو القمار ملشاهدتهم، وذات يوم دخل اللصوص بيت غني وسرقوه 

إلى مخبئهم وخبُئوا األموال املسروقة، ثم حملوا معهم بعض  ونهبوا ممتلكاته وقتلوه، وذهبوا 

النقود إلى املكان، ولم يعلم الطفل مبجيئهم فوضعوا سراويل الثرّي امللطخ بالدماء بالقرب منه 

والذوا بالفرار، قائلني: نحن محظوظون بأن وجدنا هذا النائم ووضعنا عليه السراويل، وعندما 

ُيقبض عليه وقبل أن ينتهوا من التحقيق معه نكون قد بعدنا من املكان، وملا وصل خبر السرقة 

إلى األمير، أمر بنشر اجلنود للقبض على اللصوص، وتوجه اجلنود إلى مكان لعب القمار ألنهم 

يعرفون طبيعة هذا النوع من األماكن ونوعية الناس الذين يجتمعون فيها، مبجرد وصولهم إلى 

املكان وجدوا الطفل حاماًل سراويل ملطخة بالدم، فقد أخذ السراويل بعد أن استيقظ من النوم 

ظًنا أن فيها مااًل، وعندما رأى الشرطة حاول الهرب فتبعته الشرطة منادية: أمسكوا باللص، 

ا حدث فلم يرد عليها في حينه،  وهو يقول: أنا لست لًصا، حتى وصل إلى منزله، سألته والدته عمَّ

وحني هدأ أخبرها فقالت له أمه: لقد حذرتك من قبل ولم تسمع كالمي، فها هي عاقبتك، ولو كانوا 

قبضوا عليك ألعدموك، فاسمع كالم والدتك، فندم الصبي وعزم على ترك الكسل واالشتغال بحرفة 

والده وأصبح مواطًنا صاحًلا، ويقول املََثل: َمْن لم يسمع الكالم اتركوه يعلمه الزمن )17(. 

تورد الدكتورة "نادية عبد الفتاح الباجوري" في سياق حتليلها للوظيفة االجتماعية، إشارًة 

املجتمعات  في  االجتماعية  التنشئة  مييز  الذي  التلقني  خالل  من  األب  حرفة  االبن  وراثة  حول 

التقليدية، والطفل في احلكاية هنا لم يكتسب احلرفة التي أتقنها إخوته، فافترقت املصائر ومنط 

احلياة، فبينما انتظم اإلخوة في العمل واملنزل، تعرض هو ملخاطر كادت أن ُتسقطه في اجلرمية 

باملوت، واألم هي حافظة  بديله عندما غاب  واالنهيار، احلرفة هنا ميراث األب وصورته، وهي 

اإلرث والصورة مًعا، وكأن اكتساب مهنة األب وتلقينها هما ما يحفظ النوع مبعناه االجتماعي 

ال اجلسدي، فاالبن وفق التقاليد السحيقة التي تعكسها القصة يرث الشكل واملالمح والهيئة عن 

انتساب واحلرفة شاهد على  دليل  ذاته، اجلسم  يرث وجوده  اكتسابه حرفته  أبيه، وعن طريق 

دوام األب في َبِنيه، ولهذا أوقعت القصة الصبي النَِّزق في اخلطر، وأعطته أمان البيت والرزق 

فقط حينما استرد حرفة األب وعاد إلى التناسل االجتماعي الذي يضمن بقاء اجلماعة ودوامها 

املتتابع. 

من منظوٍر مغاير، تعدُّ العالقات القرابية من أهم النظم التي يتكون منها البناء االجتماعي، 

فهي نوع من الترتيب الذي يتيح ألعضاء املجتمع أن يعيشوا مًعا في حياة منظمة، وتتمثل وظيفة 
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النسق القرابي في شكلها التكاملي بالنظر إلى تفاعل النظم القرابية وترابطها في النسق ذاته، 

ومن هنا يحتل موضوع القرابة وما يتصل به من مشكالٍت تتعلق بالزواج واألسرة والتنظيم الَقَبلّي 

والعشائري، مركًزا رئيًسا في الكتابات والبحوث التي ُتعنى بدراسة املجتمعات التقليدية وفنون 

األداء بها وأدبها امللحمي والغنائي والسردي. وقد سبقت اإلشارة للدالالت التي تتضمنها قصة 

"املعروف ال يضيع"، في سياق حتليل الوظيفة القرابية.

تتصل بذلك الوظيفة الدينية التي تتحدد وفق ما يرى: دوركامي "في كون املعتقدات الدينية 

سواء البسيطة أم املركبة، متثل خاصية واحدة عامة ومشتركة، فهي تفترض تصنيًفا لكل األشياء 

الواقعية واملثالية، حيث ميثل الدين أحد املستويات العليا في الثقافة، وذلك ألن طبيعته الرمزية 

تضعه في مستوى مغاير للمستويني: االجتماعى واملعرفي. هذه الوظيفة املرتبطة بالطبيعة الدينية 

للعالم، تظهر باجتالٍء وكثافٍة في قصة "املصارعون وإبليس" التي تدور  باعتبارها تصوًرا كلًيا 

حول فًتى اسمه "أودو" امللقب بالقوي، وكان ألبيه مائة وخمسون رأًسا من املاشية، نحرها جميًعا 

ووضع جلودها في أكياس ورحل يبيعها، كما رحل في الوقت نفسه ابنه "أودو" ليختبر قوته.

وفي الطريق التقى "أودو" عند بئر ماء بشابٍّ قويٍّ اسمه "هامباري" الذي حني فتح فمه شرب 

املاء كله، ورحل الشابان حتى أتيا نهًرا، فضرب "هامباري" املاء بيده فانشق املاء، األمر الذي 

أثار إعجاب "أودو" ثم سارا مًعا حتى التقيا بشاب ثالث قوي اسمه "داشيرا"، الذي انضم إليهما 

حني عرف أنهما ماضيان ليجربا قوتهما، سار الثالثة، وفي الطريق التقوا بشاب رابع قوي اسمه 

"تانكوكو" انضم إليهم حني عرف وجهتهم، وساروا جميًعا إلى الغابة، وهناك ناموا ليلتهم حتت 

سها الراقصون، حيث كانوا يعتقدون أنها مأوى األرواح. إحدى األشجار التي كان يقدِّ

وحني طلع النهار قال "أودو": "هيَّا بنا نذهب إلى الصيد، ولكن ليبَق هامباري يحرس أمتعتنا 

حتى نعود"، ما إن انصرف الثالثة حتى خرج إبليس من الشجرة وحيَّا هامباري، وقال له: "ُيقال 

الذي  إبليس  يصارع  وأخذ  "هامباري"  قام  احلال  وفي  وصارعني«،  فانهض  قوي،  شاب  إنك 

استطاع أن يطرح "هامباري" أرًضا وأن ُيوثقه، ثم تركه وعاد إلى الشجرة.

عاد الثالثة من رحلة الصيد وفكوا وثاق "هامباري" بعد أن عرفوا قصة املصارعة مع إبليس، 

واتفقوا على أن يتركوا في الغد "داشيرا" ليقوم باحلراسة.

وفي الغد جاء إبليس بعد أن مضى الثالثة وصارع "داشيرا" كما صارع صاحبه باألمس، 

واستطاع أن يطرحه أرًضا وأن يوثقه باحلبال، ثم عاد إلى الشجرة.
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وملا رجع الثالثة من رحلة الصيد وعرفوا قصة "داشيرا" فكوا وثاقه، ثم قرروا أن يتولى 

الغد. في  احلراسة  "تانكوكو" 

وفي اليوم التالي انطلق "أودود" وحده إلى رحلة الصيد، وخرج إبليس من الشجرة وطلب 

إلى أن متكن  "تانكوكو" وأخذا يتصارعان  نازل رفيقيه من قبل، ووافق  "تانكوكو" كما  منازلة 

إبليس من طرح "تانكوكو" أرًضا وشد وثاقه، ثم دخل الشجرة، وملا عاد "أودو" من رحلة الصيد 

وعرف ما حدث لرفيقه، قرر أن يبقى هو في الغد ليتولى احلراسة وينتظر مجيء إبليس حتى 

يصارعه.

وفي الغد ظهر إبليس فحيا "أودو" وقال له: "أعلم أنكم أنتم األربعة قد خرجتم إلى العالم 

لتختبروا قوتكم، ولكني ِندٌّ لكم، وقد صارعت ثالثة منكم ولم يبَق سواك، فهيا نتصارع، فاستجاب 

فترًة من زمن، ال يستطيع أحدهما أن  النزاع، وظال يتصارعان  "أودو" لطلب املصارعة، وبدأ 

يتغلب على اآلخر، ثم صعدا إلى السماء ينخران طوال الوقت، فما كان من "هامباري" و"داشيرا" 

و"تانكوكو" إال أن َولَّيا هاربنْي بينما ظل إبليس وأودو ينخران، ال يكفان عن ذلك حتى اآلن، وهذا 

هو سبب هزمي الرعد )18(.

تعكس القصة الصراع الوجودي بني اإلنسان واإلله النقيض، الذي رغم هيمنته اجلسدية 

تعادلت  فقد  وليس حاسًما،  نهائًيا  ليس  انتصاره  فإن  األقوياء،  األربعة  الشبان  من  ثالثة  على 

القوتان، وأصبح احلسم بينهما مؤجاًل، وانتقل الصراع إلى مكان غير أرضي هو سماء مترامية 

والنهائية الزمن، حيث ال يتبقى سوى صوت يتخيله البشر رعًدا، كان الشيطان يتخفى بعد كل 

جولة مع بشرّي في الشجرة مبا هي مأوى األرواح، وبعد توازن الوجودين وتعادل القوتني، لم 

تُعد األرض موضًعا بل صارت السماء، التي هي صانعة املقادير وناسجة املصائر، في داللة الفتة 

تكونها القصة وتشير بها إلى أبدية الصراع وعدم حدوثه في مكان محدد.

نادية  الدكتورة  رصدتها  التي  املتعددة  الوظائف  أن  إلى  التوصل  ميكن  مجمل،  وبشكٍل 

الباجوري وتداخلت أنا معها عبر حتليلي للعناصر التكوينية في أدب الطفل األفريقي ومصادره 

الرؤية  املستمدة من احلكايات الشعبية وأشكاله املتنوعة، هذه الوظائف ليست ناجتة فقط عن 

الثالثة:  واملصاحبة مبستوياتها  األساسية  العالمات  ببناء  متصلة  هي  وإمنا  للنصوص،  الكلية 

واإلشارة.  واأليقونة  الرمز 
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3- رؤية العالم 
أحاول هنا بحث النصوص املختارة من منظور رؤية العالم، وهو منظور أصبح  أساسًيا اآلن 

في الدراسات النقدية احلديثة، وميكن لنا في البداية أن منيز بني نوعني من الوعي، األول هو ما 

يسميه "لوسيان جولدمان" الوعي الفعلي، وينحصر في مجرد الوعي باحلاضر، أما الثانى، فهو 

الوعي املمكن، وينشأ عن الوعي الفعلي ولكنه يتجاوزه ليشكل الوعي باملستقبل، وذلك طبيعي، 

كما يرى جابر عصفور؛ ألن الوعي باحلاضر ال بد أن يولِّد وعًيا بإمكان تغييره وتطويره، "وعندما 

يصل الوعي املمكن إلى درجة من التالحم الداخلي التي تصنع كليًة متجانسًة من التصورات، 

وعندما تزداد درجة التالحم شمواًل لتصنع بنيًة أوسَع من التصورات االجتماعية والكونية، عندما 

يحدث ذلك، يصبح الوعي املمكن رؤية للعالم، وإذن، فأهم شرط من شروط الرؤية أنها جماعية 

بالضرورة؛ أي تنتج عن ذات فاعلة جتاوز الذات الفردية وحتتويها؛ ألن جتربة الفرد وحده قصيرة 

ومحدودة بحيث ال تستطيع أن تخلق رؤية العالم التي هي من صنع ذات جماعية" )19(.  

ن من االفتراضات املعرفية واملُسلَّمات،  وهكذا، يؤلف مفهوم "رؤية العالم" الهيكَل األساَس املكوَّ

التي يقوم عليها كل أمناط السلوك والتصرفات والعادات السائدة في الثقافة املشتركة، فإذا كان 

املدخل البنائي الوظيفي يهتم بدراسة العالقات والنُُّظم واألنساق االجتماعية التي تؤلف البناء 

االجتماعي، فإن "رؤية العالم" من حيث هي مدخل ونظرية ومنهج ومادة إثنوجرافية، تؤلف نسق 

املعتقدات والرموز التي تكمن وراء هذه العالقات والنظم )20(.  

فرؤية العالم تختلف عن مفهوم "روح اجلماعة" وعن منط التفكير وعن الطاَبع القومي، في 

نها اجلماعة عن ذاتها وعن عاملها احمليط؛ إذ بينما يشير  أن رؤية العالم هي الصورة التي تكوِّ

ى عليها اجلماعة إزاء اآلخر، يشير مصطلح رؤية  مصطلح الطابع القومي إلى احلالة التي تتبدَّ

العالم إلى الشكل الذي يبدو به العالم لدى اجلماعة ذاتها، ومن بني جميع املعاني التي يتضمنها 

ماته من حيث متايزها عن الذات  املفهوم، فإنه ُيعنى - بوجٍه خاص - بخصائص الوجود وُمقوِّ

وارتباطها في الوقت نفسه بهذه الذات، إنها منظومة التصورات التي تعطي اإلنسان إجابًة عن 

تساؤالته حول موقفه من الوجود، واألشياء التي حتيط به، وعالقاته بتلك األشياء.

في كتاب "الصورة" يعرض "كينيث بولدجن" ألهم األبعاد واخلصائص النظرية ملفهوم رؤى 

ده النصوص املختارة، من خالل أمناط  العالم، وهنا - فسوف أحاول بحث رؤية العالم كما جُتسِّ

الصور التي تعكس الرؤية الكلية للجماعة والذات على السواء؛ وخاصة من خالل الصورة املكانية، 
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وهي الصورة التي لدى الفرد عن وضعه أو موضعه في املكان احمليط به، وسوف أستدل على 

تلك الصورة بقصة من قبائل  الَهْوَسا في نيـچيريا هي قصة "الضفدعان"، التي أوردتها الدكتورة 

"نادية عيد الفتاح الباجوري" في كتابها عن احلكايات الشعبية لدى تلك القبائل، وهي حتكي عن 

ضفدعتني وقعتا في إناء اللنب، فعجزتا عن اخلروج، فسبحتا كثيًرا إلى أن تعبت إحداهما، فقالت: 

"اليوم انتهت حياتى"، فتركت احملاولة واستسلمت فغرقت وماتت، أما األخرى، فقد حاولت كثيًرا، 

ومن كثرة السباحة تكونت حلقة من الزبد، وعندما جتمعت قطعة زبد، صعدت عليها وقفزت إلى 

اخلارج )21(. 

يشكل املكان هنا اإلطار الكلي للحياة ذاتها، الوقوع في متاهته موت واخلروج من َأْسره 

ابتداء، حلقة مغلقة يشكل الصعود على حافتها اخلالص، واملغزى كما هو واضح االحتفاء باجلهد 

واحملاولة والسعي الدائم ال االستسالم والرضوخ. صاغت احلكاية هذه الدالالت من خالل صورة 

املكان، شبيه بتلك القصة بدرجة كبيرة حكاية قمُت بترجمتها حملت االسم ذاته، رغم أنها من 

إطار ثقافي مغاير" اليابان"؛ مما يدل على وحدة العقل اجلماعي في الثقافات املختلفة، في تلك 

الداللة  إنتاج  ليغدو جزًءا أساسًيا في  أو خلفية،  إطاًرا خارجـًيا  املكان كونه  يتجاوز  احلكاية، 

الكلية. حتكي القصة عن ضفدعني، األول يسكن في منزل هو حفرة على ساحل البحر، بينما 

الثاني في مستنقع مياه صغير، وبني احلفرة واملستنقع مسافة ممتدة ال تسمح بأن يعرف أيٌّ 

منهما اآلخر، وفي برهة زمنية خاطفة ومشتركة، فكر كل ضفدع في اخلروج إلى مكان اآلخر 

ليشاهد قلياًل من العالم اخلارجي، خرج ُكلٌّ منهما من ماِئه اآلسن ذات صباح ربيعي، وسارا على 

الطريق الواصل بينهما، كل منهما انطلق من النقطة التي يريد اآلخر الوصول إليها، وفي الطريق 

ظهر لهما جبل كان ال بد لهما من تسلُّقه، وبعد كثيٍر من الوقت وقفزات واسعة، وصال إلى القمة، 

وكانت املفاجأة أن رأى كل ضفدع منهما ضفدًعا آخر أمامه، تبادال نظراٍت صامتًة ثم انخرطا 

في حديٍث حميٍم عن املنازل البعيدة وأسباب الرحلة. 

سأسرد اآلن مقاطع احلكاية املتبقية كما ترجمُتها؛ ألن التتابع  فيها دالٌّ وغيُر قابٍل للحذف 

أو االختصار.

كان لطيًفا أن يكتشف الضفدعان أنهما االثنان قد متنيا األمنية نفسها، وهي أن يعرف 

القليل عن العالم خارج مدينته، ومبا أنهما لم يكونا على عجلٍة من أمرهما،  فقد استلقيا في مكاٍن 

رطٍب واتفقا على أن يناال قسًطا من الراحة، قبل أن يفترقا ليكمل ُكلٌّ منهما طريقه عكس اآلخر.
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قال ضفدع أوساكا لضفدع  كيوتو: من املؤسف أن أحجامنا صغيرة،  لو كنا أطول من 

ذلك ألمكننا أن نرى املدينتني من هنا، لنقرر ما إذا كان الباقي من الرحلة، يستحق العناء أم ال.

فقال ضفدع كيوتو: إننا نستطيع أن نتدبَّر ذلك بسهولة، فقط علينا أن نقف على أرجلنا 

اخللفية ومنسك بأيدي بعضنا جيًدا، وبذلك يستطيع كل منَّا النظر إلى املدينة التي يريد أن يتوجه 

إليها.

اخللفيتني،  رجليه  على  واقًفا  وهب  للتّو،  قفز  أنه  لدرجة  أوساكا؛  ضفدع  الفكرة  أسعدت 

ه على كتف  ه على كتف ضفدع كيوتو، الذي وقف بدوره على رجليه اخللفيتني واضًعا كفَّ واضًعا كفَّ

زميله، ومتسكا جيًدا ببعضهما حتى ال يسقطا.

أدار ضفدع أوساكا أنفه ناحية كيتو، وأدار اآلخر أنفه ناحية أوساكا، لكن املضحك في 

األمر، أن عيون الضفادع واسعة، كبيرة احلجم، وعندما يقف الضفدع على رجليه اخللفيتني، تقع 

العينان في الناحية اخللفية لرأسه، فيرى عكس اجتاه أنفه.

وهكذا أشار أنف كل ضفدع  إلى الناحية التي يريد الذهاب إليها فعاًل، بينما ظلت عيناه 

تريان نفس البلد التي قدم منها، وهو يعتقد أنها البلد التي يريد الذهاب إليها. 

وهو ما جعل ضفدع أوساكا يبكي ويقول: يا أسفي على نفسي، إن كيوتو تشبه أوساكا 

متاًما، وبالتأكيد ال تستحق كل هذه الرحلة الطويلة. 

بينما صرخ ضفدع أوساكا قائاًل: لو كانت لديَّ أدنى فكرة، أن أوساكا نسخة طبق األصل 

من كيوتو، ملا كنت قد قطعت هذا الطريق الطويل، وبينما كان يتحدث منفعاًل، أفلت كفه من فوق 

كتف صديقه فسقطا مًعا على العشب. 

ع ُكلٌّ منهما اآلخر وداًعا لطيًفا، وانطلقا عائدٍين إلى موطنيهما، وظالَّ حتى آخر    بعدها ودَّ

عمريهما يعتقدان أن أوساكا وكيوتو - اللتني ُيلَْمُح اختالفهما من أول نظرة - متشابهتان متاًما، 

وعلى َحدٍّ سواء مثل حبَّات الفاصوليا.

تلك هي لقطة احلكاية املوحية والكاشفة، فاملكان هو ما نراه وليس وجوده الواقعي. قد تشي 

القصة مبا ُيسمى خداع احلواس؛ ألن كل ضفدع، وفق تركيبه اجلسدي، شاهد مكانه وهو يظنه 

االبتداء  نقطة  دائرًيا،  مكاًنا  لتكون  َوْهَم احلواسِّ وخداعها  تتجاوز  القصة  ولكن  اآلخر،  املكان 

فيه هي ذاتها نقطة الوصول، ومن هنا يتكون مكانان متضادان: املكان املغلق، واملكان املفتوح، 

فالضفدعان قادمان من مكانني مغلقني، حفرة على ساحل، ومستنقع مياه آِسَنة، ويسعيان إلى 
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ونقطة  الرحلة  تتحدد  وبينهما  ُمتخيَّل،  والثاني  واقعي  األول  والالنهائي،  املمتد  املفتوح،  املكان 

الوصول وجتربة املكان.

الكون  عن  تصوًرا  يعكس  الذي  املكان  صورة  اإلفريقي  الطفل  أدب  في  يتشكل  وهكذا، 

الدائري، حيث ال نقطة ابتداء قاطعة، وال وصول نهائي، وإمنا هي حركة دائمة على محيط زمني 

يتوالد بشكل دائم. وهناك قصة أخرى من أدب الطفل اإلفريقي تعكس هذا التصور، حتكي القصة 

عن رجل متزوج من امرأة واضحة، صريحة، وكانا فقيَرْين إلى درجة أن الزوج لم يكن لديه رداء 

الئق يرتديه؛ وكذلك السيدة.

من  انتهى  وعندما  منزله،  عن  بعيًدا  كوًخا  يبني  منشغاًل،  الزوج  كان  األيام  من  يوٍم  وفي 

بنائه، قال لزوجته: سوف أدخل هذا الكوخ اآلن، وعندما أدخل، أريدك أن تغلقي الباب خلفي، 

لكي أعيش فيه ناسًكا ألربعني يوًما، وبعد دخوله أغلقت الزوجة الباب وسدته بالطني، بعد ذلك 

قضى الزوج األيام والليالي داخل الكوخ بني صالٍة وصوم، وفي آخر ليلة من هذا التعبُّد راح في 

النوم، فرأى رؤيا، وفيها أحس أنه يستطيع أن يحقق ثالث أمنيات مهما بلغت صعوبة حتقيقها. 

وفي صباح اليوم التالي، كان وقت تعبُّده قد انقضى، فاستيقظ ونادى زوجته لكي تفتح له الباب 

الكوخ،  باب  أمام  بنته  قد  كانت  الذي  الطيني  احلائط  بها  وكسرت  حادة  بآلة  فجاءت  ليخرج، 

خالل  حدث  ما  لها  يحكي  وراح  ُاسُتجيبت،  دعواتي  رآها:  عندما  لها  فقال  زوجها.  وأخرجت 

األربعني يوًما، عن صومه وصالته ودعائه حتى آخر ليلة، وعن رؤيته التي تلقَّى فيها وعًدا بتحقيق 

ثالث أمنيات، صمتت الزوجة قلياًل مفكرًة فيما قاله زوجها، ثم قالت له: أنت تعرف أن مظهري 

غير جذاب؛ لذلك أريدك أن تدعو لي كي أصبح جميلة، وعندما أتى الليل بدأ يدعو لها لتحقيق 

رغبتها، وفي الصباح كانت قد تغيرت متاًما، وأصبحت ذات جمال ال تضاهيه أيَّة امرأة أخرى، 

انتشرت األخبار سريًعا حتى وصلت إلى قصر احلاكم الذي أمر رجاله متعجًبا أن يحضروها 

إلى قصره، وعلى الفور ذهب رجال احلاكم وأحضروها بالقوة إلى القصر، وعندما اكتشف الزوج 

غياب زوجته، وأنها ُأخذت إلى احلاكم، أصابه التياٌع وغضٌب وإحباط، وبعد ذلك تذكر األمنيات 

الثالث التي ُمنحت له، فدعا لزوجته أن تتحول إلى قرد، وفي القصر حيث كان احلاكم يستعد 

له: احضر بسرعة لترى ما حدث، فتبع  للذهاب إلى عروسه اجلديدة، ُفوجئ باحلراس يقولون 

احلاكُم احلراَس إلى حجرة السيدة، وهناك، في احلجرة، بداًل من أن يجد العروس، وجد قرًدا 

جالًسا على السرير، فأمر احلراس غاضًبا أن يبعدوا القرد عن القصر، فحملها احلراس وألقوا 
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بها أمام منزل زوجها، وعندما وجدها الزوج قد تغيرت إلى شكل القرد، دعا من أجل أن تستعيد 

عليها  كانت  التي  العادية  إلى صورتها  مرًة أخرى  وُاسُتجيبت دعواته وعادت  شكلها األصلي، 

من قبل، وفيما بعد، واصل الزوج دعاءه من أجل الطعام واملالبس واألشياء األخرى التي كان 

يحتاجها، لكن دعواته لم ُتستجب ألنه بالفعل كان قد استنفد الدعوات الثالث التي تلقى الوعود 

بها في رؤياه )22(.

من هذه القصة، وغيرها من النماذج التي أوردُتها في هذه الدراسة، نتبنيَّ بجالء رؤية العالم 

لدى اجلماعة اإلفريقية كما تبدت في أدب الطفل، مبيراثها املمتد وتكوينها الَقَبلي املتعدد ونسقها 

القيمي والتربوي، وهو ما يتكون في صور مركزية تشمل املكان وحركة اخللق املستمر والزمن 

املتوالد والذات املنضوية في املشيئة اإللهية ال املتعارضة معها، هي حركة انبثاقات من الطبيعة 

والواقع االجتماعي واملواريث املهيمنة واملصائر املتجددة.
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الطفل والتكنولوجيا
عقل جديد إلنسان جديد ملجتمع جديد

أ.د. حسن البيالوي *

عبد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  برعاية  والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  عقد 
العزيز بن طالل، مؤمترا افتراضًيا اإلثنني 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، وكان موضوع 

املؤمتر جائحة كورونا - كوڤيد - وحقوق الطفل: من أزمة إلى فرصة.
مناسبة  وهي  للطفل.  العاملي  اليوم  املجلس مبناسبة  أقامها  كبيرة  احتفالية  املؤمتر  وكان 

حتتفل بها كل دول العالم في هذا الوقت من كل عام، وهي الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية حقوق 

عتها جميع دول العالم،  الطفل )19 نوفمبر / تشرين 1989( . ومن املعروف أن هذه االتفاقية وقَّ

ماعدا دولتني امتنعتا عن التوقيع؛ هما الواليات املتحدة األمريكية ودولة الصومال.

ويحمل املجلس العربي شعوًرا خاًصا قوًيا بالتضامن الشديد مع هذه االتفاقية؛ فقد كان 

املعروف  التاريخ. فمن  ذلك  النور في  لترى  االتفاقية  إلى هذه  الوصول  قوة داعمة في  املجلس 

والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  تأسس  حيث  بعامني.  االتفاقية  قبل  تأسس  املجلس  أن 

امللكي  السُموِّ  1987، مببادرٍة من صاحِب  عام  نيسان   / أبريل  عربية يف  إمنائية  كمنظمة 
الطفولة  مؤمتر  من  الصادرة  التوصية  على  بناًء  رحمه اهلل،   ، العزيز  عبد  بن  األمير طالل 
والتنمية عالي املستوى، الذي ُعقد بدولة تونس عام 1986 حتت رعاية اجلامعة العربية. ولم يكتِف 

صاحب السمو األمير طالل بن عبد العزيز ، رحمه الله، بتأسيسه املجلس، لكن كان، رحمه الله، 

قوة مؤثرة في أروقة األمم املتحدة متكاتًفا مع كل القوى الداعمة إلصدار هذه االتفاقية العظيمة، 

ة في مسار إنصاف الطفل ودعم حقوقه. التي أصبحت وثيقة ُمهمَّ

جاءت االتفاقية بفلسفة وبرؤية ومبادئ تقتضي فهًما جديًدا بوجٍه يرسم سياسات 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
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حقوق الطفل. ومن أهمية هذه االتفاقية أنها ُتلزم الدول كافًة مبسار نهج حقوق معترف 
ة األولى يف التاريخ. ويف هذا الصدد أرست االتفاقية قواعد حاكمة ملعنى ومسار  بها للمرَّ

حقوق الطفل، وفق املبادئ اآلتية:
سريان االتفاقية على كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة.  -1

تسري احلقوق على جميع األطفال دون اعتبار أليِّ شكٍل من أشكال التمييز، في النوع، أو   -2

الِعْرق، أو الدين.

القضائية، وفي رسم  الُفضلَى" في كل اإلجراءات  الطفل  ُيولَى االعتبار األول "مصالح  أن   -3

التنموية. السياسات 

كفالة البقاء على احلياة والتنمية للطفل "تنمية متكاملة".  -4

حق كل طفل في حماية حقوقه وإنفاذها وممارستها.  -5

كما أبرزت االتفاقية خمسة حقوق أساسية للطفل، وصارت محاور للعمل يف مجال 
حقوق الطفل وحمايته وإنصافه، وهذه احلقوق اخلمسة كما يلي:

2- البقاء على احلياة والصحة، املدنيَّة،     -1

4- احلماية، تنمية القدرات - التعليم،   -3

املشاركة.  -5

وقد دعم املجلس تطبيق هذه االتفاقية، وإنفاذ حقوق الطفل على صعيد املمارسة النظرية 

والعملية، في دعوته جلميع الدول العربية بإنشاء مجالس وطنية / قومية على مستوى كل دولة. 

إطار  في  الطفل،  وإنفاذ حقوق  وطنية حلماية  على رسم سياسات  قادرة  املجالس  وتكون هذه 

االتفاقية العاملية حلقوق الطفل. وقد كان. حيث لبَّت الدول العربية كافًة، ُكلٌّ وفق رؤيته، الدعوة 

يها بسياسات وُخطط تنفيذية. وأصبح في كل دولة مجالس عليا ترعى اتفاقية حقوق الطفل وُتنمِّ

أما على الصعيد النظري، فإن املجلس في ممارساته العملية في تطبيق النهج احلقوقي كان 

يؤسس نظرًيا لكيفية إنفاذ احلقوق، وكيفية دعم جناح املمارسات العملية في تنفيذ االتفاقية في 

ضوء رؤية كاملة للفكر والتخطيط. وفي هذا الصدد، أضاف املجلس مفهومني نظريني أساسيني 

تنفيذهما  املفهومان مع طرائق  وقد شاع هذان  االتفاقية..  تتبنَّاه  الذي  املدخل احلقوقي  ملعنى 

بتنفيذ  املهتمة  الدولية  العمل  أروقة  في  تنفيذية  إلى سياسات وخطط  احلقوقي  املدخل  وحتويل 

االتفاقية، وانعكس املفهومان في املذكرات التوضيحية التي صدرت عن األمم املتحدة في هذا 

الشأن. أما املفهومان فهما:
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كل  على  ينطوي  برنامج شامل  إلى  املفهوم األول برمجة احلقوق: مبعنى حتويل احلق 
تنفيذه. واستراتيـچيَّات  خطط  متضمًنا  عاليه،  إليها  املشار  اخلمسة  املبادئ 

املفهوم الثاني تكامل احلقوق: مبعنى أن احلقوق ال ُتنفذ وال ُيخطط لتنفيذها ُفراَدى، بل 
تتكامل احلقوق اخلمسة األساسية في عملية البرمجة املتكاملة.

التنمية وليس مفهوم  كما أوصى املجلس في كل املناسبات والتجمعات باستخدام مفهوم 

النمو أو النماء؛ ألن التنمية عمل هادف مقصود يتم وفق خطط وبرامج متكاملة.

وانعكست هذه اإلضافات التي أشرنا إليها في إصدارات علمية رصينة شارك فيها كبار 

خبراء حقوق الطفل، في مصر والعالم العربي.

وقد واصل املجلس مسيرته يف تطبيق حقوق الطفل إلى أن تكاملت رؤيته الفكرية 
فيما أطلق عليه املجلس "منوذج تربية األمل"، ويف هذا النموذج تكامل مع املدخل احلقوقي 
ًنا من أربعة مداخل متكاملة، متثلها الدوائر  ثالثة مداخل أخرى ليصبح منوذج األمل ُمكوَّ

األربع يف الشكل املرفق املوضح لنموذج "تربية األمل".
مدخل النهج احلقوقي،  -

مدخل نهج تنمية القدرات،   -

مدخل إثارة الوعي وتنمية الذات،  -

مدخل متكني الطفل في عصر الثورة الصناعيَّة الرابعة.  -

"تربية األمل"
"منوذج املدخل العربي يف تنمية الطفل"
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ت جائحة كورونا - على العالم؟ والسؤال اآلن كيف حترك املجلس عندما هبَّ
تكلمت في العدد السابق عن جهود املجلس في مواجهة اجلائحة )مجلة الطفولة والتنمية العدد 

48، ص ص 11-114(، إال أن املجلس في احتفاليَّته املشار إليها - بعقد املؤمتر االفتراضي 

"جائحة كورونا كوڤيد 19: من أزمة إلى فرصة "، وقد أوضح رؤيته أن كورونا - كوڤيد 19 متثل 

أشد أزمة تعرضت لها البشرية في تاريخها املعاصر. ورأى املجلس أنه بفضل ما أتاحته الثورة 

الصناعية الرابعة من إمكانات ينبغي األخذ بها ومتكني أطفالنا منها. وبالتالي صار نهُجنا في 

مواجهة جائحة كورونا بأن نأخذ من األزمة فرصًة إلى املستقبل، ونصنع في نفق الظالم الذي 

أحدثته اجلائحة طاقَة نوٍر أمامنا. ورغم ما تكتنف الفرصة نفسها من عراقيل وإشكاليات، فإن 

املجلس يبذل كل جهده في اقتناص الفرصة من األزمة.

ات؟ والسؤال هو: ما األزمة؟ وما الفرص، وما اإلشكاليَّ
رئيس  بن طالل  العزيز  عبد  األمير  امللكي  السُموِّ  عنها صاحب  عبَّر  فقد  األزمة؛  عن  أما 

يلي: كما  بقوله،  اإلنسانية  بالكارثة  اجلائحة  ووصفت  باملؤمتر  االفتتاحية  كلمته  في  املجلس 

وحني نتحدث عن تأثيرات جائحة كورونا نشير إلى تلك الكارثة اإلنسانيَّة غير املسبوقة، 

حيث أوضحت ُجلُّ التقارير الدولية واإلقليمية، إلى وجود صورة مقلقة وضبابية حول 

التداعيات الصحية والتعليمية واالجتماعية على األطفال، فهناك تعطيل في اخلدمات 

ع، واحتمالية توقف  ضَّ الصحية والتطعيمات، مع خطر ارتفاع ِنَسب وفيات األطفال الرُّ

إلى  العودة  يعني  كورونا؛ مما  الثانية من جائحة  املوجة  التعليمية مع عودة  العملية 

مات  التعليم عن ُبعد، وهو أمر يالقي العديد من التحديات في دول عدة لعدم توافر ُمقوِّ

البنية التكنولوچيَّة لذلك، إضافة إلى ازدياد احتمالية حدوث أزمة غذائية واقتصادية 

ترفع نسب الفقر املُْدِقع، ناهينا عن تفاقم مشكالت اجتماعية منها ازدياد نسبة عمل 

األطفال خاصة األشكال األسوأ منها؛ وكذلك ارتفاع حاالت تعرُّض الفتيات للزواج 

املبكر ، وتفاقم مستويات العنف والقلق والهلع واخلوف، هذه الصورة ال تعني إال أمًرا 

واحًدا هو احلاجة إلى العمل مًعا حتى بعد التعافي من جائحة كورونا. 

من كلمة صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز في مؤمتر 

جائحة كورونا وحقوق الطفل : من أزمة إلى فرصة ) 2020/11/16(.
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ال شك أن جائحة كورونا - كوڤيد 19 قد عصفت، كما ذكر ُسُموُّ رئيس املجلس، بحقوق 

أكثر فئات املجتمعات اإلنسانية ضعًفا: الطفل واملرأة وكبار السن والفقراء، بل ال ُأغالي عندما 

م تنموي في العقود األخيرة.. ويوضح  أقول إن اجلائحة قد عصفت مبا أحرزته البشرية من تقدُّ

تقرير األمم املتحدة، أغسطس/ آب 2020، أن جائحة كورونا - كوڤيد 19 أوجدت أكبر انقطاع 

في ُنُظم التعليم في التاريخ البشري، وهو ما ُيقدر 1.6 مليارات من طالبي العلم في أكثر من 

190 دولة في جميع قارات العالم، أما منظمة اإلسكوا العربيَّة فقد أوضحت جوانب األزمة في 

ب الفتيات عن  ة الفقر وزيادة تسرُّ املنطقة العربية في زيادة بطالة الشباب، وزيادة السقوط في ُهوَّ

ما قبل كورونا 19.1 %، ودعوة الطالب من الذين يتعلمون باخلارج مبا يقرب من نصف مليون 

رت تقارير منظمة العمل العربيَّة ازدياد عمل األطفال في أعماٍل َخِطرة من  )480.000(. كما قدَّ

15 مليون طفل قبل اجلائحة، إلى أكثر من 19 مليون طفل بعد اجلائحة.

قت كورونا الفوارق التعليمية القائمة أصال - قبل كورونا 19 - عن طريق احلد من  لقد ّعمَّ

فرص التعليم للكثير من األطفال والشباب والبالغني واملنتمني إلى أشد الفئات - ضعفا - أولئك 

دين  الذين يعيشون في املناطق األشد فقًرا، وذلك عالوة على تفاقم األزمة لألطفال الالجئني واملُشرَّ

َقْسًرا؛ بسبب النزاعات املسلحة ونشاط فَرق اإلرهاب األصوليَّة املتدثرة بالفكر الديني وأطلقت 

العنان لنفسها في القتل والتدمير وترويع اآلمنني.

إن التأثيرات القوية التي أحدثتها كورونا في شكل أزمة اقتصادية واسعة تسبَّبت في كارثة 

تعاني منها األسر، وانهارت بسببها فرص دعم األطفال وحمايتهم في مجاالت الصحة والتعليم 

َفاه االجتماعي. والرَّ

اجلائحة  نفق  من  للخروج  الطريق  لنا  تضيء  نور  من  طاقة  ثمة  هل  السؤال: 
؟ املظلم

اجلواب: فرص وإشكاليات.
ة على أن هذه األزمة التي أملَّت بالعالم قد انطوت  اتفقت الكثير من التقارير العامليَّ

على فرصة، "إبداع" يعتمد على تقدم تكنولوچيا االتصال داخل قطاع التعليم.
وأصحاب هذا الرأي املتفائل بالتكنولوچيا يرون أن له وجاهته، وال ُبدَّ أن نأخذه مأخذ اجلد؛ 

ألنها بالفعل فرصة كبرى. وسوف أناقش كيف بدأ العالم يستثمرها. إال أننا في الوقت نفسه 

يجب أن نكشف التناقض الكامن في هذه الفرصة، والتناقض ينطوي على إشكالية. واإلشكالية 
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تكمن في ثورة التكنولوچيا نفسها. وتتمثل هذه اإلشكالية في أن الثورة الصناعية الرابعة في 

ننا تطبيقاتها التكنولوچيَّة املتقدمة في زيادة اإلنتاج وحتسينه كًما  الوقت الذي نتوقع منها أن مُتكِّ

ونوًعا ومن َثمَّ إحداث تقدم اقتصادي - وثراء - غير مسبوق، فإنها في الوقت نفسه سوف ُتخرج 

ماليني البشر من دائرة العمل واإلنتاج إلى دائرة البطالة - هؤالء الذين ال ميتلكون متطلبات 

الثورة الصناعية من معارف ومهارات متقدمة غير مسبوقة. ومن َثمَّ في الوقت الذي يزداد فيه 

العالم ثراًء سوف تتولَّد طبقات اجتماعية جديدة أكثر فقًرا ... وأكثر بؤًسا بسبب البطالة.. وبسبب 

تتولد فئات جديدة متتلك  التهميش. كذلك سوف  التكنولوچيا من  املتقدمة من  الثورة  ما حُتدثه 

القدرة من املعرفة ومهارات القرن الواحد والعشرين؛ لالستفادة من فرص العمالة اجلديدة التي 

سوف توفرها الثورة الصناعية في سوق العمل - عامليا.

ينتقل هذا التناقض أو باألحرى، تلك اإلشكالية الكامنة في ثورة التكنولوچيا، إلى قلب النُُّظم 

التعليميَّة في كل بالد العالم، في شكل فرص وحتديات.

أخفقت الدول الفقيرة في توفير البنية التحتية التي تطلَّبتها الثورة الصناعية الرابعة.. وال 

زالت.. ومن َثمَّ أخفقت هذه الدول في دعم الطالب.. ليس فقط في التعليم، بل في الصحة أيضًا 

ب من التعليم وخطر انتشار املرض. 40% من الطالب في العالم ُمعرَّضون للتسرُّ

أصبح الڤيروس يهاجم اجلميع وال يفرق بني غني أو فقير، إال أن آثاره السلبيَّة داهمة وأكثر 

قوًة على الفئات األضعف.. زادتهم ضعفا وزادتهم تهميًشا.

فكأن التقدم التكنولوچـي يف تهميشه للدول الفقيرة والفئات الضعيفة يف كل مجتمع، 
قد تعانق بقوٍة مع تأثير جائحة كورونا يف جعل الضعفاء أكثر ضعًفا... والفقراء أكثر فقًرا 

ومعاناة.
من  مطالبه  توفير   - فقط   - يستطيعون  ملن   - املدارس  من   - ُبْعد"  عن  التعليم   " أصبح 

التكنولوچيا. بل أثَّر "التعليم عن بعد" - حتى ملَن يستطيعونه - سلًبا على املرأة وخاصًة في اأُلَسر 

املتوسطة.. جعل النساء ُمشتَّتات بني رعاية األطفال الذين التزموا ُعْزلَة املنزل لرعاية أطفالهن - 

في التعليم عن ُبعد - وبني متطلبات أعمالهن ووظائفهن ... فكثير منهن التزمن برعاية أطفالهن 

وابتعدن عن أعمالهن طوًعا أو قسًرا.. أسفر هذا الوضع عن تنامي العنف ضد املرأة.. كرَّس 

عزلتها وكثَّف الضغوط النفسية التي تعانيها بحكم الثقافة األَبويَّة في مجتمعاتنا العربية. ناهيك 

بالطبع عن معاناة املرأة في الفئات االجتماعية األكثر فقًرا أو األكثر تهميًشا.
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زاد التعليم عن ُبعد من معاناة املعلمني.. حيث لم يتلقوا التدريبات الكافية، من قبل، 
ات التعليم عن بعد. تلك الفرصة التي  الكتساب املهارات واملعارف التي تقتضيها تكنولوچيَّ

داهمتنا، دون أن نستعد الستيعابها.
التعليم عن بعد ليس معناه إلقاء محاضرة على املتعلم، وتركه أمام شاشة الكمپيوتر عبر 

اإلنترنت. التعليم عن بعد له فنيَّاته ومقتضياته التي لم متتلكها بعد معظم النُُّظم التعليمية في 

أملانيا، وإيطاليا، وفرنسا،  بلدان مثل  الدراسات في  بيَّنت  الدول املتقدمة، وقد  العالم حتى في 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية أن60% من اآلباء واألمهات لم يتمكنوا من إيجاد 

النهارية. )تقرير األمم املتحدة، آب/ أغسطس 2020(. الرعاية  للمدارس ومراكز  بديلة  حلول 

تفاقم العبء على املرأة.. وتفاقمت األعباء الوظيفية على املعلم، وزاد أطفال الفقراء 
فقًرا أكثر، وتهميًشا أكثر.

وفي مقالٍة كاشفة - ملا أسفر عن الفرصة من تناقٍض انطوى على إشكالية - كتب املفكر 

الكبير د. حسن أبو طالب في جريدة الوطن التي تصدر بالقاهرة )األربعاء 30 حزيران/ سبتمبر 

2020(. كتب يقول:

"عن جتربة شخصية؛ كذلك جتارب العديد من األساتذة، فالتعليم عن ُبعد يفتقد 

إلى العديد من عناصر العملية التعليمية الطبيعية؛ أهمها فقدان التواصل املباشر 

من  أكبر  بقدٍر  األساتذة  على  يؤثر  البعد  وهذا  واملعلم.  الطالب  بني  واإلنساني 

التأثير على الطالب.. إذ يفتقدون املعايير اإلنسانيَّة التي من خاللها ميكنهم )تقييم 

الطالب(... وهناك غياب كامل للمناقشات احليَّة" )حسن أبو طالب، املرجع املذكور(.

في التعليم عن ُبعد.. تفتقد العمليَّة التربويَّة إلى اإلطار اإلنساني الذي يتم فيه ومن خالله 

عملية احلوار وتوليد املعاني في عقول التالميذ. وتوليد املعاني، معناه عملية متواصلة ُتفسح 

الفرص إلى إنتاج املعرفة. فاملعرفة ليست شيًئا ُيعطى.. وال شيًئا ُينقل، إنها عملية إنتاج.. 
ر ُتولد املعاني واملفاهيم وتنتج  ر.. ومن التفكُّ وال تكون املعرفة معرفًة إال يف إطار عقل يتفكَّ

املعرفة. وهنا فقط تكون املعرفة معرفة.
إن األزمة االقتصادية التي أحدثتها كورونا في جميع الدول، والتي واكبت إلى َحدٍّ كبيٍر  

بدايات تأثير الثورة الصناعية الرابعة، من تقليص فرص العمالة بسبب التقدم التكنولوچـي الهائل، 

والتغيُّرات املتسارعة في سوق العمل واإلنتاج. كالهما، جائحة كورونا، وثورة التكنولوچيا، أحدثا 
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أزمًة اقتصاديًَّة واسعَة النطاق، أخرجت كثيًرا من األسر من سوق العمل؛ ومن َثمَّ انهارت فرص 

هذه األسر في أطفالها وشبابها في مواصلة التعليم. وذلك ليس على مستوى األسر فقط، بل 

على مستوى الدول. ويبني تقرير األمم املتحدة )آب/ أغسطس 2020(، أن األزمة االقتصادية في 

الدول الفقيرة سوف تؤثر سلًبا بشكٍل ُمخيٍف على متويل التعليم في البلدان املنخفضة الدخل. 

ة أسئلة مخيفة يثيرها تقرير األمم املتحدة: وثمَّ

-  هل ستمحو األزمة فرص استمرار األطفال والشباب في التعليم؟!

ب، ولن يعود األطفال والشباب إلى التعليم؟! -  هل ستزداد نسب التسرُّ

بنيَّ تقرير األمم املتحدة )املرجع السابق( احتمال أن تصل نسبة التسرب في التعليم على 

مستوى الدول منخفضة النمو إلى 38.8 طفل وشاب. هناك بالطبع إشكاليات تتعلق بالتقومي 

واالمتحانات لم يتم حلُّها بعد.. هناك دول فقيرة لم تتقدم فيها ُنُظم التعامل مع ثورة التكنولوچيا 

الرابعة، ال في سوق العمل وال في سوق اإلنتاج، وال في مجال النظم التعليمية سواء ُنُظم التعليم 

قبل اجلامعي أم نظم التعليم اجلامعي. إنها الصدفة التي أوجدت جائحة كورونا، مترافقًة، مع 

بدايات الثورة الصناعية الرابعة.

األزمة أوسعت فجوة الفوارق االقتصادية واالجتماعية ليس بني األسر فقط.. بل بني دول 

العالم. وتقرير األمم املتحدة 2020، يتفق في توضيحه ألبعاد األزمة مع كل التقارير التي ذكرها 

تقرير منظمة العمل العربية 2019 و2020، وتقارير منظمة اإلسكوا الصادرة في 2020، وتقرير 

التنمية اإلنسانيَّة العربيَّة 2020 الصادر عن اجلامعة العربيَّة.

األمل من التعايف واخلروج من نفق األزمة املظلم 
يكمن األمل يف التعاون والتساُند اإلنساني: تتعاون احلكومات مع منظمات املجتمع 
ع من قاعدة املشاركة املجتمعية.. ليكون اجلميع بوعي وخطط مدروسة يف  األهلي، وُتوسِّ

مواجهة األزمة.
ونبذ  املتبادل  االعتماد  سياسات  ي  وتبنِّ الدولي..  والتساند  التعاون  يف  األمل  يكمن 

احلروب.
يكمن األمل يف مواجهة دولية واسعة حلظر اإلرهاب العاملي، الذي زاد من عمق الكارثة 

على الشعوب.. وراح بسبب هذا اإلرهاب األسود الكثيرون وخاصة يف منطقتنا العربية.
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يكمن األمل يف تساُند الشعوب واحلكومات يف دول العالم؛ وخاصة منطقتنا العربية، 
إعمال  إلى  تدعو  مغايرة  ة  ثقافيَّ أنشطة  وبناء  اجلماهير  بني  الوعي  إثارة  على  بالعمل 

ز والتقدم. التميُّ العقل.. والعمل من أجل 
وأخيًرا.. وليس آخًرا ... يكمن األمل يف أن نعمل من أجل استيعاب متطلبات الثورة 
املعارف واملهارات والقَيم، واالنفتاح العقلي، واملرونة الفكرية، وأن  الرابعة، من  ة  الصناعيَّ
إلى  والدعوة  القائمة،  ة  الثقافيَّ األنشطة  تغيير  العربية،  بالدنا  يف  األول  الهدف  يصبح 
ن  التفكير الناقد والعقالني، وإعمال العقل، وبناء ثقافة التقدم جنًبا إلى جنب مع ما ُيكِّ

ة الرابعة. أطفالنا وشبابنا يف عصر الثورة الصناعيَّ
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كوفيد -19 والحاجة إىل تكامل للعلوم جميعـًا

أ.د. أحمد إسماعيل حجي *

ر كوڤيد -19، الذي غزا العالم كله: شماله وجنوبه،   ويزداد التعقيد تعقيًدا بهذا الغازي املُدمِّ
شرقه وغربه، وقد ُنشرت حتذيرات سابقة منذ عدة أعوام عن هذه اجلائحة، منها ما جاء في كتاب 

 David Quammen: Spillover, Animal Infections and the 2012 ديڤيد كوا منذ عام

Next Human Pandemics-W.W. Norton and Company-2012، وقد ُترجم الكتاب إلى 

اللغة العربية وُنشر في سلسلة عالم املعرفة التي تصُدر بالكويت في جزَءْين.

إبراهيم  مصطفى  الدكتور  ترجمها  التي  العربية  بالنسخة   11 رقم  الصفحة  في  جاء  إذ 

قدمي،  وليس  علينا  جديِد  مرٍض  بسبِب  وباء  جائحة  لوقوع  احتمال  يوجد  أنه  ه:  َنصُّ ما  فهمي 

وستكون اجلرثومة املُسبِّبة لهذا املرض أيًضا غير مألوفة لنا، وغالًبا من الڤيروسات، هذا الڤيروس 

اجلديد لن يأتي إلينا من الفضاء املجهول، بل ستنبثق اجلائحة كما يتوقعون نتيجًة لفيٍض من 

العدوى بجراثيم تصل إلى البشر من حيوانات غير بشريَّة، كما كانت احلال مع اإليدز واإليبوال 

والهندرا... إلخ، قد يكون هذا احليوان أحد قرود أفريقيا، أو أحد القوارض واجُلْرذان من الصني، 

ل من انتشار اجلائحة ما يحدث اآلن من سرعة االنتقال  أو من اخُلفَّاش في ماليزيا. وسوف ُيسهِّ

والسفر خاصًة بالطيران؛ حتى إن الوباء قد ينتشر عاملًيا في ظروف ساعات.

على أن بعض العلماء يخشون من أن جائحة الوباء التالي التي تهدد العالم قد تنبثق عن 

ڤيروس معروف ولكنه يكمن في عائل خازن، متربًصا لوجود الظروف الالزمة النتشاره وانتقال 

ي هذا الڤيروس بالكورونا أو اإلكليل؛  العدوى لإلنسان. مثال ذلك ڤيروس الكورونا )اإلكليل(. ُسمِّ

ألن املشهد حتت امليكروسكوپ تبدو فيه ُجَسيمات الڤيروس وقد أحاطت بها نتوءات مستديرة 

بارزة كأنها إكليل.

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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اْرس الذي يدمر سريًعا اجلهاز التنفسي، ويصُعب  ڤيروس كورونا السارس يسبب مرض السَّ

عالجه بعد اإلصابة ويؤدي إلى نسبة َوَفَيات عالية. وقد أخذت تظهر اآلن بعُض حاالت فردية منه 

عات احلجاج في بعض البالد. بني جتمُّ

ولم تلبث احلكومة الصينية أن أعلنت عن أول حالة إصابة بڤيروس كورونا )كوڤيد -19( 

في مارس 2020، حتى اجتاح الوباء أنحاء العالم في خالل أيام، وأخذت دول العالم تعلن عن 

اكتشاِف حاالِت إصابٍة بني أبنائها؛ وصاَحبها اتخاذ إجراءات احترازية في املطارات واملوانئ 

ية البحرية، والكشف على املسافرين؛ وبخاصة الذين يجيئون من خارج البالد. البرِّ

واستمرت بالد العالم تتخذ إجراءاٍت داخليًة لتقليل انتشار الوباء بني مواطنيها والسعي إلى 

عدم التوقف الكامل لألنشطة املختلفة، ومنها بالطبع التعليم. ويشهد التعليم في زمن كوڤيد -19 

أحداًثا جساًما هددته - وال تزال - بأزمة كبرى، هي األخطر في عصرنا هذا:

شهد ُقرابة مليار ونصف املليار طالب في أكثر من مائٍة وسبعني دولًة إغالق مدارسهم . 1

ضمن تصدي حكوماتهم للجائحة، وسعت الدول لضمان استمرار التعلُّم لألطفال والشباب 

إذ هناك  عامليَّة؛  تعليميًَّة  أزمًة  الدول  فيه هذه  تعاني  وقت  في  ذلك  بطرٍق مختلفة. وجاء 

طالب كثيرون في املدارس لكنهم ال يتلقون املهارات األساسية التي يحتاجونها في احلياة 

العملية. وُيظهر مؤشر البنك الدولي عن )فقر التعلُّم( - أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون 

القراءة أو الفهم في سن العاشرة - وقد بلغت في البالد منخفضة ومتوسطة الدخل قبل 

ي الڤيروس %53. تفشِّ

واملعلومات، . 2 االتصاالت  تكنولوچيَّات  إلى  مستندة  جديدٍة  تعليميٍَّة  حلوٍل  على  االعتماد 

ال هم  باستخدام الشبكة العنكبوتيَّة. لكن ُيالحظ أن الذين يجنون ثمارها بشكل إيجابي فعَّ

أبناء اأُلَسر األفضل حااًل؛ إذ يتوقف هذا االستخدام على الوسائل املمكنة التي توفرها 

ن املعلمني من  البيئة، ومَتكُّ أو  التواُصلية  التكنولوچيَّة في توصيل اخلدمة  التحتية  البنية 

التقنيات العصرية. وتصادف ذلك مشكالت، خاصة بالفجوة الرقمية، منها:

ضمان وصول جميع الطالب إلى اإلنترنت. أ- 

فجوة االستخدام الرقمي، من حيث التفاعل مع اإلنترنت. ب- 

املدارس  وإمكانات  التعليمي  النظام  وإمكانات  قدرات  الرقميَّة، من حيث  املدرسة  فجوة  ج- 

الطالب. جميع  يالئم  مبا  واملتسلسل،  املتكافئ  أو  الفردي  الرقمي  التعلُّم  توفير  على  والكليات 
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وقد ُأجريت دراسة دوليَّة عن طريق البنك الدولي على مديري املدارس في وقت تنفيذ برنامج 

تقييم الطالب الدوليني عام 2018، عن استعدادات مدارسهم وُمعلِّميهم إلنشاء وإدارة جتارب 

التعلم الرقمي للطالب، وبيّنت الدراسة:

رأى املديرون في أكثر من نصف ُنُظم التعليم التي شملها االستطالع، أن معظم الطالب  أ- 

في ِسنِّ اخلامسة عشرة في مدارس من دون منصفة فاعلة عبر اإلنترنت لدعم التعليم، 

وهذه هي احلال في جميع البلدان املشاركة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

ومعظم بالد أوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

رأى املديرون أن املعلمني لديهم مهارات تقنيَّة وتربويَّة للتعلُّم الرقمي، والحظ التقرير أن  ب- 

معظم دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل املرتفع ال يحظون مبميِّزات عن 

الدول متوسطة الدخل.

بها  يوجد  مدارس  في  الطالب  من  إلى %80  بني %45  تتراوح  نسبًة  أن  املديرون  رأى  ج- 

مصادر فعالة للمعلمني الستخدام األجهزة الرقمية املتاحة، من دون فروق بني الدول ذات 

الدخول. متوسطة  والدول  املرتفعة  الدخول 

وخُلص التقرير إلى إنه عندما يتعلق األمر بعدم املساواة في التعليم، فإن الفجوة الرقمية 

ال مفرَّ منها في معظم األنظمة التعليمية في الدول املشاركة في برنامج التقييم الطالبي وعددها 

اثنتان وثمانون دولة.

االهتمام الشعبي والرسمي بالتََّمُدُرس املنزلّي Homeschooling، حيث يدرس الطالب   -3

في منازلهم، وقد يتلقون مساعدات منزلية غالًبا أو من معلمني خصوصيني أحياًنا، مع 

مالحظة ارتباط ذلك بإمكانات ُأسر الطالب، وهو ما يؤثر ويتأثر بتكافؤ الفرص التعليمية.

ونحن في زمن عدم اليقني، ُيخشى التأخر في بدء العام الدراسي أو انقطاعه وما ميكن   -4

أن يؤدي إليه ذلك من إحداِث اضطراٍب كامٍل في حياة الطالب. وأهاليهم ومعلميهم. كما 

ُيخشى أن يؤثر ذلك على العام الدراسي اجلديد 2021/2020م.

النهائية؛ وبخاصٍة الشهادات  ج، وهم هنا طالب السنوات  التخرُّ تقييم الطالب من أجل   -5

العامة: الثانوية العامة، والدرجات اجلامعية األولى وغيرها. وتتفاقم املشكلة في الدول التي 

تقلُّ أو تنعدم فيها فرص احللول الرقمية.

انتعاش الصناعات التعليمية الرقمية، التي تهتم وتركز على التطبيقات التعليمية واملصادر   -6
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برامج  وكذلك  وغيره.  اإلنترنت  طريق  عن  وشهادات،  برامج  لتقدمي  الهادفة  ات  واملنصَّ

ُبْعد. التواصل التي تتيح عقَد اجتماعاٍت ولقاءاٍت عن 

رت اليونسكو من اآلثار السلبية إلغالق املدارس وخطورتها على الفئات احملرومة،  وقد حذَّ  -7

وتكلفتها االجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية الباهظة، املتمثلة في:

م: تقدم املدارس التعليم األساسي، ولكن عند إغالقها ُيحرم األطفال والشباب  أ-  توقف التعلُّ

الفئات  الدارسني من  للنمو والتطور، وتأتي مساوئ اإلغالق أشدَّ وطأًة على  من فرص 

احملرومة، الذين َيحَظْون بفرص تعليمية أقل خارج املدرسة.

انية أو املنخفضة التكلفة  التغذية: يعتمد الكثير من األطفال والشباب على الوجبات املَجَّ ب- 

التي تقدمها املدارس؛ من أجل حصولهم على الطعام والتغذية السليمة، ولكن عندما ُتغلق 

املدارس، تتأثر تغذيتهم سلًبا.

ج-  عدم استعداد األهل لتعليم أوالدهم عن ُبْعد أو في املنزل: عندما ُتغلق املدارس، غالًبا 

ما ُيطلب من األهل تيسير تعليم األطفال في املنزل، وقد يواجهون صعوبًة في أداء هذه 

املهمة، وال سيَّما بالنسبة إلى األهل محدودي التعليم واملوارد.

االنتفاع  غياب  ميثل  الرقمية:  م  التعلُّ مبنصات  االنتفاع  إمكانية  يف  املساواة  عدم  د- 

بالتكنولوچيا أو ضعف الربط باإلنترنت، عائًقا أمام التعلم املستمر، وال سيَّما بالنسبة إلى 

إلى عائالٍت محرومة. ينتمون  الذين  الطالب 

العاملون، األطفاَل وحيدين عندما  التفاوت يف رعاية األطفال: غالًبا ما يترك األهل  هـ - 

ُتغلق املدارس في حال عدم توافر خيارات بديلة؛ مما قد يؤدي إلى اتباع هؤالء األطفال 

سلوكياٍت خطيرة، مثل زيادة تأثير ضغط األقران وتعاطي املخدرات.

ح أالَّ يتمكن األهل العاملون من تأدية عملهم عندما  و-  التكلفة االقتصادية الباهظة: ُيرجَّ

ُتغلق املدارس بسبب تفرغهم لرعاية أطفالهم؛ مما يتسبب في تراجع الدخل في حاالٍت 

كثيرة، ويؤثر سلًبا في اإلنتاجية.

ز-  الضغط غير املتوقع على نظام الرعاية الصحية: غالًبا ما يكون أغلب العاملني في 

نَّ غالًبا من الذهاب إلى العمل بسبب  مجال الرعاية الصحية من النساء اللواتي ال يتمكَّ

مي الرعاية  التزامهنَّ برعاية األطفال نتيجة إغالق املدارس؛ مما يعني غياب العديد من ُمقدِّ

الصحية عن أماكن عملهم، التي هي بأشد احلاجة إليهم في وقت األزمات الصحية.
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ل إغالق املدارس في بعض  ح-  ازدياد الضغط على املدارس التي ال تزال مفتوحة: يشكِّ

املناطق ضغًطا على املدارس؛ بسبب توجيه األهل واملديرين األطفال إلى املدارس التي 

مفتوحة. التزال 

ط-  ميل ِنَسب التوقف عن الدراسة إلى االرتفاع: إن ضمان عودة األطفال والشباب إلى 

الدراسة، ميثل حتدًيا؛ خصوًصا عندما  افتتاحها واستمرارهم في  إعادة  املدارس عند 

يتعلق األمر بإغالق املدراس لفترة طويلة.

العزلة االجتماعية: ُتعدُّ املدارس مراكز ملمارسة األنشطة االجتماعية والتفاعل اإلنساني،  ي- 

فعندما تغلق املدارس أبوابها، يفقد الكثير من األطفال والشباب عالقاتهم االجتماعية التي 

ر. لها دوٌر أساٌس في التعلُّم والتطوُّ

سياق املشكلة التعليمية:
الصحة  وبني  وتأمينه  وأمانه  العلمي  البحث  بني  متجمع  ُمْشِكل  أصلها  في  املشكلة  هذه 

والتطبيب، وذات أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وغيرها، نعرض لبعضها فيما يلي بإيجاز 

لنرى إمكان دراسة علم اجتماع التربية اجلديد أو املعاصر لها أم أنها بحاجة إلى تكامل العلم 

االجتماعي:

- البـُعد الصحي الطبي:
حذرت منظمة الصحة العاملية من أن ڤيروس كورونا املُستَجّد قد ال يختفي أبًدا، وقد يتحول 

إلى مرض سيكون على البشرية التعايش معه.

ت الصني بعد محاوالٍت من التكتُّم واإلنكار بوجود الڤيروس في مدينة يوهان ذات  لقد أقرَّ

الثقل االقتصادي، التي ُتعدُّ مركز املعامل والبحث العلمي، يستقطب العديد من العلماء األمريكيني 

في مجاالٍت مختلفة على رأسها الطب.

الَوَفيات  زيادة حاالت  مع  وبخاصة  الڤيروس؛  يسبب  ملا  عالٍج  عن  يبحث  العالم  يزال  وال 

وسرعة انتشار املرض في جميع أنحاء العالم املتقدم والنامي؛ وبخاصة أن الڤيروس ميكن أن 

والَعْطس(. عال  )السُّ بالكالم وليس فقط عن طريق  ينتقل 

املرضى  املوت يحاصر  الفوبيا ألن  تفوق  عامليَّة،  نفسيٍَّة  أزمٍة صحيٍَّة  وهناك حتذيراٌت من 

إصابتهم. املمكن  واملعافني 
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وقد ارتفعت مبيعات األدوية عاملًيا بشكٍل ملحوظ، نتيجة جتريب أدوية موجودة فعاًل لعالج 

املصابني بالڤيروس، كما حتقق شركات الصناعات الكيماوية مكاسب في هذه الفترة لتصنيع 

التعقيم األخرى  الكمامات، ومواد  الكاوية، ودخول شركات في مجال صناعة  الكلور والصودا 

ازات وغير ذلك. وهذا يعني وجود رابحني بجانب اخلاسرين حليواتهم وصحتهم. والقفَّ

البعد السياسي:
أو  بدء  في  الڤيروس،  اإلعالن عن  بداية  منذ  الدولية  العالقات  وأزمة  السياسي  البعد  برز 

ووزراء  والصيني  األمريكي  الرئيسان  فيها  شارك  والصني،  أمريكا  بني  باردٍة  حرٍب  تصاُعد 

الدولتني والصحف وغيرها من وسائل اإلعالم. اتَّهم دونالد ترامب الصني بتضليل العالم، وأعلن 

وزير خارجيته مايك بومبيو أنه ميلك أدلة تؤكد أن الڤيروس جاء من ُمختَبر مدينة ووهان الصينية، 

وردت الصني بأن واشنطن هي سبب انتشار الڤيروس في الصني؛ ألنها أرسلت جنوًدا أمريكيني 

أزمة  إلى  كورونا  ل  على حتوُّ املتحدة  األمم  وتؤكد  ووهان.  مدينة  إلى  الڤيروس  يحملون  كانوا 

حقوق اإلنسان، وعدم املساواة في التعامل مع األزمة يعوق قدرة بعض الناس في احلصول على 

اخلدمات.

ة مؤشرات على أن االنشغال العاملي بكورونا يهدد بتصاعد اإلرهاب واحلروب في العالم،  ثمَّ

ليبيا،  في  املعارك  تصاعد  ونشهد  اإلرهابيَّة.  عمليَّاتها  لزيادة  املتطرفة  اجلماعات  تسعى  حيث 

وزيادة وتيرة التدخل العسكري التركي ونقل إرهابيني من سوريا إلى ليبيا.

ًرا في ظل انهيار  هذا فضاًل عن أن الدول التي تشهد صراعات، سيكون شعبها أكثر تضرُّ

ي األوبئة، كما هي احلال في سوريا واليمن. البنية التحتية وإمكانات تفشِّ

َة تعاوًنا دولًيا في تبادل اخلبرات واملعلومات واألدوية واملستلزمات بني الدول ملواجهة  لكنَّ ثمَّ

األزمة.

البعد االقتصادي:
ويواجه االقتصاد العاملي تراجع التجارة العاملية، وحدوث ركود اقتصادي إذ توقفت أنشطة 

ل وحتديد ساعات العمل، والقيود املفروضة  اقتصادية عديدة في دول العالم؛ نتيجة حظر التجوُّ

على السفر والتباعد االجتماعي إلبطاء انتشار املرض.
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الذين  اليونيسيف قدرها 15% في عدد األطفال  ُيضاف إلى ذلك أن هناك زيادًة تتوقعها 

يعانون  الفقَر، يقع معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الالتينية وآسيا. بجانب 

الصعوبات املالية التي تواجه اأُلَسر في هذه البالد.

ومع الڤيروس نفسه زادت الِبطالَة؛ إلى درجة أن تقريًرا لألمم املتحدة جاء به أن 81% من 

القوى العاملة في العالم. التي ُتقدر بنحو 3.3 مليار شخص، قد ُأغلقت أماكن عملهم بشكل 

كامل أو جزئي.

وميكن إيجاز البعد االقتصادي وفًقا لدراسة لصندوق النقد العربي فيما يلي:

تباطؤ منو االقتصاد العامَلي في ظل التوترات االقتصادية التجارية بني الصني والواليات  أ- 

املتحدة وتقلب األوضاع في كثير من دول العالم، وتوقع انكماش هذ النمو إلى سالب %3 

هذا العام، وإمكان استرداده للعافية عام 2021.

ي الڤيروس وما يخلقه من هلع وعدم يقني على مستوى  بطء الطلب العاملي: بسبب تفشِّ ب- 

القطاع العائلي وقطاع األعمال، باستثناء الطلب على املستلزمات الصحية، مع تأثر قطاع 

رة؛ وبخاصة في االقتصادات الناشئة. تصنيع السلع املُعمِّ

ها من %4.7  ج-  شلل التجارة الدولية للسلع واخلدمات حول العالم. وقد انخفض معدل مُنوِّ

في الربع األول من عام 2019 إلى ُقرابة 2.8% في الربع الثالث من العام ذاته.

حركة  لتوقف  والسيارات  الطائرات  وقود  وبخاصة  النِّْفطيَّة؛  للمنتجات  السلبي  التأثر  د- 

عاملًيا. الداخلي  التجول  وحظر  الطيران 

هـ - تأثر القوى العاملة في قطاعي الساحة والنقل، وهما أكثر القطاعات تضرًرا، وقطاعات 

ق والترفيه. األماكن التجارية ومناطق التسوُّ

البعد االجتماعي:
وكان  واالقتصادية  السياسية  العالقات  على  واضحٌة  تأثيراٌت   19- كوڤيد  جلائحة  كان 

لتوعية  متنوعة  إلى أساليب  الدول  االجتماعي. وجلأت  التماسك  تهدد  التي  تأثيراتها  أيًضا  لها 

شعوبها بخطورة املرض، وجلأت إلى أجهزة املعلومات واإلعالم والثقافة لتعريف املواطنني وزيادة 

حماستهم وحسهم على تقدير املسئولية، لكن النجاح كان متفاوًتا، حتى داخل الدولة الواحدة؛ 

مما أدى إلى اللجوء إلى التشريعات واالستعانة بسلطات األمن والضبط غيرها ووفرض عقوبات 
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ي واحلجر املنزلي، والغرامات املالية للمخالفني  صارمة وتدابير وقائية وعالجية، كاحَلْجر الصحِّ

حلظر التجول ووضع الكمامات على األوجه.

بخطورة  الناس  وعي  قلَّة  مع  وبخاصة  قسرًيا؛  العبادة  أماكن  فتح  حظر  ذلك  وصاَحب 

عات والتقاُرب، وإلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية واالجتماعات والندوات واملَعاِرض وغير  التجمُّ

ذلك.

لقد كشف الوباء وكشفت اجلائحة عن فجوة التنمية وغياب مفهومها لدى واضعي السياسات، 

في البالد التي لم تهتم كما ينبغي باإلنسان تعليًما وصحة، وفهمت التنمية فهًما غير صحيح ليس 

التي  تنمية شاملة. خذ فضاًل دولة عظمى كالواليات املتحدة األمريكية  تنمية اإلنسان  أنه  على 

ل عليها في حماية العالم. لم يأخذ  أظهرت اجلائحة هشاشتها، وهي الدولة الكبرى التي كان ُيعوَّ

بانتهاِج سياساٍت  الدميقراطي  احلزب  واتَّهمه  كورونا،  ملواجهة  املتوقعة  باجلدية  األمر  رئيسها 

ُمتخبِّطة، والكذب حيال التعاُمل مع املرض. لم يجد املواطن األمريكي األقنعة الواقية على أقل 

تقدير.

وبعد، هل يستطيع أي علم من العلوم االجتماعية وحده ومنها علم اجتماع التربية املعاصر، 

دراسة مثل هذه القضايا وحده بعيًدا عن العلوم الطبيعية واالجتماعية األخرى؟ اجلائحة قضية 

)العلم  إلى  دراستها  حتتاج  تعليمية،  قضية  وصارت  التعليم  على  أثَّرت  املنشأ،  طبية  صحية 

االجتماعي Social Science( ال علم االجتماع Sociology، معاصًرا كان أم جديًدا مقارًنا، 

يتناول القضيَّة التربويَّة في تفاعالتها مع مجتمعها محلًيا وكونًيا.

أهم املصادر 
الوليد أحمد طلحة: التداعيات االقتصادية لڤيروس كورونا املستجد على الدول العربية - صندوق النقد   -

العربي - أبريل 2020.

أنطونيو جوتيريش: األمم املتحدة تضع خارطة طريق لتحسني االقتصاد بعد كورونا - أ. ش. أ. -   -

.2020 أبريل 

الوباء - قسم املتابعة  بي بي سي: ڤيروس كورونا، أجواء حرب باردة بني أمريكا والصني بسبب   -

.2020 مايو   - اإلعالمية 

التحالف العاملي للتعليم: التصدي جلائحة كوڤيد -19 - مايو 2020.  -

ديڤيد كوامن: الفيض، أمراض احليوانات املعدية وجائحة الوباء التالية للبشر - اجلزء األول - ترجمة   -
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مصطفى إبراهيم فهمي - عالم املعرفة )415( - أغسطس 2014.

خاميي سافيدرا: التعليم في زمن ڤيروس كورونا، التحديات والفرص - مارس 2020.  -

للتعلم الرقمي في رأي مديري املدارس،  خوان مانويل مورينول وكاس غورتازار: جاهزية املدارس   -

.2020 أبريل   - الدولي  البنك  مجمعة   - الدوليني  الطالب  تقييم  برنامج  من  حتليل 

عبد احلليم سالم: أثرياء محنة كورونا، شركات استفادت من األزمة - أبريل 2020.  -

عمر رحمان وآخرون: تداعيات ڤيروس كورونا املستجد على الشرق األوسط وشمال أفريقيا - مركز   -

الدوحة مارس 2020. بروكجز - 

مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة: مستقبل اقتصادات صناعة األدوية في ظل أزمة كورونا   -

- الرباط - أبريل 2020.

االقتصاد املصري - اإلصدار رقم  التداعيات احملتملة ألزمة كورونا على  القومي:  التخطيط  معهد   -

.2020 مايو   -  15

يورونيوز: مليون طفل يعانون الفقَر بسبب تداعيات كورونا - مايو 2020.  -

يورونيوز: العالم يدفع ثمًنا يفوق جميع التصورات على جميع املستويات بسبب أزمة كورونا - مايو   -

.2020

اليونسكو: اآلثار السلبية إلغالق املدارس - باريس - مايو -2020.  -
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احـْـِم نفسك ..... تعلَّم كيف تـُعلِّم نفسك

شعار  جديد لعاٍم دراسي جديد

أ.د. صالح الخراشي  *

2020م/2021م  اجلديد  الدراسيَّ  العاَم  العربية  أقطارنا  مختلف  في  مدارُسنا  استقبلت 

فيها، وفى  )كوڤيد -19(  ڤيروس كورونا  ي  تفشِّ والترقب؛ بسبب  بشكٍل مغاير، يشوبه احلذر، 

العالم عامة؛ وهو ما دفعنا لنكون أمام إشكاليَّة املوازنة بني السالمة، والتعليم... سالمة أبنائنا 

التالميذ؛ وهي أولوية، وتعليمهم؛ وهو أولوية أيًضا، وتستدعي العناية باألولويََّتنْي - في الوقت 

نفسه - تضافر جهود كل ذوي الصلة مبنظومة التعليم املدرسي، والعمل يًدا بيد حتت مظلَّة شعار 

"اْحِم نفَسك.... تعلَّم كيف ُتعلِّم نفسك".

إن مواجهة إشكاليَّة "السالمة، والتعليم مًعا" في ظل جائحة كورونا؛ تتطلَّب - بداية - تغيًرا 

في االستراتيـچيَّات، واإلجراءات مع إعادة فتح املدارس؛ وذلك على املستويني: الُقطري، واحمللي 

ج في استقبال  على السواء؛ وفًقا ملدى، أو معدل انتشار الڤيروس. ومن بني هذه اإلجراءات: التدرُّ

َثمَّ  ومن  كلها؛  أيامه  في  وليس  األسبوع؛  في  أيام محددة  في  املدارس  إلى  وذهابهم  التالميذ، 

تقليل كثافة الفصول، مع اتخاذ التدابير االحترازيَّة؛ لتهيئة بيئة آمنة؛ حلماية التالميذ واملعلمني 

وسالمتهم، ومناخ داعم للتعليم والتعلم.

اْحِم نفَسك....
ر حماية التالميذ، وسالمتهم األولويات كلها؛  مع انتشار ڤيروس كورونا، وخطورته تتصدَّ

مباشًرا،  ارتباًطا   - ترتبط  احلماية  هذه  فإن  احلال  وبطبيعة  أمورهم،  أولياء  ِقَبل  من  خاصًة 

وقوًيا - بحماية املتعاملني معهم في املدارس؛ ونعني بذلك املعلمني بالدرجة األولى، وعلى اجلانب 

* كلية التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر.
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اآلخر؛ فال طائل من وراء كل تدابير احلماية؛ ما لم يكن تالميُذنا على درايٍة بكيفيَّة حماية أنفسهم 

بأنفسهم، وفى هذا السياق ميثل تعزيز ما ميكن أن نطلق عليه: "ثقافة الكورونا"، ونشرها بني 

التالميذ واملعلمني؛ ضرورًة الزمة، ولهذا الغرض، وارتباًطا به؛ يتوجب العمل على:

تنمية الوعي في مجتمع املدارس بطبيعة ڤيروس الكورونا، وخطورته، وكيفية الوقاية من   -

العلميَّة. والتقارير  الدراسات،  عنها  تكشف  معلومات،  من  بشأنه  يستجدُّ  ما  وكل  به،  اإلصابة 

تطبيق تدابير السالمة داخل املدرسة، وخارجها؛ ومن أهمها: فحص احلرارة، واستخدام   -

التفاعالت. اليدين، وحتجيم  األقنعة، وغسل 

دمج املفهومات، واألفكار، والقضايا ذات الصلة بالصحة العامة، والسالمة الشخصية،   -

والالَصفيَّة. يَّة،  فِّ الصَّ والتعلُّم؛  التعليم  أنشطة  في  الڤيروس  مواجهة  وسبل 

بعد  الڤيروس  مواجهة  في  وغيرهم  واملعلمني،  التالميذ،  من قصص جناح  أمثلة  عرض   -

الشفاء. وحتى  به،  اإلصابة 

تبادل اخلبرات اجليدة بني املدارس في مجال تنمية الوعي بثقافة ڤيروس الكورونا، ومبادرات،   -

وآليَّات مواجهته.

م نفَسك..... م كيف ُتعلِّ َتعلَّ
َة َمن يرى أن انتشار ڤيروس كورونا - وإن كان "محنة" - فهو في جانب منه قد يكون  ثمَّ

منظومة  دفع  اآلن  وحتى  مارس 2020م،  منذ  االنتشار  هذا  أن  مالحظة  اليسير  فمن  "منحة"؛ 

التعليم املدرسي - واجلامعي أيًضا - إلى استخدام صَيغ بديلة للتعليم املباشر وجًها لوجه، حيث 

فرضت جائحة كورونا غلق املدارس وغياب التواصل املباشر بني املعلم وتالميذه، وترتيًبا على 

ذلك؛ شهدنا تفعياًل إلمكانات تكنولوچيا املعلومات واالتصال في استكمال تنفيذ املناهج املدرسية 

عن ُبعد؛ عبر شبكة املعلومات العامليَّة "اإلنترنت"، واحلاسب اآللّي، وكذلك التليفزيون، واإلذاعة، 

وتواتر استخدام مصطلحات؛ مثل: التعليم املرتكز على اإلنترنت، والتعلُّم اإللكتروني، والفصول 

أسماء  استخدام  واملتعلمني  املعلمني،  أوساط  في  انتشر  كما  بعد،  عن  والتعليم  االفتراضية، 

التطبيقات اإللكترونية التى ُيستعان بها في التعليم عن ُبعد.

ومن جهٍة أخرى، استلزم استخدام التعلُّم اإللكتروني - في ظل انتشار ڤيروس كورونا - 

تغيًرا في مسئوليات املعلم، والكفايات املطلوب توافرها لديه؛ للوفاء بتلك املسئوليات، كما استلزم 

تغيًرا موازًيا في أدوار املتعلم، وانتقااًل من مفهوم التعليم إلى مفهوم التعلم، أو باألحرى تعلم 
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ي الڤيروس، وما استتبعه من التوجه  كيفية التعلم، الذي يتطلب - بالدرجة األولى في ظل تفشِّ

نحو التعلم اإللكتروني - ما يأتي:

استخدام آليَّات مختلفة؛ لدعم قدرات التالميذ على التعلم الذاتي، وتنمية مهاراتهم على   -

وإدارة  والتواصل،  واإلجنليزية،  العربية،  باللغتني:  والكتابة  القراءة  أهمها:  ومن  ذلك؛ 

األساسيَّة. اآللي  احلاسب  ومهارات  الوقت، 

وعي من املتعلم باإلمكانات املتنوعة لتكنولوچيا املعلومات واالتصال، وكيفية توظيفها في   -

ن املتعلم من مهارات  التعلم اإللكتروني، والتعلم املُدَمج أو الهجني، وينطوي ذلك على متكُّ

ات وبرامج التعليم واالجتماعات اإللكترونية؛ العاملية  البحث في اإلنترنت، واستخدام املنصَّ

والعربية، وبنوك املعرفة؛ مثل: بنك املعرفة املصري، وفى هذا الصدد نشرت اليونسكو  قائمة 

نت 60 تطبيًقا، ومنصة تعليمية تساعد املعلمني، واآلباء، واملدارس في تيسير التعلُّم  تضمَّ

في أثناء غلق املدارس معظمها مجاني؛ من أشهرها استخداًما في ظل انتشار الڤيروس: 

 ،Edmodo و"إدمودو"   ،Google Classroom رووم"  و"جوجل كالس   ،  zoom "زووم" 

.Nafham "ونفهم"،Edraak  "ات التعليم العربية: "إدراك و"تيمز" Teams. ومن أهم منصَّ

تبنِّي نهج التربية الوالديَّة، وتفعيله في ترقية معرفة أولياء أمورهم، ومهاراتهم، وتطوير   -

في  اجلديدة  ومسئولياتهم  أدوارهم،  ألداء  يؤهلهم  والتعلم؛ مبا  التعليم،  نحو  معتقداتهم 

ي الڤيروس- وفي املستقبل؛ وهو ما يقتضي  مساندة تعلم أبنائهم اآلن - في ظل تفشِّ

أدائها. وكيفية  وطبيعتها،  املسئوليات،  هذه  مبصدر  توعيتهم 

في   - ُيستعان  إلكترونيَّة،  جسور  عبر  واملنزل؛  املدرسة،  بني  ومستمر  جيد،  تواصل   -

باملعلمني؛  أمورهم  وأولياء  املتعلمني،  تربط  إلكترونيَّة  وتطبيقات  باإلنترنت،   - تأسيسها 

التغذية  وتوفير  أداءاتهم،  وتقييم  املتعلمني،  تقدم  ومتابعة  والتعلم،  التعليم  مواد  لتيسير 

أمورهم. وألولياء  لهم،  واإلرشاد  الراجعة، 

إن َتطلُّعنا إلى النجاح في اجلمع بني سالمة التالميذ، والتعليم في العام الدراسي اجلديد؛ 

قد يبدو أمًرا صعًبا؛ غير أنه ممكن بالتخطيط اجليد، والتهيُّؤ املناسب، والتنفيذ الفاعل، واملتابعة 

قة، والتقييم املستمر، والعمل الفريقي الذي يشمل املَْعنيِّني بسالمة تالميذنا وتعليمهم، ومع  املُدقِّ

هان في سباقنا مع  التعلُّم؛ َفَرس الرِّ ُكلِّ تلميٍذ بحماية نفسه، وتعلُّم كيفية  ذلك كله تبقى عنايُة 

جائحة كورونا. 
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دور الفن يف حياة األشخاص ذوي اإلعاقة
مع التحول الرقمي اإلجباري

د. نادية العربي *

يه في مصر أدى إلى حالة من التوتر وعدم التوازن، وزيادة في  بظهور وباء الكورونا وتفشِّ

القلق واخلوف وحاالت االكتئاب، وصدمة الفقدان.

وُأغلقت املدارس واجلامعات واملعاهد واجلمعيات األهلية واملؤسسات إلى أَجٍل غير مسمى، 

االحتياجات  ذوي  من  وبناتنا  أبناَءنا  يصيب  ملحوٌظ  تأخٌر  هناك  أصبح  التوقف،  هذا  وبسبب 

والقدرات اخلاصة في مستواهم وقدراتهم؛ بسبب: أواًل عدم نزولهم من منازلهم وبالتالي شعورهم 

باإلحباط، وثانًيا بسبب عدم حصولهم على التأهيل املطلوب لهم. 

وبذلك أصبح التعليم االفتراضي واقًعا ال ُبدَّ منه والتحول الرقمي أصبح حتمًيا.

ة، استشاري العالج بالفن، مدير تنفيذي جلمعية الفن اخلاص جًدا مبصر. ة نفسيَّ * دكتوراه فلسفة التربية - صحَّ
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اإلتاحة الرقمية لألشخاص َذِوي اإلعاقة:
ويرى بعض املتخصصني أن اإلتاحة هي قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على استخدام شبكة 

ح مواقعها املختلفة والتفاعل معها، واملساهمة فيها مبدخالتهم  اإلنترنت، وفهم محتواها وتصفُّ

ن سهولة استخدامهم لها  سِّ اخلاصة، على أن تناسب الطبيعة اخلاصة إلعاقتهم بالكيفية التي حُتَ

وُتقلِّل من وقت وتكلفة االستخدام، بَغضِّ النظر عن نوع أو محتوى تلك املواد، وبغض النظر عن 

د(. نوع أو طبيعة اإلعاقة، )البصرية - السمعية - احلركية - الذهنية - التوحُّ

جائحة "كوفيد 19" والتحول الرقمي اإلجباري يف مجال الرتبية الخاصة:
وكان ال بد من انتقال القطاعات العاملة في مجال التربية اخلاصة من مدارس وجمعيات 

ابتكار اخلدمات وتوفير  الرقميَّة في  التقنيَّات  ومؤسسات ومراكز، إلى منوذج عمل يعتمد على 

اخلدمات.  لتحسني  قنوات جديدة 

التربية الرقمية أداًة لالندماج، ولكنَّ هناك عدًدا من العوائق أمام االندماج  كما أصبحت 

يتجاوز استخدام التكنولوچيا والقدرة على الوصول إليها، وهي تتمثل في املستوى االقتصادي 

الورش  تابعت  التي  هي  اخلاصة  الفئات  من  قليلة  ونسبة  اخلدمات  تلك  على  للحصول  لألسرة 

واجللسات االفتراضية، والتي كانت كلها مسجلة بحيث ميكن مشاهدتها في أيِّ وقٍت آخر.

 

ندوة "ملَّة العيلة في العيد" مع أبناء مؤسسة أوالدنا
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الفن يف حياة أوالدنا من َذِوي القدرات الخاصة:
إن احلياة كالفنِّ تقوم على اإليقاع والتوافق، ويدرك اإلنسان إيقاعها وتوافقاتها من خالل 

الفن، والرسم هو أسهل وسيلة للتعبير عن النفس وهو لغة من دون كلمات وبه يستمتع اإلنسان، 

كما أن الفن هو عدة أنواع للتواُصل مع اآلخرين، والعالج بالفن هو خدمة خاصة للفرد لتدعيم 

الصحة النفسية، وُيستخدم لتنمية املهارات اليدويَّة والبصريَّة والعقليَّة ويقضي على الشعور بامللل 

واالكتئاب.

ولكي نستغل وقت أوالدنا من َذِوي القدرات اخلاصة في البيت في وقت احلظر لعمل أشياء 

مفيدة ومبساعدة إخصائيِّني من أماكن مختلفة، وذلك من خالل الفن التشكيلي باستخدام التدريب 

االفتراضي، وباستخدام تلك األدوات أقمنا عدة ورش فنيَّة وبحضور األهل. فاألسرة كلها تستمع 

والدعوة  اإلشارة،  بلغة  ترجمة  متاًحا  وكان  األبناء،  مع  التقليد  في  وتبدأ  اخلطوات  وتشاهد 

للحضور متت عن طريق وسائل التواصل االجتماعي )الواتس آب والفيسبوك(.

أواًل: ورشة الرسم باأللوان املائية:
 حيث طلبنا من األشخاص جتهيز األدوات أمامهم قبل بدء الورشة، حيث كان التدريب لرسم 

األشكال الهندسية وتكوين وجه إنسان ورسم البورتريه في أبسط صورة له.  

األم تساعد طفلها من َذِوي متالزمة َداِون وهو يقلد ما 

يراه على شاشة الكمپيوتر أو املوبايل أو الالب وهو 

في البيت، وتنمي مهاراته باستخدام األلوان املائيَّة 

بالفرشاة

مِّ بعضهم مع البعض  لغة اإلشارة وتواُصل الصُّ

للَحدِّ من العزلة واالستمتاع معنا بالفنون
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الطفل ذو الشلل الدماغي )اإلعاقة احَلَركيَّة( 

واالستمتاع برؤية اآلخرين ورؤية الفنون، وممارستها 

بقدر بسيط مبساعدة املرافق معه

د واالستمتاع بالتعلُّم الذاتي  الطفل ذو التوحُّ

من اإلنترنت، مستخدًما الالب توب أو الكمپيوتر 

ومتابعة الورش االفتراضية للفنون وممارسة 

بعضها، مع متابعة األهل له

ثانيـًا: الورشة االفرتاضية ألشغال اإلبرة
اتان، واخترنا  استفدنا من خبرات األمهات في عمل الكروشيه واخلياطة وعمل ورد من السَّ

بة واألهل كلهم جهزوا األدوات واخلامات من إبر وخيوط مختلفة األلوان وقطع  إحداهن لتكون املُدرِّ

وشرائط ساتان، وبدأت احملاضرة العمليَّة وكانت مفيدة جلميع األمهات كي يتعلمن اخلطوات ثم 

يستغللن الوقت في البيت وُيعلِّمنها ألوالدهن.

كرمي من َذِوي متالزمة داون من مؤسسة أوالدنا وهو بارع في أشغال اإلبرة، علمته والدته

كل التقنيات وهو أبدع وأنتج عدًدا كبيًرا من املنتجات في البيت.
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ثالًثا: ورشة فنية افرتاضية لعمل لعبة
مع فريق من اليابان وعلى رأسهم د/ حسني زناتي الياباني املصري؛ لتعليم فن صناعة 

التقليدية. اليابانية  األلعاب 

وكانت اخلامات املستخدمة بسيطة جًدا عبارة عن: عدد 2 كوب بالستيك وحبل وورق وألوان 

فلوماستر أو شمع، ومادة الصقة، واستمتع اجلميع وبدءوا تنفيذ اخلطوات بسرعة، وكانت فرصة 

لرؤية الفريق الياباني والتحدث معهم.

رابعـًا: الرسم على الزجاج:
ورشة الرسم على الزجاج االفتراضية قدمتها إحدى الفتيات من َذوات اإلعاقة احلركيَّة.
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هديل ماجد لها مواهب متعددة فهي تغني 

ى "أم كلثوم أوالدنا"، وحتب الرسم والتلوين  وُتسمَّ

رغم اإلعاقة احلركية الشديدة في يديها وقدميها، 

وممارستها  بالفنون  االستمتاع  حتاول  لكنها 

وتعلُّم طريقة استخدام قلم التحديد على الزجاج؛ 

وكان على األسرة جتهيز قطعة من الزجاج بأي 

ألوان  من  لونني  أو  لون  وشراء  متوافر،  حجم 

الزجاج وقلم التحديد البارز.

ورشة التصوير باملوبايل: حيث قدمها أستاذ مصور د/ جالل املسيري
كانت الورشة االفتراضية للتصوير الفوتوغرافي عن كيفية التصوير في الضوء والظل، مع 

مراعاة األشكال واأللوان كي يقوم الطفل بتصوير أفراد األسرة.

خامسـًا: الفن اللَّمسي:
ّم  الصُّ لألطفال  اللَّْمسي  للفن  افتراضيًَّة  ورشًة  اخلاص  الفن  جمعية  خالل  من  قدمنا  كما 

صون في املجال وبعض األمهات ملعرفة كيفية استخدام العجائن  املكفوفني، حيث حضر املُتخصِّ

مات لتوضيح مفاهيم عن احلياة، وكل أسرة جهزت اخلامات الالزمة للورشة. وعمل ُمجسَّ

استخدام الطني األسواني أو عجينة الدقيق وامِللْح أو عجينة السيراميك وتقنية الكرة واحلبل، ودائًما

يد املدرب أسفل يد الطفل في البداية حتى يعتاد هذا امللمس.
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سادسـًا: التشكيل بالورق:
حات ورد.  مات وُمسطَّ التدريب على استخدام ورق الكوريشة لعمل ُمجسَّ

         

ورشة افتراضيَّة الستخدام ورق الكوريشة والتشكيل به بطرق مختلفة

السلوك  وتعديل  األبناء  مهارات  لتنمية  لألسرة  اإلرشادية  الندوات  من  العديد  مت  وهكذا 

مة حسب نوعها: عملية أو نظرية لألهل فقط أو مع األبناء  باستخدام الفنون، وكانت الندوات ُمقسَّ

واألهل.

ل الرقمي أنه أحدث تواُصاًل بني أفراد من مؤسسات وجمعيات للفئات  ومن مميزات التحوُّ

اخلاصة، ومت تعاون فيما بينهم لتقدمي التدريبات وتبادل األفكار وأيضا االستفادة للجميع؛ وكذلك 

بدء حوار داخل األسرة الواحدة عن كل نشاط حضروه.

ورغم استمتاع اجلميع بهذه اجللسات والورش واحملاضرات االفتراضيَّة، فإن مجال التربية 

ل الرقمي، واحلصول على املعلومات الالزمة  اخلاصة يحتاج مجهوداٍت مكثفًة للوصول إلى التحوُّ

لتطوير األداء من كل األطراف )مدرسني - مديرين - وطلبة من مدارس أو جامعات أو جمعيات 

أو مؤسسات(.
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الرتبية يف زمن كورونا..
تجارب ومقرتحات..!!

عبده الزرَّاع *

حياتهم  أسلوب  فتغير  كبيًرا،  تأثًرا   "19  - "كوڤيد  كورونا  ڤيروس  بانتشار  األطفال  تأثر 

مع  البيت  من  واخلروج  واحلضانات،  املدارس،  إلى  الذهاب  من  فجأًة  ُمنعوا  إذ  ومعيشتهم،؛ 

األصدقاء، أو لزيارة اجلد واجلدة، أو الذهاب إلى النوادي، أو ُدور السينما، أو ممارسة الرياضة، 

واأللعاب الترفيهية والشعبية التي كانوا ميارسونها في الشوارع، وحدث لهم ما يشبه الصدمة؛ 

ه إليهم ألداء اإلجراءات االحترازية؛ مما أدى إلى  خاصًة من كثرة األوامر والنواهي التي ُتوجَّ

اء جلوسهم في البيوت لفتراٍت طويلٍة دومنا حركة، والطفل بطبيعته مييل  ارتباك األطفال، من جرَّ

مع  الدائم  إلى صدامه  بدوره  أدى  األولى؛ مما  العمرية  املراحل  في  خاصة  احلركة  كثرة  إلى 

الوالدين، وقد انتشرت حالة من حاالت العصبية والعنف في البيوت، وقد أدت هذه األمور إلى 

انتشار حاالت َمَرضيَّة متباينة بني األطفال كحاالت االنطواء والعزلة، وعدم رغبتهم في التواُصل 

مع أصدقائهم وأفراد أسرتهم ودخولهم في حالة اكتئابية صعبة، بينما راح أطفال آخرون يعكفون 

على األلعاب اإللكترونية املوجودة على هواتفهم احملمولة بالساعات الطويلة، ينسون خاللها تناول 

هذه  ومعظم  األسرة،  أفراد  بني  والصحي  احلميم  التواصل  معها  وينقطع  والشراب،  الطعام 

األلعاب تنطوي على العنف، والقتل، والسرقة، واخلديعة؛ مما يرسخ في نفوسهم ثقافة العنف، 

على  واضح  بشكل  أثر  كما  عائلتهم،  أفراد  مع  تعامالتهم  على  واضحة  بصورة  هذا  وانعكس 

التحصيل الدراسي، وأدى إلى ضعف الذاكرة.

وهناك آثار جسدية تعرض لها بعض األطفال من جراء خوفهم الشديد من هذا الڤيروس 

ل الال إرادي أثناء نومهم لياًل، وأثبتت بعض الدراسات احلديثة التي ُأجريت  القاتل، فُأصيبوا بالتبوُّ

* شاعر وكاتب أطفال وباحث في مجال ثقافة الطفل- مصر.ر.
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ًرا أن نسبة اإلصابة بني األطفال في الفترة من يناير إلى أبريل زادت بنسبة 25 إلى %30  مؤخَّ

طفاًل تعرضوا لهذا املرض.

املنصَّات اإللكرتونيَّة:
ات  وقد واكب حالَة احلظر املنزلي لساعات طويلة تغييُر منط احلياة، والتلقي، فانتشرت املنصَّ

مواقع  على  بكثافة  الڤيديوهات  وانتشار  البعض،  وبعضهم  األفراد  بني  اخلاصة  اإللكترونية 

وكيفية  الڤيروس،  من  حتذيرات  آب.." حتمل  واتس  تويتر/  بوك/  "فيس  االجتماعي  التواصل 

الوقاية منه؟ وكذلك انتشرت املنصات اإللكترونية احلكومية في الوزارات املختلفة، وقد قامت بعض 

تبثُّ من خاللها  الطفل،  بثقافة وفنون  إلكترونية خاصة  بإقامة منصات  العربية  الثقافة  وزارات 

ورش احلكي، والرسم، واملوسيقى، وبعض العروض املسرحية، واألراجوز، وخيال الظل، وغيرها، 

وشارك األطفال أنفسهم في تلك الفقرات الفنية بالغناء، والعزف، والرسم، واحلكي، وأرى أنها 

ظاهرة إيجابية استطاعت أن تخفف من الضغوط املجتمعيَّة وحالة القلق التي يعيشها األطفال، 

اء العزل املنزلي الذى تعرضوا له.  من جرَّ

اجلديد،  الوافد  يواكب  مبا  التعليم  في  أسلوبها  والتعليم،  التربية  وزارات  استحدثت  كما 

فأصبح التالميذ يتلقون دروسهم إلكترونّيًا على التابلت املدرسي؛ وكذلك االمتحانات "أون الين"، 

ورغم أن هذه التقنية جديدة على التالميذ فإنهم أحبوها، وأصبحت بدياًل عن املدرسة واملدرس.

تجارب ناجحة: 
وهناك بعض جتارب الـ "أون الين" املصرية، التي جنحت في استقطاب األطفال وحازت 

األدبية  مواهبهم  رت  وفجَّ بامللل،  الشعور  وطأة  عنهم  وخفَّفت  كبير،  بشغٍف  وتابعوها  إعجابهم 

والفنية.

قناة املركز القومي لثقافة الطفل:
الثقافي املتنوع من  ل النشاط  منذ انتشار اجلائحة، ومع فرض حالة احلظر املنزلي، حتوَّ

ات اإللكترونيَّة بتوجيٍه من  ندوات، وأمسيات، ومحاضرات، ولقاءات فكريَّة، ومؤمترات، إلى املنصَّ

وزيرة الثقافة املصرية الدكتورة إيناس عبد الدامي، لكل قطاعات وزارة الثقافة، وفي هذا اإلطار 

قام املركز القومي لثقافة الطفل بالقاهرة، برئاسة الكاتب محمد عبد احلافظ ناصف، بإنشاء قناة 
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ص فريق عمل من موظفي املركز  على اليوتيوب لتفعيل دوره في نشر ثقافة وفنون الطفل، وخصَّ

امي وفنَّاني الطفل؛ للمشاركة  املوهوبني والفنانني إلدارة القناة، وقد استعانت اإلدارة بُكتَّاب ورسَّ

واملوسيقى،  والرسم،  الكتابة،  في  املوهوبني  األطفال  من  بالعديد  استعانت  كما  برامجها،  في 

والتمثيل، والغناء، واحلكي، وغيرها من املواهب.

تسجيالت صوتية  بإرسال  األطفال  وشعراء  ُكتَّاب  تكليف  على  البداية  من  القناة  اعتمدت 

بعض  بتسجيل  الشعراء  بعض  تكليف  أو  احلكي،  بأسلوب  قصصهم  بعض  لقراءة  بأصواتهم 

قصائدهم لألطفال وإرسالها إليهم، حيث تقوم اإلدارة بإعداد القصص والقصائد للَبثِّ من خالل 

الشاعر،  أو  الكاتب  وصور  الكتاب  رسوم  بعرض  واالستعانة  الالزم  املونتاچ  عمل  بعد  القناة، 

الَبّث. أثناء  القراءة  مناسبة تصاحب  ووضع موسيقى 

ثم تطور األمر بعد ذلك، واستعانوا مبذيٍع محترٍف من اإلذاعة املصرية، هو في األساس 

كاتب أطفال األستاذ هشام علوان، حلكي القصص وقراءة بعض قصائد شعراء األطفال بأسلوٍب 

شائق، مع وضع موسيقى في اخللفيَّة جلذب عقل الطفل ووجدانه.

وأصبح للقناة برنامٌج يوميٌّ ُيبثُّ من خالله فقرات متنوعة على مدار ثالث ساعات من الساعة 

الثالثة إلى السادسة مساء، تتنوع الفقرات بني الفقرة األدبّية، والفقرة الفنيَّة، أما الفقرة الثالثة 

فهي من إبداعات الصغار، وخصصوا فترة أسبوعية لنشرة أخبار الطفل ُتذاع كل يوم جمعة، وهي 

نشرة متنوعة تخص كل املشتغلني في مجال ثقافة وفنون األطفال، وبها فقرة عن شخصية العدد، 

تتناول إحدى الشخصيات املرموقة من كبار ُكتَّاب وفنَّاني الطفل، لترسيخ القيمة لدى األطفال.

األطفال والقناة:
بعض  بكتابة  يقومون  فهم  املختلفة،  برامجها  في  األطفال  مشاركات  على  القناة  اعتمدت 

القصص واألشعار وقراءتها من خالل القناة، وكذلك بعض ورش احلكي وورش الكتابة والرسم، 

وَبثِّها "أون الين"، كما اشتركوا في برامج فنيَّة كثيرة ومتنوعة بالتمثيل والغناء.

كما تنوعت برامج القناة فبجانب البرامج والفقرات الترفيهية، هناك بعض البرامج التعليميَّة 

التي استفاد منها األطفال، مثل:

- برنامج معلومة يف رسمة:
هذا البرنامج، يستعني بفنان تشكيلي يعلم األطفال أساسيات الرسم من أول االمساك بالقلم 
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الرصاص، حتى االنتهاء من رسم لوحة كاملة، عن طريق استخدام األشكال الهندسيَّة وتوليد 

لوحات فنية بسيطة منها؛ وكذلك تعليم األطفال كيفية توليد األلوان الفرعية من األلوان األساسية، 

وما األلوان "السخنة" والباردة، واحليادية؟، وكيفية دمجها بعضها مع البعض واالستفادة منها 

لصالح العمل الفنى، كما درب األطفال من خالل هذا البرنامج على كيفية رسم البورتريه.

- برنامج إبداعات ذوي الهمم:
وهو برنامج ُخصص لعرض إبداعات األطفال ذوي الهمم الفنية واألدبية، من معارض فن 

تشكيلي، وأعمال نحتية، وأشغال يدوية، واستضافتهم للحديث معهم عن هذه األعمال املختلفة.

- برنامج ِعْشها اليت:
ويناقش  والطفل،  لألسرة  الغذائية  وعاداتنا  بصحتنا  يتعلق  ما  كل  يناقش  برنامج  وهو 

موضوعاٍت تهمُّ األسرة املصرية بدايًة من اتخاذ القرار للشراء، وكيفية اختيار األطعمة، وكيفية 

احملافظة على صحة أطفالنا، والعادات الغذائية الصحيحة، وفوائد املأكوالت واملشروبات، وكل ما 

يهم الطفل لرفع الوعي الصحي لديه، ورفع كفاءة جهازه املناعي ملقاومة أخطار ڤيروس كورونا.

برامج متنوعة:
جنحت إدارة القناة خالل الفترة املاضية في تنويع برامجها وثرائها لصالح الطفل املصري 

ته بجميع املواد العلمية، واألدبية، والفنية، والثقافية، والترفيهية، التي تفيده وترفع من ذائقته،  وأمدَّ

اء اجللوس لفترات طويلة في البيوت، ومن أهم  وتساعده على اخلروج من حاالت الكآبة من جرَّ

هذه البرامج:

ة: - برامج فنيَّ
متثلت في تقدمي بعض الفقرات الفنية، ففي شهر رمضان املاضي قدمت القناة، )أوبريت 

أهاًل رمضان، وفوازير "لولو ومورا"، فوازير "املسحراتى"، األراجوز يعظ، وعروض فنية شعبية، 

وقد  الساحر(  وفقرات  "سالم"،  الثقافية  احلديقة  لكورال  وعروض  الِهَمم،  ذوي  لفرق  وعروض 

فقرات  مثل  اآلن،  حتى  ُيقدم  بعضها  واستمر  رمضان  شهر  خالل  الفقرات  هذه  جًدا  جنحت 

والكورال. والساحر،  األراجوز، 

- برامج سلوكية:
قدمت القناة بعض البرامج السلوكيَّة لتعليم األطفال بعض السلوكيات الصحيحة، أو انتقاد 

بعض السلوكيات السلبية، والبرامج هي:
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." برنامج "دقيقة من فضلك" وبرنامج "حاجة جتنِّ
وهناك برامج أخرى كثيرة ُقدمت بالتناوب خالل الفترة املاضية وال زالت ُتقدم حتى اآلن، منها:

مسلسل "حكايات الدكتور جلجول"، وهو مسلسل توعوّي كوميدّي عن "خطر مرض كورونا"   -

قام به بعض موظفي املركز مبشاركة األطفال.

التمارين  بعض  "روشان"  الطفلة  وتقدم  الصغير"  "الرياضي  بعنوان:  رياضّي،  برنامج   -

البيوت. في  يؤدوها  كي  لألطفال؛  البسيطة  الرياضية 

-  برنامج مائة حكاية وحكاية: عبارة عن حكي إصدارات املركز القصصية.

برنامج تاريخي بعنوان: "اعرف تاريخك" وهو برنامج تاريخي يسرد آثار مصر القدمية.  -

برنامج "الشيف الصغير" يقدم لألطفال بعض الوجبات الصحية.  -

برنامج "حكايات عبقرينو" وهو برنامج حكي قصص لألطفال من اخليال العلمي.  -

برنامج "في حياتنا طفل" وهو برنامج جلميع الفئات العمرية، يتناول الطرق احلديثة لتربية   -

األطفال من مرحلة ما قبل املدرسة إلى نهاية مرحلة الطفولة.

القصص  بعض  العناني  الكاتبة سلوى  ماما سلوى" حتكي من خالله  "حكايات  برنامج   -

لألطفال.

برنامج "حصة موسيقى" وهو برنامج يقدمه املايسترو وائل عوض لألطفال، حيث يقدم   -

املوسيقّي. ق  التذوُّ األطفال  وتعليم  عنها،  واحلديث  املوسيقية  املقطوعات  بعض 

برنامج "حكايات صافي" وهو برنامج يحافظ على تطوير شخصية الطفل، أقرب إلى برامج   -

البشرية. التنمية 

والفني، ورفع  الثقافي  الطفل  زيادة وعي  زالت في  التي أسهمت وال  البرامج  وغيرها من 

مخيلته اإلبداعية والفنية، بل وشغلته في كل ما هو مفيد ويرفع الذوق العام، واخلروج بالطفل من 

اء انتشار مرض كورونا،  احلاالت النفسية السيئة التي تعرض لها طيلة الفترة املاضية من جرَّ

وأرى أنها جتربة ناجحة حُتسب للمركز القومي لثقافة الطفل والقائمني على إدارته.

قصص األطفال:
استقر رأي رجال التربية وعلماء النفس، على أن األسلوب القصصي هو أفضُل وسيلٍة نقدم 

عن طريقها ما نريد تقدميه لألطفال، سواء أكان ذلك ِقَيًما دينية أم أخالقية، ومعلومات علمية أم 

تاريخية أم جغرافية، توجيهات سلوكية أم اجتماعية.
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إن حب األطفال للقصص واحلكايات، أمر شائع ومعروف. فاألسلوب القصصي، مبا فيه من 

تشويق وخيال وربط أحداث، ميكن أن يكون الوعاء الذي نصبُّ فيه كل ما نريد تقدميه لألطفال.

كذلك فإن من أهم وسائل تنمية وعي القراءة، وتنمية مختلف القدرات الالزمة جلعل القراءة 

عملية منتجة ومفيدة، أن نقصَّ القصص لألطفال، وأن نعاونهم على َقصِّ القصص بأنفسهم.. أن 

نقرأ لهم القصص، وأن نشجعهم أن َيقرُءوا القصص بأنفسهم، ألنفسهم ولغيرهم.

إن للقصص دوًرا مهًما في التربية، سواء من ناحية توجيه السلوك، أم تنمية اخليال، أم تنمية 

اإلحساس باجلمال، أم إدخال املتعة، أو ترقية اللغة.

كذلك فإن توجيه األطفال، بعد استماعهم إلى قصٍة أو قراءتها، لرسم أحداث منها، أو إعادة 

كتابتها، أو متثيل بعض مواقفها، ُيْسهم كثيًرا في تنمية خيال األطفال، وقدراتهم الفنيَّة واللغويَّة.

ي فيهم القدرة على التركيز  كما أن تشجيع األطفال على إعادِة َقصِّ القصِة وروايتها، ينمِّ

وسالمة التعبير، وقوة املالحظة، كما ينمي فيهم الشجاعة والثقة بالنفس.

وُتعدُّ القصة الوسيلة الفنية املثالية، التي ال بد من استخدامها؛ لكي نوصل ما نريد إلى الطفل 

رة التي  من املعلومات والقَيم )1(، وقد كتب أدباء الطفل العديد من القصص والسيناريوهات املُصوَّ

تتحدث عن ڤيروس كورونا وتداعياته، منذ انتشار املرض وحتى اآلن، من خالل مجالت األطفال 

املصرية والعربية، مثل: العربي الصغير، وماجد، وعالء الدين، ونور، ووسام، ونور، وقطر الندى؛ 

ا  لتعريف األطفال بخطورة هذا املرض، وكيفية الوقاية منه، بشكٍل فنيٍّ وغيِر مباشر، وبعيًدا عمَّ

تكوين  إلى  بالنسبة  الهدم  أو  البناء  على  تعمل  التي  القوى  إحدى  هو  فاخلوف  مخاوفهم،  يثير 

الشخصية، وقد يؤدي اخلوف إلى تشتيت الطاقة العقلية بداًل من توجيهها إلى األهداف النافعة.

ومن َثمَّ فإن كتابة القصص ونشرها، لعبت دوًرا محورًيا في خروج األطفال من هذا املأزق، 

والتخفيف عنهم، وأسهمت بشكٍل أساٍس في التربية عن طريق األدب وهو دور من أدواره.

مقرتحات وحلول:
وفي ضوء ما تقدم، نرى أنه حدث تغيُّر في منط تربية الطفل، وأصبح علينا أن نبحث عن 

، نورد بعض املقترحات  منٍط جديٍد للتربية يناسب تلك املرحلة؛ حتى نتغلب على سلبياتها؛ ومن َثمَّ

واحللول التي تساعد األسرة في تربية الطفل في ظل وجود اجلائحة، وتتمثل في اآلتى:

اليومي باألصدقاء والعائالت، عادًة عبر اإلنترنت أو عن طريق  اإلبقاء على االتصال   -

اء العزل  التليفون احملمول، وذلك لتخفف الضغط النفسي الواقع على األطفال من جرَّ
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خروجهم  عدم  تعوِّض  باألصدقاء  اليومية  االتصاالت  هذه  بامللل،  وشعورهم  املنزلي، 

معهم، وحتافظ على عالقة الصداقة القوية بينهم، وكذلك االتصال باألهل للحفاظ على 

ِحم، عن طريق إنشاء جروبات على الفيس بوك أو الواتساب للتواصل العائلي،  صلة الرَّ

على أن يشترك فيها الوالدان كنوٍع من املشاركة الفاعلة بني أعضاء األسرة، أو جروبات 

للتواصل مع أصدقاء الدراسة.

الطفل في  القصص، وترغيب  قراءة  املختلفة، مثل:  الهوايات  َشْغل األطفال مبمارسة   -

مرة  حكاياتها  إعادة  الطفل  من  األب  يطلب  ثم  بنفسه،  الورقّي  الكتاب  من  القراءة 

أخرى بأسلوبه، ثم كتابتها مرة ثانية، وهذه الطريقة تزيد من خيال الطفل، وتضيف 

قة  إلى معلوماته الكثير، وتعمل على تنشيط الذهن، وُتخرج ما بداخله من طاقات خالَّ

اجلائحة.  في ظل  لها  يتعرض  التي  الكآبة  حالة  من  ُتخرجه  كما  ومبدعة، 

دعوة األطفال ملشاهدة فيلم هادف من األفالم التسجيلية لَعلٍَم من األعالم العربية في أيٍّ   -

من املجاالت الثقافية، أو العلمية، أو االقتصادية، أو غيرها؛ لغرس قَيم العلم، والتميُّز، 

الدينية،  وِقَيمنا  تتفق  إيجابيَّة  قيمة  يحمل  كارتوني  فيلم  أو  الرمز،  قيمة  من  واإلعالء 

واألخالقية، وعاداتنا وتقاليدنا؛ لتحريك خيالهم، وإعمال عقولهم فيما هو مفيد ونافع، 

أو أحد األفالم االجتماعية أو الوطنية التي حتمل في طيَّاتها رسائل تغذي لدى الطفل 

بعض قَيم االنتماء، والوطنية، واالرتباط باألرض والوطن. 

اللمبات  بعض  كتركيب  بسيطة،  منزلية  صيانة  بأعمال  القيام  في  األطفال  مشاركة   -

الكهربائية، أو جلدة للصنبور، ربط أنبوبة البوتاجاز، أو القيام بتنظيف الكمبيوتر أو 

إنزال نسخة وندوز له.. إلخ، هذه املشاركة تزيد من إحساس الطفل بأنه عضو فاعل في 

األسرة، وتعطيه الثقة في النفس، واالعتماد على الذات فيما بعد، وال جتعله يفكر كثيًرا 

اجلائحة. بخصوص 

والتمرينات  واجلري،  كاملشي،  البدنية،  األنشطة  بعض  األطفال في ممارسة  مشاركة   -

الرياضيَّة البسيطة، التي جتعل اإلنسان أكثر نشاًطا وحيوية، وتعمل على تنشيط الدورة 

الدموية، ومن املمكن أن مُتاَرس هذه األنشطة داخل املنزل في إحدى حجراته، أو في 

ي  د الذهن، وتقوِّ احلديقة امللحقة به إن وجد، فالرياضة جتدد الطاقة، وتعمل على توقُّ

اجلسم، وتبعد الطفل عن الكآبة.
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-  ضرورة احلفاظ على الهدوء النفسي لألطفال عبر القيام بأنشطة مساعدة كالصالة 

لزيادة االطمئنان وتقوية الصلة بني الفرد وربه، ومشاركته اللعب املثمر، وإقامة املسابقات 

الفكاهية، والترويحية، والذهنية القائمة على املتعة وإعمال العقل واخليال.

".. يحتاج الطفل ألوقاٍت يختار فيها ُلعبته املفضلة أو النشاط الفنّي الذي يحبه دون   -

ضغٍط أو فرض، وُبعد ذلك فرصة لتنمية قدرته على االختيار واالعتماد على النفس، 

وزيادة ثقته في نفسه مع تنمية قدرته على اإلبداع واالبتكار عندما ال نحدُّ تفكيره في 

أنشطة معينة سابقة الترتيب؛ لذلك من املفيد أن نسمح للطفل مبساحٍة من احلرية في 

اليوم يقضيها كما يحب" )2(؛ وحتى يكتشف ذاته وتتشكل شخصيته املستقلة من خالل 

اللعب.

كما يجب "على اآلباء واأُلَسر معاونة أطفالهم أثناء فترة احَلْجر اإللزامي في البيوت   -

ات التعليم التي أنشأتها وزارة التعليم للتعليم عن ُبعد لضمان  على التكيُّف؛ ملتابعة منصَّ

استمرارية التعليم، وإمكانية حصول األطفال على ما تبقَّى من دروسهم، وما تقوم به 

املدارس في اإلبقاء على اتصاٍل وتواُصٍل مع األطفال ومع معلميهم وبوسائط أخرى 

ات مبتابعة ومواصلة الدروس وعقد  مع زمالئهم بالفصول، وتقوم من خالل هذه املنصَّ

االمتحانات، إلى جانب فتراٍت ملمارسة الرياضة والهوايات عبر هذه املنصات، وهو ما 

ة امللل واخلوف، وُيعيدهم إلى أوضاعهم  ميكن أن يعاون اآلباء واألطفال على كسر حدَّ

العادية بقدِر اإلمكان" )3(.

املصادر:
يعقوب الشاروني - ماذا تقدم القصص لألطفال - تنمية عادة القراءة عند األطفال - سلسلة اقرأ - دار   )1(

املعارف املصرية - القاهرة - 2005 - ص 29، 30

إجالل شنودة، إميان مكرم - في ظل جائحة كورونا: 10 نصائح ألولياء األمور ملساعدة األطفال على   )2(

التأقلم مع وضع االلتزام بالبقاء في املنزل - مجلة الطفولة والتنمية - املجلس العربي للطفولة والتنمية- 

العدد )38( 2020 القاهرة - ص140.

نبيل صموئيل - كيف نربي أبناءنا في ظل جائحة كورونا - مجلة الطفولة والتنمية - املجلس العربي   )3(

.145 ص144،   - القاهرة   -  2020  )38( العدد   - والتنمية  للطفولة 
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رؤية تعتمد على الشراكة املتبادلة بني املدرسة واألسرة 
ووسائل اإلعالم لتوفري البيئة النفسية الرتبوية

الداعمة للطالب يف ظل جائحة كورونا املستجد 

أ. د. أحمد عبد الرشيد *

بدأ العام الدراسي اجلديد بعد أيام قليلة في معظم املؤسسات التعليمية، في ظروٍف وأجواء 

تختلف متاًما عّما كان سائًدا في األعوام املاضية؛ حيث عاد الطالب وهيئات التدريس وأعضاء 

العام  بداية  مع  التعليمية  املؤسسات  داخل  واإلداري  األكادميي  نشاطهم  إلى  اإلداري  اجلهاز 

ي ڤيروس كورونا املستجد  الدراسي اجلديد، وتتصدر سالمة الطالب واملعلمني في مواجهة تفشِّ

»كوڤيد 19« األولويات الرئيسة لهذا العام.

ولتحليل فعاليات العملية التعليمية لعودة العام الدراسي اجلديد في ظل جائحة كورونا، ميكن 

أن نتوقع توقًعا محسوًبا لثالثة سيناريوهات أساسيَّة على النحو التالي: 

املؤسسات  إلى  واملتقطع  املنتظم  اليومي  باحلضور  التقليدية  العودة  األول:  السيناريو 
الڤيروس. انتشار  من  الوقائية  االحترازية  لإلجراءات  الصارم  التطبيق  مع  التعليمية، 

السيناريو الثاني: التعليم عن ُبعد، ويتمثل في التعلُّم الذاتي املعتمد على مصادر مختلفة قد 
تكون ِتقنيَّة مسموعة أو مرئيَّة، غير تزامنيَّة أو ُتبث حيَّة على الهواء في صورة تزامنية، أو قد تكون 

رة أو مطبوعة، وقد تكون خليًطا بني ذلك، من غير اتصال مباشر باملعلمني. ورقيَّة ُمصوَّ

التعليم اإللكتروني، وهو تعليم يعتمد على شبكة اإلنترنت، باستخدام  السيناريو الثالث: 
تباُعد  مع  ذاته  الوقت  في  وطالبه  املعلم  بني  املباشر  التفاعل  خاصية  بها  إلكترونية  تطبيقات 

املكان، ويساعد التعليم اإللكتروني املعلم مبحتًوى رقمّي مرئّي ومسموع حول موضوعات الدروس 

اإللكترونية، وتسمح تطبيقات التعليم اإللكتروني بفتح فصول افتراضية لكل مقرر؛ حيث ميكن 

لكل معلم أن يلتقي بطالبه في فصل افتراضي تفاُعلي.

* أستاذ املناهج ووكيل كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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وميكن عبر السطور التالية توصيف رؤية مختصرة تركز على ثالثة أبعاد رئيسة، تعتمد على 

الشراكة املتبادلة بني املدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم؛ لتوفير البيئة النفسية التربوية الداعمة 

للطالب الستقبال العام الدراسي اجلديد في ظل جائحة كورونا؛ حيث ُيعدُّ اجلانب النفسي من 

أهم عوامل االستعداد الفعلي الستقبال العام الدراسي اجلديد؛ إذ ينبغي تهيئة الطالب وأولياء 

األمور واملعلمني نفسًيا مع بداية العام الدراسي في ظل جائحة كورونا.

للطالب  الداعمة  ة  النفسيَّ البيئة  توفير  يف  ة  التعليميَّ املؤسسة  دور  األول:  الُبْعد 
كورونا: جائحة  ظل  يف  اجلديد  الدراسي  العام  الستقبال 

يؤكد اخلبراء النفسانيون على حاجة الطالب إلى تهيئة نفسية ومعنوية؛ حتى يكونوا مستعدين 

للعودة إلى املؤسسات التعليمية، بعد فترة االنقطاع الطويلة عن الدراسة بسبب جائحة كورونا، 

الدراسي اجلديد مسئوليَّة تشاُركيَّة ُمجتمعيَّة  العام  وفي هذا الصدد فإن االستعداد الستقبال 

لتوفير ُمتطلَّبات األمان النفسي لدى الطالب.

ينبغي  التي  الڤيروس  من  للوقاية  االحترازية  واإلجراءات  االعتبارات  من  مجموعٌة  ة  ثمَّ

على املؤسسات التعليمية تطبيقها؛ للحفاظ على صحة وسالمة الطالب وجميع املوجودين بتلك 

املؤسسات، تتضمن إجراءات دخول املؤسسة، والفحص الطبي وتتبُّع حاالت املخالطة، وما لهذه 

لدى  النفسية  والراحة  واالطمئنان  النفسي  األمان  متطلبات  توفير  في  دور مهم  اإلجراءات من 

الطالب؛ مما يجعلهم يتقبلون عودة الدراسة في العام اجلديد واالندماج مرًة أخرى في العملية 

التعليمية. 

َبْيَد أنَّه ينبغي عدم التهويل عند التحدث عن الضوابط واإلجراءات الوقائية من الڤيروس؛ 

مما قد يترتب عليه حالة من القلق والتوتر النفسي لدى الطالب والعاملني باملؤسسة مع بداية 

العام الدراسي اجلديد، مع األخذ في االعتبار بضرورة وجود كيان إلدارة األزمات باملؤسسة 

عند  للتصرف  السريعة  واحللول  السيناريوهات  ووضع  كافًة  املواقف  في  للتصرف  التعليمية، 

املواقف املفاجئة، كإصابة أحد األفراد أو الطالب، وغير ذلك من املواقف الطارئة مثل تنظيم دخول 

الطالب وخروجهم وعمليات التعقيم والتطهير اليومي، فتسود حالة من الهدوء النفسي واالنفعالي 

لدى جميع العاملني باملؤسسة التعليمية.

لهذا يقع على عاتق املؤسسات التعليميَّة دوٌر كبيٌر في تهيئة الطالب نفسًيا الستقبال العام            
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الدراسي اجلديد في ظل جائحة كورونا، مع أهمية إعداد استراتيـچيَّة كاملة حلماية الطالب من 

ر إذا متت إصابتهم؛ حيث أن اإلصابة بالڤيروس ال تعني مطلًقا »وصمة اجتماعية« تالحق  التنمُّ

صاحبها.

البعد الثاني: دور األسرة يف توفير البيئة النفسية الداعمة للطالب الستقبال العام 
الدراسي اجلديد يف ظل جائحة كورونا: 

يقع على عاتق األسرة مسئوليُة توعية األبناء بطرق الرعاية واحلماية من الڤيروس، فضاًل 

عن أهمية احلوار األسري اليومي بشأن تصرفات األبناء وتصحيحها، كما أن لألسرة دوًرا مهًما 

لتوفير متطلبات األمان النفسي والتي تشترك فيه مع املؤسسات التعليمية لتوفير التهيئة النفسية 

إجراءات   انتهاء  بعد  كورونا، السيما  الدراسي اجلديد في ظل جائحة  العام  للطالب الستقبال 

كيفية  على  األبناء  تدريب  األسرة  على  ينبغي  َثمَّ  ومن  االحترازية؛  واإلجراءات  املنزلي  احَلْجر 

احملافظة على أنفسهم، من خالل االلتزام بالتباُعد اجلسدي والتطهير املستمر طبًقا للبروتوكوالت 

الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

ا يؤكد أهمية دور األسرة في توفير متطلبات األمان النفسي لدى األبناء، أنه قد ظهر  وممَّ

لدى بعض هؤالء األبناء مخاوف وَرْفض للخروج من املنزل؛ لشعورهم أنه املكان الوحيد اآلمن 

صحًيا؛ ومن َثمَّ ينبغي على األسرة التي تكتشف أن أحد أبنائها يعاني من هذا اخلوف ضرورُة 

َبثِّ رسائل االطمئنان اإليجابية، والتأكيد على الفوائد التربوية للعودة للدراسة بعد فترة تعطيلها؛ 

األمر الذي قد يساعد على استقرار الهدوء النفسي واالطمئنان في عقيدة األبناء عند ذهابهم إلى 

املؤسسة التعليمية.

ًدا بأقرانهم، وسينتقلون  كما ينبغي على أولياء األمور أن يؤكدوا ألبنائهم أنهم سيلتقون ُمجدَّ

إلى صفوف دراسية أعلى ألنهم أصبحوا أكثر وعًيا وجنحوا في اجتياز مرحلة التعلم عن ُبْعد بكل 

جناح، مع االستمرار في إعطاء الطاقة اإليجابية لهم وإشعارهم مبدى فخرهم بهم على التزامهم 

طوال الفترة املاضية في البقاء باملنزل، إضافًة إلى توعيتهم بضرورة االلتزام بجميع اإلجراءات 

الوقائيَّة من االصابة بالڤيروس عند وجودهم مبقاعد الدراسة باملؤسسات التعليمية.

البعد الثالث: دور وسائل اإلعالم يف توفير البيئة النفسية الداعمة للطالب الستقبال 
العام الدراسي اجلديد يف ظل جائحة كورونا:
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يقع على عاتق وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئيَّة، االهتماُم بأسلوب توجيه 

املعلومات املرتبطة بالوقاية من ڤيروس كورونا املستجد، بحيث ُيراعى في تقدمي تلك املعلومات، 

جميع أمناط الشخصيات واألعمار املختلفة لألبناء التي تتلقى املعلومة، مع اختياِر أسلوٍب ُمحبٍَّب 

يعتمد على املوازنة بني تقدمي احلقيقة دون تهويل أو تخفيف، في ضوء ما يصُدر عن وزارة الصحة 

من بروتوكوالت للتعامل مع الڤيروس.
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بدء عام دراسي جديد يف ظل كورونا
حوار بني أستاذٍ جامعيّ تربويّ وابنه التلميذ

د. رشا سعد شرف *

باإلضافة لكوني أستاًذا جامعًيا، ومتخصصًة في الشأن التربوي، فأنا ُأمٌّ لطفل ذي عشر 

سنوات، تساورني حيرُة اإلعداد للعام الدراسي اجلديد في ظل ظروف استثنائيَّة جلائحٍة قلبت 

املعتاد؟ طقًما  املدرسي كما  الزي  لت األحوال، وأسئلة تطرح نفسها: هل أشتري  وبدَّ املوازين 

واحًدا أم طاقمني؟ هل التجهيزات املكتبية بنفس الَكمِّ والكثافة في ظل رسائل إلكترونية توجه 

أولياء األمور جلدوٍل ُمخفَّف للحضور باملدرسة "بالكمامة" وحضور إلكتروني عن ُبْعد بالتبادل؟ 

هل ما زلنا بحاجٍة لكراسة الرسم، وللمعطف األبيض للمعمل، وهل يستحق األمر الستثمار في 

ّي الرياضّي؟ هل سيكون متاًحا للطالب ممارسة النشاط  حقيبة الغداء املدرسي؟ وماذا عن الزِّ

الكافي؟  بالقدر 

وطرحُت تلك التساؤالت على ابني للنقاش بصفته "العريس" املُستهَدف، وجاءت اإلجابات 

الساخرة حول الكمامة، والرفض لفرضها عليه طول الوقت، وسعادته الغامرة بالنظام اإللكتروني 

على نفس الالبتوب الذي يحتوي على ألعابه اإللكترونيَّة املفضلة، وكيف أنه يخطط لفتح موقع 

ر" بجانب مواقع الڤيديو واأللعاب التي ستكون الواجهة األساسيَّة، ويراه على إنه  املدرسة "ُمصغَّ

العصر الذهبي للتعليم من وجهة نظره وأكثرها كفاءة!

يرى  كيف  فسألته  التعليمية،  اإلدارة  في  نستخدمه  والذي  "الكفاءة"  مصطلح  نظري  لفت 

الكفاءة من وجهة نظره، ومن أّي زاوية؟ أجابني بأنها سوف تختصر الطوابير التنظيمية الطويلة، 

املمنوع  ال  اجلوَّ استخدام  يستطيع  وأنه  لذلك،  احتاج  كلما  املياه  دورة  قصد  وحرية  واملُملَّة، 

اصطحابه للمدرسة، وأنها سوف تتيح الدخول مباشرًة إلى املوضوع، عالوًة على املميزات غير 

ة، وصوٍت مرتفع، واختيار  سات التي تتمتع بنبراٍت حادَّ املتناهية من غلق الصوت إلحدى املُدرِّ

* أستاذ مساعد بكلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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ته الدقيقة  احلوار اجلانبي بتقنيَّة "تشات" مع أصدقائه فقط دوًنا عن باقي زمالء الفصل، وُخطَّ

اإللكتروني وفق هواه وراحته الشخصية؛ األمر  التعلُّم  للهيمنة والسيطرة على منصة  مة  واملُنظَّ

ر كما يراه، بينما تسيطر عليه نشوة السيطرة والفوضى  الذي يوفر له الوقت واجلهد غير املُبرَّ

قة، والتي أصابتني بالرعب حرفًيا؛ ألن له مجموعة أهداف تختلف متاًما عن األهداف  غير اخلالَّ

التعليمية للمدرسة واملدرسني، وأنه أصبح ميتلك أدوات السيطرة على البيئة التعليمية ومترير ما 

يريد، وحجب ما يخالف هواه! ومن الواضح أنه يبرع في التعامل مع التكنولوچيا أكثر من ُمعلِّميه، 

ويستطيع التالعب باملوقف كيفما شاء حيث يستطيع أن ُيفلت من العقاب، دون أن توجد منظومة 

رأسها  على  املشكالت،  من  الكثير  ر  ُتصدِّ أنها سوف  أرى  والتي  الثواب،  قبل  للعقاب  واضحة 

ضعف املهارات االجتماعية وغياب الرقابة على منظومة القَيم على منصة التعلُّم اإللكتروني. 

نهم من  وحلسن احلظ، ميتلك أولياء األمور بعض مهارات التعامل مع التكنولوچيا التي مُتكِّ

التواصل خلف الكواليس، وفرض الرقابة على املنصات التعليمية واالجتماعية، فطرحت عليهم 

مخاوفي وكانت املفاجأة، أن لديهم جميًعا مثل تلك التساؤالت التي ال جتد إجابة، واكتشفت أن 

ابني قد ُيصنَّف "َماَلك" مقارنًة باألفكار الشيطانية التي أعدها باقي الطالب ليبدُءوا بها العام 

الدراسي اجلديد! وبدأت قصص التحذير من منصات األلعاب اإللكترونية التي يدخل عليها األوالد 

وتتضمن غرف دردشة خاصة باجلنس والقرصنة، وغيرها من املُوِبقات التي يتواجد عليها أوالدنا. 

ة، فأجاب باإليجاب، وعندما  فأخذت أنادي على ابني في هلٍع وأسأله: هل تستخدم تلك املنصَّ

د لي أنه على علم وأنني ال يجب  ي" حول ما قد يجد بتلك املنصات، فأكَّ حاولت حتذيره "على املتغطِّ

أن أخاف عليه؛ ألنه "كبير" مبا يكفي للحكم على األمور!! عشر سنوات، كبير كفاية؟

لع على ُسُبل حجب تلك املواقع وقصر  حان وقت استدعاء مهارات الباحث العلمي، وبدأت أطَّ

في  ويساعد  املدرسة،  منصة  على  التعلُّم  أنشطة  قصر  وكيفية  املنصات،  بعض  على  التعامل 

 ،learning management system LMS ى ذلك استخدام ُنُظم إدارة التعلُّم واملعروفة مُبسمَّ

ح خارجها أثناء اجللسات التعليمية،  والتي تتمتع بالعديد من اإلمكانات والتي منها منع التصفُّ

حفاًظا على الشكل األكادميي للجلسات التعليمية والتركيز أثناء الدراسة، وغيرها من األدوات 

التي تشجع على العمل اجلماعي حتت رقابة وإشراف تربوي كذلك داخل املنصة التعليمية، دون 

استخدام مواقع التواُصل االجتماعي مبختلف أشكالها. وحلسن احلظ، أخذت املدرسة باستخدام 

املنصة  تلك  وتطوير  لتثبيت  مالًيا  مقابلاً  املدرسة  وتتقاضى  سنوات،  أربع  منذ   LMS منصة 
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بالتعاون مع شركة أمريكية؛ ولكنني أُشكُّ بوعي املعلمني بإمكانات تلك املنصة، وكيفية توظيفها 

تربوًيا، وليس تعليمًيا فقط! 

واستمر البحث والدراسة للموقف ولكن، كلما تعمقت في البحث عن أدوات وأساليب الرقابة 

واحلجب، غارت قدماي، وأيقنت أنه مهما حجبت مواقع أو منصات، الباقي واملتاح أكثر بكثير، 

يفرض  الذي  املجهول  على  مقبلون  أننا  لي  واتضح  املُْجدَية!  هي  ليست  احلجب  سياسة  وأن 

ي على اجلميع، والذي نحن بحاجة فيه أن نصل لصيغِة حمايٍة للنشء الصغير، في ظل  بالتحدِّ

العالم املفتوح للمنصات والشبكات التي ال ميكن لنا جتنُّبها باألساليب التقليدية، وأننا جميًعا 

بحاجة إلى "املدرسة" باعتبارها بيت القَيم؛ لترسيخ القَيم اإليجابية مع التوجيه والتربية، وهي من 

أهم وظائفها كمؤسسة تعليميَّة. 

وتظاُفر  الوعي  تتطلَّب  والتي  التحديات،  من  بالعديد  لة  ُمحمَّ اجلديد  الدراسي  العام  بداية 

م لُتلقي بظاللها  اجلهود ألنه من الواضح أن اجلائحة بدأت كجائحٍة صحية، والتي أخذت تتضخَّ

على جميع مناحي احلياة والتي قد تصيب التعليم نفسه بالِعلَّة واملرض حيث ال ينفع معها مصل 

أو لقاح!
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العام الدراسي الجديد يف ظل كورونا 
تجربة جديدة للطالب وأولياء األمور

وتحديات للمعلمني واملدارس

أ. د. إبراهيم الزهيري *

أدى  العالم؛ مما  أنحاء  التعليمية في جميع  النُّظَم   )COVID-19( تأثير جائحة  لقد طال 

إلى إغالق املدارس على نطاٍق واسع، فبحلول نهاية أبريل 2020م أغلقت أكثُر من 180 دولة 

على مستوى  باملدارس  امللتحقني  الطالب  من  يعادل %85  ما  إلى حرمان  أدى  مدارسها؛ مما 

العالَم من مدارسهم. وبذلك باتت جائحة كورونا تهدد التقدم امُلَرز في مجال التعليم في جميع 

أنحاء العالم من خالل صدمتني رئيستني، هما: اإلغالق شبه العاملي للمدارس بجميع مراحلها، 

البحث  في  الدول  أسرعت  لذلك  اجلائحة؛  مكافحة  تدابير  عن  الناجم  االقتصادي  الركود  كذلك 

عن بدائل تعليمية قادرة على العبور بالنظم التعليمية لَبرِّ األمان؛ وإنقاذ املوسم الدراسي دون 

املساس بتأمني حياة الطالب، وكان من أبرز البدائل التعليمية إلغالق املدارس: التعليم عن ُبْعد 

ات اإللكترونيَّة، والقنوات التعليمية على محطات اإلذاعة والتلفزيون،  عبر اإلنترنت من خالل املنصَّ

الرعاية املنزلية، وتأخير الدراسة حلني التوصل حلل صحي فيما يخص الڤيروس، إال أن التعليم 

ي قرار احلظر الُكلِّي الذي فرضته  عن ُبٌعد كان في مقدمة البدائل املقترحة التي ُيكن بها تخطِّ

عدٌد كبيٌر من الدول؛ حيث انتقلت العديد من املدارس إلى التعلُّم عن ُبعد، وأنشأت منظمة التعاون 

مطالبات  ظهرت  كما  ُبعد،  عن  للتعليم  التعليمية  االستجابة  لتوجيه  إطاًرا  والتنمية  االقتصادي 

بالتعاون الدولي لتبادل املوارد التعليمية املفتوحة عبر اإلنترنت ومنصات التعلم الرقمية، وتشجيع 

شركات التكنولوچيا على االنضمام إلى هذا اجلهد؛ إلعادة تشكيل املناهج وبيئات التعلُّم وفًقا 

الحتياجات القرن احلادي والعشرين.

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - جامعة حلوان - مصر.
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واتساًقا مع اجلهود العاملية في ظل جائحة كورونا؛ قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

املصرية باتخاذ عدة قرارات إلدارة هذه األزمة، منها: إغالق املدارس منذ  2020/3/15م، والتحول 

نحو التعليم عن ُبعد الستكمال الفصل الدراسي الثاني مبراحل التعليم قبل اجلامعي بإطالق منصة 

EDMODO، التي تتيح التواصل بني التالميذ واملدرسني حول الدروس، وخططت الوزارة الستفادة 

ُقَرابة 22 مليون طالب من املوقع؛ إذ بدأ العمل به يوم الثالثاء 7 أبريل 2020م، هذا بجانب القنوات 

التعليمية على التليفزيون املصري، واستخدام طريقة املشروعات البحثية كبديٍل الختبارات نهاية 

الفصل الدراسي الثاني للطالب من الصف الثالث االبتدائي وحتى الثالث اإلعدادي. 

املختلفة ملواجهة  التعليمية  بأنظمتها  الدول  وتبذله  بذلته  الرغم مما  أنه على  بالذكر  وجدير 

حال  في  خاًصة  اجلائحة؛  هذه  ملواجهة  الكامل  االستنفار  من  بحالٍة  اآلن  مترُّ  فإنها  األزمة، 

األزمة  لهذه  إدارتها  ُسُبل  أهمها  عدة،  التعليم حتديات  أنظمة  على  يفرض  مما  استمراريتها؛ 

بأسلوب علمي يضمن التكيُّف معها؛ مبعنى البدء أواًل بحماية الصحة والسالمة، ثم بذل كل ما هو 

ممكن من إمكاناٍت ماديٍَّة وبشريٍَّة إلبقاء الطالب في انخراٍط دائٍم من خالل التعليم عن ُبعد، وغيره 

من وسائل التواصل مع املدرسة، ثم إدارة االستمرارية عندما تعيد املدارس فتح أبوابها، والبحث 

املنتظمة  العمليات  في  ودمجها  النجاحات  من  واالستفادة  وتسريعه،  التعلم  لتحسني  سبل  عن 

التي تقوم بها، واحتواء اآلثار السلبيَّة  لألزمة احلالية ملواجهة أزمات قادمة، وتعويد األبناء على 

هذا النوع من التعلُّم كونه سُيطبق في املستقبل بصورٍة أكبر لالستفادة من التطور التكنولوچـي 

والذكاء االصطناعي، وهي خطوة استباقيَّة الستشراف املستقبل.

بحيث تضع املدارس ُخطًة للفترة القادمة وكيفية التواصل معها عن طريق التطبيقات املتاحة، 

وهي جتربة جديدة للطلبة وأولياء األمور، وستكون فيها حتديات مختلفة، ولكن األهم هو االستفادة 

منها، وتطبيقها بصورة صحيحة، وذلك من خالل:

أوًل: التوعية:
توعية أولياء األمور ألطفالهم مبخاطر االختالط، والتأكيد على أن أفضل طريقة للتعامل مع 

هذا األمر هي: توفير املعلومات املناسبة للعمر، واالطمئنان؛ ألن أفضل مصدر يثق به األطفال 

إلى  يتعرض األطفال  العالم،  بڤيروس »كورونا« حول  ارتفاع عدد املصابني  الوالدان، ومع  هو 

املعلومات املُضلِّلة واملخيفة، عبر العديد من املصادر في وسائل التواصل االجتماعي.
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َثمَّ يجب على اآلباء نقل املعلومات الصحيحة دون تخويف أطفالهم، من خالل إعطاء  ومن 

طة عن ڤيروس »كورونا« املستجد وكيفية انتشاره وما يكننا القيام به  معلوماٍت صحيحًة وُمبسَّ

للمساعدة في تقليل املخاطر، مثل تعويد األطفال على غسل األيدي بشكل متكرر عند مالمسة األشياء 

مات التي يكون فيها تركيز الكحول أكثر من %70. ملدة ال تقل عن 20 ثانية، أو استعمال املُعقِّ

وجتّنًب ملس األيدي للوجه أو الفم إذا كانت األيدي غير نظيفة، وغسل اليدين بعد العطس، 

دائًما،  األطفال  ألعاب  تعقيم  ويجب  كالطاوالت  دائًما  املستخدمة  واألسطح  األرضيات  وتعقيم 

عات والبقاء في املنزل حلمايتهم  واحلرص على التهوية اجليدة، وتوضيح أهمية االبتعاد عن التجمُّ

من الڤيروس، وتقدمي التغذية السليمة، وتناول الوجبات الغذائية املتوازنة، وعدم مخالطة من لديه 

أولياء األمور، كجزء من مسئوليٍة مشتركة، فى إطار  ى، وهذه مسئولية  للبرد أو احُلمَّ أعراض 

املُجتمعيَّة. املسئوليَّة 

ثانيـًا: تنظيم الوقت:
وهذا األمر مهم جًدا ما بني الدراسة واللعب، وتخصيص مساحة من الوقت ملمارسة األطفال 

اللعب والراحة وتقدمي الدعم لهم، فإن بقاء األطفال في املنازل ال يعني إتاحة املزيد من الوقت أمام 

شاشات األجهزة اإللكترونية، والتي تضرُّ بصحتهم العقلية واجلسدية إذا مت استخدامها لساعاٍت 

طويلة، وإمنا ال بد من تنظيم وقتهم واتِّباع العادات الصحية للمحافظة على الصحة واحلماية من 

العدوى، فاألمهات يجب أن يُكنَّ مصدَر طمأنينٍة ألطفالهن.

ثالًثا: املكوث باملنزل وتعزيز السلوكيَّات اإليجابيَّة لألبناء:
وتعزيز  املنزل  في  األطفال  مع  الوقت  تقضية  بضرورة  األمور  أولياء  على  بالتأكيد  وذلك 

السلوكيَّات اإليجابيَّة النافعة واملفيدة لهم، من خالل الكثير من األنشطة التي يكن أن يارسها 

أفراد األسرة مًعا، مثل األلعاب اجلماعية أو الرسم أو أداء الشعائر الدينية  أو قراءة بعض الكتب 

والقصص أو مشاهدة األفالم مًعا، ومراجعة الدروس لألطفال ومتابعتهم في التعلُّم عن ُبعد.

رابعـًا: وضع املؤسسات التعليمية بروتوكوًل صحيـًا
لضمان صحة الطالب وسالمتهم:

التعليمية،  املؤسسة  دخول  قبل  احلرارة  درجة  كفحص  كورونا  فحوصات  من خالل  وذلك 
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وتطبيق معايير التباُعد اجلسدي، والتعقيم والتطهير املستمرين طوال اليوم الدراسي، فضاًل عن 

خضوع خدمات النقل املدرسي هي األخرى ملعايير صارمة، بهدف توفير أفضل وسائل احلماية 

للطالب. والوقاية 

هذا مع ضرورة عدم إرسال األطفال إلى املدرسة حاَل ظهوِر أيٍّ من هذه األعراض إلى حني 

االطمئنان عليهم، كما أنه من األهمية إبراز دور اإلجراءات الوقائية لألطفال كوسيلة حماية فعالة 

خالل التواجد في املدرسة أو وسيلة النقل، حيث إن وباء الكورونا يترافق مع مشاعر مثل القلق 

واإلجهاد والشك، وتلك املشاعر تأتي شديدًة مع األطفال كافًة في كل املراحل العمرية. وعلى الرغم 

من أن األطفال يتعاملون مع هذه املشاعر بطرق مختلفة، ولكن الطفل إذا ما واجه إغالًقا للمدارس 

وإلغاًء لألنشطة والفصل عن األصدقاء، فإنه بحاجة إلى محبة ودعم أكثر من أي وقت مضى.

خامسـًا: إيجابيَّة األسرة:
الذي  املهم  الدور  وعن  الوباء  عن  للحديث  مبادرتهم  أثناء  هادئني  يبقيا  أن  الوالدين  على 

يستطيع األطفال أن يلعبوه من خالل حفاظهم على صحتهم. وعلى الوالدين واألطفال االستعداد 

الحتمال اإلصابة بأعراض كأعراض الزكام أو األنفلونزا العادية. وإخبارهم أنه ليس عليهم أن 

يشعروا باخلوف املُبالَغ فيه من هذا. وعليهم أن يشجعوا األطفال بأن يخبروهم في حال أحسوا 

ك، أو أنهم يشعرون بالقلق من الڤيروس؛ لكي يتمكنوا من املساعدة. بالتوعُّ

مع تنبيه األطفال بأن هناك العديد من األشياء املجدية التي يكن أن نفعلها للحفاظ على 

أنفسهم وغيرهم آمنني؛ ولكي يشعروا بأنهم قادرون على التحكم باملوقف وظروفه: كغسل اليدين 

واستخدام املناديل أثناء العطس أو الكحة، دون الشعور باالرتباك من كثرة ما يسمعون حالًيا 

عن ڤيروس كورونا، وألنهم معرضون بصفة خاصة ملشاعر القلق والتوتر واحلزن، حيث يصُعب 

على األبناء فهم ما يرونه على شبكة اإلنترنت أو التلفزيون  أو ما يسمعونه من الناس؛ وحتى ال 

يشعروا بالقلق أيًضا. فمن حقهم أن يحصلوا على معلوماٍت صحيحة حول ما يجري في العالم، 

ومن مسئولية البالغني أن يحافظوا على سالمتهم من الكرب وبالتالي ينبغي استخدام لغة مالئمة 

لعمر األبناء، ومراقبة رد فعلهم، ومراعاة مستوى القلق الذي يعتريهم ويكن فتح حوار مفتوح 

وداعم معهم يساعدهم على فهم ما يجري والتعامل معه، ومساعدتهم على التعامل مع التوتر من 

خالل إتاحة فرص أمامهم للعب واالسترخاء، كلما كان ذلك ممكًنا، مع املافظِة على روتني منتظم 
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وجدول أنشطة بقدر اإلمكان؛ خصوًصا قبل موعد النوم، أو املساعدة على تأسيس روتني جديد 

في البيئة اجلديدة. وعدم ملس األوجه وتطبيق االبتعاد اجلسدي. 

ُيصابوا  أن  ح  املُرجَّ غير  من  أنه  أبناءك  ر  ذكِّ منطقتك،  في  للمرض  انتشاٌر  ة  ثمَّ كان  وإذا 

باملرض، وأن معظم الناس الذين ُيصابون بڤيروس كورونا ال يعانون مرًضا شديًدا، وأن ثمة 

أسرتك. على سالمة  للمحافظة  بدأٍب  يعملون  البالغني  من  العديد 

وإذا شعر أحد األبناء مبرض، يتم الشرح له بأن عليه أن يظل في البيت / املستشفى ألن 

ّل( أحياًنا، وأن  ذلك أسلم له وألصدقائه. وَطْمِئنه بأنك تدرك أن األمر صعب )أو ُمخيف أو حتى مُمِ

االلتزام بالقواعد سيساعد على املافظة على سالمة اجلميع.

سادسـًـا: الستعداد لفتِح املدارِس أبوابـَها:
انتشار  ملنع  وخارجها  املدرسية  الصفوف  داخل  االحتياطات  من  العديد  اتخاذ  املهم  من 

الڤيروس، وهناك العديد من اإلجراءات الالزم اتباعها، ومنها تبنِّي وحدة إدارة األزمات والكوارث 

باملدارس ملفَّ التعامل مع ڤيروس كورونا داخل كل مدرسة، على أن  تكون مسئولة عن وضع 

وتنفيذ املقترحات النظرية، وتوفير املعلومات الضرورية اخلاصة بالڤيروس، ووضع دليل للتوعية 

الشأن،  بهذا  وقومية  دولية  منشورات  من  نشره  يتم  ما  على  املستمر  الع  واالطِّ منه،  والوقاية 

ونشرها في املجتمع املدرسي وبني الطالب وأولياء األمور.

سابعـًا: الستعانة بمصادر التعليم والتعلُّم عن بعد للتخفيف من فقدان التعلم: 
جلأ العديد من البلدان إلى التعلُّم عن ُبْعد كوسيلٍة للَحدِّ من الوقت الضائع في املدارس )عبر 

ومصر؛  السعودية،  العربية  واململكة  وأملانيا،  وفرنسا،  وإيطاليا،  الصني،  في  بالكامل  اإلنترنت 

رات  التليفزيوني في ڤيتنام، ومنغوليا(. "ولعل من أهم ميِّزات وُمبرِّ والهواتف املمولة أو البث 

التعليم عن بعد وخاصة في ظل هذه اجلائحة: مالءمته ملتطلبات التباعد االجتماعي، مع تقدمي 

البديل املَِرن للطالب وحماية حقهم في التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية وخاصة في 

ظل تعطيل الدراسة، والتركيز على املتعلم من خالل تعزيز التعلُّم الذاتي واملستقل، وتعزيز الشعور 

ُكلِّ  بعد  التقومي  وتوفير فرص  التعليمي،  إيصال املتوى  في  واملرونة  ب،  الطالَّ لدى  باملسئولية 

ن املعلمني  درٍس ووحدٍة تعليمية؛ مما يسمح بتعزيز فعالية املعرفة"، كما يكن للتكنولوچيا أن مُتكِّ
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متعددة  بتنسيقات  بكثير،  الدراسية  الكتب  تتجاوز  مواد متخصصة  إلى  الوصول  والطالب من 

وبطرق يكنها جتاوز حدود الزمان واملكان.

وبجانب توافر البنية التحتية واالتصال، ُتعدُّ معرفة املعلمني واإلداريني باألدوات والعمليات 

الالزمة أيًضا عوامل رئيسة في توفير التعلم عن بعد )كما في سنغافورة(. وترسل بلدان أخرى 

الدروس إلى األطفال في منازلهم كواجباٍت منزلية )كما في لبنان(. وفي بلغاريا، ُأنشئ أكثر من 

ُدور النشر إلتاحة الكتب املدرسية  800 ألف حساب جلميع املعلمني وأولياء األمور، مع تعبئة 

واملواد التعليمية في محتوى رقمي للصفوف من األول إلى العاشر، وتبث قناتان برامج تعليمية 

على التليفزيون الوطني. ولكنه ومع جلوء املزيد من البلدان إلى إغالق املدارس، أصبحت هناك 

ات املتاحة حالًيا  حاجٌة إلى املزيد من اإلبداع. على سبيل املثال، يكن أن يكون تكييف املنصَّ

الوصول  تكلفة  إلغاء  االتصاالت على  االتفاق مع شركات  أو  الذكية،  الهواتف  لالستخدام على 

ة  إلى املواد التعليمية على موقٍع تابٍع لوزارة التعليم أو كالهما، جزًءا من جهود التخفيف من ِحدَّ

األزمة، وذلك من خالل:

1- التباُعد البدني في المدارس

فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي، من املهم أن ُترسى قواعد في غرفة الصف وفًقا لإلجراءات 

دْتها إدارة مدرستك؛ وكذلك البروتوكوالت التي وضعتها وزارة الصحة و/ أو الهيئات  التي حدَّ

والسلطات امللية املسئولة عن الصحة في بلدك. وتشمل التدابير املُوصى بها ما يلي:

1/1- حافظ على مسافة ال تقلُّ عن متٍر واحٍد بني جميع األشخاص املوجودين في املدرسة.

2/1- ُقْم بزيادة املسافة بني املقاعد )ما ال يقلُّ عن متٍر واحٍد بني كل مقعدين(، وحتديد أوقات 

جة لالستراحات وموعد تناول وجبة الغداء )وإذا كان ذلك صعًبا، فأحد البدائل هو  ُمتدرِّ

تناول الوجبة على مقعد الدرس( وذلك بعد التأكد من نظافة اليدين.

يالزم  مثاًل،  املدرسة.  بعد  ما  وأنشطة  املدرسية  األنشطة  أثناء  الصفوف  اختالط  تقييد   -3/1

ل املعلمون بني الغرف الصفية؛  يًَّة واحدًة على امتداد اليوم، في حني يتنقَّ الطالب غرفًة َصفِّ

أو يكن استخدام مداخل مختلفة في الغرف الصفية - إذا توافرت -، أو وضع نظام لكل 

صف لدخول املبنى/ الغرفة الصفية واخلروج منهما.
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4/1- حتديد أوقات متدرجة لليوم املدرسي بحيث تتفاوت أوقات بدء الدراسة وانتهائها لتجنُّب 

احتشاد الطالب واملعلمني في وقٍت واحد.

ر في زيادة عدد املعلمني، إذا كان ممكًنا؛ إلتاحة وجود عدد أقل من الطالب لكل غرفة  5/1- َفكِّ

صفية )إذا توافرت املساحة(.

6/1 - اطلْب من أولياء األمور تفادي تشكيل زحام أثناء قيامهم باصطحاب أطفالهم من املدرسة 

املُسنِّني من األسرة  األفراد  قيام  وينبغي جتنُّب  لألطفال،  النهارية  الرعاية  أو من مركز 

)مثاًل، اجلدود( أو من املجتمع امللي باصطحاب األطفال من املدرسة. كما ينبغي حتديد 

أو اصطحابهم منها عند  أهاليهم  ِقَبل  املدرسة من  إلى  الطالب  لتوصيل  أوقات مختلفة 

عات كبيرة لألطفال في  انتهاء اليوم الدراسي )وفًقا للفئات الُعْمرية(؛ ُبغيَة تقليص أي جتمُّ

أي وقت محدد.

أخرى  ووسائل  وحواجز،  الصقة،  وأشرطًة  األرض،  على  وعالماٍت  ملصقاٍت،  استخِدْم   -7/1

املداخل. الطوابير حول  في  واحد  متر  على مسافة  للمحافظة 

8/1- ناقْش كيفية إدارة حصص التربية الرياضية.

لْق أو ُقْم بتهوية الغرف إلى أقصى َحدٍّ ممكن. 9/1- انُقِل الدروس إلى مكاٍن في الهواء الطَّ

ِع الطالب على جتنُّب التجمع والتواصل في جماعات كبيرة عند مغادرتهم مرافق  10/1- شجِّ

املدرسة.

2- الممارسات الصحية 

تتضمن هذه املمارسات ما يلي:

1/2- غسل اليدين: 

ة دوٌر رئيٌس للمعلمني لضمان أن الطالب يفهمون االحتياطات التي عليهم اتخاذها حلماية  ثمَّ

أنفسهم واآلخرين من الڤيروس، ومن املهم أن يثِّل املعلم قدوًة لهم داخل غرفة الصف.

الة وميسورة الكلفة ملكافحة انتشار اجلراثيم واملافظة  إن غسل اليدين هو طريقة سهلة وفعَّ

على صحة الطالب واملوظفني.

2/2- علِّم الطالب اخلطوات اخلمس لغسل اليدين:

1/2/2- تبليل اليدين مبياه جارية مأمونة.
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2/2/2- وضع كمية كافية من الصابون على اليدين املبللتني لتغطيتهما متاًما.

وحتت        األصابع،  وبني  اليدين،  ظهر  ذلك  في  مبا   - اليدين  أسطح  جميع  َفْرك   -3/2/2

األظفار - ملدة 20 ثانية على األقل. ويكنك تشجيع الطالب على إنشاد أغنية سريعة عند هذه 

عادًة مرحة. األمر  النقطة جلعل 

4/2/2- َشْطف اليدين متاًما مبياه جارية.

5/2/2- جتفيف اليدين مبنشفة نظيفة أو منديل ورقّي ُيستخدم مرة واحدة.

6/2/2- إذا كانت إمكانية استخدام املغاسل أو املياه اجلارية أو الصابون محدودة في 

ر َيَدْين يحتوي على كحول بتركيز 70 باملائة على األقل. املدرسة، ينبغي حينها استخدام ُمطهِّ

3- ارتداء الكمامات في المدرسة 

د من معرفة  إذا كان ُيوصى بارتداء كمامات قماشية في املدرسة، على إدارة املدرسة التأكُّ

الطالب بأوقات ارتداء الكمامات وأي سياسات ذات صلة تضعها املدرسة، من َقبيل كيفية التخلص 

ثة في الصفوف أو الساحات. بأمان من الكمامات املستعملة لتجنُّب خطر وجود كمامات ُملوَّ

1/3- كيفية التعامل مع الكمامات وتخزينها بطريقة مالئمة: 

يجب بذل أقصى جهٍد ممكن لضمان أن استخدام الكمامات ال ُيعيق التعلُّم، حيث ال يجب 

أن ُيحرم أي طفل من احلصول على التعليم بسبب الكمامة أو افتقاره لكمامٍة بسبب نقص املوارد 

أو عدم توافر الكمامات.

إذا كان من بني طالبك طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة - من َقبيل مشاكل سمعية - 

ر حينها بإمكانية خسارة هذا الطالب لفرص التعلُّم بسبب انخفاض مستوى الصوت الناجم  َفكِّ

ث بسبب التباعد  عن ارتداء الكمامة، وعدم القدرة على قراءة الشفاه أو معرفة تعبيرات املُتحدِّ

أو  شفافة(  كمامة  استخدام  )مثاًل  الشفاه  قراءة  إلتاحة  الكمامة  بتكييف  ُقْم  هنا  االجتماعّي؛ 

للوجه كبديٍل عن الكمامة القماشية. استخدام واٍق شفاف 

4- التنظيف والتطهير

يستلزم ذلك معلومات حول كيفية املافظة على النظافة والتطهير في غرفة الصف، تتضمن:

مقاعد  َقبيل  من  ملسها،  يكثر  التي  واألشياء  لألسطح  اليومي  والتطهير  التنظيف   -1/4

الدرس، وأسطح الطاوالت، ومقابض األبواب، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر، ومواد التعليم العملي، 

واأللعاب. والهواتف،  والصنابير، 
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2/4- التنظيف الفوري لألسطح واألشياء املتسخة اتساًخا ظاهًرا، وإذا كانت األسطح أو 

ازات أو احتياطات معيارية أخرى  األشياء متسخًة بسوائل من اجلسم أو دماء، يجب استخدام قفَّ

ره. ف السطح وطهِّ لتجنُّب ملس السوائل. قم بإزالة االتساخ، ثم نظِّ

3/4- نصائح للعمال الذين يستخدمون مواد التنظيف:

ْد من فهم جميع البطاقات اإلرشادية امللصقة على عبوات مواد التنظيف وفهم  1/3/4- تأكَّ

طريقة االستخدام املالئم واآلمن.

2/3/4- التِزْم بالتعليمات املوجودة على البطاقات اإلرشادية.

للعينني.  ارات واقية  ازات أو نظَّ التنظيف استخدام قفَّ 3/3/4- كثيًرا ما تتطلب منتجات 

فمثاًل، يجب ارتداء القفازات دائًما حلماية اليدين عند العمل مع محلوٍل ُمبيِّض "الكلور".

رات إال إذا أشارت البطاقة اإلرشادية إلى أن ذلك  فات واملُطهِّ 4/3/4- ال َتُقْم بخلط املُنظِّ

َقبيل الكلور املُبيِّض ومنظفات األمونيا( إلى  ممكن وآمن، فقد يؤدي دمج بعض املنتجات )من 

إصابات خطيرة أو الوفاة.

5/3/4- يكن استخدام محلول ُمبيِّض منزلي ُمخفَّف لتنظيف األسطح، إذا كان مالئًما.

وأنه  املُبيِّض مصمًما كمطهر،  إذا كان امللول  ما  ملعرفة  املُنَتج  بطاقة  ْص  تفحَّ  -6/3/4

يحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 0.5%. حَتقَّق من أن تاريخ صالحية املُنَتج غير ُمنتٍه. 

قد تكون بعض املاليل املُبيِّضة، من َقبيل تلك املخصصة لالستخدام اآلمن مع األقمشة امللونة أو 

املخصصة لتبييض األقمشة، غير مالئمة للتطهير.

7/3/4- تكون املاليل املُبيِّضة املنزلية فعالة ضد ڤيروس الكورونا عند تخفيفها تخفيًفا 

مالئًما.

8/3/4- اتَّبْع تعليمات اجلهة املُصنِّعة لتطبيق التهوية املالئمة. وال َتُقْم أبًدا مبزج املاليل 

املُبيِّضة املنزلية مع األمونيا أو أي منظفات أخرى.

9/3/4- اترْك محلول التنظيف على األسطح ملدة دقيقة واحدة على األقل.

5- استعدادات المدرسة وما الذي يجب فعله إذا ظهرت أعراض المرض على 

أحد الطالب:

باع ما يلي: يتم اتِّ
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ل أن تكون قرب املدخل( كغرفة انتظار لألطفال.  د غرفًة للعزل في املدرسة )وُيفضَّ 1/5- َحدِّ

دة بتهوية جيدة. وإذا كان يوجد ممرض/  وفي الوضع املثالي، ينبغي أن تكون هذه الغرفة ُمزوَّ

ممرضة في املدرسة، فُيوصى أن يكون هو املوظف املشرف على غرفة االنتظار. وإذا شعر الطالب 

باملرض و/أو ظهرت عليه أعراض كوڤيد -19، فيجب أن ينتظر في الغرفة املددة حتى يأتي أحد 

والديه/ مقدم الرعاية الصطحابه. بعد ذلك يجب تنظيف الغرفة وتطهيرها وتعقيمها.

2/5- زّوِد الطالب املريض بكمامة طبية إذا توافرت.

ْر في تنفيذ فحص يومي حلرارة اجلسم، ومعرفة ما إذا كان أي طالب قد شعر  3/5- فكِّ

والطالب  املوظفني  وجلميع  املبنى،  دخول  عند  وذلك  املاضية،   24 الـ  الساعات  خالل  بحرارة 

مريض. بأنه  ُيحتمل  أي شخص  ُبغيَة حتديد  والزوار؛ 

اء-  ق من وضع إجراءات للفصل بني الطالب واملوظفني املرضى وبني األصحَّ 4/5- التحقُّ

الرعاية الصحية/  الوالدين، واستشارة مزودي  بالوصم - ووضع عملية إلبالغ  التسبُّب  ودون 

السلطات الصحية حيثما أمكن.

5/5- قد يتطلب األمر إحالة الطالب / املوظف املريض إلى مرفق صحي مباشرة، حسب 

الوضع / السياق، أو إرساله إلى البيت.

ْع جميع الطالب على مالزمة املنزل وااللتزام باحَلْجر الذاتي إذا شعروا مبرض. 6/5- شجِّ

ًدا إذا كان مطلوًبا إجراء فحص حلرارة الطالب. ْر أسلوَب عمٍل ُموحَّ 7/5- طوِّ

8/5- أطِلع الوالدين والطالب على اإلجراءات مسبًقا.

6- إجراءات احترازية:

وتطهير  وتعقيم  نظافة  خطة  وضع  باملدارس  والكوارث  األزمات  إدارة  وحدة  على   -1/6

شاملة، على أن حتتوي اخلطة على ضرورة تطهير املبنى بأكمله قبل اليوم الدراسي، وفي منتصفه 

وعند حدوث أي ظرف عارض.

2/6- ضرورة تطهير الدرابزين واملقابض بشكل دوري؛ ملا لها من خطورة في نقل العدوى.

كيفية  حول  بالكامل،  املدرسة  مببنى  وتعليقها  استرشادية  ولوحات  ُملصَقات  عمل   -3/6

كورونا. ڤيروس  الوقاية من خطر  وكيفية  األزمة  مع  التعامل 

4/6- ضرورة توفير حجرة عزل مجهزة للحاالت الطارئة في حالة ظهور أي أعراض على 

أيٍّ من الطالب أو العاملني، حلني تدخل اللجنة الطبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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5/6- على فريق التدريب والتوعية باملدرسة عمل حمالت توعية ونشرها على املوقع اخلاص 

األمور  أولياء  ِقبل  باملدرسة من  التواجد  وأثناء  قبل  اتِّباعها  الواجب  التعليمات  باملدرسة، حول 

والطالب وجميع العاملني.

رات وآليَّة تطهير املبنى قبل اليوم الدراسي  6/6- تدريب العمال على كيفية استخدام املُطهِّ

وأثناءه.

7/6- تطهير دورات املياه بشكٍل دوريٍّ على مدار اليوم.

8/6- جتهيز العيادة الطبية باملدرسة باملستلزمات الطبية كافًة.

9/6- التأكيد على أولياء األمور من خالل منشور رسمي ومعتمد، بضرورة تواجد الطالب 

مة(. باملدرسة بالكمامة )خاص بالصفوف املُتقدِّ

10/6- التأكيد على جميع العاملني بعدم التواجد داخل املبنى بدون كمامات.

11/6- توفير كمامات داخل املدرسة ملن تعذر عليه احلضور بها أو تلفت بسعر رمزي، وذلك 

لضمان عدم تواجد أي فرد من دونها.

12/6- مخاطبة مديرية الشئون الصحية حول إمكانية عمل حمالت توعية إلدارة املدرسة 

والطالب، حول كيفية التعامل مع األزمة والوقاية من ڤيروس كورونا.

13/6- عمل استمارات مللء بيانات الطالب وأولياء األمور، وذلك لضمان إمكانية التواصل 

مع ولّي األمر في حالة حدوث أي أمر طارئ.

ابات التعقيم على البوابات الرئيسة للمدرسة. 14/6- ضرورة توفير بوَّ

بني  س  التكدُّ لتفادي  الطرقات؛  في  ل  والتنقُّ واالنصراف  احلضور  عملية  تنظيم   -15/6

والعاملني. الطالب 

16/6- مراعاة التباُعد االجتماعي داخل الفصول وحجرات التدريس.

النقل اخلاصة" مبراعاة  ذات وسائل  "للمدارس  األتوبيسات  التنبيه على مشرفي   -17/6

التباُعد االجتماعي داخلها وتطهيرها بشكٍل دوري، وعدم تواجد أي فرد دون ارتداء الكمامة.

18/6- استبدال بصمة الوجه ببصمة اليد في حالة استخدام نظام البصمة في احلضور 

واالنصراف، أما في حالة التوقيع اليدوي فالبد من التنبيه على اجلميع باستخدام القلم الشخصي 

أثناء التوقيع.
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19/6- أثناء االمتحانات، يتم جتميع األوراق وحفظها ملدة 48 ساعة في دوالب مغلق، ثم 

فتحها بعد املدة املددة حفاظًا على املدرس وملنع انتشار العدوى.

20/6- التشديد على  عدم دخول أولياء األمور حليِّز الفصول الدراسيَّة.

21/6- احلفاظ على تهوية الفصول الدراسية واملكاتب واحلجرات وعدم استخدام أجهزة 

التكييف نهائًيا.

22/6- مراعاة وضع تعليمات استخدام املصاعد باألعداد التي حتقق التباعد االجتماعي.

23/6- وضع ملصق للتنبيه بعدم الضغط املباشر على مفاتيح املصعد وضرورة استخدام 

عازل.

24/6- ضرورة التنبيه على أولياء األمور بتوفير جميع األدوات الدراسية التى يحتاجها 

الطالب؛ تفادًيا للجوء لالستعارة من الزمالء.

25/6- تنبيه املعلم على الطالب بعدم َتداُول األدوات الكتابيَّة فيما بينهم
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كيف يستقبل أبناؤنا العام الدراسي الجديد
يف ظلِّ استمرار خطر "جائحة كورونا"؟

أ. د. أمير إبراهيم القرشي *

ألقت جائحة كورونا بظاللها الكثيفة على جميع دول العالم؛ لدرجة أن ثمة َمن يرى أن التاريخ 

التأثيرات  ى )ما قبل كورونا وما بعد كورونا(؛ بسبب  خ في املستقبل حتت ما ُيسمَّ ُيؤرَّ سوف 

السلبية التي نتجت من جائحة كورونا في مناحي احلياة كافًة؛ خاصة في مجال التعليم؛ حيث 

اضطرت معظم احلكومات على مستوى العالم، ومنها مصر، إلى تعطيل الدراسة في املدارس 

وعبر  املختلفة،  التواصل  برامج  عبر  ُبْعد  عن  التعليم  املباشر؛  بالتعليم  واستبدلت  واجلامعات، 

ات التعليمية، ومت تقييم الطالب عبر تلك الوسائل احلديثة التي تعتمد على بعض املشروعات  املنصَّ

والتكليفات التي تغطي بعض املوضوعات املقررة، باستثناء طلبة الشهادات العامة الذين اضطروا 

العام  ومر  سالمتهم،  لضمان  الالزمة  االحترازية  التدابير  اتخاذ  بعد  اللجان  إلى  النزول  إلى 

ه وإيجابيَّاته وسلبيَّاته. الدراسي املنصرم بُحلِْوه وُمرِّ

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن كيف يستقبل أبناؤنا الطالب العام الدراسي اجلديد 

ل  في ظل استمرار خطر "جائحة كورونا"؟ حيث لم يتمكن العالم - حتى تلك اللحظة - من التوصُّ

إلى عالٍج ناجٍع وشاٍف لهذا الوباء.

ولإلجابة عن هذا السؤال املهم، ال ُبدَّ أن نشير إلى أنه ينبغي أن يستقر في فكر ووجدان 

وما  كورونا  ظل  في  التعليم  أن  كافًة  مبراحلها  التعليمية  العملية  على  القائمني  وكل  الطالب، 

بعدها، قد تغير، وسيستمر في التغيُّر، وأن مفهوم التعليم املُدَمج الذي يجمع بني التعليم املباشر 

والتعليم عن ُبعد، سوف يحلُّ محل التعليم املباشر؛ لذا على اجلميع مَبْن فيهم املتعلم، االستعداد 

ملمارسِة أدواٍر جديدة لم يعهدوها من قبل؛ أدوار تعتمد على امتالك مهارات التعليم والتعلُّم القائم 

* أستاذ املناهج وطرق التدريس - كلية التربية جامعة حلوان - مصر.
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على التقنيات احلديثة، وعلى اإليجابية والتفاعل والقدرة على البحث واحلصول على املعرفة من 

مصادرها األصلية، وعلى بنوك املعرفة، وشبكة املعلومات الدولية، اعتماًدا على الذات، في ظل 

ه لعمليَتي التعليم والتعلم في الفترة  ل الرقمي الذي سوف يصبح - شئنا أم أبينا - هو املُوجِّ التحوُّ

املقبلة؛ بسبب قرار وزارة التربية والتعليم بتقليل عدد أيام الدراسة مبعظم املراحل والصفوف 

الدراسية إلى يومني في األسبوع.

ومع تسليمنا، بوصفنا تربويِّني، أن عملية التعليم والتعلُّم هي عملية تعتمد في املقام األول، 

على التواصل اإلنساني، وهو األمر الذي يتطلب وجود تفاعل مباشر بني املعلم واملتعلم؛ ولكن 

الواقع احلالّي في ظل جائحة كورونا التي أودت بأرواح املاليني من البشر في أنحاء العالم كافًة، 

يفرض علينا التحول نحو التعليم اإللكتروني لتقليل املخاطر الناجمة عن وجود الطالب لفتراٍت 

طويلٍة في الفصول والقاعات الدراسية في ظلِّ وجوِد كثافاٍت عالية، والتي قد ينجم عنها مخاطر 

ي الوباء. قد يصُعب السيطرة عليها في ظل تفشِّ

لذا ميكن القول إن هذه احملنة ينبغي أن ُتستثمر وتتحول إلى منحة، باستغاللها في تغيير 

ر  ل املعلم إلى ُميسِّ منط تعليم وتعلم أبنائنا الطالب في مراحل التعليم كافًة؛ لتكريس مبدأ حتوُّ

واقٍع  إلى  شعاٍر  من  احلياة  مدى  والتعلم  الذاتي  التعلم  مبدأ  وحتويل  للطلبة،  ومرشد  ه  وُموجِّ

ملموس، وأن يتحول املتعلم إلى مشروِع باحٍث واعٍد، ميتلك مهارات التفكير التي تساعده على 

القرن احلادي والعشرين، ويتفق ورؤية مصر 2030م. مواجهة حتديات 

ل متوقف على توافِر عديٍد من العوامل؛ والتي ميكن تلخيصها  ولكنَّ جناحنا في هذا التحوُّ

فيما يلي:

ل إلى التعليم املُدَمج، عبر وسائل اإلعالم  ضرورة تهيئة الرأي العام لتقبُّل فكرة التحوُّ  -

لها  ُيكتب  لن  جديدة  إصالحات  أية  ألن  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  وعبر  املختلفة، 

املختلفة. املجتمع مبؤسساته  من  دعٍم  ظل  في  إال  النجاح 

توفير البنية التكنولوچيَّة الالزمة لتحقيق هذا التحول الرقمي عبر توفير قنوات تعليمية،   -

ر كل الوسائط التفاعلية املختلفة من أفالم، وڤيديوهات،  ات تعليمية فعالة ُتسخِّ ومنصَّ

الوسائل  من  وغيرها  إلكترونيَّة..  وروابط  تفاُعليَّة،  وخرائط  فائقة،  ونصوص  وصور، 

واقعية  بدائل  وتوفير  ممتعة،  خبرًة  التعليم  من  وجتعل  املتعلم،  جتذب  التي  احلديثة 

ن يصُعب  للمتعلمني القاطنني في القرى والنجوع واألماكن احملرومة واألكثر فقًرا، ممَّ
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عليهم احلصول على تلك اخلدمات التكنولوچية احلديثة؛ حتقيًقا ملبدأ تكافؤ الفرص أمام 

اجلميع، وحتى ال يصبح التطوير شكاًل بال مضمون.

في  التعليمية  ات  املنصَّ تلك  استخدام  كيفية  على  للمنهج  منفًذا  بوصفه  املعلم  تدريب   -

التدريس والتقييم واملتابعة، والتواُصل املتزامن وغير املتزامن مع املتعلم، ومع أولياء 

األمور، وفوق كل هذا إميانه بجدوى عملية التطوير وبأهمية دوره في جناح التجربة 

بأسرها.

لذا؛ فقد أعلنت الدولة أنها ستعمل في املستقبل القريب على ربط استمرار املعلم في ممارسة 

نه من املهارات الالزمة التي تؤهله للحصول على رخصة مزاولة املهنة؛ وذلك حتى  عمله، مبدى َتكُّ

ال تصبَح مهنة التعليم مهنَة َمْن ال مهنة له!

تطوير أساليب التقومي باستخدام االختبارات اإللكترونية واملشروعات العلمية، والبحوث   -

القصيرة، وتدريب املعلمني واملتعلمني على إجراء تلك االختبارات، عبر مراكز التقومي 

بداًل من  املتعلم  لدى  العليا  التفكير  تقييم مهارات  وذلك لضمان  املتخصصة؛  القومية 

ر؛ وهو األمر الذي يؤدى إلى تخريج أجيال مت صبُّهم في قالب  التركيز على احلفظ والتذكُّ

ر ومنطي؛ مما يؤدي إلى انطفاء جذوة اإلبداع واالبتكار لدى الطالب. فكري واحد ُمكرَّ

يَّة والصفيَّة، يتم تطبيقها  العمل على التخطيط ألنشطة تعليمية فعالة وهادفة ومبتكرة صفِّ  -

خالل فترة عدم وجود الطالب في املدارس بقية أيام األسبوع؛ بحيث تعتمد على البيئة 

احمللية والزيارات امليدانية؛ لتصبح هذه األنشطة جزًءا أساسًيا في تقييم الطالب؛ ألن 

مكوثهم في البيت ملدة خمسة أيام بعيًدا عن املدرسة، أمام شاشات التابلت، وقنوات 

وتواُصلهم  النفسّي  توافقهم  درجة  في  حتًما  سيؤثر  الوقت؛  طوال  التعليمية  التلفاز 

هم العقلي واجلسمي؛ وهو ما ميثل خطًرا عليهم. االجتماعي ومُنوِّ

ضرورة أن تصبح مفاهيم التربية الوقائية والصحية جزًءا أساسًيا من مناهج التعليم؛   -

اتباعها  الواجب  االحترازية  باإلجراءات  الطالب  لتوعية  وذلك  العلوم؛  مناهج  خاصة 

ملواجهة خطر اإلصابة بڤيروس كورونا، مع ضروة عمل دليل إلكتروني إرشادي توعوي 

للمعلمني والطالب لكيفية الوقاية من خطر كورونا.

تتحول اإلجراءات االحترازية  تفريط"؛ حتى ال  إفراط وال  "ال  مبدأ  تطبيق  العمل على   -

في  وجودهم  أثناء  الطالب  عقلية  على  يسيطر  كابوٍس  إلى  كبيٍر  بشكٍل  فيها  املبالغ 
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أنهم  حلظٍة  ُكلِّ  في  مهم  وتوهُّ كورونا(  )بفوبيا  إصابتهم  إلى  يؤدي  قد  مما  املدرسة؛ 

تعقيًدا. أكثر  نفسيَّة  مشكالت  حدوث  إلى  األمر  يتطور  وقد  بها،  ُأصيبوا 

العمل على توعية أولياء األمور، والطالب بضرورة مساندة جهود احلكومة التي تسعى   -

إلى غلق مراكز الدروس اخلصوصية، التي ميكن أن تتحول إلى بؤرة النتشار الڤيروس 

غير  بدياًل  أصبحت  املراكز  تلك  أن  البيان  عن  وغنيٌّ  الطالب،  بني  واسع  نطاٍق  على 

شرعي للمدارس احلكومية، وأصبح مصير أبنائنا وعقولهم في يد القائمني على إدارة 

تلك املراكز يشكلونها كيفما شاءوا، - بعيًدا عن سيطرة ورقابة الدولة - وهو خطر 

يهدد األمن القومي املصري؛ خاصًة إذا عرفنا أن تلك املراكز قد سارعت بااللتفاف على 

قرارات احلكومة وحتولت سريًعا إلى مراكز إلكترونية افتراضية، عبر تفعيل منصات 

تعليمية خاصة لطلبة الشهادات العامة وباألخص الثانوية العامة، وحتولت من مراكز 

املدينة  الطالب على مستوى  مئاٍت من  عليها بضُع  يتردد  املباشر  التعليم  تعتمد على 

حيث  احملافظات؛  جميع  من  آالف  بضعة  تضم  إلكترونية  مراكز  إلى  احملافظة،  أو 

من  يزيد  مما  إلكترونًيا!  اجلنيهات  مليارات  دفع  ويتم  محدد،  كود  عبر  الدخول  يتم 

معاناة اأُلَسر املصرية ويقوِّض جهود الدولة في تطوير التعليم؛ لذا وجب على وزارة 

التربية والتعليم سرعة العمل على تفعيل منصاتها التعليمية وقنواتها، ومصادر معرفتها 

املختلفة؛ حتى ال تفشل جهودها من أجل اإلصالح حتت وطأة ضربات معاول الهدم 

الدروس اخلصوصية. أباطرة  يحملها  التي 

الطالب إلجناح  وأبنائنا  واملعلمني  املصرية،  األمل معقوًدا على وعي األسر  يزال  ولكن ال 

أ مكانتها التي  جهود الدولة إلصالح التعليم؛ بوصفه طوَق النجاة الذي سيقود مصر إلى أن تتبوَّ

تستحقها بني األمم؛ حيث أسهمت عبر تاريخها الطويل، وال تزال ُتْسهم على الرغم مما اعترضها 

من عثرات، في اإلرث احلضاري العاملي.

ر ونتدبَّر ما قاله احلكيم املصري القدمي منذ عهد األسرة التاسعة  وأخيًرا؛ علينا أن نتذكَّ
عشرة قبل امليالد، ناصًحا طلبة املدارس "اكتب بيدك واقرأ بفمك، واطلب النُّْصح ممن هم أْنَبه 

م  منك، ال تُكْن متوانًيا، وال تقِض يوًما في خمول؛ حتى ال يستولي الغم واحلزن على أعضائك، وتفهَّ

طرق معلمك، واتَّبع تعاليمه، وسأكون معك كل يوم".
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كيف تقضي املؤسسات التعليميَّة على عالمات امَلَلل
والضيق واالكتئاب التي تظهر على املتعلمني أثناء

العام الدراسي الجديد يف ظل جائحة كورونا؟

أ.د. خالد مالك *

واستقبال  كورونا  في ظل جائحة  الواقع  على  انعكس  مأثوٌر  قوٌل  مرغوب.........  املمنوع 

البيت  في  األبناء  قضاء  نحو  ه  والتوجُّ اجلديد  العام  بداية  فمع  اجلديد.  الدراسي  للعام  أبنائنا 

ر  أغلب الوقت للدراسة من ُبعد عن طريق اإلنترنت، وجدت عند أبنائي وزمالئهم حالة من التذمُّ

الشديد نتيجَة عدم الذهاب للمدرسة يومًيا ملقابلة الزمالء واملعلمني واعتبار الدراسة من البيت 

في  خبرتهم  عن  األبناء  فيقول  واالكتئاب.  والضيق  امللل  عالمات  عليهم  وبدت  بالسجن،  أشبه 

الفصل الدراسي املنصرم إنهم كانوا يعانون ملاًل شديًدا وهم يتابعون املعلم من خالل الكمپيوتر؛ 

شيًئا،  يستفيدون  فال  وينصرفون  الكمپيوتر  جهاز  يتركون  كثيرة  وأحياًنا  بالنُّعاس  فيشعرون 

ويعتمدون على الدراسة من الكتب اخلارجية ومعاونة اآلباء واألقران، كما أن األوقات التي يظهر 

لهم فيها املعلمون غير مناسبة لظروف وجودهم باملنزل؛ فكانت ال تناسبهم أوقات الدروس في 

الصباح الباكر أو في نهاية اليوم، حيث إن بعض املدرسني كان يقدم لهم الدروس بعد الثامنة 

مساًء. وهكذا أشار األبناء إلى جتربة مريرة مع الدراسة في البيت التي جاءت فجأًة دون استعداد 

مسبق أو جتهيز، وإمنا كانت اجتهاداٍت مشكورًة الستكمال العام الدراسي. 

وهنا يبرز السؤال كيف تقضي املؤسسات التعليمية على عالمات امللل والضيق واالكتئاب 

التي تظهر على املتعلمني أثناء العام الدراسي اجلديد في ظل جائحة كورونا؟

تكمن اإلجابة عن هذا السؤال في مهارة تطبيق املؤسسات التعليمية الستراتيـچيَّة التعلُّم 

املُدَمج Blinded Learning لتحقيق األهداف التعليمية بجودة عالية، حيث أن هذه االستراتيـچيَّة 

* أستاذ تكنولوچيا التعليم - بكلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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تتكون من شقني: أحدهما يتم واملتعلم بعيد عن املعلم عن طريق التواصل والتفاعل عبر اإلنترنت 

فيكون التعليم إلكترونًيا، أما الشق الثاني فيكون وجًها لوجه حيث يتقابل املتعلم مع املعلم ويكون 

للمناقشة واالستفسارات. وحتى يتحقق ذلك يستلزم األمر تكاتف جميع األطراف املسئولة عن 

تعليم األبناء )إدارة املدرسة - املعلم - ولّي األمر(؛ لتأدية الدور املطلوب بدقٍة عالية.

 فبالنسبة إلى إدارة املدرسة، عليها أن توفر املتطلبات واملستلزمات املطلوبة لتنفيذ الشق 

ة التربويَّة على شبكة اإلنترنت أو نظام إدارة التعلُّم املناسب، وتوفير  اإللكتروني، مثل توفير املنصَّ

االتصال اجليد بشبكة اإلنترنت، واملواد التعليمية اجليدة في إطار تيسير االستفادة من مصادر 

بنك املعرفة املصري؛ وكذلك تدريب املعلمني على التقنيات املتاحة واستراتيـچيَّة التعليم اجلديدة، 

وأيًضا على إدارة املدرسة املتابعة الدقيقة لكل معلم أثناء التعليم من ُبعد، وإدارة الوقت واالتفاق 

مع املعلمني متى يكون التعليم متزامًنا؛ مبعنى أن يدرِّس املعلم لطالبه على الهواء مباشرًة ومتى 

يكون التعليم غير متزامن، وذلك بأن يرسل للمتعلمني املادة العلمية ويترك لهم حرية الوقت في 

املعلم،  عليها  ليجيب  لذلك  املخصص  املكان  في  واستفساراتهم  تعليقاتهم  وترك  عليها  الع  االطِّ

الفني،  للدعم  بتوفير خدمات  اإلنترنت  عبر  املعلم  املتعلم مع  تواصل  ووضع اجلداول، وتسهيل 

سواء للمعلم أم املتعلمني.

فيحتاج  التقليدي،  الشق  وهو  املدمج  التعليم  استراتيـچيَّة  الثاني من  الشق  إلى  وبالنسبة 

جهًدا كبيًرا جًدا من إدارة املؤسسة التعليمية في تنفيذه وفق شروط األمن والسالمة وضمان 

املتعلمني في  يزيد عدد  بحيث ال  الواحد  الفصل  املقاعد في  تنظيم  بإعادة  االجتماعي،  التباعد 

الفصل الواحد على 15 متعلًما والتعقيم للوقاية من الكورونا، فعلى اإلدارة أن تقسم الطالب في 

كل صف إلى مجموعات وحتدد لكل مجموعة أوقاًتا معينًة تأتي إلى املدرسة، فتجد في الوقت 

واملكان احملدد مسبًقا املعلم منتظرها ليقوم مبهمة محددة، وهي استكمال ما مت تدريسه عبر 

املطلوب.... وهكذا. والتحفيز  التشجيع  وتقدمي  على االستفسارات  باإلجابة  اإلنترنت 

تنفيذ  إتقان  فعليه  التعليمية،  العملية  لنجاح  الفقري  العمود  وهو  املعلم  إلى  بالنسبة  أما 

بني  الفرق  يدرك  أن  عليه  وهنا  فيها،  اإللكتروني  الشق  وخصوًصا  املدمج  التعلم  استراتيـچيَّة 

التدريس واملتعلم موجود معه في مكان واحد في الفصل التقليدي وبني التدريس واملتعلم بعيد 

عنه، فإذا تعامل مع املتعلم أثناء التدريس من ُبعد، كما يتعامل معه في التعليم التقليدي الذي 

يتعلـم  املتعلم سـوف ينصـرف عنـه دون أن  النتيجـة أن  بأكمله، ستكـون  الفصل  يخاطب فيه 
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فال يستفيد املتعلم شيًئا من كل اجلهد الذي يبذله املعلم، وهنا على املعلم عند تدريسه من ُبعد عبر 

اإلنترنت أن يضاعف من التحفيز والتشويق ومخاطبة املتعلم بأسلوب املُخاَطب، وكأنه يخاطب 

كل متعلم مبفرده وكأنه يراه، وأن يستخدم مصادر التعلم الرقمية املناسبة احلديثة فتكون أكثر 

جذًبا للمتعلم، وعليه أن ُيضاعف من األنشطة التعليمية التى يقدمها للمتعلمني ويحرص على تسلُّم 

وُيجري  فوري،  النتيجة بشكل  لهم  ويرسل  ويقيِّمها  ُمحدٍد  وقٍت  في  اإلنترنت  عبر  لها  املتعلمني 

زات األلعاب Gamefication في  ى مُبحفِّ عديًدا من املسابقات التعليمية، ويهتم بتوظيف ما ُيسمَّ

تفاعله مع املتعلمني. وعندما يأتي إليه املتعلمون في الشق التقليدي من االستراتيـچيَّة ال يكرر 

ما فعله معهم من شرح وتوضيح للمعلومات، وإمنا يخصص كل الوقت للتطبيقات واإلجابة على 

والتحفيز. والتشجيع  االستفسارات 

م طبيعة التعليم في ظروف الكورونا، وأن يتقبَّل  وأما بالنسبة إلى ولّي األمر، فعليه أن يتفهَّ

عدم ذهاب األبناء إلى املدرسة والبقاء في املنزل طوال الوقت وجلوسهم فتراٍت طويلٍة على أجهزة 

الكمپيوتر، وأن يتناقش مع أبنائه ويكون حلقَة وصٍل بني اإلدارة وبني أبنائه، فينقل إلدارة املدرسة 

ردود فعل أبنائه مما ينعكس ذلك على التحسني والتطوير، ويشجع أبناَءه ويحفزهم للدراسة بجدٍّ 

واجتهاد، ويتابع إجناز أبنائه لألنشطة التعليمية املطلوبة منهم.

وبذلك تتحقق األهداف التعليمية؛ بشرط أن يسعى اجلميع لتحقيق ليس فقط التعلُّم وإمنا 

حتقيق بهجة التعلم وفرحته، والتي من شروط حتققها )سيد عثمان ،1977، ص14( أن يتوافر 

في التعلُّم معًنى أو مغًزى ذاتي، وأن يتوافر االنبعاث الداخلي أو الدافعيَّة، وأيًضا إتاحة حرية 

النشاط الفردي واجلماعي وتوفير التقومي الذاتي.

األمر(  َولّي   - املعلم   - املدرسة  )إدارة  األبناء  تعليم  عن  املسئولة  األطراف  جميع  م  فتفهُّ

ألدوارهم في ظل الظروف املفروضة واحملتملة مع جائحة كورونا، سيضمن رضاء األبناء ويضمن 

انخراطهم في التعلُّم بشكٍل جيد.
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تساؤالت أولياء أمور طالب املدارس املصرية
بني الخوف على أبنائهم وحرصهم على تعلمهم

يف ظل نظام تعليمي جديد

د. ُلبَنى محمود شهاب *

ما مالمح العام الدراسي اجلديد في ظل جائحة كورونا؟ وهل من اآلمن ألبنائنا الذهاب إلى 

املدرسة في ظل هذه الظروف؟ وهل التعليم عبر الشبكات سوف ُيغني عن املعلم وتفاعله مع طالبه 

وجًها لوجه؟ وهل ذهاب الطالب إلى املدرسة عدة أيام في األسبوع سوف يحقق ُمخَرجات ونواجت 

التعلم املتوقعة؟... إلخ. تساؤالت كثيرة قصدُت أن أبدأ بها مقالي وكأنني أتكلم بلسان حال أولياء 

أمور طالب املدارس املصرية، الذين يعانون ضغوًطا كثيرًة نتيجة التزعزع ما بني خوفهم على 

أبنائهم وبني حرصهم على مستوى التحصيل الدراسي. بدايًة أود أن أشير إلى أنه ال توجد حتى 

دة من ِقَبل منظمة الصحة العاملية أو وزارة الصحة بدخول مصر في املوجة  اآلن مؤشرات ُمؤكَّ

الثانية جلائحة كورونا أم ال، باإلضافة إلى أنه من املُسلَّم به بأن التعليم عبر الشبكات ال ُيغني 

ن مزايا عدة، منها التفاعل مع املعلم والتواجد  عن التعليم وجًها لوجه داخل املدارس والذي يتضمَّ

في بيئة مدرسية حقيقية ُتْسهم في تنمية الشخصية املتكاملة والذكاءات املتعددة ألبنائنا، سواء 

في اجلوانب النفسية، أم االنفعالية، أم االجتماعية والشخصية وغيرها من اجلوانب التي يصُعب 

على البيئة االفتراضية حتقيقها. 

وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى استبعاد فكرة إغالق املدارس نهائًيا واالعتماد على 

ات البث املباشر املختلفة. ومن هذا املنطلق يأتي هذا املقال إللقاء الضوء  التعليم الهجني ومنصَّ

ووزارة  الوزراء  بعد تصريحات مجلس  اجلديد  الدراسي  للعام  في مصر  األبناء  استقبال  على 

*  مدرس بقسم التربية املقارنة واإلدارة التربية - كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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التربية والتعليم، وذلك من خالل عرض اجتاه عام يسيطر على أبنائنا في أغلب قطاعات املجتمع، 

ثم اجتاهات متعددة ومختلفة تتفاوت من طبقٍة اجتماعيٍَّة إلى أخرى ومن نظاٍم تعليميٍّ إلى آخر، 

باعتبار أن نظام التعليم املصري متعدد ومتنوع ويتضمن صَيًغا مختلفة. 

الدراسي  للعام  وأبنائهم حالًيا اجتاٌه عامٌّ في استقبالهم  أولياء األمور  أوًل: يسيطر على 
رات، وُعْبَوات  ق لشراء الكمامات، واملُطهِّ اجلديد، يتمثل في االهتمام باإلجراءات االحترازيَّة والتسوُّ

ّي  الُكُحول وأدوات التعقيم باعتبارها أولويًة قصوى حالًيا بدرجٍة أكبر من إقبالهم على شراء الزِّ

املدرسي، واألدوات املدرسية والكتب اخلارجية كما تعودنا كل عام، وذلك ألسباب عدة ُيذكر منها 

سببان على سبيل املثال ال احلصر، السبب األول هو عدم وضوح مالمح العام الدراسي بشكٍل 

بالفعل من خالل  كامٍل ووجود مؤشرات الحتمال إغالق املدارس في أي حلظة، وهو ما حدث 

إغالق فصلني بإحدى املدارس الدولية مبدينة 6 أكتوبر، فلسان حال أولياء أمور يردد "إذا كانت 

اإلصابات وصلت للمدارس الدولية، فالكارثة قد تكون أكبر مبدارسنا احلكومية"، والسبب الثاني 

هو ضعف اإلمكانات بأغلب مدارسنا املصرية واالفتقار إلى ثقافة احلرص على التباعد، واالهتمام 

بغسل األيدي والتعقيم الدوري بني بعض العاملني، وترديد عبارات تبدو في ظاهرها إمياًنا بالله 

والقَدر ولكنها في حقيقتها تفتقُر إلى األخذ باألسباب، ومنها "سيبها على الله" وكثير منهم يدعم 

ق في معناها واملغزى منها، مثل "ُقل لَّن ُيِصيَبَنا  ن والتعمُّ تكاسله عن العمل بآياٍت قرآنيٍَّة دون التمعُّ

ِإالَّ َما َكَتَب اللُه لََنا".  

ثانًيا: من خالل استطالِع آراِء كثيٍر من األبناء بأمناط التعليم املختلفة لوحظ ما يلي:
يستقبل أغلب طالب املرحلة االبتدائيَّة العام الدراسي اجلديد؛ خصوًصا في املراحل األولى   -

من الصف األول وحتى الثالث االبتدائي، برغبٍة شديدٍة في احلضور طوال األسبوع سواء 

لعدة أسباب  ذلك  القومية، ويرجع  املعاهد  والتجريبية وكذلك  العامة  باملدارس احلكومية 

س احملتوى العلمي  منها: املنهج الدراسي اجلديد اخلاص بتلك املرحلة والذي حترر من تكدُّ

من خالل االعتماد على األنشطة بشكٍل أكبر والتكامل بني املجاالت الدراسية املختلفة، 

والدراسات  والرياضيات  العلوم  بني  املزج  على  يعتمد  الذي  ديسكڤري  منهج  من خالل 

م حتى  االجتماعية؛ وبالتالي أصبح الطالب يسعى ملمارسة تلك األنشطة التي أصبحت ُتعمَّ

في حصص اللغة العربية واإلجنليزية؛ خصوًصا في ظل تقلص - إن لم يكن غياب - 

الواجبات املدرسية متاًما. 
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أيًضا، خصائص الطفل في هذه املرحلة العمرية املفعمة بالنشاط واحليوية والرغبة في   

الثالث  بالصف  تلميذة  باملنزل، وهو ما جتلَّى على لسان  االنطالق ورفض فكرة احلظر 

بعد  بالبكاء  وانهالت  املدرسة"،  أروح  عاوزه  أنا  وا احلظر،  ُفكُّ "أرجوكم  قائلة:  االبتدائى 

قرار مدير مدرستها بالذهاب ثالثة أيام باألسبوع فقط. وهو ما يتعارض متاًما مع وجهة 

دهم على منهج علمي ُمكثَّف  نظر أولياء األمور الذين تضرروا من املنهج اجلديد نتيجة تعوُّ

باملدارس،  املعلم  به  يقوم  بدوٍر مهم  ُتشعرهم  املاضية، وواجبات مدرسية  السنني  طوال 

فهم من إصابة أبنائهم في تلك املرحلة بڤيروس كورونا نتيجة ضعف  باإلضافة إلى تخوُّ

اجلهاز املناعي في تلك املرحلة.

أما بالنسبة إلى طالب املرحلة اإلعدادية، فإن الغالبية العظمى منهم يشعرون بعدم الرغبة   -

في  ُيسهم  لن  األسبوع  في  فقط  يومني  ملدة  أن احلضور  باعتبار  للمدرسة،  الذهاب  في 

حتصيلهم الدراسي؛ وذلك نتيجة االعتماد على الدروس اخلصوصية التي ال زالت قائمًة 

بالرغم من جهود وزارة التربية والتعليم والدولة إلغالق املراكز املختلفة، إال أن هناك عوامل 

أخرى نتاج جائحة كورونا حالت دون أن ُتكلَّل تلك اجلهود بالنجاح؛ أهمها:

تضافر أولياء األمور والطالب الذين اجتهوا في الوقت الراهن لتشجيع املعلمني على فتح   -

مراكز الدروس اخلصوصية، من خالل تقليص األعداد ومراعاة الضوابط وإجراءات التباعد 

بني الطالب؛ خاصًة ملزايا منها اختيار أقرب مركز حملل السكن، باإلضافة إلى وجود نظام 

ات عن ُبعد والغالبية العظمى من  املتابعة مع ولي األمر، وهي احللقة املفقودة في املنصَّ

املدارس.

تقليص أيام الدراسة باملدارس مما سوف يترتب عليه ضعف العائد من احلضور باملدارس،   -

بل وقد أشار بعض الطالب باملرحلة اإلعدادية بعبارة "لن يكون هناك تعليم!!!!". 

اجتاه بعض املعلمني لعقد الدروس اخلصوصية عبر الشبكات من خالل تطبيقات تكنولوچيَّة   -

تتيح التفاعل بني املعلم وطالبه، مثل تطبيق زووم.

ات  نهم من متابعة الدراسة عبر الشبكات واملنصَّ ضعف إمكانات كثير من الطالب وعدم متكُّ  -

إلى احلضور مبراكز  اللجوء  يتم  َثمَّ  أيام األسبوع؛ ومن  باقي  للوزارة  التابعة  التعليمية 

اخلصوصية. الدروس 

فى حني لوحظ تفاوت االجتاهات بني طالب املرحلة الثانوية، حيث يشعر طالب الصف األول   -
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الثانوي بحالٍة من القلق والتخبُّط جتاه معالم النظام الثانوي في العام الدراسي اجلديد، في 

ف أو  حني يستقبل طالب الصفني: الثاني والثالث الدراسة بصورة طبيعية ودون أي تخوُّ

قلق نتيجة النظام اجلديد، الذي يعتمد على احملتوى اإللكتروني للمناهج الدراسية بأجهزة 

التابلت، وباستطالع آرائهم فيما يخص احلضور باملدارس، أشارت إحدى الطالبات إلى 

أن احلضور باملدارس أمر مرغوب لطالب الصفني: األول والثانى فقط؛ الرتباطهم بدرجات 

أعمال السنة، باإلضافة إلى رغبتهم في تلقِّي الشرح من معلمي املدارس الذين ال زالوا 

يعتمدون على الشرح التقليدي دون الرجوع إلى احملتوى اإللكتروني على التابلت، كما أنه 

بُّورة الذكيَّة. في حني يسعى طالب  ال تتم االستفادة من اإلمكانات املتاحة باملدرسة مثل السُّ

الصف الثالث الثانوي للحضور فقط بغرض مقابلة أقرانهم ال أكثر، كما أكدوا أن أغلب 

املشكالت التي يواجهونها في االمتحان بنظام التابلت نتيجة عدم االهتمام بتدريبهم على 

استخدامه باملدارس، وإمنا ال زال التدريس بالنظام التقليدي ولكن في ظل غياب الكتب 

ه ملراكز  املدرسيَّة؛ لذا يتم اللجوء إلى الدروس اخلصوصية. وبسؤالهم عن أسباب التوجُّ

ات  الدروس اخلصوصية التي بدأت بالفعل بالرغم من إتاحة وزارة التربية والتعليم للمنصَّ

التعليمية والبث املباشر لشرح املناهج، أفادت إحدى الطالبات أن املنصات فقيرة جًدا في 

معلوماتها وحتتاج إلى مزيٍد من البحث حول موضوعاتها، باإلضافة إلى احلاجة إلى شرٍح 

ن الطالب من فهم احملتوى املقدم باملنصة، وهو ما ال يتحقق فعلًيا على  من املعلم حتى يتمكَّ

أرض الواقع باملدارس؛ ومن َثمَّ يلجأ الطالب إلى مراكز الدروس اخلصوصية.

يفتقد الطالب  الثانوية، حيث  املتفوقني جتاه املدارس  -  اختلفت اجتاهات طالب مدارس 

حلظات العمل اجلماعي في مشروع واحد هو الكابستون والذي يحقق متعة التعلم لدى 

)ستيم(  والتكنولوچيا  العلوم  في  املتفوقني  مبدارس  الدراسة  تعتمد  حيث  العمل،  فريق 

على التعلُّم القائم على املشروعات، وُتخصص نسبة 60% من تقييم الطالب في الصفني: 

األول والثاني ملا أجنزه فريق العمل في املشروع، في حني تتقلص تلك النسبة إلى %20 

ه لطالبه من خالل  واملُوجِّ املرشد  بدور  املعلم  يقوم  الثانوي. في حني  الثالث  في الصف 

التعليمية  املنصات  نحو  بالتوجه  الطالب  وقيام  املتوقعة،  التعلم  ونواجت  ُمخَرجات  شرح 

طالب  من  اإليجابية  االجتاهات  يفسر  ما  وهو  املخرجات.  تلك  لتحقيق  الذاتي  والتعلم 

مدارس املتفوقني نحو الدراسة ودافعيتهم نحو االشتراك مع أقرانهم في العمل، وشراء 
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ر لفكرة قد تكون جديرًة بالتنفيذ في  املستلزمات واخلامات اخلاصة بتصميم منوذج ُمصغَّ

املستقبل، باإلضافة إلى أن طالب تلك املدارس اعتادوا على استخدام املنصات اإللكترونية 

والتعلم عن ُبعد.

ظ من بعض طالب مدارس املتفوقني فيما يخص اشتراط اإلقامة الداخلية  -  إال أنه ظهر حتفُّ

بتلك املدارس؛ ومن َثمَّ فإنهم معرضون خلطر اإلصابة بڤيروس كورونا أكثر من أقرانهم 

في النظام الثانوي العام نتيجَة وجود أكثر من طالب في غرفة واحدة، وتناول الوجبات في 

د في مطعٍم يضم الطالب كافًة؛ وبالتالى فإن تلك الفئة من الطالب تتطلَّع  وقٍت ثابٍت ُموحَّ

إلى قراٍر من وزارة التربية والتعليم يتضمن تخصيص أيام محددة للحضور باملدارس 

للعمل على مشروع الكابستون دون إلزام هؤالء الطالب باإلقامة الداخلية؛ خاصة ملن لديهم 

محل إقامة يسمح باالنتقال اليومي من وإلى املدرسة، على أن تكون باقي أيام الدراسة 

ُبعد،  عن  املعلم  من  واإلرشاد  التوجيه  على  وقائمة  الشبكات  عبر  املدرسيَّة  واحلصص 

لني لذلك.  والتعلُّم الذاتي من الطالب باعتبارهم ُمؤهَّ

مما سبق يتبني أن جائحة كورونا متثل سالًحا ذا حدين في تأثيرها على التعليم املدرسي، 

والتعليم              الرقمي  ل  التحوُّ جتاه  والثقافات  القناعات  تطوير  في  اإليجابيَّة  آثارها  ظهرت  حيث 

الهجني باعتباره أمًرا حتمًيا ال مفرَّ منه، وإدراك أن استراتيـچيَّة تطوير التعليم قبل اجلامعي 

التي بدأت الوزارة في تطبيقها هي السبيل ملواكبة التحديات والفرص التي سيواجهها التعليم               

ي وإصالح ما أفسدته سنوات مضت  في املستقبل، إال أن تطبيق تلك االستراتيـچيَّة يتطلب التروِّ

في املدارس وبنيتها التحتية، وأحوال املعلمني، وُنظم اإلعداد، واستراتيـچيَّات التدريس والتعلُّم، 

وأساليب التقييم واالمتحانات، كما تتطلب تلك االستراتيـچيَّة النظر بعني االعتبار لفئاٍت ُمجتمعيَّة 

في األقاليم واملناطق النائية والريفية التي تعاني من ضعف التغطية فيما يخص شبكات اإلنترنت؛ 

وبالتالي ال ُبدَّ من تضافر جهود هيئات الدولة املعنية كافة مع وزارة التربية والتعليم. أما اآلثار 

السلبيَّة، فهي تتمثل في تفاقم ظاهرة الدروس اخلصوصية نتيجة عدم التزام الطالب باجلدول 

إلى عدم  باإلضافة  املدارس،  أغلب  فقط أسبوعًيا في  يومني  على  واالقتصار  بالكامل  املدرسي 

ن  ول دون متكُّ إتاحة فرص التعلم عن ُبعد ووجود مشكالت تقنيَّة خاصة بشبكات اإلنترنت، حَتُ

اِت والَبثِّ املباشِر التي تقدمها  طالب مدارس اجلمهورية كافًة من االستفادة من خدماِت املنصَّ

الوزارة.           
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كيف يستقبل أبناؤنا العام الدراسي الجديد يف ظل كورونا

رسائل ونصائح للمدارس والطالب وأولياء أمورهم

د. محمد عيد عتريس *

متثل العودة إلى املدراس في ظل تداعيات جائحة ڤيروس كورونا )Covid-19(، خطوًة مهمًة 

وحيوية تستدعي االهتمام والتحليل واملتابعة، بل والتخطيط اجليد لنجاحها. فما من بيت يكاد 

يخلو من طالب أو طالبة في مرحلة تعليمية أو أكثر، وفي ظل األجواء االستثنائية التي فرضها 

ڤيروس كورونا على الكثير من مجريات األمور ومجاالت احلياة، بدأ اجلميع يتساءل عن الشكل 

التعليم والتعلُّم وآليَّاته وأساليبه، بل وفلسفته وأهدافه ومراميه وطرائقه وأزمنته  لنظام  اجلديد 

وأمكنته وكيفية تقومي ُمخَرجاته.

بل وبدأ اجلميع مَبْن فيهم املختصون واملتخصصون واملتأثرون واملستفيدون يتساءلون عن 

الشكل اجلديد للعام الدراسي، وكيف تستقبل املدرسة طالبها، وما دور إدارة املدرسة واملعلمني 

في هذا األمر، وما دور األسرة وأولياء األمور، بل وما دور الطالب والتالميذ، وكيف يستقبل 

أبناؤنا هذا العام الدراسي اجلديد في ظل كورونا، وفي سياق اللحظة التاريخية، والتي قد تكون 

ُمْربكة ليس للطالب فقط، وإمنا للمعلمني وإدارة املدراس وأولياء األمور، بل وللهيئات واملؤسسات 

املجتمعية املعنية بالتعليم كافًة.

يكون  لن  كورونا  بعد  ما  وعالم  املجاالت،  كل  في  هائاًل  القادم سيكون  التغيير  كان  وإذا 

كسابقه، فكذلك التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبلها وقبل إغالق املدارس واجلامعات. 

بل كيف يكون الوضع التعليمي في ظل استمرار انتشار ڤيروس كورونا وإن كان بدرجٍة أقلَّ عن 

ذي قبل؟

* أستاذ مساعد بقسم التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - جامعة الزقازيق - مصر.
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إن األمر يستلزم ضرورة أخذ احتياطات واحترازات عديدة ومتنوعة، والعمل على التهيئة 

البيت شريًكا  وأن يصبح  وأماًنا،  واستدامًة  مرونًة  أكثر  تعلُّمي  تعليمي /  إلى منوذج  لالنتقال 

التعلُّميَّة. التعليميَّة /  أساسًيا بل وإجبارًيا في العملية 

ڤيروس  جتاه  املطلوبة  اإلجراءات  بأخذ  ومحيطهم  وُأَسرهم  ألنفسهم  الناس  يحتاط  وإذ 

كورونا، فمن األهمية مبكان أن يستمر األطفال والتالميذ والطالب في التعلم في ُمناٍخ يسوده 

واملعنوي. النفسي  واألمن  ر،  والتنمُّ التمييز  وعدم  والدعم  والقبول  واالحترام  الُودُّ 

في إطار ما سبق، وحفاًظا على أبنائنا - فلذات أكبادنا، نوجه هذه الرسائل وتلك النصائح 

على النحو التالي: 

أوًل: رسائل ونصائح إىل املدرسة والقائمني على إدارتها :
ُتعدُّ اإلدارة املدرسية واحدًة من أهم ركائز جناح العملية التربوية والتعليمية، ويتوقف جناح 

املدرسة في حتقيقها ألهدافها على مدى كفاءة إدارة املدرسة واتِّباعها األساليب واملداخل اإلدارية 

الية. والقيادية احلديثة، مبا يؤدي إلى حتقيق أهداف املدرسة بكفاءة وفعَّ

ويف هذا السياق نوجه عدًدا من الرسائل إلى القائمني على إدارة املدرسة كما يلي:
أخذ جميع االحتياطات واالحترازات الوقائية والصحية الالزمة، من خالل تعقيم األرضيات   -

واحلوائط واألثاث اخلاص بقاعات الدراسة واملعامل ومكاتب اإلدارة والعاملني واملعلمني 

وحجرات األنشطة وغيرها.

تعقيم دورات املياه باستمرار، ووضع كميات كافية من الصابون واملطهرات.  -

تهوية قاعات الدراسة واألنشطة والسماح بدخول الشمس ملدد كافية يومًيا.  -

العام  بداية  في  والتالميذ  للطالب  إرشادًيا  تثقيفًيا  توعوًيا  لقاًء  املدرسة  إدارة  تعقد  أن   -

كورونا. ڤيروس  من  الوقاية  وآليَّات  ُسُبل  حول  يدور  الدراسي، 

ابة وهادفة  إعداد ُملَصقات مرتبطة بالتوعية والوقاية، على أن تكون املُلَصقات واضحة وجذَّ  -

وفي أماكن متنوعة، على أن يشارك التالميذ والطالب في إعدادها وتنظيمها.

تفعيل دور اإلذاعة املدرسية والصحافة ولوحات احلائط في توعية الطالب بخطورة ڤيروس   -

كورونا وأساليب الوقاية منه.

التنسيق الهادف مع الهيئات الصحية والطبيَّة املَْعنيَّة بشأن توفير طبيب لكل مدرسة، مع   -

السياق. الالزمة في هذا  الطبية  األدوية واملستلزمات  األدنى من  توفير احلد 
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إعادة تنظيم اليوم املدرسي، بحيث ال يزيد عدد التالميذ أو الطالب في الفصل الواحد على   -

)30( تلميًذا في االبتدائية واإلعدادية و )20( طالًبا في الثانوية.

س. تنظيم دخول الطالب املدرسة من أول يوم دراسي، حفاًظا على التباُعد وعدم التكدُّ  -

تقدمي معلومات دقيقة وحقائق علمية من دون تهويل أو تهوين عن كورونا، مبا يساعد على   -

حتجيم اخلوف والقلق الذي يحيط باملدراس، ويساعد الطالب على مواجهة أية آثار ثانوية 

على حياتهم.

ال يجب احلديث فقط أمام الطالب عن سلبيَّات أزمة كورونا وتداعياتها اخلطيرة، وإمنا   -

ينبغي تسليط الضوء على بعض اإليجابيات، مثل حالة الترابط األسري، زيادة معدالت 

االرتباط بالله والتفكير في اآلخرة، وتفعيل آليات ووسائل التعلم عن بعد ومنصات التعلم 

عمليَتي  في  احلديثة  والتكنولوچيا  التقنيَّات  وتوظيف  االفتراضي،  والتعليم  اإللكتروني 

جناح  في  واألسرة  الطالب  دور  وزيادة  اخلصوصية،  الدروس  وتقليل  والتعلم،  التعليم 

التعليمية. العملية 

جتهيز مكان مخصص في كل مدرسة الستقبال والعزل املبدئي للطالب املشتبه إصابتهم   -

املتخصصة. الطبية  اجلهات  إلى  نقلهم  يتم  كورونا؛ حتى  بأعراض 

توفير كواشف احلرارة وإجراءات الفحص املستمر سواًء للمعلمني أم اإلداريِّني أم التالميذ   -

والطالب.

للمرافق  الصحية  النظافة  لتحسني إجراءات  الفرص  املدرسة استغالل  إدارة  يجب على   -

من مراحيض ومياه، واملمارسات اآلمنة إلعداد التغذية، وممارسات التباعد االجتماعي، 

باملدرسة. الطالب  وتنظيم  توزيع  وإعادة 

االهتمام بإدارة رأس املال النفسي والصحة العقلية والنفسية على مستوى املدرسة، في   -

ظل االنعكاسات والتأثيرات النفسية الواضحة لڤيروس كورونا، مع وضع برنامج لعالج 

ر ضد األشخاص أو الطالب الذين ُأصيبوا باملرض أو أحد أفراد عائالتهم. التنمُّ

ثانيـًا: رسائل ونصائح إىل املعلمني:
احلديثة  التكنولوچيا  بلغت  ومهما  الفقري،  وعمودها  التعليمية  العملية  عصب  املعلم  ُيعدُّ 

والتقنيات املعاصرة، فال ميكن أن تكون بدياًل - بأي حال من األحوال - للمعلم املبدع املبتكر 

الباحث.  املمارس  املفكر 
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ويف هذا السياق نوجه عدًدا من الرسائل الهادفة إلى املعلمني على النحو التالي:
االستماع اجليد إلى شكاوى وأسئلة الطالب والتالميذ بشأن كورونا، وبطريقة تتناسب مع   -

فئاتهم العمرية املختلفة، ال ُتغرقهم بكثافة املعلومات، شجعهم على التعبير عن مشاعرهم، 

وناقش معهم املشاعر املختلفة التي تخاجلهم، وأخبرهم بأن تلك املشاعر طبيعية متاًما 

جتاه وضع غير طبيعي مثل كورونا.

ساعد التالميذ والطالب على معرفة املبادئ األساسية للوقاية، استخدم متارين توضيحية   -

اخ  ُتظهر كيف ميكن للجراثيم أن تنتشر. على سبيل املثال، ميكنك وضع ماء ملون داخل بخَّ

مائي، وَرّش املاء على ورقة بيضاء، راقب كيف تتمدد القطرات على ذلك السطح.

املاء  ثانية، وليس  باملاء والصابون ملدة 20  اليدين  للطالب والتالميذ أهمية غسل  وضح   -

فقط. ضع قدًرا من مادة زينة على أيدي بعض الطالب، دعهم يغسلوا أيديهم باملاء فقط 

ليالحظوا أن بعض مادة الزينة ال زال عالًقا على أيديهم. اجعلهم يغسلوا أيدَيهم هذه املرة 

ملدة 20 ثانية باملاء والصابون مًعا؛ ليروا بأنفسهم زوال كل أثر للمادة البراقة.

ث مع التالميذ والطالب عن فكرة املسافة أو التباُعد االجتماعي وجتنُّب التجمعات،  حتدَّ  -

وعدم ملس أحد ما دمت غير مضطر لهذا، وأن هذه أمور استثنائية وَعَرضيَّة في ظل أزمة 

كورونا.

السالمة  الكثير ألنفسهم ولآلخرين لضمان  أنهم يستطيعون فعل  والتالميذ  للطالب  د  أكِّ  -

العامة.

ر الطالب بأنهم يستطيعون شرح العادات الصحية السلمية وأساليب الوقاية ألصدقائهم  َذكِّ  -

وأفراد ُأَسرهم.

َقوِّ قدرة الطالب على اتخاذ املبادرة واإليجابيَّة في نشر احلقائق واملعارف املتعلقة بالصحة   -

العامة.

والطهارة  النظافة  على  وبشدة  تؤكد  ة  العامَّ الدينيَّة  التعاليم  بأن  والتالميذ  الطالب  ر  َذكِّ  -

الشخصية والعامة، وعلى األخذ بكل أسباب الوقاية واحلذر من األمراض واألوبئة. قال 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم" ]النساء: 71[، وقال تعالى: "َواَل ُتلُْقوا ِبَأْيِديُكْم  تعالى: "َيا َأيُّ

ْهُلَكِة" ]البقرة: 195[، وقال صلى الله عليه وسلم: "ال يوردنَّ ممرٌض على ُمصّح"،  ِإلَى التَّ

وقال: "َتداَوْوا عباَد اللِه فإنَّ اللَه ما جعَل من داٍء إالَّ وجعَل لُه دواًء".



205
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

بإعدادها  يقومون  العامة  الصحة  عن  وإعالناٍت  َمطويَّاٍت  ينشروا  والطالب  التالميذ  َدِع   -

املدرسة. وإدارة  املعلمني  إشراف  حتت  بأنفسهم 

وسائل  خالل  من  العامة  الصحة  عن  اخلاصة  إعالناتهم  ينشروا  والطالب  التالميذ  َدِع   -

وغيرها. االجتماعي  التواصل 

اعمل جاهًدا على تنمية مهاراتك الرقمية والتقنية والتكنولوچيَّة في ظل االجتاه املتزايد نحو   -

التعليم  التكنولوچيا احلديثة في خدمة عمليَتي  التعلم االفتراضي واإللكتروني، وتوظيف 

والتعلم.

ر الطالب والتالميذ بأن اإلصابة بكورونا أو غيرها من األوبئة واألمراض اخلطيرة هي  َذكِّ  -

قَدٌر من قدر الله، وال شيء يتم في كون الله إال بقدر الله، وأنه ال عالقة لإلصابة باملرض 

باإلميان والكفر، وال باملُعتَقد الديني أو التوجه السياسي أو الفكري أو غيره.

ع الطالب والتالميذ على مواجهة ومنع التمييز ضد اآلخرين، ناقش معهم ردود الفعل  َشجِّ  -

ح لهم أن اخلوف والتمييز قد يجعل كلمَة واحدَة قد  التي قد يعاينونها نتيجًة للتمييز، َوضِّ

م وَتصُم البعض قد يدفع الناس إلى جتنُّب  تعني الكثير، واستخدام العبارات التي ُتسمِّ

اتخاذ اإلجراءات التي تقيهم من املرض خشيًة متييزهم عن غيرهم.

ثالًثا: رسائل ونصائح إىل التالميذ والطالب:
تها، فهو ثمرتها وغاية وجودها  ُيعدُّ الطالب احملور الرئيس واألساس في العملية التعليمية بُرمَّ

لهؤالء  واملتكاملة  واملتوازنة  الشاملة  التنمية  حتقيق  هو  التربوية  العملية  من  األساس  والهدف 

في  كفاءًة  أكثر  ليصبحوا  واجتماعًيا؛  ووجدانًيا  وصحًيا  وخلقًيا  ودينًيا  وعلمًيا  فكرًيا  الطالب 

التعامل والتكيُّف مع مطالب احلياة. 

 ويف هذا اإلطار نوجه عدًدا من الرسائل إلى أبنائنا الطالب والطالبات كما يلي:
رات املناسبة  التزم بالنظافة والطهارة الشخصية، وغسل اليدين باملاء والصابون أو املُطهِّ  -

كل فترة، واعلم أن هذا جزء من دينك وإميانك بربك.

استخدم أدواتك الشخصية فقط، وال تبدلها مع اآلخرين، وال تستخدم األدوات الشخصية   -

أليِّ شخٍص آخر.

م يديك بالكحول أو غيره بعد مالمسة أسطح األثاث املدرسي؛ مثل املناضد واملقاعد  َعقِّ  -

وغيرها. والشبابيك  األبواب  ومقابض 
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ال تلمس عينيك أو فمك أو أنفك من دون تطهير أو غسل لليدين.   -

حافظ على التباُعد اجلسدي عن أي شخص آخر مبسافٍة ال تقلُّ عن ذراعك ممدوًدا أو نحو   -

متر.

حافظ على ارتداء الكمامة وبطريقة صحيحة.  -

جتنَّب االقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض السعال أو العطس أو ارتفاع احلرارة،   -

وغيرها من أعراض نزالت البرد.

ل بني املقاعد بال داٍع، وااللتزام باملكان احملدد لك. عدم التنقُّ  -

ازات خاصة في الباص املدرسي أو اجلامعي. ارتداء القفَّ  -

اطلب املشورة الطبية وبسرعة وبال تردد في حال اإلحساس بارتفاع درجة احلرارة أو   -

وغيره. والسعال  العطس 

جتنَّب مصافحة الزمالء واألصدقاء واملعلمني.  -

امتنع عن تناول أية أطعمة أو مشروبات مكشوفة في الشارع.  -

اشرب الكثير من املياه، وتناول وجبات غذائية صحية متكاملة.  -

والصابون  باملاء  املرفق  اغسل  ثم  السعال،  أو  العطس  عند  أنفك  على  اليد  ِمْرَفق  ضع   -

آخر. مطهر  أي  أو  بالكحول  والتعقيم 

مارس الرياضة اخلفيفة وال تهملها، وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتقوية اجلسم واجلهاز   -

املناعي.

ر به، فرمبا  ئ من َرْوعه وال تتنمَّ َأظِهر التعاُطف والتعاُضد مع أي شخص مريض، وهدِّ  -

ما. يوًما  مكانه  في  تكون 

التركيز  على  حفاًظا  ساعات؛  سبع  ومبتوسط  كافية  ساعات  لعدد  النوم  على  احرص   -

أخرى. جهة  من  مناعتك  وتقوية  جهة،  من  والتعلم  للتعليم  املطلوب 

وتوظيف  الذاتي  التعلُّم  وكيفية  اإلنترنت،  عبر  املدرسني  مع  التفاعل  كيفية  على  ب  تدرَّ  -

التعليم. في  احلديثة  والتكنولوچيا  التقنيَّات 

رابعـًا: رسائل ونصائح إىل أولياء األمور:
ر البيت للمشهد كخيار  من أهم جتلِّيات أزمة كورونا تعليمًيا - على مستوى العالم - تصدُّ

حتمي ليصبح وسيًطا تعليمًيا شبه رسمي، وإن اختلفت تطبيقات هذا اخليار من دولٍة ألخرى، 
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ومن نظاٍم تعليمي إلى آخر، ولكن وفي كل األحوال أصبحنا أمام شراكة تعليمية بني مدرسة 

التلميذ أو الطالب وبيته.

ويف هذا السياق نقدم عدًدا من الرسائل والنصائح إلى أولياء األمور كما يلي:
عة تساعد التلميذ أو الطالب على العودة اآلمنة إلى املدرسة  تهيئة بيئة داعمة وراعية وُمشجِّ  -

ومن دون قلق وتوتر.

استجب إلى أسئلة طفلك أو ابنك وتعبيراته ومشاعره بإيجابية.  -

األوقات  هذه  مثل  في  التوتر  أو  القلق  أو  باإلحباط  الشعور  من  بأس  ال  أنه  ابَنك  َأْعِلم   -

طبيعي. أمر  هذا  أن  َأْفِهمه  بل  واألزمات، 

ُكْن حريًصا على االلتزام بكل تعليمات وإجراءات الوقاية الصحية؛ حتى تكون قدوًة ألبنائك   -

في هذا الصدد.

التعلُّم  التفاعل مع املدرسني عبر اإلنترنت، وكيفية  بتدريبهم على كيفية  وُقْم  أبناءك  علِّم   -

التعليم. في  احلديثة  والتكنولوچيا  التقنيات  وتوظيف  الذاتي 

يهم الدروس عن  قم بتوفير الدعم النفسي واالجتماعي والوجداني ألبنائك أثناء َتعلُّمهم وَتلقِّ  -

ُبعد، فللوالدين دوٌر غاية في األهمية - وخاصًة هذه الفترة - في التوجيه واإلرشاد والدعم 

والتشجيع وتوفير املناخ األسري والتربوي املواتي للتعليم والتعلم.

اآلمنة  العودة  أجل  كافة؛ من  املستويات  على  تتكاتف كل اجلهود  أن  ينبغي  النهاية،  وفي 

واملستقرة واملشجعة ألبنائنا للمدارس في ظل كورونا، كما إنه ال ُبدَّ من املتابعة اجلادة واملستمرة 

اجلميع،  على صحة  وحفاًظا  لتطبيقها  ضماًنا  املدارس؛  داخل  الوقائية  االحترازية  لإلجراءات 

لتصبح بعد ذلك ثقافًة صحيًَّة يعتنقها اجلميع.
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مصر واإلدارة الناجحة لألزمة: ازدهار التعليم بعد كورونا

أ.د. محمود عطا محمد علي مسيل *

للمرة األولى في التاريخ جند أن االجتاهات والدوائر الرئيسة لألمن القومي املصري باتت 

الفترة  خالل  أليِّهما  ميكن  كان  األزمات،  من  بالعديد  تنذر  وتهديداٍت  ومخاطَر  تواجه حتدياٍت 

املاضية أن تتطور وفًقا لتقديرات مختلفة إلى َحدِّ الوصول إلى املواجهات العسكرية، ولكن الدولة 

دة أنها بهذه  املصرية أدارت تعقيدات وتشابكات هذه األزمات برشادة وعقالنية حُتسب لها، ُمؤكِّ

اإلدارة رسالة سالم للعالم )١(. 

لقد انقلب العالم فجأًة بني عشيٍَّة وُضحاها، إصابات للماليني من البشر، وَوَفيات وفقدان 

لألحباب ولألصدقاء، وحظر جتوال وتباُعد اجتماعى، وتوقف حلركة احلياة من وسائل مواصالت 

ومدارس وجامعات، ومصانع، وتبدو ملن ال يعرف أنها حرب عاملية ثالثة، ولكن لم تكن هكذا، إمنا 

ي كورونا املستجد Covid.19، ظهر في مدينة يوهان  اء ڤيروس ال ُيرى بالعني املجردة ُسمِّ َجرَّ

ى جائحة كورونا  ل ما ُيسمَّ الصينية في نهاية عام 20١9 م، وانتشر في معظم أنحاء العالم، وشكَّ

أو وباء كورونا، كما صنَّفتها منظمة الصحة العاملية )2(. 

إن األزمة التي أنتجها ڤيروس كورونا املستجد Covid.19 هي أزمة كبيرة فعاًل، فلم يحدث 

ة من قبل، يتمنى الكثيرون عودة احلياة  أن مت إبطاء احلياة على سطح الكوكب كليًة بهذه احِلدَّ

إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء بحيث ال تكون اجلائحة سوى مجرد فاصل تعود بعده احلياة 

تغير  آثاًرا   - األرجح  على  بهذا احلجم سُتخلِّف -  أزمًة  أن  غير  يكن،  لم  كأن شيًئا  الطبيعية 

ا اعتدناه من قبل، فيظهر لنا شكل  طريقتنا في احلياة بحيث تختلف احلياة الطبيعية اجلديدة عمَّ

جديد للحياة الطبيعية )٣(. 

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ، كلية التربية - جامعة الزقازيق  - مصر.
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ولقد لعب املوقع اجلغرافي ملصر دوًرا كبيًرا في انتقال األوبئة إليها، حيث أنها متثل نقطة 

أو  القدمي  تاريخها  ولقد شهدت مصر في  العسكرية،  للغزوات  أو  الدولية  للتجارة  التقاء رئيسة 

احلديث أو املعاصر انتشاًرا ألشكاٍل كثيرٍة من األوبئة، ففي عام ١88٣م على سبيل املثال ظهر وباء 

الكوليرا في مدينة دمياط ومنها انتقل إلى باقي أرجاء مصر، وبلغ عدد من ماتوا بسببه )40( ألًفا، 

وكان اخلديِو توفيق بنفسه ُيشرف على إجراءات مواجهة هذا الوباء، وظهر مرًة أخرى عام ١895 

في مصر بسبب رحالت التجار وزوار مصر من اخلارج، وظهر مرًة أخرى عام ١947م مبحافظة 

الشرقية في قرية القرين التابعة ملركز "أبوحماد"، أصاب ما يقرب من )20( ألًفا ُتوفِّي نصفهم )4(. 

ومن أشهر األطباء في التاريخ الذين واجهوا هذه األوبئة: حتوت املصري - مؤسس علم 

امليكروبات، الدكتور/ على رضوان )980-١06١م( وكان رئيًسا لألطباء في القاهرة أيام الظاهر 

بيبرس واملستنصر بالله، علي بن أبي احلزم املشهور بابن النفيس في عصر املنصور قالوون وله 

ُمؤلَّف اسمه "الشامل في الطب"، والدكتور علي باشا إبراهيم وكان مديًرا لقسم األوبئة في وزارة 

الصحة، وقد وفر تطعيًما لكل حجاج بيت الله احلرام في عام ١902م )5(. 

ولعل الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أثناء أزمة كورونا كان من أكثر قادة العالم الذين 

اهتموا ببث الطمأنينة في نفوس املواطنني، بأن بالدهم قادرة على جتاوز تلك األزمة اخلطيرة 

عت العالم كله بسالم وبأقل اخلسائر البشرية واالقتصادية، وذلك على عكس قادة آخرين  التي روَّ

أثاروا فزع شعوبهم، وهذا يرجع إلى ثقة الرئيس في قدراتنا على مواجهه األوبئة، وهي القدرة 

التي صاغتها خبرات تراكمت لدينا في مواجهه أوبئة سابقة؛ خاصة في العصر احلديث )6(. 

لتشمل كل  امتدت   Covid.2019 لڤيروس كورونا املستجد  السلبية  اآلثار  أن  املؤكد  ومن 

مؤسسات املجتمع، وفي القلب منها املؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها ونوعياتها؛ فقد 

توقفت العملية التعليمية في صورتها الطبيعية بجميع أبعادها، وتعطلت عمليات التدريس التي 

تتم من خالل املنهج املقرر وتوقفت املدرسة واجلامعة عن القيام بأدوارهما التعليمية والتربوية، 

باعتبارهما مركًزا ملمارسة األنشطة االجتماعية والتفاعل اإلنساني، والتي لها دوٌر أساٌس في 

عمليات تعلُّم الطالب وتطورهم. 

ومع ازدياد أعداد املصابني قامت احلكومة املصرية باتخاِذ ُحْزمٍة من اإلجراءات الوقائية 

للحد من انتشار العدوى، وعلى رأسها توقف حضور التالميذ والطالب في املدارس واجلامعات، 

وكان من هذه اإلجراءات ما يلي:
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أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في جميع املراحل الدراسية وإلغاء امتحانات   -١

الفصل الدراسي الثاني، ومت تكليف الطالب بإعداد مشاريع بحثيَّة ووفًقا ملعايير محددة، 

تختلف من مرحلة ألخرى، وُتعدُّ هذه املشاريع البحثية شرًطا النتقال الطالب في الصفوف 

الدراسية من الثالث االبتدائي وحتى الثالث اإلعدادي )7(. 

بتاريخ 2020/4/١8م  جلسته  في  للجامعات  األعلى  املجلس  ناقش  نفسه،  الوقت  وفي   -2

 :)8( منها  كورونا،  ڤيروس  بأزمة  الصلة  ذات  القرارات  من  مجموعة 

 أ- استكمال املناهج الدراسية بنظام التعليم عن ُبعد حتى يوم اخلميس 2020/4/٣0م. 

ب- بالنسبة إلى طالب فَرق النقل يلغى إجراء االمتحانات التحريرية والشفوية اخلاصة بالفصل 

الثانى على أن تستبدل بإحدى الوسيلتني اآلتيتني: 

إعداد الطالب رسائَل بحثيًَّة مقبولة )مقال، مشروع بحثى، بحث مرجعي( في املقررات   -

اجلامعة.  تضعها  التي  الضوابط  ضوء  وفي  الثاني،  بالفصل  اخلاصة 

عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت ُتدرس في هذا الفصل بالنسبة إلى الكليات   -

املقيد بها أعداد محدودة من الطالب، وفي البديلني ال ُترصد درجات وُيعتبر الطالب ناجًحا 

أو راسًبا فقط.

وفي ضوء هذه الظروف واألحوال من املتوقع أن تزدهر إدارة العملية التعليمية عبر اإلنترنت 

الدراسية  الفصول  إلغاء  يتطلب  ال  بشكٍل  واملعلمني  الطلبة  بني  التواصل  حيث  املستقبل،  في 

من  العديد  يحقق  تكنولوچًيا مما  املدارس  من  العديد  إدارة  دراسة  املمكن  ومن  واالمتحانات، 

الزحام،  وتقليل  الفصول  كثافة  وتقليل  املستقبل،  في  مدارس  بناء  توفير  منها  للدول،  الفوائد 

وميكن أن تؤدي شركات االتصاالت دوًرا مهًما في هذا املجال، وذلك بتخفيض أسعار خدماتها 

إلجناز  واملوظفني  التعلم،  عملية  ملباشرة  الطلبة  مثل  معينة  لفئات  تفضيلية  ميِّزات  وتخصيص 

 .)٩( للجمهور  أعمااًل خدمية  إذا كانت  أعمالهم؛ خصوًصا 

وإذا كانت الدولة قد جنحت في إنهاء العام الدراسي 2020/20١9 بنجاح ال ميكن إنكاره 

العالى، ومبساعدة كثير من مؤسسات املجتمع األخرى، فإن  والتعليم  التربية  ممثلة في وزارة 

العام الدراسي القادم 202١/2020م سوف يشهد استمراًرا النتشار ڤيروس كورونا وإن كان 

اخلريف  بداية فصل  مع  للڤيروس  الثانية  باملوجة  ى  ُيسمَّ ما  احتمال حدوث  مع  أقل،  مبعدالٍت 

والشتاء؛ كل ذلك يفرض على الدولة عمل ترتيبات مختلفة للعام الدراسي القادم، وهو ما أعلنه 
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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي من إجراءات ملواجهة ڤيروس كورونا، سواء بتحديد أيام معينة يذهب فيها الطالب إلى 

التعليم  بنظام  ُيسمى  ما  على  اجلامعات  واعتماد  املدارس،  في  الفصول  كثافة  لتقليل  املدارس 

الهجني، الذي يجمع فيه الطالب بني احلضور أياًما محددة إلى اجلامعة واالستفادة من نظام 

التعليم عن ُبعد في أياٍم أخرى. 

وباإلضافة إلى ذلك هناك مجموعة من التوجيهات التي يجب مراعاتها، سواء من املؤسسات 

الطالب  تهيئة  في  بها  االلتزام  ُيْسهم  أن  والطالب، ميكن  األمور  أولياء  من  أم  ذاتها  التعليمية 

الستقبال العام الدراسي اجلديد في ظل ڤيروس كورونا املستجد Covid.19 بصورة أفضل، من 

ذلك على سبيل املثال: 

املستمر  والتعقيم  املكان،  بنظافة  االهتمام  خالل  من  الطالب  الستقبال  املدارس  تهيئة   -

إلخ.  واملالعب....  امات  واحلمَّ الدراسيَّة  والقاعات  الفصول  وتهوية 

احلرص على تقليل الكثافة الطالبية سواء في الفصول أم القاعات الدراسية، وهو ما ميكن   -

حتقيقه من خالل الدوام اجلزئّي للطالب. 

توفير غرف عزل في املدارس واملؤسسات التعليمية حتسًبا لظهور أي أعراض على أي   -

طالب. 

االهتمام بتوفير الرعاية الصحية للطالب، من خالل حتديد طبيب ُمعنيَّ ملدرسٍة أو أكثر، مع   -

وجوٍد دائٍم للزائرة الصحية باملدرسة. 

االهتمام بتوعية الطالب من خالل اإلذاعة املدرسية بالڤيروس ومظاهره، وأسباب انتشاره   -

وكيف ميكن مقاومته، باإلضافة إلى ذلك االستفادة من امللصقات والبوسترات التوعوية 

في كل مكان باملدرسة. 

فرض إجراءات وقائية تضمن حماية الطالب وجميع العاملني في املؤسسات التعليمية من   -

العدوى؛ مثل: توفير أجهزة قياس احلرارة، وتنظيم دخول وخروج الطالب إلى املدرسة أو 

قاعات الدروس. 

االهتمام بالتربية الرياضية؛ خاصة بعد ما أعلنته الوزارة من أنها ستكون مادة جناح   -

ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  بني  التعاون  إطار  في  وذلك  النقل،  سنوات  في  ورسوب 

الرياضة.  وجهاز  الشباب 
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ويف مقابل ما تقوم به الدولة من جهود نرى أن على األسرة وأولياء األمور، بل والطالب 
ف مع الظروف اجلديدة، مع مراعاة االلتزام مبا يلي:  أنفسهم، جهًدا كبيًرا يف التكيُّ

توعية الطالب لالهتمام بالنظافة الشخصية وغسل األيدي بشكل مستمر وعدم املصافحة   -

الطالب. بني 

أن يكون الطالب حريًصا على ارتداء الكمامة واالهتمام بالتباُعد االجتماعي.   -

أن حترص األسرة على إرسال الطعام الالزم ألبنائهم لتقليل اختالط الطالب أثناء شراء   -

املدرسة.  كانتني  إغالق  بعد  خاصة  الطعام؛ 

أن تهتم األسرة مبمارسة الرياضة وخاصًة بالنسبة إلى األطفال في هذه املرحلة؛ نظًرا   -

يومني.  من  أكثر  املنزل  في  لوجودهم 

في إطار تقنني الدروس اخلصوصية وعودة مجموعات التقوية في املدارس في ضوء القرار   -

الوزارّي اجلديد، على األسرة أن تدعو األبناء لالستفادة من هذه املجموعات. 

أن تكون األسرة حريصًة على دعوة األبناء ومساعدتهم على االستفادة من نظام التعليم   -

وبنك  والتعليم  التربية  وزارة  موقع  على  املوجودة  املختلفة  الدراسيَّة  واملناهج  ُبعد،  عن 

املعرفة. 

أن تهتم األسرة بدعوة األبناء لالستفادة من مكتبة الدروس اإللكترونيَّة للمرحلة الثانوية،   -

تفاُعليَّة.  إلكترونيَّة  كتب  خالل  من  جديدة  تعليمية  منصة   ،)E-Book( فهناك: 

املراجـع:
أحمــد ناجــي قمحــة، االجتاهــات احلاكمــة للسياســة اخلارجيــة املصريــة فــي ســت ســنوات، مجلــة السياســة . ١

الدوليــة، العــدد )22١(، يوليــو 2020م، ص6. 

عبداملســيح ســمعان يوســف، تأثيــر انتشــار جائحــة كورونــا فــي البيئــة العامليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، . 2

العــدد )22١( يوليــو 2020م، ص 62. 

ــة . ٣ ــا، مجل ــد كورون ــا بع ــم م ــة لعال ــا: رؤى متنافس ــر واأليديولوچي ــال عبداجلــواد، االســتمرارية والتغي جم

الدميقراطيــة، العــدد )79( يوليــو 2020، ص 22. 

ســيد اخلمــار، معــارك املصريــني ضــد األوبئــة عبــر التاريــخ، مجلــة أحــوال مصريــة، العــدد )77(، يوليــو . 4

2020م، ص ص ١68-١72. 

ســيد اخلمــار، معــارك املصريــني ضــد األوبئــة عبــر التاريــخ، مجلــة أحــوال مصريــة، العــدد )77(، يوليــو . 5

2020، ص ١7٣. 



214
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

عبدالقادر شهيب، رؤساء.. وكورونا، كتاب اجلمهورية، أغسطس 2020م، ص ص ١8١- ١82. . 6

ــول . 7 ــة أح ــة، مجل ــم املصــري.. رؤى نقدي ــى التعلي ــة ف ــتراتيـچيَّة املواجه ــا واس ــة كورون ــس، أزم ــل أني  أم

مصريــة، العــدد )77( يوليــو 2020م، ص ص ١07 - ١08. 

املجلــس األعلــى للجامعــات، اإلدارة املركزيــة لشــئون الســكرتارية التنفيذيــة وجلــان قطاعــات التعليــم . 8

اجلامعــى والعالقــات الثقافيــة، اإلدارة العامــة لشــئون الســكرتارية التنفيذيــة، أمــني املجلــس األعلــى 

2020/4/١9م.  للجامعــات، 

ســما ســليمان، كورونــا.. قــراءة فــي إدارة األزمــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )220(، أبريــل 2020م، . 9

ص ١40. 
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إدارة التمدرس والتمدرس االفرتاضي

يف عصر كوفيد - 19

أ.د. عبد الجواد السيد بكر *

بوضع  عليها  وقام  األبناء،  تربية  أجل  املجتمع من  عليها  وقام  أقامها  أداٍة  املدرسة، خيُر 

الفلسفات واألهداف وحدد لها السياسات، وتبع ذلك بناء وتأسيس املناهج واملقررات وأدوات 

وُسُبل ومناذج التدريس. وتركز الورقة على اإلدارة الوالديَّة التشاُركيَّة مع املعلمني وإدارة املدرسة 

في عصر كوڤيد - 19، وأهمية تغيير منط التعليم التقليدي ليصبح تعلًُّما نشًطا )*( ُمَتمْدِرًسا 

افتراضًيا إلى حني.

املاضي واحلاضر،  عبر  تطوره  توفيره في سياقات  بتوفير كل ما ميكن  املجتمع  قام  فقد 

إعداًدا للمستقبل ووقت األزمات والكوارث الطبيعية واألخرى الصحية واجلائحات، التي كانت أو 

ًرا. قد تكون قَدًرا ُمقدَّ

وهنا نأتي إلى بيت القصيد. كيف تواجه املدرسة سطوة اجلائحة كوڤيد - 19، واملدرسة - 

قصًدا - تعني نظاًما تعليمًيا متكامًل. لقد داهمت اجلائحة دول ومجتمعات العالم )مارس2020(، 

واستدعت بقاء املجتمعات البشرية كافًة، قابعًة في منازلها ومساكنها غير مستوعبة )ماذا حدث(، 

ت على املؤسسات في تنوعها وتعددها )كُجلْموِد صخٍر حطَّ من َعٍل(، وذهبت املجتمعات  وانقضَّ

ًفا وتعايًشا مع واقع الوباء سريع االنتشار، ولكن جاءت األم )املجتمع(  ًرا لألمر وتكيُّ تفكر تدبُّ

بت من األبناء والباحثني  لتحتضن أداتها في تربية أبنائها ووليدها )املدرسة(. وبدأت مَبْن علَّمت ودرَّ

ة، كلية التربية - جامعة كفر الشيخ - مصر. * أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليميَّ
)*( التعلم النشط )Active learning( عبارة عن حزمة أساليب التدريس التي تركز على املتعلم وحتمله مسئولية 

تعلمه. وله أهميته في التعلم اإللكترونى والتعلم من ُبعد. ميكن الرجوع إلى:

 https://ar.wikipedia()accesseddata21sep2020. Pearson, Active learning, white paper, 2016, 
6pp.
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والعلماء واإلدارات واملتخصصني ُكلٌّ في مكانه بالعمل بذكاء وإخلص من أجل املواجهة، ليست 

املواجهة وحل املشكلت الناجمة عنها وحدها، ولكن من أجل بقاء اإلنسان واملجتمع ذاته، املجتمع 

البشري اإلنساني. وجاء السؤال كيف نتعلم مع كوڤيد - 19؟، كيف نربي األبناء وقت اجلائحة؟ 

ي وتربي فلذات األكباد األطفال؟ ما الشكل  كيف حتافظ األمم على ثرواتها البشريَّة؟ كيف تنمِّ

العلجي املطلوب؟ ما النماذج اإلدارية والتعليمية وما وسائط التعليم؟ وما السياسات التعليمية 

التي يجب تبنِّيها في مثل هذه الظروف الطارئة، )جائحة آنية(؟ وُطرحت هذه األسئلة فور إغلق 

املدارس - أداة املجتمع في بناء وتربية اإلنسان وتنمية الطفولة املبكرة وفي كل أشكال التنمية 

والتطوير - في أرجاء املعمورة كافًة وطال األَمد في اإلغلق والفتح اجلزئي، هنا يأتي سؤال: 

ع لفتح املدرسة؟ كيف يكون احلال؟ وكيف تكون أدوار اآلباء واملعلمني وإدارات  ر املُتوقَّ ما التصوُّ

املدارس واألجهزة املعنية كافًة بالعمل التربوي على املستويات احمللية والقومية؟ األسئلة عديدة 

وتطول الكتابات عن إجاباتها وعن دراسة احلال وبحث الفعل في هذه الظروف وتلك البيئة، لقد 

كان سياًقا ُمفاجًئا متغيًرا .

وتقدم الورقة، من خلل النظر في بعض األدبيات)1(، ماذا قدم السياق العلجي في اإلطار 

رات ُوِضعت في االعتبار ُقَبيل أو عند افتتاح املدارس في عدٍد  الدولي من مناذج ومداخل وتصوُّ

من دول العالم، وهذه النماذج واملداخل ال متثل مسًحا بحثًيا شامًل مكثًفا، ولكنها تفيد في وصف 

وحتليل سياسات وإدارة التعليم والعلقات التشاُركية بني األسرة واملدرسة، وميكن سرد ذلك في 

نقاٍط أساسيٍَّة ِسّت كالتالي:

أوًل: هناك تأثير غير مباشر ناجم عن إغلق املدارس على الطلب؛ وكذا اآلباء يحتاج  	-
ونفسي. اجتماعي  وتفسير  دراسة  إلى 

الدراسي،  الفصل  اختزال حجم  تناولها، على  ُأتيح  التي  النماذج  تركز معظم  ثانًيا:  	-
على  واحملافظة  الطلب،  بني  الفيزيقيَّة  املساحات  زيادة  مع  املدارس  فتح  فمراعاة 

بني  فيما  محدود  تدخل  مع   )defind groups( الطلب  بني  املعروفة  املجموعات 

املدرسة. داخل  السريع  االنتشار  فرص  لتقليل  وذلك  املجموعات؛ 

ثم  البداية،  في  مرحلًيا  فتًحا  املدارس  فتح  يكون  أن  على  الدول  بعض  زت  ركَّ ثالًثا:  	-
 )degree of stagering( حتديد فترات توقف باعتبار توقيتات الراحة داخل املدرسة

(break time).و
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 ،)alternatives( وبدائل الورديات )shift( رابًعا: تستخدم بعض النماذج نظام الورديَّات 	-
جداول  الدول  بعض  وحددت  األسبوع.  خلل  األيام  في  بدائل  أو  ظهيرة،   - صباح 

دراسية مثل اجلداول العادية )في غير وقت اجلائحة(.

خامًسا: أعادت بعض الدول فتح مدارس األطفال الصغار فقط من بني مجموعات ُعمريَّة  	-
 ،)accommodate( أو الكبار فقط من أجل التسكني ،)5 - 7(، )7 - 9(، )9 - 11(

وزيادة املصادر: مساحة الفصل، عدد املعلمني وغيرها من املطلوبة في حالة الفصول 

زت دول أخرى على التوسع في عملية فتح املدارس للكبار فقط. صغيرة احلجم، كما ركَّ

سادًسا: أما في حالة املتطلب املهم، وضع أقنعة الوجه )Face Mask(، فقد ألزمت  	-
بعُض النماذج الطلَب واملعلمني بوضع القناع، كما أن هناك دواًل أخرى ال تتطلب أو 

االفتتاح. إعادة  عند  القناع  لوضع  اعتبارات  أية  تضع 

سابًعا: محدودية نظام أخذ املسحات أو الَعيِّنات )SARS-COV-2( في بعض النماذج. 	-
الورقة  فإن  وشمولية،  تعميم  في  ُذكرت  قد  ْكر،  الذِّ سالفة  العامة  املظاهر  كانت  وإن   -

البحثية، حتدد متاًما، عدد ثماني دول واإلجراءات التي وضعتها في عملية الفتح ولكن 

في شكٍل ُمختَصر، وهذه الدول هي: )بلـچيكا، الدمنارك، فرنسا، أملانيا، اليابان، كوريا 

ڤيتنام)2((: وكذا  وسويسرا  اجلنوبية 

بلـچيكا: سارت اإلجراءات اخلاصة بفتح املدارس على نحٍو هو: اإلغلق في 13 مارس   )1(

2020، ثم إعادة الفتح في 18 مايو 2020، مع اعتبار قرارات احملليات ولألطفال الصغار 

فقط، يتم الفتح، وعلى املعلم أن يضع القناع. كما أن أقصى عدد للطلب في احلجرة 

)الفصل الدراسي(، يجب أالَّ يزيد على 10 طلب.

الدمنارك: مت إغلق املدارس في 16 مارس 2020، كما ُأعيد فتح املدارس في 15 أبريل   )2(

2020، ولكن ُطبِّق ذلك على األطفال الصغار فقط، كما حتدد أقصى عدد لألطفال في 

الفصل الواحد 12 طفًل .

فرنسا: مت اإلغلق في 16 مارس 2020، وسبق اإلعلن في بعض املقاطعات بتاريخ 3   )3(

مارس 2020، وُأعيد فتح املدارس في 11 مايو 2020، ولكن للصغار من األطفال ولكن 

ال يوجد حدود لعدد األطفال في الفصل الواحد، وفي املدرسة الثانوية ال ُبدَّ من وضع 

القناع.
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أملانيا: مت اإلغلق بني 3 مارس، 16 مارس 2020، كما متت إعادة الفتح في 4 مايو   )4(

2020، ولكن الفتح لَقداَمى الطلب فقط، وال يزيد حجم طلب الفصل على 10 طلب، كما 

أن وضع القناع ليس أمًرا ضرورًيا ملن يثبت التحليل سلبية كوڤيد عنده. وضرورة التباُعد 

بني الطلب داخل املدرسة.

اليابان: مت اإلغلق في 2 مارس 2020، وافتتاح املدارس في 24 أبريل 2020، وإعادة   )5(

ثبات في  يوجد  أنه ال  )may vary(، كما  الصغار من األطفال بحسب احلاالت  دخول 

أيام فتح املدرسة، ولكن القناع مطلوب لألطفال أيًضا وعند الضرورة تقليل حجم الفصل 

د عدد معني. )Class size( وذلك بحسب احلاالت، ولم ُيحدَّ

إعادة  متت   ،2020 يونيه   8 وفى   ،2020 مارس   2 في  اإلغلق  مت  ة:  اجلنوبيَّ كوريا	  )6(

الفتح لكل األعمار من الطلب، وحتددت َسَعة الفصل بنسب تتراوح بني %33 - %67 

من األعداد املعتادة، وبدائل )shift( الورديَّات بني بني وبدائل األيام ال يوجد فهي ثابتة، 

واختبار  اليد،  غسل  مرات  عدد  وزيادة  الفيزيقي  والتباُعد  الوجه  قناع  وضع  وضرورة 

بل ضروري. ثابت  احلرارة  درجات 

سويسرا: مت اإلغلق في 16 مارس 2020، والفتح في 11 مايو 2020، ولكن لفئة واحدة:   )7(

لنظام  بدائل  يوجد  وال  املعتاد،  عن   %50 للفصل  َسَعة  وأقصى  فقط،  الصغار  األطفال 

والتباُعد  الوجه  بقناع  االلتزام  لأليام، مع ضرورة  بدائل  هناك  ولكن   )shift( الورديات 

الفيزيقي وزيادة عدد مرات غسل اليد وقياس درجة احلراة.

ڤيتنام: مت إغلق املدارس فيما بني 28 فبراير 2020، 21 مارس 2020، كما متت عملية   )8(

إعادة الفتح في 18 مايو 2020، ولكل األعمار كما أن حجم الفصل في املعدل العادي وال 

يوجد بدائل وورديات، وال بدائل أيام، وضرورة وضع قناع الوجه، وال تقليل حلجم الفصل 

وضرورة التباعد الفيزيقي.

ويتضح من السرد السابق للتََّمْدُرس وإعادة التمدرس في مناذج الدول سالفة الذكر، أن 

هناك حذًرا من زيادة أعداد املصابني من أفراد مجتمعات هذه الدول بسبب ذهاب األطفال إلى 

ُيقدر حسب  الوبائي  االنتشار  في  االشتباه  نوع من  فهناك  العلمي  اإلجماع  املدارس، وحسب 

إجراءات عملية إعادة فتح املدارس.

وتدلل النقاط سالفة الذكر في األمناط التي ُذكرت سلًفا على أهمية التمدُرس االفتراضي 



219
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

رات الدراسية حسب النمط املستخدم في التعلُّم الذاتي أو  والتعلُّم الذاتي، وضرورة جدولة املُقرَّ

.)3()School based) Feeding programe

َتستِجب إلغلق  لم  التي  الدول  السويد، فهي من  أيًضا، حالة  ْكر  بالذِّ أنه من اجلدير  كما 

املدارس بصفة كلية، ولكن مت اإلغلق للمدارس الثانوية في فترة محدودة بني 18 مارس، 4 يونيه 

تأثير إغلق  السابقة من األطفال، وكان  النماذج  باملدارس في  امللتحقني  2020، أن 65% من 

املدارس واضًحا على هؤالء، وقد انعكس بدوره على اآلباء وعلى املجتمعات؛ كما أدى إلى إحداث 

له أهميته  السائدة في مستوى املجتمعات احمللية، وهناك سؤال  الثقافية  تغييرات في األمناط 

التربوية وهو عدد أيام أو طول العام الدراسّي وتأثير ذلك في تربية األبناء، فنجد أنه في الوضع 

التقليدي من دون كوڤيد 180 يوًما في العام، كما أنه قد يصل إلى 240 يوًما مدرسًيا أيًضا في 

بعض الدول. وفى ظل جائحة كوڤيد، ما األيام التي حُتدد للتدريس في العام الدراسي وبعدما 

مت اختصاره أو سيتم اختصاره مستقبًل من أيام في طول العام الدراسي. وما تأثيرات ذلك 

على األمناط السلوكية في األسرة واملجتمع وُنُظم اإلعاشة؟ وما انعكاسات كل ذلك على األمم 

والشعوب في اإلطار الدولي؟ ولكن السؤال املهم كيف جنعل طفلنا يتعلم في املدرسة في بيئٍة 

جديدٍة، وأيًضا ما طبيعة التمدرس في األيام القادمة مع إعادة فتح املدارس وفي ظل انتشار 

كوڤيد -19؛ مبعنى كيف ُنعلِّم مع كوڤيد؟

لقد أصبح للتمدرس بروٌز مهمٌّ )prominent(، لم يكن من قبل مع املتغير املستجد )كوڤيد(. 

والتمدرس البارز هذا يعني أن كل اآلباء واأُلَسر جميعها في أنحاء العالم كافًة مطلوب منها من 

اآلن فصاعًدا وحتًما مشاركتهم في شكل ومنط التمدرس، وهناك تكوينات جديدة للمدرسة وبنية 

تختلف عن القائم اآلن. لقد كان النظام التعليمي وقت حدوث اجلائحة )واهي الكيان(؛ مبعنى 

األداء هو األسوأ  التعليم، وكان هذا  ُنظم  أداء  الضعف في  نقاط  إظهار  أن كوڤيد تسبَّب في 

في التاريخ كله. لقد تسبب في التأثير على 1.6 بليون متعلم في وقٍت واحٍد تقريًبا، ناهيك عن 

 Fiscal التأثير على العديد من اآلباء، وزيادة مخاطر الضعف جتاه املرأة، وزيادة الضغوط املالية

Preasure، والنقص في متويل مؤسسات التعليم)4(.

ولكن في جانب آخر أفضل، لقد أبرزت اجلائحة واألزمات التي سبَّبتها، صوًرا من التحفيز 

املدرسة  تقوم  لكي  عمومه؛  في  التمدرس  وليد  اإلنساني  الفكري  واإلبداع  واالبتكار  للختراع 

أو  الصني  في  حدث  كما  التلفزيون  باستخدام  متعددة  جديدة  صور  في  التعلم  ويتم  بدورها 
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الراديو أيًضا؛ وكذلك تكوين احلقائب التعليمية املنزلية، وكانت احللول التي قدمها التعلُّم من ُبعد 

)Virtual schooling(، كما ظهر جلًيا دور  والتمدرس االفتراضي،   ،)distance learning(

واضح لآلباء في تعليم اآلباء في تشاُركيَّة مع املعلمني وباقي أجهزة اإلدارة املدرسية. وجتُدر 

املدرسة  مستوى  على  وأدواته  التربوي  العمل  في  جديدة  أدوار  نحو  التوجه  إلى  هنا  اإلشارة 

على  املستمر  والتدريب   )Shadow( Education الظل  تعليم  وأصبح  املنزل،  مع  تشاركية  في 

التمدرس االفتراضي وأدواته وتطبيقاته مع التعلم النشط، أمًرا ُمهًما في العمل التربوي وإدارته 

في صورته اجلديدة )آباء ومعلمني(.

وميكن	إبراز	حالة	فتح	املدارس	يف	الصني	كنموذج	قائم	حالًيا	وذلك	على	النحو	التالي:
كانت الصني، الدولة األولى التي واجهت كوڤيد -19، وكان اإلجراء األول من ِقبل الدولة، 

في  ُيجدول  ما  عادًة  الذي  الدراسي  الفصل  بداية  الدولة،  تأجيل  األزمة،  وطأة  من  تخفف  كي 

التأثير واضًحا  للتدريس، وكان  فبراير، وشمل اإلغلق 60,000 روضة ومدرسة وموقع  شهر 

الساحة  إلى  دفعت  الدولة،  ولكن  كافة.  البلد  أنحاء  في  طفل  مليون   241 وحياة  مجتمع  في 

التعليمية بالبدائل؛ كي تقلل من وطأة ضعف ُسُبل املواجهة من ِقَبِل نظاٍم تعليميٍّ واهن األوصال 

)disruption( ضعيف التفاعل مع املوقف املستجد؛ وكي حتافظ على ضمان استمرارية التعلم 

وذلك عن طريق)5(:

.)initiatives of home study( الدراسة املنزلية  .1

توفير نظام للتعلُّم من ُبعد )distance learning(، أولي عبر اخلط on line، وبتعزيز من   .2

برامج وقنوات التلفزيون الصيني.

وفي شهر مارس 2020، بدأت املدارس الصينية في فتح أبوابها تدريجًيا في عدٍد قليٍل من 

املقاطعات الصينية، تل ذلك معظم القطاعات في مايو 2020.

كما َتلَحظ أن منظمة اليونسيف الدولية )UNICEF(، قد قامت بتعزيز مجهودات عملية فتح 

املدارس. وذلك بإدارة حملة مكثفة وشاملة للتصاالت شعارها: مدرسة آمنة safe-school، وقد 

مت دعم هذه احلملة بتعاوٍن وثيٍق مع وزارة التعليم )MOE( ومركز الصني للسيطرة على املرض 

.)Chinease Center for Disease coutrol & preveation( ومنعه

وإذا كان كل ما سبق، يركز بدرجٍة كبيرٍة على التداعيات، واآلثار الناجمة عن كوڤيد -19، 

فيمكن القول بأنه قد حدث، ما حدث، ولكن ماذا نعمل؟ وكيف نعمل؟ كمجتمٍع مبدٍع في التطوير 



221
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

والبناء وإيجاد احللول وقت األزمات؛ خاصًة في قطاع التربية وتعليم األبناء. أي: كيف نتعلم أثناء 

جائحة كوڤيد -19؟ :

التعلُّم من  أدوات  وقيمًة إلتاحة مًدى واسٍع من  بأن هناك ضرورًة  بالقول  ونبدأ، مباشرًة 

ات اإللكترونية والوسائط املتعددة )حيث ال تتوافر بنية حتتية متكاملة أو منظومية  بعد ومن املنصَّ

للتعليم من بعد في الكثير من دول العالم ومنها مصر(. ودور األجهزة املَْعنيَّة في الدولة، دور 

مهم للغاية في توفير الُبَنى التحتية والتغطية املنهجية تعليمًيا بعد إعلن إغلق املدارس ثم إعادة 

لها  فتحها. تكنولوچيا املعلومات واالتصال )ICT(، وهيئات وعمليات وقوى فنية مدربة، ميكن 

عبر  الدروس  توصيل  عمليات  وتوفير  واملشاركة،  التدريب  في  فرًصا  واآلباء  للمعلمني  تتيح  أن 

اخلط )ON LINE(. وقد يكون ذلك في تفاوت سواء من مرحلة تعليمية إلى أخرى، أم حسب 

التوزيع اجلغرافي في مدارس وقطاعات التعليم املتعددة. ولكن امللحظ أن التطبيقات األبرز في 

ع واخلليط )bended( من األدوات املتكاملة؛ وكذا توظيف أدوات التواُصل  االستخدام، هو التنوُّ

اإللكترونية األخرى وارتباط كل ذلك مع املادة التعليمية املطبوعة )printed(، وميكن القول أيًضا 

التعليمية عبر كل األدوات  الَبثِّ والتغطية  ر عملياِت  ُتيسِّ لها أن  الدخل ميكن  الدول مرتفعة  أن 

النَِّسب املنشورة تصل فيما بني )80 - 85%( وهي نسبة بث وتغطية  املتاحة. ونشير إلى أن 

عالية، ولكن اإلشكالية تبدو أكثر وأكثر تأثيًرا أيًضا على اآلباء واألسر في الدول منخفضة الدخل، 

فهي فيما بني )أدنى من 50% - 50%()6(. وهنا يكون الفقر التعليمي في عصر كوڤيد في الدول 

منخفضة الدخل، والسبب حسب التتبُّع والسياق السابق يدور حول ضعف الُبَنى التحتيَّة؛ مثل 

خدمات توصيل الكهرباء واإلنترنت وخدمات االتصاالت األخرى، كما أن تدنِّي املستوى الرقمي 

في ثقافة اآلباء أو ما قد ُيطلق عليه املُواَطنة الرقميَّة )أميَّة رقميَّة(، إشكالية تشارك فيها أطراف 

اآلباء واملعلمني والطلب واألطفال.

م في بعض الدول؛ كي ندرس ونختار من مجال رؤية أوسع للتطبيق  ولكن دعنا نطرح ما ُقدِّ

 back 19- في نظام مصر التعليمي بقطاعاته املتعددة، حال العودة إلى املدرسة في ظل كوڤيد

During Covid (to school)، حيث ميكن إعطاء إدارات التعليم واملدرسة حقَّ االختيار من بني 

بدائل التخاذ القرار املناسب لآلباء واألسر علي النحو التالي)7(:

عودة الطلب إلى املدرسة بدنًيا )physically(، على أن يتراوح ذلك بني الدوام اجلزئي   -1

والدوام الُكلِّي بحسب ما هو كائن )ظروف كل مجتمع(.
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.)Virtual) schooling بقاء الطفل باملنزل وتعليم الطفل عن طريق التمدرس االفتراضي  -2

ميكن االختيار بني البديلني السابقني، عودة بدنية أو متدرس افتراضي، حسب ظروف كل   -3

مجتمع. 

ْكر، ميكن احلصول على مشورة تربوية بشأنه من  وكل اختيار من االختيارات السالفة الذِّ

الصحية  املراكز  هذه  متثل  حيث   ،)centers for Disease control( مثل  متخصص،  مركز 

في بعض الدول عناصر وأدوات مهمة في بيان املخاطر واملناسب لكل اختيار من اآلباء، حول 

ه الطالب  ر بقيمة وأسباب توجُّ التمدرس أو التمدرس االفتراضى. ولكن َدِع الورقة احلالية ُتذكِّ

إلى املدرسة والتمدرس عموًما، وهذا يشتمل على: الطفل يتعلم بصورٍة أفضل عندما يكون في 

مجموعات تعلُّم أي في املدرسة، والطفل يستفيد من مصاحبة األقران )peer education(، سواء 

في حجرة الدراسة أم أثناء ممارسة النشاط بأنواعه )األلعاب البدنية - املوسيقية.... إلخ(، في 

ظروف التمدرس العادية، وقد يساهم اآلباء في توفير الغذاء لألطفال عند مشاركتهم في برنامج 

تقدمي وجبات لألطفال، وبعض اخلدمات والنشاطات األخرى.

وعند تناول التمدرس االفتراضي كواحٍد من البدائل املطروحة للتعلُّم في عصر كوڤيد - 19، 

ميكن توجيه احلديث التربوي التجديدي إلى اآلباء واملعلمني على النحو التالي:

طفلك لديه من ُيشرف عليه ويتابع َتعلُّمه داخل املنزل.  -1

طفلك ميكنه الولوج إلى برنامج تعليمي عن طريق التكنولوجيا املتاحة والثابتة داخل املنزل   -2

)اإلنترنت مثًل(، وهي ضرورية للتعلم االفتراضي للطفل.

تعلم الطفل االفتراضي يعطي فرًصا للتفاعل احلقيقي مع املعلمني أو تعليم مباشر )حّي   -3

.)Live

درجة نضج الطفل، والنمط املناسب لتعلمه، عوامل مهمة في التمدرس االفتراضي.  -4

وتعليمية  تربوية  وقائع  من  دولية  ومناذج  تقدمي صور  مت  حيث  احلالية  الورقة  نهاية  وفي 

التعلم املدرسي والتعلم  بنَّاءة في اإلرشاد والتوجيه، وبناء تصورات ومفهومات حول  قد تكون 

كوڤيد - 19.  في ظل  االفتراضي  املدرسي 

وميكن	توجيه	الهتمام	إلى	جوانب	لها	أهميتها	يف	العمل	التربوي	وإدارته	يف	عصر	
مثل: كوڤيد؛	
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االهتمام بتشجيع الطفل على وضع قناع الوجه، وتدريبه تدريجًيا على ذلك مع البدء بفترة   -

قصيرة في البداية، ثم زيادة فترات وضع القناع، وهذا التدريب عمٌل تربويٌّ أبويٌّ ُأَسرّي.

التواصل الدائم مع الطفل مع جعل مشاعر احلنان واحلب متواصلة فيما بني الوالدين   -

واألسرة ، وضرورة وضع هدف اإلحساس بالسعادة لدى الطفل، وتوفير وقت االستمتاع 

مع ضرورة اإلصغاء إلى الطفل والصبر على ذلك، وأيًضا احلديث بشكٍل يناسب قدراته 

العقلية.

جائحة كورونا، واقع وحقيقة يجب أن يكون احلديث مع األطفال في صورة شفافة، مع   -

للمعايشة، وليس  إيجابية  لتكوين مشاعر  وتناولها في احلديث  املعاني اإليجابية  اختيار 

الرهبة. أو  اخلوف 

ضرورة االهتمام بجعل الطفل يشعر أن األمر ليس هيًِّنا، وأن هناك مشاعر حقيقية جتاه   -

الوضع الراهن، سواء في حالة وجوده في املدرسة أم التمدرس االفتراضي.

اب؛ أي مصحوبة بصور فوتوغرافية مثًل  ميكن لآلباء تقدمي نصائح لألبناء في شكٍل جذَّ  -

حول القناع وتكوينه وشكله، مع تقدمي بعض الهدايا البسيطة احمُلبَّبة للطفل. ويكون ذلك 

من ِقَبل املدرسني واآلباء، سواء في حالة التمدرس أم التمدرس االفتراضي.
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كيف يستقبل أبناؤنا العام الدراسي الجديد يف ظل كورونا؟

اعتبارات مهمة

رضوى جمال *

مثلت األسابيع القليلة الفاءتة بداية العام الدراسي في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، 

ر األولوياِت هذا العام سالمُة  ي ڤيروس كورونا. وتتصدَّ وقد مت إغالق املدارس من قبل عقب تفشِّ

الطالب واملعلمني، وتشير النتائج إلى أن أكثر من 95% من الدول كانوا يخططون إلعادة فتح 

توظيف  بينها  من  تدابير  عدة  توجد  العدوى،  زيادة  ولتجنُّب  كورونا.  ڤيروس  ملواجهة  املدارس 

معلمني إضافيني لتغطية النقص الناجت عن قلَّة عدد الطالب في الفصول الدراسية، وتطبيق فحص 

درجة احلرارة، والبعد االجتماعي بني الطالب داخل الفصل الدراسي، وتوفير معدات احلماية 

الشخصية للمعلمني والطالب عندما يكونون في املدرسة.

وُيعدُّ إيجاد التوازن بني التعلُّم والسالمة أمًرا صعًبا؛ لذلك سوف تقوم بعض البلدان مع 

ل للتعليم املباشر،  بداية العام الدراسي باالعتماد فقط على التعليم عن ُبعد أو استخدامه كُمكمِّ

ة متكاملة، جتمع بني التليفزيون  باإلضافة إلى أن الطالب سوف يحصلون على دروسهم عبر منصَّ

واإلذاعة واملواد املطبوعة واملوارد عبر اإلنترنت.

الدوافع إلعادة فتح املدارس
وإداراِت  السياسات  إذ يضع صنَّاَع  للغاية؛  معقًدا  قراًرا  املدارس  فتح  إعادة  قرار  وُيعدُّ 

املدارس واآلباَء واملعلمني في مناقشاٍت حادة ما بني القبول والرفض حول السيطرة على املخاطر، 

كما يضع صحة الطفل وصحة املجتمع احمللي أيًضا في صدارة املناقشات، فضاًل عن العواقب 

طويلة األَجل على صحة األطفال ورفاهيتهم وخسائرهم في عدم التعلُّم، وتفاقم أوجه عدم املساواة 

التي تضرُّ بأضعف الفئات وأكثرها حرماًنا. 

* معيدة بكلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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شروط إعادة الفتح
ال ُبدَّ من مراعاة ما يلي قبل فتح املدارس:

1( كيفية االستجابة لنقص املعلمني، إما إذا مرضوا أو إذا كانت هناك حاجة إلى املزيد 

األصغر. الفصول  ألحجام 

 2( التغطية الطبية للمعلمني وتغطية إجازاتهم املََرضيَّة.

3( تكثيف الوعي الصحي عن طريق الندوات الثقافية لدى املجتمع املدرسي داخل املدارس.

4( تطبيق سياسة التباُعد االجتماعي داخل الفصول.

5( تقليل عدد الطالب داخل املدارس واجلامعات وتقسيم الصفوف على عدد األيام.

6( التعقيم اليومي للمدارس واجلامعات قبل الدخول وبعد الدخول. 

7( قياس درجات احلرارة يومًيا.

 8( ضرورة وجود حجرة للعزل. 

ر - ُكُحول(. فات داخل دورات املياه )صابون - ُمطهِّ ازات وتوفير املُنظِّ 9( توزيع الكمامات والقفَّ

10( متابعة الغياب املرضّي للطالب.

11( التهوية السليمة.

12( وجود قاعات رياضية داخل بيئة التعلُّم.

13( منع املصافحة والتقبيل.

كيفية التعلُّم
ال ُبدَّ من تقدمي التعلُّم بأمان داخل الفصول مع مراعاة التباُعد االجتماعي والوقاية املشار 

إليها سابًقا، وأن تكون فترات الدراسة أقل مما سبق، كما يجب أن تكون عودة الطالب في البداية 

اختيارية وأن يكون احلضور متقطًعا والتفاعالت بني الطالب محدودة.

التعليم اإللكرتوني 
وأما فيما يخص التعليم اإللكتروني، فال بد من مراعاة اآلتي:

والشاشات  املختلفة  اإللكترونية  ات  املنصَّ استخدام  كيفية  على  التدريس  هيئة  تدريب   -1

التفاُعلية.
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2- سرعة التعاقد مع وزارة االتصاالت لزيادة رفع سرعة اإلنترنت.

3- عمل جداول للبرامج التعليمية عبر التلفاز. 

التوازن بني السالمة والتعلُّم
م النقاش العاملي واجلهود العاملية، جتدر اإلشارة إلى أن عودة الطالب إلى الفصول  مع تقدُّ

الدراسية املادية على نطاٍق عامليٍّ ال تزال استثناًء وليس القاعدة، حيث أن أكثر من مليار طالب 

)ُقرابة ُثلَثي املتعلمني في العالم( في أكثر من 110 بلدان ال تزال تتأثر بإغالق املدارس وقد ال 

يرون فصولهم الدراسية لبعض الوقت، وسيكون لذلك أثٌر ضارٌّ على حتصيل الطالب في املدارس 

وتعلمهم، وعلى تراكم رأس املال البشري في جميع البلدان. 

وحسب تقديرات البنك الدولي، ميكن أن يؤدي إغالق املدارس حتى اآلن إلى فقدان 0.6 

سنة من التعليم بعد تعديله حسب اجلودة؛ مما يؤدي إلى خفض السنوات الفعلية من التعليم 

األساسي التي يحققها األطفال خالل حياتهم املدرسية من 7.9 إلى 7.3 سنوات؛ مما يؤدي إلى 

فقدان مليارات الدوالرات من األجور املستقبلية. 

وأخيًرا ميكن القول إن جائحة كورونا قد غيَّرت بالفعل الطريقة التي يتعلم بها الطالب في 

جميع أنحاء العالم واملكان الذي يتعلمون فيه، كما يبدو أن املرونة هي األساس ألي استراتيـچيَّة 

ي  د تفشِّ إلعادة فتح املدارس: إعادة فتح املدارس بحذر، واالستعداد لالنغالق مرًة أخرى إذا جتدَّ

اجلائحة، وهذا ليس باألمر السهل في ُنُظم التعليم الغارقة تاريخًيا في التقاليد والصالبة، ولكن 

لتحقيق التوازن بني السالمة والتعلم، يكون النَّْهج األكثر فعاليًة هو التزاوج بني التعليم املادي 

والتعليم عن ُبعد؛ مما يسمح بالتبديل بني االثنني مع احلد األدنى من االضطرابات.
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تحديات تواجه جودة تعلم أبنائنا يف ظل كورونا

وكيف نتغلب عليها

سحر محمد النشار *

مقــدمة:
ُيعدُّ عام ٢٠٢٠، عاًما مليًئا باملفاجآت التي هزت أنحاء العالم كافًة. فهذه السنة اجلديدة التي 

انتظرها اجلميع وترقبوا حلولها لتميزها الرقمي، إال أنها فاجأتنا جميًعا بالعديد من التغيُّرات 

على مختلف مناحي احلياة. ففي الربع األول من هذا العام انتشر وباء كورونا الذي ُيطلق عليه 

أيًضا "كوڤيد -١٩"، وقد بلغ انتشاره معظم دول العالم وأصبح علينا جميًعا اتِّباع العديد من 

اإلجراءات االحترازية، حتى فيما يخص حياتنا النمطية للبقاء ساملني وللَحدِّ من انتشار الوباء. 

التعليم مبختلف  فإن  كافًة،  ومجاالتها  احلياة  مناحي  على  اجلائحة  تأثير هذه  الرغم من  وعلى 

أنواعه ومستوياته تأثر تأثًرا كبيًرا، فقد أثر على املثلث التعليمي بجوانبه كافًة من طالب ومعلمني 

ومؤسسات تقدمي اخلدمة التعليمية من مدارس، وجامعات، ومعاهد، ومؤسسات تعليميَّة أخرى.

أدى انتشار الوباء في بادئ األمر إلى إغالق العديد إن لم يكن كل املؤسسات التعليمية؛ 

قدر  على   - العالج  - مجهول  وباء  انتشار  من  واحلد  والعاملني  الطالب  بهدف ضمان سالمة 

اإلمكان، كما ذكر بيان عن البنك الدولي بإغالق املدارس التي انتشر في محيطها وباء الكورونا. 

ومع انتشار اجلائحة، اختلف املسئولون عن العمليَّة التعليميَّة من حيث احللول التي تبنَّْوها 

ي انتشار الوباء ولضمان سالمة أبنائهم، فبعض املؤسسات اجتهت بشكٍل فوريٍّ  ملواجهة حتدِّ

لُنُظم التعليم اإللكتروني، وآخرون اجتهوا لها بصورة تدريجَيّة أو جزئيَّة نظًرا لعدم استعدادهم 

الكافي املسبق إلجراءات التعلم عن ُبعد، ومؤسسات أخرى جلأت إلى تعليق الدراسة لفترٍة ال بأس 

بها من الزمن دون توفيِر بديٍل تعليميٍّ الئق.

* طالبة دكتوراه بكلية التربية - جامعة حلوان، ومسئولة ضمان اجلودة والبحث بإحدى وسائط التعليم عن ُبْعد- مصر.
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ات التي حلقت بالبالد، فقد تعثرت العديد من املؤسسات التعليمية  وفي ظل الظروف واملُستجدَّ

العام  بأواخر  الكورونا  وباء  ظهور  حلظة  والتربويَّة  التعليميَّة  ها  مهامِّ استكمال  أثناء  املصرية 

لوضع  دائٍم  ٍب  ترقُّ التعليمية في  بالعملية  املهتمني  العديد من  الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وأصبح 

التعليم بالعام اجلديد. 

عات التي سادت البالد بإمكانية انتهاء وباء الكورونا ورجوع احلياة  وعلى الرغم من التوقُّ

كما كانت عليه سابًقا، من خالل إيجاد العالج املناسب له قبل بدء العام الدراسي اجلديد لعام 

٢٠٢١/٢٠٢٠، فإن خطر الوباء ال زال قائًما، وسوف نبدأ عاًما دراسًيا جديًدا يف ظل جائحة 

كورونا خالل األسابيع القليلة القادمة، وأصبح قرار إعادة فتح املدارس قراًرا معقًدا؛ مما 
يضع صنَّاع السياسات وإدارات املدارس واآلباء واملعلمني في حيرة حول ُكلٍّ من ضمان صحة 

األطفال واملجتمع، وحصول األطفال على التعليم األمثل، حيث إن سالمة الطالب واملعلمني في 

ي ڤيروس كورونا تتصدر األولويات كافًة. مواجهة تفشِّ

ظل  في  استفادة  أعلى  لتحقيق  جاهدين  يسعون  التعليمية  العملية  عن  املسئولون  وأصبح 

الظروف الراهنة، من خالل تشريع قوانني جديدة وتعديل قوانني ولوائح أخرى خاصة بالتعليم، 

أو  كلية  بصورة  ُبْعد  عن  والتعلم  التعليم  متطلبات  لتحقيق  الالزمة  االستعدادات  بتوفير  والبدء 

والصحة. التعلم  بني  األمثل  التوازن  وإيجاد  جزئية، 

وعلـى الرغم من سعي املسئولني ومقدمي اخلدمات التعليمية للوصول حللول وتعديالت بالعملية 

التعليمية للحفاظ على صحِة ومشاركِة ُكلٍّ من الطالب واملعلمني، وأمن املجتمعات احمللية بهدف 

ول بني حتقيق أهدافها. مواكبة الظروف الراهنة محلًيا وعاملًيا، فإنه توجد بعض العوامل التي قد حَتُ

بعض التحديات املهمة التي ال ُبدَّ من أخذها يف االعتبار لضمان جودة التعلم ألبنائنا:
 

أ- التحديات االجتماعية والثقافية:
اختلفت ردود فعل أفراد املجتمع نحو انتشار جائحة كورونا ونتائجها وآثارها على أبنائهم 

واملنتظر  الالزم  التطوير  األمل إلحداث  من  كبصيٍص  رآها  من  فمنهم  التعليمية،  العملية  وعلى 

بالعملية التعليمية، ومنهم من زاد قلقه ومقاومته ألثر هذا التغيير.

املعلمني  بعض  من جانب  التعليمية سواء  بالعملية  التطوير  نحو  املقاومة  أشكال  تزداد  قد 

التعليم  وفوائد  بأهمية  إميانهم  لعدم  األحيان  بعض  في  ذلك  ويرجع  األمور،  وأولياء  والطالب 
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اإللكتروني والتعليم عن ُبعد، أو لشعورهم بالقلق من تغيُّر ما اعتادوا عليه سابًقا. فُتعدُّ مصر من 

الدول التي اعتاد أبناؤها ومعلموها وأساتذتها اللجوء لطرق التعليم والتعلم التقليدية للعشرات من 

السنوات، وأصبح اجتياز الطالب الختبارات املراحل املختلفة ومجموعهم الُكلِّي الذي يحصلون 

عليه، هو ما يشغل العديد منهم خالل العام الدراسي، فاالختبارات هي إحدى أهم املؤشرات التي 

ج؛ مما يزيد القلق لُكلٍّ من الطالب وولّي األمر نحو التغيير احلادث. حتدد مستقبل الطالب بعد التخرُّ

وللحد من تلك التحديات االجتماعية والثقافية، فمن املهم أن تدعم الدولة والسياسات اجلوانب 

التالية:

١- نشر ثقافة وأهمية التعليم عن ُبعد والتعلُّم عبر الوسائط اإللكترونيَّة احلديثة، وجعلها ثقافًة 

عامة.

٢- وضع شروط إلعادة فتح املدارس وتعديل سياسات احلضور وعودة الطالب.

٣- تقدمي تعليم آمن واتِّباع تدابير الصحة والسالمة.

٤- اشتقاق سياسات جديدة للحصول على درجات التعليم عبر اإلنترنت، من خالل حتديث 

املقررات اخلاصة مبختلف مراحله. قبل اجلامعي ومواصفات  التعليم  برامج  لوائح 

٥- إعادة تصميم تقنيَّات التعلُّم والتدريس والتقييم، من خالل استخدام أساليب التقييم املتنوعة 

وتوفير بدائل للتقييم مثل؛ وسائل التقييم اإللكتروني الدقيقة، وتوفير وسائل التقييم متعددة 

املراحل خالل العام الدراسي؛ أي العمل على اختبار مهارات الطالب بصورة دورية. ومن 

املهم أيًضا توفير املرونة الجتياز االختبارات من خالل توفير محاوالت مختلفة الجتياز 

الدكتور طارق شوقي  والتعليم األستاذ  التربية  وزير  عليه  وذلك وكما َنصَّ  االختبارات، 

بهدف طمأنة الطالب وأولياء األمور مبرونة النظام اجلديد.

٦- تطوير ُنُظم الرقابة واجلودة على األداء ملختلف املؤسسات التعليمية، وإعداد إرشادات عن 

التقييم مبا تتماشى مع التعلُّم عبر اإلنترنت.

ب- تحديات البنية التحتية واأُلمية الرقمية لسالمة بيئة التعلم:
عند اإلشارة للتحديات التكنولوچيَّة فالبد من اإلشارة إلى ِبْنَيتها التحتيَّة اخلاصة، بتسهيل 

شبكات  من  ُكاًل  التحتية  البنية  وتشمل  الرقمية.  األمية  علية  ُيطلق  ملا  واإلشارة  اخلدمة  تقدمي 

اإلنترنت والكهرباء ومواقع الويب والتطبيقات املختلفة. فمن أجل حتقيق نظام تعليمي إلكتروني 
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فعال عن ُبعد ال ُبدَّ من توفير بنية حتتية قادرة على توصيل اخلدمة للمستخدمني واملستفيدين 

بالعملية التعليمية، دون حدوث أعطال وعلى أعلى مستوى محاكًيا للواقع.

قميَّة أو التكنولوچيَّة، ففي ظل تطبيق نظام تعليمي جديد يعتمد اعتماًدا  أما عن األمية الرَّ

كلًيا على استخدام التكنولوچيا مع انعدام الوعي بطرق استخدامه وبأهميته يشير لوجود نظام 

تعليمي جديد ذي طاَبع تكنولوچي دون مستخدمني؛ مما سوف يزيد من صعوبة إحداث التغيير 

والتطوير الالزم وعدم حتقيق التعليم ألهدافه.

طريق  عن  الرقمي  ل  التحوُّ إلى  والوصول  اإلنترنت،  بتحسني جتربة  ُيوَصى  فإنه  َثمَّ  ومن 

املمارسات. أفضل  من  االستفادة 

جـ - التحديات االقتصادية:
ال زال قطاع التعليم بجمهورية مصر العربية يواجه العديد من أوجه القصور لتمويل العملية 

التعليمية؛ مما يؤدي إلى العديد من أوجه الضعف بداخل نظم التعليم، مما يترتب عليه ضعف 

يؤدي  التكنولوچيَّة احلديثة؛ مما  التقنيات  باستخدام  والتعلم  التعليم  القدرة على حتقيق رسالة 

بدوره إلى مشاكل بجودة مؤسسات التعليم املختلفة، وبدورها تؤثر بصورة كبيرة على ُمخَرجات 

العملية التعليمية. 

وبالتالي ُيوَصى بتوفير جزء من ميزانية الدولة بشكٍل ثابٍت لدعم اإلجراءات الالزمة للتعلُّم عن 

ُبْعد؛ من أجل توفير ميزانية مالئمة للتدريبات الدورية، وإلنشاء بنية حتتية قوية تدعم املؤسسات 

التعليمية كافة، بهدف ضمان استدامة نظام تعليمي فعال.

وباإلضافة للتحديات السابق ذكرها، فالبد أالَّ نغفل عن أحد أهم أركان العملية التعليمية 

وهو "املعلم"، فاملعلمون ميثلون حجر الزاوية للعملية التعليمية فهم املسئولون عن حتضير املواد 

عمليات  تسهيل  في  فعااًل  دوًرا  يلعبون  أنهم  كما  لطالبهم،  املعارف  مختلف  وتوصيل  التعليمية 

بالطالب. املباشرة  لعالقتهم  والتعلم؛ نظًرا  التعليم 

وكنتيجٍة لضيق الوقت الالزم إلحداث التغيير لبدء العام الدراسي اجلديد ومع زيادة أعداد 

اخلدمة  لتقدمي  ُتهيِّئهم  التي  املختلفة  التدريب  ألمناط  املعلمني  من  العديد  يفتقر  فقد  املعلمني، 

التعليمية عن طريق استخدام الوسائط التكنولوچيَّة احلديثة على أكمل وجه. ومن املهم ِذْكُره أن 

الدورات التدريبية اخلاصة باملعلمني ال ُبدَّ من عدم اقتصارها فقط على كيفية استخدام البرامج 
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والتطبيقات املختلفة فحسب، بل أن تتضمن كذلك طرق وأساليب التدريس عن ُبعد املختلفة، بهدف 

تعظيم االستفادة التعليمية عبر الوسائط اإللكترونية.

ولتوفير معلمني قادرين على مواجهة التحديات اجلديدة، فالبد من توفير التدريبات الالزمة 

التعليمية  املؤسسات  والتزام  دورية،  بصورة  ومتابعتها  التعليمية  العملية  تقدمي  عن  للمسئولني 

املختلفة بتحقيق ُخَطط التطوير بصورة فعالة لبلوغ أعلى استفادٍة ممكنة.

كما أنه توجد بعض العوامل األخرى التي تؤثر على فعالية تطبيق نظم التعلم عن ُبْعد، ومنها 

املرحلة التعليمية للطالب وأعداد امللتحقني من الطالب واملوقع اجلغرافي للمؤسسات التعليمية.

ل الكلي أو اجلزئي لعملية  فاملراحل التعليمية التي ينتمي لها الطالب تؤثر على ذلك التحوُّ

زادت حاجُته  التعليمي،  بالسلم  مبكرة  مراحل  في  التلميذ  كان  فكلما  بعد.  عن  والتعلم  التعليم 

للمتابعة واإلشراف. وكما أوصى وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة املرحلة العمرية للتالميذ، 

فكلما كان الطالب في مراحلهم التعليمية األولى انخفضت فترة التعليم عن ُبْعد وزادت فترات 

والعكس صحيح.  باملدارس،  حضورهم 

كما أن ُنُظم التعليم امللتحق بها التالميذ وأعدادهم تلعب دوًرا في فاعلية تطبيق ُنُظم التعليم 

عن ُبعد، ودعم التغيير احلادث بالتعليم في ظل الظروف الراهنة النتشار الوباء. فبعض املدارس 

التالميذ  متابعة  عليها  يسهل  قد  مما  بها؛  التالميذ  أعداد  بانخفاض  متتاز  والدولية  اخلاصة 

أثناء التحول من الطرق التقليدية إلى طرق التعليم عن بعد، وتوفير احلضور اآلمن الذي يتميز 

اآلخر  الصعيد  وعلى  جزئّي،  بشكٍل  التعليمية  املؤسسات  بداخل  وجودهم  فترة  أثناء  بالتباُعد 

نهم من  فبعض املدارس األخرى تزداد بها أعداد الطالب وتنخفض بها اإلمكانات التي ال مُتكِّ

االستفادة من طرق التعلم عن ُبعد؛ مما قد يؤثر بشكٍل كبيٍر على حتقيق أهداف التعليم اجلديدة. 

أما فيما يخص املوقع اجلغرافي للمؤسسات التعليمية، فكلما كان موقع املدارس يقع باملدن زادت 

إمكانية حتقيق الدعم وتوافر شبكات إنترنت أكثر كفاءة.

وُيعدُّ ذلك أحد الدوافع األساسية لفتح املدارس للتخفيف من أثر إغالق املدارس على التعلُّم، 

ولزيادة إمكانية الوصول للمعارف املختلفة، فالعديد من الطالب الذين ُأغلقت مدارسهم اليوم ليس 

لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت. فمن املهم، توفير الدعم الالزم للطالب واأُلَسر بهدف التغلب 

ل للتعليم عند بعد، وإحداث املبادرات والدعم الالزم  على املشكالت التي قد يواجهونها أثناء التحوُّ

لتحقيق النجاح.
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ب على التحديات التي قد تواجه الطالب يف حالة حضورهم  بعض املقترحات للتغلُّ
وجًها لوجه باملؤسسات التعليمية أثناء جائحة كورونا لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠:

املؤسسات  بداخل  االجتماعي  التباُعد  جاهزية  وضمان  تدريجًيا،  الفصول  فتح  إعادة   -١  

لتعليمية. ا

 ٢- وضع إرشادات لضمان التباعد االجتماعي بداخل املؤسسات التعليمية، وتوفير مرافق 

لغسل اليدين وغيرها من تدابير التعقيم داخل املباني املدرسية وتثقيف الناس عن كيفية 

استخدامها.

ع. ات املختلفة حلماية الطالب واملعلمني في حاالت التجمُّ ٣- ضمان توفير املُعدَّ

د من أن املؤسسات التعليمية نظيفة وصحيَّة ويتم تطهيرها بصورة منتظمة. ٤- التأكُّ

٥- ضمان وتعزيز التهوية اجليدة.

٦- إعادة تصميم املرافق ومناطق االنتظار.

الطالب  من  لُكلٍّ  الصحية  األوضاع  عن  وموثوٍق  سريٍع  بشكٍل  املعلومات  نشر  ضمان   -٧

التعليمية. باملؤسسات  والعاملني  واملدرسني 

أخيًرا وليس آخًرا، فال زال يوجد جانب مشرق لهذه األزمة بالنسبة إلى املدارس ومؤسسات 

التعليم بشكٍل عام، وهو أن التعلُّم قد اختلف وأصبح يتميز باملرونة، مما قد يؤدي إلى توسيع 

طرق التعلُّم واملعارف والتعاون. فجائحة كورونا قد غيَّرت الطريقة واألماكن التقليدية التي يتعلم 

من خاللها الطالب بهدف حتقيق التوازن بني سالمة وتعلُّم أبنائنا. 



235
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

أبناؤنا واملسئولون عنهم يستقبلون عامهم الدراسي الجديد 

بمنظور الوعي الصحي

أ. د. مها فؤاد أبو حطب *

لعلَّ من أعظم التحديات التي تواجه األسرة واملدرسة، كيف يستقبل أبناؤنا العام الدراسي 

اجلديد في ظل جائحة كورونا. ونحن على مشارف عاٍم دراسيٍّ جديٍد علينا أن نبذل اجلهد والوقت 

ع للتعليم والتعلُّم وكل ما يصاحبه  إلعداد األطفال؛ خاصًة صغار السن للتعامل مع النظام املُتوقَّ

من أنشطة.

فقد حددت املنظمات الدوليَّة واملدارس العلميَّة املتخصصة، العديد من اإلجراءات التي ينبغي 

االلتزام بها من جانب ُكلٍّ من األسرة واملدرسة، تضمنت تلك اإلجراءات ما يلي:

قياس درجة احلرارة يومًيا لألبناء والعاملني باملدرسة.  -1

ارتداء القناع الطبي لألبناء والعاملني باملدرسة.  -2

غسل اليدين.  -3

التباُعد االجتماعي.  -4

تعقيم األماكن يومًيا.  -5

د من درجة حرارة أبنائهم يومًيا قبل الذهاب إلى املدرسة، باستخدام  فعلى الوالدين التأكُّ

َهاب إلى املدرسة إذا جتاوزت درجة  جهاز قياس درجة احلرارة. حيث ينبغي على األبناء عدم الذَّ

احلرارة 37.5 درجة مئوية. فارتفاع درجة احلرارة أحد أهم األعراض املبكرة للمرض املُْعِدي، 

سواء أكان ذلك املرض كورونا أم غيره - فالوقايُة دائًما خيٌر من العالج. ومنع انتشار املرض 

بالبقاء في املنزل أحد أنواع الوقاية املُجتمعيَّة.

* أستاذ صحة الطفل رئيس مجلس قسم رياض األطفال، كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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قياس درجة احلرارة يومًيا

درجة احلرارة الطبيعيَّة من 37.5-36.5 

درجة مئويَّة. 

وعلينا من اآلن إعداد أبنائنا وتدريبهم على استخدام وارتداء وخلع القناع الطبي أو القماش 

بطريقة صحيحة. باإلضافة إلى العناية به طوال فترة وجود األطفال خارج املنزل )في املدرسة(.

استخدام القناع الطبِّي أو القماش وفق املعايير 

الصحيَّة.

وعلى الوالدين شراء القناع الطبِّي املطابق للمواصفات الصحية من األماكن املوثوق فيها. 

والذي يتكون من طبقتني ويغطي متاًما األنف والفم وال يقوم الطفل بجذبه لضبطه على الوجه 

بصورة متكررة. فالقناع املناسب حلجم الوجه ال يسبِّب انزعاًجا يستدعي إعادة وضعه بطريقه 

رة. صحيحة بصورة ُمتكرِّ

ويجب جتنُّب ملس القناع متاًما من اخلارج أو اقتراب اليدين من األنف والفم، إالَّ بعد غسيل 

اليدين وباستخدام املناديل الورقيَّة.

     

ابة للقناع الطبِّي لألطفال       التدريب على ارتداء القناع الطبي أشكال جذَّ
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وقد يتطلب وجود األبناء في املدرسة خلع قناع الوجه أثناء تناول الطعام، وفي تلك الفترة 

ًبا على املالحظة  ُمدرَّ ُمعلًِّما  بالتباُعد االجتماعي والذي يحتاج  الزمنيَّة يجب على األقل االلتزام 

أيًضا. والتدقيق 

قناع  باستخدام  املرتبطة  اخلاطئة  املمارسات  بعض  العامليَّة  ة  الصحَّ منظمة  حددت  وقد 

الوجه، منها وضعه على ُأُذن واحدة أو أسفل األنف أو الذقن أو حول الرقبة أو مسكه في اليد 

وغيرها.

بسيطة  أنشطة  في  روتينيٍَّة  بطريقٍة  القناع  استخدام  على  األطفال  تدريب  الوالدين  وعلى 

يومًيا؛ مما يساعدهم على اكتساِب عاداٍت مرتبطٍة بااللتزام باستخدام القناع الطبي. وبزيادة 

مدة ارتداء القناع يومًيا يصبح األطفال على أمت استعداد الستقبال العام الدراسي وُمتطلَّبات 

يومًيا. املدرسة  إلى  الذهاب 

وفيما يخص عادات استخدام مرافق املدرسة في غسيل اليدين، على األبناء أواًل التدريب 

على غسل اليدين في املنزل ملدة ال تقلُّ عن 20 ثانية. فممارسة ذلك في املنزل يساعدهم على تعميم 

اخلبرة في أماكن أخرى ومنها املدرسة. 

وقد ُيغنِّي األطفال الصغار أغنيًة مثل أغنية عيد امليالد مرَتنْي متتاليَتنْي، والتي تساوي زمنًيا 

املدة املُثلَى لغسيل اليدين )20 ثانية( وهي طريقة ُمحبَّبة لألطفال خاصًة األصغر سًنا. أيًضا يجب 

ُنبور باليدين بعد غسلهما، واستخدام املناشف الورقيَّة  مراعاة تدريب األطفال على عدم ملس الصُّ

حرًصا على استمرار نظافة اليدين.

للمدرسة، من حيث  املباشرة  املسئوليات  أهم  أحد  االجتماعي  التباعد  على  التدريب  وُيعدُّ 

ترتيب حجرات الدراسة وحتديد أماكن جلوس الطالب داخل الفصول. وينبغي غلق فناء املدرسة 

متاًما وااللتزام بالذهاب للمدرسة للتعلُّم فقط طوال الفترة املقبلة.

ويجب على الوالدين أيًضا تدريب األبناء على التباُعد االجتماعي، من خالل وضع عالمات 

املذاكرة.  أو  الطعام  لتناول  املستخدمة  واملنضدة  والكراسي  املشتركة  األبناء  نوم  غرفة  داخل 

فالتباعد االجتماعي مثل العادات اليومية األخرى، وترك مسافٍة للحديث أو اجللوس أو احلركة 

جتعل أبناَءنا سلوكًيا يتقنون تلك املهارات في حياتهم اليومية داخل املنزل وخارجه.
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ممارسة التباُعد االجتماعّي في املدرسة

ويتضمن التباعد االجتماعي عدم استخدام أدوات اآلخرين، مثل األكواب واألطباق وحتى 

الطعام.

وعلى املدرسة االلتزام بعمليات التنظيف والتعقيم اليوميَّة، والتي يجب أن تكون بعد انتهاء 

اليوم الدراسي وفي عدم وجود الطالب وباستخدام املواد املسموح بها لذلك، وهي الكلور املُخفَّف 

األحواض  مثل  استخداًما،  األكثر  األماكن  تعقيم  وينبغي  تركيز %70.  والكحول  بنسبة 10/1 

ومقابض األبواب وأدوات التلوين وأجهزة احلاسوب؛ خاصًة لوحة الكتابة والفأرة وغيرها.

وال يجب أن يشارك األطفال في عمليات 

التعقيم أو التطهير بأيَّة صورة، وال ُيسمح لهم 

بأيَّة أنشطة مرتبطة بالنظافة سوى غسيل اليدين.

  

ويجب على األطفال ذوي األمراض املزمنة؛ خاصًة حساسية الصدر عدم الذهاب للمدرسة 

وتوفير نظام للتعليم والتعلم املنزلي واملتابعة مع الطبيب املختص. ينطبق ذلك على جميع األمراض 

املزمنة أيًضا مثل السكر والسرطان وغيرها، فهؤالء األطفال أكثر ُعْرضًة لإلصابة نتيجة نقص 

املناعة املرتبطة باملرض املزمن.
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م ضغوط األبناء املرتبطة بالتأقلم على متطلبات التعامل مع هذه  وأخيًرا، على الوالدين تفهُّ

قبل  صباًحا  يومًيا  احلرارة  درجة  قياس  من  اليوميَّة،  للحياة  ة  املُستجدَّ واإلجراءات  اجلائحة، 

البقاء في املدرسة وخارج  القماش طوال فترة  الطبِّي أو  القناع  الذهاب إلى املدرسة، وارتداء 

ات مثل احلجز في املستشفيات  املنزل. والتباُعد االجتماعّي والتعليم عن ُبعد وغيرها من ُمستجدَّ

سواء للوالدين أم األبناء، أو التطعيم في حالة توافره.





241
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

عشر قواعد ذهبية للوقاية من فريوس كورونا داخل املدرسة

د. هانم أحمد حسن شحاته أبـو النيـل *

مع بداية عام دراسي جديد في جميع أنحاء مدارس جمهورية مصر العربية، ُتثار تساؤالت 

ما  إثر   ،)19- )كوڤيد  كورونا  ڤيروس  ي  تفشِّ ظل  في  املدارس  فتح  إعادة  كيفية  حول  عديدة 

ملدارسنا  التحتية  الُبَنى  في  نقاط ضعف  من  السابقة،  املرحلة  فى  كورونا  أزمة جائحة  كشفته 

ومدارس بعض األنظمة التعليمية املتقدمة، كعدم وجود تهوية مناسبة وارتفاع كثافة الفصول، 

وعدم استعمال مستلزمات احلماية الشخصيَّة والتثقيف على استخدامها، وضعف اتخاذ تدابير 

التعقيم الكافية داخل املباني املدرسية؛ األمر الذي أدى إلى خلق فرص النتشار الڤيروس؛ وعليه 

ُأغلقت املدارس في معظم دول العالم في املرحلة السابقة؛ ولذا اتخذت وزارة التربية والتعليم 

العام  بدء  بعد  وخصوًصا  العدوى؛  زيادة  لتجنُّب  الوقائيَّة  واإلجراءات  السياسات  من  العديد 

2020/10/17م. في  اجلديد  الدراسي 

اخلريطة الزمنية للعام الدراسي اجلديد:

اخلريطة الزمنية للعام الدراسي اجلديد

أيام الدراسة الفعليةإلىمنالفصل الدراسي

93 يوًما.5 فبراير 2021م17 أكتوبر  2020م.األول

96 يوًما.17 يونيه 2021م.20 فبراير 2021م.الثاني

* مدرس التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية جامعة بنها - مصر.
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وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي األول يوم السبت املوافق 23 يناير 2021م، 
والشهادة  النقل  لصفوف  الثاني  الدراسي  الفصل  امتحانات  تبدأ  أن  على 
امتحانات  ُتقام  أن  على  2021م،  مايو   15 املوافق  السبت  يوم  اإلعدادية 
الثانوية  امتحانات  وُتقام  2021م،  مايو   29 السبت  يوم  الفنية  الدبلومات 

2021م.  يونيه   19 السبت  يوم  العامة 

سياسات وإجراءات وزارة الرتبية والتعليم من أجل سالمة أطفالنا:
م:  ة إلعادة فتح املدارس، وحتقيق التوازن بني السالمة والتعلُّ املرونة كاستراتيـچيَّ

أزمة  ظل  في  الطالب  بني  التباُعد  لتحقيق  الكثافة  مشكلة  هو  األكبر،  التحدي  ألن  نظًرا 

رياض  مرحلة  من   - املختلفة  التعليم  مبراحل  طالب  مليون   23 من  أكثر  يوجد  حيث  كورونا، 

األطفال وحتى املرحلة الثانوية -، وُقَرابة 1.300,000 معلم غير اإلداريني، واألمر يتطلب حضور 

اجلميع إلى املدارس مع اعتماد اإلجراءات االحترازية، واالحتفاظ بتباعٍد آمٍن بني الطالب في 

ة تعديل سياسات احلضور، وحتديد أولويات الصفوف  أيام الدراسة؛ وعليه اعتمدت الوزارة ُخطَّ

تسمح  التي  األدوات  األطفال  وامتالك  العمرية،  املرحلة  حسب  )على  التعلُّم  ومصادر  املبكرة، 

بالوصول إليها أم ال( ليس على مستوى اجلمهورية، ولكن لُكلِّ مدرسٍة على ِحَدة - نظًرا الختالف 

املدارس من حيث احتوائها مرحلًة واحدًة أم مرحلتني أم كل املراحل، وأيًضا إذا كانت املدرسة 

فترة واحدة أم فترتني -، ويكون ذلك من خالل وضع ضوابط تلتزم بها اإلدارات ومديرو املدارس؛ 

لتوزيع األطفال على الفراغات واأليام واألزمنة، بهدف استكمال احملتوى الدراسي دون االنتقاص 

منه أو من العملية التعليمية أو من البناء املعرفي للطفل، وبالنسبة إلى اجلدول الدراسي النهائي 

سواء في املدرسة أم املنزل، يكون مسئولية مديري املدرسة في ضوء عدد أيام الدراسة املقررة من 

ِقَبل الوزارة لكل مرحلة، ووفق الصالحيَّات العديدة التي متنحه إياها وزارة التربية والتعليم هذا 

العام وكذلك التمويل الذي توفره له؛ من أجل دعم املدرسة وتقويتها باعتبارها الوحدة اإلجرائية 

لتنفيذ السياسة التعليمية.

تعديل سياسات الحضور ومصادر التعلم:

رياض األطفال والصفوف من األول إلى الثالث االبتدائي
التحضير للعام الدراسي اجلديد 2020/ 2021م
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مدارس الفترتني مدارس الفترة الواحدة    

السبت - اإلثنني - األربعاء من األحد إلى األربعاء    

احلضور  جدول  أن  الواحدة،  الفترة  ذات  املدرسة  ملدير  يتضح  اجلدول  هذا  ضوء  وفي 

للمدرسة يكون )4( أيام من األحد إلى األربعاء للمرحلة املذكورة أعاله بطول اليوم الدراسي ووقت 

احلصص على أن يكون مجموع احلصص الدراسية ثابًتا، وعليه أيًضا وضع جدول لهذه املرحلة 

في أيام التواجد في املنزل ألنها أيام دراسة وليست إجازة، ويتضح ملديري املدارس ذات الفترتني 

أن جدول احلضور للمدرسة يكون )3( أيام: السبت - اإلثنني - األربعاء لنفس املرحلة املذكورة 

للفترة ووقت احلصص على أن يكون مجموع احلصص الدراسية  أعاله بطول اليوم الدراسي 

ثابًتا، وعليه أيًضا وضع جدول لهذه املرحلة في أيام التواجد في املنزل.

مصادر التعلُّم لهذه الصفوف:  
بالنسبة إلى هذه الصفوف مصدر التعلُّم األساسي هو احلضور إلى املدرسة، وهي أكثر 

الصفوف حضوًرا نظًرا العتمادهم على نظام التعليم اجلديد والكتاب املدرسي، وعدم اعتمادهم 

على التكنولوچيا ويتم تقييمهم في املدرسة، وبالنسبة إلى أيام التواجد في املنزل ينبغي التعاون 

بني أولياء األمور واملعلمني إلدارة جدول أطفالهم في املنزل ومتابعتهم.

الصفوف من الرابع إلى اخلامس االبتدائي

التحضير للعام الدراسي اجلديد 2020/ 2021م

مدارس الفترتني مدارس الفترة الواحدة   

األحد - الثالثاء - اخلميس    السبت - اخلميس 
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أن جدول  الفترتني،  أو  الواحدة  الفترة  ذات  املدرسة  ملدير  يتضح  وفي ضوء هذا اجلدول 

الفترة  لصفوف  يومني  يكون  بحيث  السابقة،  الصفوف  مغايًرا جلدول  يكون  للمدرسة  احلضور 

الواحدة، وثالثة أيام لصفوف الفترتني؛ مما يقضي على الكثافة إذا ُأحسن استغالل الفراغات 

واأليام املقررة لكل مرحلة، وعليه أيًضا االسترشاد بهذا اجلدول في وضع اجلدول النهائي لهذه 

الصفوف، سواء في املدرسة أم املنزل كما أشرنا أنًفا. 

مصادر التعلم لهذه الصفوف:  
بالنسبة إلى هذه الصفوف مصدر التعلُّم بجانب احلضور للمدرسة األيام املقررة لهم، يكون 

ان: الشق األول: في حالة عدم وجود إنترنت لدى الطفل وأسرته، فتكون القنوات التعليميَّة  له ِشقَّ

هي الوسيلة التعليمية األساسية لشرح جميع دروس املناهج املقررة وُيحدد لها جداول ومواعيد 

محددة على الهواء، ويتم تنزيلها ڤيديوهات على اليوتيوب؛ الشق الثاني: في حالة وجود إنترنت 

بها  إدمودو  )منصة  التالية  اإللكترونيَّة  املصادر  تتوافر  التعليميَّة  القنوات  فبجانب  الطفل،  لدى 

ة الَبّث املباشر(. فصول افتراضية لشروحات املعلم - املكتبة اإللكترونيَّة املناسبة للمرحلة - منصَّ

املرحلة اإلعدادية
تضم املرحلة اإلعدادية  5 ماليني طالب، وسيتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، بالنسبة إلى 

الصف األول اإلعدادي سيكون حضوره يوَمي السبت والثالثاء، والثاني اإلعدادي يوَمي األحد 

واألربعاء، والثالث اإلعدادي يوَمي اإلثنني واخلميس.

مصادر التعلم لهذه املرحلة:
في حالة عدم وجود إنترنت ستكون املناهج جلميع املواد موجودة على القنوات التليفزيونيَّة، 

انيَّة  أما في حالة وجود إنترنت فبجانب القنوات التعليمية تتوافر مصادر التعلم اإللكترونية املجَّ

اإللكترونيَّة ومكتبة  الدروس  وإدمودو ومكتبة  اإللكترونيَّة  واملكتبة  املباشر  الَبثُّ  واملدفوعة، وهي 

الكتب التفاُعليَّة، وبرنامج جديد اسمه "اسأل املعلم".

 

املرحلة الثانوية
ويكون حضور طالب الثانوية العامة يومني أسبوعًيا فقط.
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مصادر التعلُّم لهذه املرحلة:
الرقمية  احملتويات  من  العديد  متتلك  ألنها  حًظا؛  األوفر  املراحل  من  الثانويَّة  املرحلة  ُتعدُّ 

بحوزتهم  والطالب  باإلنترنت،  الثانوية مجهزة  املدارس  واملدفوعة، وكل فصول  املجانية  الكبيرة 

ة نظام إدارة التعلُّم، ومنصة إدمودو والدروس اإللكترونية واملنصة اإللكترونية،  التابلت، ومنصَّ

املعلم". "اسأل  وبرنامج  التعليمية  والقنوات  املباشر  والبث 

 

اإلجراءات االحرتازيَّة والوقائيَّة الالزمة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وللحد 
من انتشار فريوس كورونا:

دت وزارة التربية والتعليم على مديري املديريات التعليمية باحملافظات باتخاذ اإلجراءات  أكَّ

االحترازية كافًة؛ للحفاظ على صحة الطالب واملعلمني أثناء أداء العملية التعليمية، وتشمل هذه 

اإلجراءات التباُعد االجتماعي بني الطالب في التَّاُبور املدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول 

على الفراغات املتوافرة باملدرسة، فضاًل عن توزيع احلضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار 

الدراسي، كما  اليوم  املبنى املدرسي خالل  لتقليل عدد الطالب املوجودين داخل  أيام األسبوع 

مت التأكيد على مديري املدارس بإعداد اجلداول الدراسية التي تضمن تنفيذ البرنامج الدراسي 

من معارف وأنشطة، وذلك مبا يتناسب مع كثافة الطالب باملدرسة وطبيعة املباني والتجهيزات 

التأكيد على  وأيًضا  تنفيذها،  وإمكانية  واقعيَّة احللول  بكل مدرسة؛ لضمان  والظروف احمليطة 

متابعة كل هذه اإلجراءات من خالل جميع أجهزة الوزارة ومديريَّات التربية والتعليم باحملافظات، 

فضاًل عن تشكيل جلنة بكل مدرسة تختصُّ بتطبيق ومتابعة اإلجراءات الوقائيَّة واالحترازية داخل 

املدرسة، باإلضافة إلي توفيِر عدٍد كاٍف من الالفتات التوعويَّة باألماكن الظاهرة باملدرسة، ووجود 

طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة ملتابعة احلالة الصحية للطالب بشكٍل دوري.

١٠ -  قواعد ذهبية للوقاية من فريوس كورونا داخل املدرسة:
قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بوضع القواعد الذهبيَّة العشر للوقاية من 

األمراض املُْعدَية وڤيروس كورونا املستجد، وتشمل:

1- غسل اليدين جيًدا باملاء والصابون.

2- عدم ملس حرف الساللم.
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3- احرص على استخدام األدوات املدرسية اخلاصة بك وال تلمس أدوات اآلخرين.

4- اترك مسافة آمنة بينك وبني اآلخرين.

5- رحب بزمالءك من بعيد .. ال للمصافحة ال للمعانقة ال للتقبيل.

6 - االبتعاد عن األماكن املزدحمة.

7 - تناول األطعمة الصحية والنوم فترات كافية.

٨ - احلرص على ممارسة التمارين الرياضية اخلفيفة باملنزل.

9- التباُعد اجلسدي مبسافة ال تقل عن متر في طابور الصباح.

10 - التهوية اجليدة للفصول.

اإلعالمي في  الدور  أهمية  على  العاملية في مصر،  الصحة  منظمة  دت ممثل  أكَّ عليه  وبناًء 

لزيادة الوعي لدى  العام اجلديد، وأيًضا  املَْعنيَّة بتأهيل املدارس الستقبال  دعم اخلطة الوطنية 

دت على ضرورة الرصد املستمر واإلحالة حلاالت  األطفال وأسرهم بالسلوكيات الصحيحة، كما أكَّ

العدوى  ومكافحة  والصابون،  باملاء  اليدين  غسل  وضرورة  اجلسدي،  التباعد  وكذلك  كورونا؛ 

آداب  وتطبيق  الكمامات،  وارتداء  الشخصية  والواقيات  املستلزمات  وتوافر  الدوري،  والتطهير 

الفردي أو في  الرياضي  لْق، والنشاط  الطَّ الهواء  العميق في  التنفس  عال والعطس وأهمية  السُّ

نهم من ذلك، والتهوية اجليدة؛  مجموعات صغيرة متباعدة مع ضمان توفير البيئة احمليطة التي مُتكِّ

وأكدت أيًضا على أهمية توفير الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال وأسرهم والقائمني على العملية 

واآلباء  األمناء  ومجالس  احمللية  الصحية  السلطات  بني  املسبق  والتخطيط  بأسرها،  التعليمية 

واملعلمني ومسئولي الصحة املدرسيَّة؛ لتحديث قوائم االتصال في حاالت الطوارئ وآليَّة اإلحالة.

تهيئة أطفالنا للعودة إىل املدرسة:
د العديد من االستشاريِّني النفسانيِّني على حاجة األطفال إلى تهيئة نفسية ومعنوية؛ حتى  أكَّ

يكونوا مستعدين للعودة إلى املدرسة، بعد طول فترة االنقطاع عن الدراسة بسبب جائحة كورونا، 

مشيرين إلى أن االستعداد الستقبال العام الدراسي اجلديد سيكون هذا العام مسئولية ُمجتمعيَّة؛ 

التهيئة يجب أن  أيًضا أن  أولياء األمور واألطفال واملعلمون باالطمئنان، وأشاروا  حتى يشعر 

تشمل تهيئًة باإلجراءات االحتزازيَّة، وتعديل سياسات احلضور ومصادر التعلُّم؛ مما يخلق لديهم 

حالًة من االطمئنان والراحة، ويجعلهم يتقبَّلون املرحلة القادمة، واالندماج مرًة أخرى، مؤكدين 
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أنه يجب على اآلباء عدم املبالغة في تخويف أطفالهم، وتوعيتهم باإلجراءات االحترازية، وتدريبهم 

رؤية  عند  بااللتزام  توعيتهم  وكذلك  الصحي؛  الطعام  تناول  على  وتعويدهم  املنزل،  داخل  عليها 

أصدقائهم خاصًة بعد طول فترة االنقطاع والتأكيد على التباعد، وأشاروا إلى أن للمدرسة دوًرا 

في تهيئة األطفال نفسًيا عند عودة املدارس، من خالل عدم اإلكثار من القوانني واإلجراءات؛ حتى 

ُدوا على أهمية أن يكون لدى املدرسة إدارة لألزمات؛ للتصرف في  ال يسبب القلق والفوضى، وشدَّ

املواقف كافًة ووضع االحتماالت واحللول السريعة، من خالل نظام محدد.

الصحية  احلياة  األطفال  تعليم  يشمل  والذي  الصحي  الذكاء  دعم  أهمية  على  دوا  أكَّ كما 

إن  ووباء كورونا بشكٍل خاص، حيث  للتقليل من فرص وقوع األمراض بشكٍل عام،  السليمة؛ 

التعامل معه يقع ضمن الذكاءات الصحية التي يجب غرسها في نفوس أطفالنا، ويجب على اآلباء 

عدم املساهمة في أن يكون ڤيروس كورونا مرًضا نفسًيا، مما يغرس القلق واخلوف في نفوسهم؛ 

دوا أنه يجب على األسرة  خاصًة وأن الصحة النفسية ميكن أن تؤثر على الصحة اجلسدية؛ وأكَّ

تعليم أطفالها سبل الوقاية من األمراض واتباع اإلجراءات االحترازية وهذه هي التهيئة احلقيقية، 

وليس بث اخلوف والقلق لدى أطفالهم، على اعتقاد أن خوف الطفل سيجعله يحرص على االلتزام 

باإلجراءات الوقائية، وهذا خطأ كبير، وأوضحوا أنه ال يجب تعليم أطفالنا القلق واخلوف حتى 

يحافظوا على صحتهم، بل اتباع الذكاء الصحي، وهنا يأتي دور األسرة بأهمية اتباع إجراءات 

ي األزمة. وزارة الصحة املشار إليها آنًفا لتخطِّ
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التوازن بني التعليم والسالمة يف ظلِّ جائحة كورونا

أ. د. يوسف فريد *

ًة سنويًَّة حتملها األسر على عاتقها كل  ُتعدُّ عملية إعداد األبناء للعام الدراسي اجلديد، مهمَّ

عام، وتشمل عملية التأهيل النفسي لألطفال بهدف تشجيعهم على الذهاب إلى املدرسة واالندماج 

في عاملها دون خوف. ولكن في هذا العام - مع جائحة كورونا )كوڤيد -19( - أصبحت العملية 

ي اجلائحة،  مزدوجة؛ إذ ُأضيفت عليها مسئولية تأهيلهم لتقبُّل الوضع اجلديد الذي فرضه تفشِّ

خاصًة بعد االنقطاع الكبير عن الدراسة؛ لذا قد ُتعد العودة إلى الدراسة هي أولى جتارب العديد 

من األطفال في مواجهة الڤيروس خارج احمليط العائلي.

من  كثيًرا  يعتري  أن  الطبيعي  ومن  أمر صعب،  والسالمة  التعليم  بني  التوازن  إيجاد  إن 

األشخاص القلُق من احتمال ارتفاع معدالت اإلصابة باملرض مع عودة الدراسة، وشعور اآلباء 

فقد  املقابل،  وفي  أسرتهم.  أفراد  بني  ونشره  بالڤيروس،  أطفالهم  إصابة  من  بالقلق  واألمهات 

أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( إلى أهمية عودة األطفال للمدارس رغم الظروف 

تفوق  الدراسة  االنتظام في  إذ إن مخاطر عدم  أثناء اجلائحة،  بها احلياة  تتسم  التي  الصعبة 

بڤيروس كوڤيد -19. بالعدوى  مخاطر اإلصابة 

ومن املهم اإلشارة إلى إن خطر إصابة الطفل بـڤيروس كورونا في املدرسة منخفض للغاية، 

وقد يكون معدل إصابة األطفال بڤيروس كوڤيد -19 في املنزل أعلى منه في املدارس، كما ذكرت 

ده باحثون في هيئة الصحة الوطنيَّة البلـچيكيَّة. ومن اجلدير  وزارة الصحة العامة في إجنلترا، وأكَّ

ولكن  البالغني،  مثل   Covid-19 كورونا  بڤيروس  اإلصابة  معرضون خلطر  األطفال  أن  ْكر  بالذِّ

املرض عادًة ما يصاحبه أعراض طفيفة، بل وأحياًنا دون ظهور أي أعراض عليهم، وهو األمر 

* أستاذ طب األطفال بجامعة حلوان - مصر.
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الذي قد يطمئن بعض اآلباء عند ذهاب أبنائهم إلى املدارس. وقد ذكرت منظمة العاملية أنه في 

حني أن هناك بعض األدلة احملدودة على أن األطفال الصغار قد يكون لديهم قابلية أقل لإلصابة 

بالعدوى مقارنًة بالبالغني، فإن البيانات تشير إلى أن املراهقني قد يلعبون دوًرا أكثر نشاًطا في 

انتقال العدوى من األطفال األصغر سًنا، كما أكدت املنظمة أن تأثير ڤيروس كورونا على َوَفيات 

األطفال محدود للغاية مقارنًة مع البالغني.

ا اعتادت عليه اأُلَسر واألطفال في السابق. ومن  كانت العودة إلى املدارس مختلفة قلياًل عمَّ

احملتمل أن يصُدر قرار بإغالقها من جديد مؤقًتا وهذا يحتاج إعداًدا نفسًيا مالئًما.

لتقليل  االحتياطات  رئيستني:  مجموعتني  اجلديد  الدراسي  للعام  األطفال  إعداد  ويشمل 

لألطفال.  النفسي  والتأهيل  العدوي،  احتمال 

أواًل: االحتياطات الواجبة لتقليل انتشار املرض بني األطفال يف املدارس
مثل سائر األمراض التي تنتقل عن طريق اجلهاز التنفسي، فإن ُسبل الوقاية من مرض 

كورونا تشمل تشجيع األطفال على غسل أيديهم بصفة متكررة، وجتنُّب األماكن املزدحمة وسيئة 

التهوية، واالمتناع عن مشاركة األدوات مع اآلخرين، واالبتعاد عن زمالئهم املرضى، وااللتزام 

بإجراءات التباعد االجتماعي، وعدم ملس املقابض واألسطح وكل ما من شأنه نقل العدوى. ومن 

عال أو العطس بَثْني ِمْرفقه وتغطية الوجه بالذراع، وسرعة  املهم تعليم الطفل كيفية احتواء السُّ

ى أو بدأ يسعل أو يشعر بصعوبٍة في التنفس. اإلبالغ إذا أحس باحُلمَّ

هذا، وقد أوصت منظمة الصحة العاملية بضرورة ارتداء األطفال الذين تزيد أعمارهم على 

في  خلعها  مراعاة  مع  املزدحمة،  األماكن  في  خاصًة  البالغني؛  مثل  مثلهم  الكمامات  عاًما   12

األماكن املفتوحة. وأوضحت املنظمة أن األطفال دون سن اخلامسة يجب أالَّ يرتدوا الكمامات. 

ورغم ذلك، فقد أوضحت أنه في ظروف معينة، قد يكون من املستحسن لألطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بني 6 أعوام و 11 عاًما ارتداء الكمامات في األماكن التي ينتشر فيها الڤيروس على 

واسع. نطاٍق 

الطفل  غذاء  يتضمن  أن  ويجب  املناعة،  دعم  في  رئيًسا  دوًرا  السليمة  التغذية  تلعب  كما 

املعدنيَّة  واألمالح  والكربوهيدرات  والدهون  البروتينات  وهي  الرئيسة،  الغذائية  املجموعات 

عاٍل  قدٍر  من  حتتويه  ملا  الكاملة؛  واحلبوب  واخلضراوات  بالفواكه  االهتمام  مع  والڤيتامينات، 
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ة لألكسدة التي يحتاج إليها الطفل لتقوية  من الڤيتامينات واملعادن، باإلضافة إلى املواد املُضادَّ

الدمويَّة في اجلسم وتقوية  الدورة  الرياضيَّة على تنشيط  التمارين  جهازه املناعي. كما تساعد 

ة الشمس املباشرة؛ إذ تعمل األشعة فوق  جهاز املناعة. ومن املفيد جلسم األطفال التعرُّض ألشعَّ

واألساسية. املهمة  الوظائف  ذي  "د"  ڤيتامني  تكوين  على  الَبَنْفسجيَّة 

العيوب  أو  ري  كَّ السُّ مثل   - املزمنة  باألمراض  املصابني  األطفال  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 

الغذائي وأيًضا املصابون  التمثيل  تؤثر على  التي  الوراثية  بالقلب أو احلاالت  اخللْقيَّة الشديدة 

بأمراض الُكلَى املزمنة أو نقص املناعة أو أمراض اجلهاز التنفسي املزمنة مثل حساسية الصدر- 

يكونون أكثر ُعرضًة ملضاعفات املرض حال إصابتهم. 

ثانيًا: التأهيل النفسي
اقتصادية  كبيرة،  ضغوًطا  به  املرتبطة  واإلجراءات  كورونا  جائحة  ي  تفشِّ ل  شكَّ بينما 

واجتماعية ونفسية على عالم الكبار، فإن األطفال هم احللقة األضعف للتعامل مع الوضع اجلديد، 

الذي تغير فيه كل شيء أو كاد. وفي مثل هذه األوقات، يلجأ األطفال للوالدين لفهم ما يجري 

حولهم، وبث الطمأنينة في نفوسهم. ومن الطبيعي أن ينتقل الشعور بالقلق والتوتُّر من الوالدين 

إلى أبنائهم. ومن حق األطفال أن يحصلوا على معلوماٍت صحيحٍة حول ما يجري في العالم، 

ولكن من مسئولية البالغني أن يحافظوا على سالمتهم من الَكْرب. كما ينبغي استخدام لغة مالئمة 

ر أن الطفل  لعمر الطفل، ومراقبة رد فعله، ومراعاة مستوى القلق الذي يعتريه. وعلى الوالدين تذكُّ

سوف يتعامل مع التوتر الناجم عن األزمة اجلارية على نحٍو مختلف عن تعاملهم.

داعمة  بيئة  تهيئة  الوالدين لضرورة  )يونيسيف(  للطفولة  املتحدة  هت منظمة األمم  وجَّ وقد 

م ملا قد يعانيه  وراعية، واالستجابة إلى أسئلة الطفل وتعبيراته بإيجابية، مع إظهار الدعم والتفهُّ

من شعوٍر باإلحباط أو القلق في مثل هذه األوقات.

وقد قدمت يونيسيف مجموعًة من النصائح ملساعدة األطفال على التعامل مع مشاعر اخلوف 

التي قد يواجهونها عند عودتهم إلى املدارس:

- مراعاُة اآلباِء عدَم نقل مشاعر القلق املتزايدة إلى أطفالهم، والتحلِّي بالهدوء والثقة أثناء 

اجلديد. الدراسي  للعام  حتضيرهم 

- إجراء محادثة مفتوحة مع الطفل حول ما ُيثير قلقه، وإخباره أنه من الطبيعي الشعور بالقلق.
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- الشروع في عملية التهيئة النفسيَّة قبل بدء املدارس بفترة، وشرح التغييرات التي قد يواجهها 

مثل التباُعد االجتماعّي وارتداء الكمامات، وتدريبهم عليها في املنزل.

- طمأنة األطفال بشأن تدابير السالمة املعمول بها داخل املدارس للحفاظ على صحة الطالب.

- جتنُّب احلديث عن الصعوبات التي سيواجهها األطفال خالل هذا العام الدراسي.

 - رفع حماسة الطالب للعودة إلى املدارس بالنظر إلى اجلوانب اإليجابية، مثل رؤية األصدقاء 

واملعلمني، واكتساب معارف جديدة.

 - تهيئة الطالب للسيناريوهات احملتملة، كمنع أحدهم من احلضور للمدرسة حلالة اشتباه أو 

مخالطة، أو إمكانية إيقاف قرار العودة للمدارس حال ساءت األوضاع.

ف  والتعرُّ أبنائهم،  ملتابعة  التواُصل مع معلمي أطفالهم  للوالدين  املهم  وأخيًرا، من 
ة باملدرسة، وإعالم املعلمني بالصعوبات النفسية التي قد  على كفاءة اإلجراءات االحترازيَّ

يواجهها الطفل مثل القلق واخلوف. 
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COVID-19  دعم تعلم األبناء يف ظل كورونا

أ. د. ماجدة مصطفى السيد  *

أنحاء  املُستجّد  كورونا  ڤيروس  واجتياح  ي  تفشِّ بعد  استثنائيَّْة  حالًة  الدول  معظم  تعيش 

واملجتمع،  واالقتصاد  السياسة  ميادين  مختلف  في  ًة  ُمهمَّ تداعياٍت  أحدث  بشكٍل  كافًة،  العالم 

والتكنولوچيا والتعليم. ففي ميدان التعليم ُاضُطرت أكثر دول العالم إلى تعليق الدراسة وإغالق 

مؤسسات التعليم املختلفة؛ وتبًعا ملا حدث واجه أكثر من 83 مليون طالب بالدول العربيَّة مشكالٍت 

مختلفًة تتعلق باستمرار العام الدراسي وبجدوى األساليب التي يدرسون بها؛ مما أوضح أن 

جيل األلفيَّة اجلديدة، لم يُعد من املقبول في ظل انتشار هذا الوباء، أو عند ظهور حاالٍت مشابهٍة 

مستقباًل، أن يتعلموا بنفس منط التعليم املُتَّبع، كما أوضح أهمية إعادة النظر في طبيعة الرؤية 

هات املرتبطة بأساليب عمليات التعليم في مختلف املؤسسات واملراحل التعليمية، وفي ضوء  والتوجُّ

ما أفرزته هذه األزمة من مشكالٍت ظهر أن العام الدراسي اجلديد لن يكون مسئولية وزارات 

األبناء  بتعليم  املرتبطة  املسئولية  تتحمل  أخرى  وجهات  مؤسسات  هناك  وإمنا  وحدها،  التعليم 

العمليات  وأن  دراسيٍّ جديٍد مختلف،  عاٍم  أعتاِب  على  إننا  للجميع  واضًحا  وأصبح  ووقايتهم، 

التعليمية حتتاج إلى مزيٍد من استخدام التقنيَّات، التعليم عن ُبعد، وتستدعي إحداث تغييرات 

رات الدراسيَّة؛  مة، وإعادة النظر في البرامج واملناهج واملُقرَّ مالئمة للسياسات والتشريعات املُنظِّ

لتتضمن انطالق العديد من العمليات التعليمية خارج أسوار املدرسة، ومراجعة ما يدرسه األبناء 

املدرسة. داخل 

رات الدراسيَّة في ضوء ما فرضته ظروف انتشار ڤيروس  إن عملية تطوير املناهج واملُقرَّ

كورونا، ال بد أن تهتم بإتاحة الفرصة للتالميذ للفهم بأنفسهم واالستقصاء من خالل املكتبات 

* أستاذ املناهج وُطرُق التدريس املتفرغ - مصر.
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والطاقة، بشكٍل  واملال  والوقت  املرونة  مزيٍد من  لتوفيِر  السعي  التفاُعليَّة، مع  والبرامج  الرقميَّة 

يسمح للتالميذ مبمارسة أنشطة أخرى في احلياة تؤثر بإيجابيَّة في تلوين شخصيَّاتهم وكياناتهم.

ولذلك أصبح من الضروري تبنِّي املناهج لالستراتيـچيَّات الذكيَّة في اختيار احمُلتَوى التعليمي 

وبنائه، واالهتمام بإكساب التالميذ املهارات التكنولوچيَّة املتجددة، وتضمني املنهج أنشطًة تعليميًَّة 

املرتبطة  الذكيَّة  املُعاجَلات  على  عالوة  هذا  بشغف.  لالستمرارية  التالميذ  تدفع  قة  وُمشوِّ ابًة  جذَّ

للتواجد في املدرسة لدراسة  بتحقيق بعض األهداف، من خالل إتاحة الوقت املناسب للتالميذ 

بعض املقررات وممارسة األنشطة التي تستدعي تواجدهم؛ لذلك أصبح لزاًما على املدرسة القياُم 

التي حتافظ على صحة  االحترازيَّة  الضوابط  اتخاذ  املتاح واحملدد، مع  الوقت  مؤثٍر في  بدوٍر 

األبناء.

إن إبداع املُعلِّم في تصميم األنشطة التعليمية وكيفية تطبيقها مع التالميذ في الوقت املتاح 

باملدرسة، في ظل ظروف انتشار كورونا، أصبح ضرورًة للتغلب على العديد من املشكالت املرتبطة 

مهم. خاصًة أنه مت إرجاء اللجوء للعديد من األنشطة مثل الرحالت العلمية  بتعلُّم التالميذ وتقدُّ

عات. والندوات واملسابقات، واألنشطة التي حتتاج إلى جتمُّ

ًة للتعامل مع البرامج  كما أن حرص املعلم على تطوير مهاراته التقنيَّة أصبح ضرورًة مهمَّ

واألنشطة اإللكترونيَّة، التي ميكن استخدامها عبر شبكة اإلنترنت مع التالميذ خارج املدرسة في 

الوقت واملكان املناسَبنْي لهم.

ا  إن األنشطة اإللكترونيَّة ممكن أن تتميز بأنها تخفف من التوتر والقلق لدى التالميذ عمَّ

هو موجود في التعليم املباشر في املدرسة بني املُعلِّم والتالميذ Face to face، عالوة على توفير 

وقت االنتقال من املنزل إلى املدرسة، كما أنها من املمكن أن ُتثري العملية التعليمية من خالل 

تقدمي بيئاٍت افتراضيَّة، يصُعب توفيرها في التعليم التقليدي، وذلك بتوفير خيارات املواد التعليمية 

املعرفة  عن  البحث  مهاراِت  إكسابهم  على  تساعد  والتي  املتنوعة،  واملرئيَّة  واملسموعة،  املقروءة 

ومهارات حل املشكالت.

ومع توافر هذه املزايا إال أنه من املمكن أن توجد بعض السلبيَّات، فرمبا تؤدي هذه األساليب 

الظهور في وضعية  تناول هذه األنشطة مع  أثناء  التركيز واالنتباه  التالميذ عن  إلى انصراف 

االتصال، كما أنه من احملتمل التقليل من فاعليَّة هذه األنشطة بسبب غياب التفاعل املباشر مع 

املعلم، وغياب التفاعل املطلوب مع األقران.
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م التالميذ واستيعابهم وحتصيلهم،  أما بالنسبة إلى عمليات التقييم اخلاصة مبستوى تقدُّ

فقد ألقت أزمة انتشار ڤيروس كورونا بظاللها على عمليات التقدير الدقيق ملستوى كل تلميذ، 

فمن املعروف علمًيا أنه ينبغي قياس مستوى منو التالميذ في ُكلٍّ من اجلانب املعرفي، واجلانب 

املهاري، واجلانب الوجداني، وهذا ما لم ميكن قياسه بدقة بعد انتشار انتشار الڤيروس، وتوقف 

ة إلى العمل على توفير أساليب أكثر فاعليًَّة في  الدراسة باملدارس؛ ولذلك ظهرت احلاجة املُلحَّ

تقييم  أكثر مصداقيًة في  علميَّة جديدة  أدوات  التالميذ، واستحداث  تقدم ومنو  حتديد مستوى 

التالميذ في اجلوانب املختلفة. وذلك بالنسبة إلى عمليات التعليم داخل املدرسة أو عمليات التعليم 

اإللكتروني.

وُيعرف اجلمع بني ُكلٍّ من أسلوب التعليم املباشر في املدرسة، وأسلوب التعليم اإللكتروني 

ى التعليم املُْدَمج أو التعليم الهجني Blended learning ، وهو عبارة عن برنامج  عن ُبعد مُبسمَّ

ن  يتضمَّ والتالميذ مبا  املعلم  بني  مباشٍر  املدرسة بشكٍل  داخل  التعليم  بني  يجمع  تعليم رسمي 

العديد من  العملية ، وممارسة  التجارب  تفاعاًل إنسانّيًا، وما يتضمنه من توفير أماكن إلجراء 

األنشطة البدنية التي حتتاج إلى توجيٍه مباشٍر من املعلم، وذلك لبعض املقررات الدراسية، وبعض 

األنشطة داخل مقررات أخرى تستدعي التفاعل املباشر بني املعلم والتالميذ في بيئات تعليمية 

استخدام  مع  التعليمي  األسلوب  هذا  يجمع  اآلخر  اجلانب  وعلى  خارجها،  أو  املدرسة  داخل 

أساليب أخرى تعتمد على توفير تقنيَّات التواصل الالمتزامن أسلوًبا للتعليم الذاتي، والذي تتضح 

فيه مهارات التلميذ وشخصيته، وقدراته في دراسة احملتوى التعليمي من مصادر متنوعة، وميكن 

للتلميذ إعادتها  متحكًما في الوقت الالزم، ومستفيًدا من توفير بيئاٍت افتراضيٍَّة حتاكي العالم 

احلقيقي، وذلك من خالل مواد سمعيَّة وبصريَّة ورسوم وأفالم توضيحيَّة تفاُعليَّة، تستند إلى ثروة 

َقميَّة التي متتلكها الدولة، والتي تستخدم احلاسوب والهاتف الذكي ويتوافر  املواد التعليميَّة الرَّ

بهما تطبيقات يتم حتميلها من شبكة اإلنترنت؛ مثل منصة إدمودو  Edmodo، وتطبيق جوجل 

 Mind  وتطبيق ميندسپارك ،See Saw وتطبيق سي سو ، Google Classroom كالس روم

 Spark

بعض  حتدث   قد  فإنه  اإللكتروني،  التعليمي  األسلوب  لهذا  العديدة  املزايا  من  وبالرغم 

ل شبكة اإلنترنت، واحتمالية ضعف مهارات التالميذ التقنية، أو عدم تغطية  املشكالت مثل َتعطُّ

شبكة اإلنترنت أساًسا لبعض املناطق، أو ضعف قدرة األسر الفقيرة على اقتناء بعض األجهزة 
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والبرامج، وهذا ما دفع العديد من الدول لإلسراع في تقدمي حلول لهذه املشكالت؛ ملا اتضح من 

أهمية استخدام هذا األسلوب التعليمي في ظل الظروف الراهنة.

إن استخدام أساليب التعلم عن ُبعد، واللجوء الستخدام التكنولوچيا لم يكن وليد اللحظة، 

بل كانت هناك جهود في العديد من الدول، ففي الواليات املتحدة األمريكيَّة مت إجراء دراسة في 

د من توافر جهاز حاسب آلّي لكل 9 طالب، وإمكانية استخدام هذه األجهزة في  عام 1993 للتأكُّ

عمليات التعليم املختلفة، وفي عام 1995 بدأت الواليات سباًقا لتعميم التعلم عن بعد في املدارس؛ 

ولذلك اهتمت بتدريب املعلمني، وتوفير البنية التحتية والشبكات والبرمجيات واألجهزة، لتصبح 

جزًءا ثابًتا في املناهج الدراسية حتى يومنا هذا، ويتم حتسينها وتطويرها بشكل مستمر.

وفي اليابان، اهتمت الدولة بالتعليم عن ُبعد منذ عام 1994، وذلك من خالل مشروع شبكة 

هة الي املدارس، ويتم تشغيلها حسب  تلفزيونية تبثُّ املواد الدراسية من خالل أشرطة ڤيديو موجَّ

الطلب، ثم بدأت ما ُيعرف مبشروع املائة مدرسة في عام 1995، ومت فيه جتهيز املدارس بتقنيَّات 

التعلُّم عن ُبعد، كما مت إنشاء مركز وطني للمعلومات واملعرفة، ومتت متابعة هذه اجلهود بشكل 

مستمر وإدخال أساليب التعليم اإللكتروني احلديث في معظم املدارس اليابانيَّة، وتواجد املعلمني 

القادرين على استخدام هذه املنظومة بفاعليَّة.

ى  ة تقنيَّة شاملة مُبسمَّ أما في ماليزيا، فقد وضعت جلنة التطوير التعليمي في عام 1996 ُخطَّ

"رؤية للعام Vision 2020 "2020، كان من أهم أهدافها إدخال احلاسب اآللي في كل فصل 

دراسي وتفعيل شبكة اإلنترنت لتعميم فكرة املدارس الذكيَّة Smart Schools، ومت ربط جميع 

دة في عمليات  املدارس بشبكة األلياف البصريَّة السريعة، والتي تسمح باستخدام الوسائط املُتعدِّ

التعليم للمراحل الدراسيَّة كافة.

وفي أستراليا، توجد وزارة للتعليم في كل والية، تفاوتت في استخدام أساليب التعلُّم عن ُبعد 

من والية ألخرى، إال أن غالبيَّة الواليات عملت على دعم استخدام احلاسب اآللي واالستفادة من 

التطبيقات املختلفة منذ عام 1995؛ بهدف توظيف ذلك في أنشطة احلياة اليومية، وفي البرامج 

الدراسية، وتتابعت اجلهود لتطوير هذه األساليب لتصبح جزًءا أساسًيا في التعليم وفي حياة 

األفراد اليوميَّة.

وفي هذا اإلطار اهتمت العديد من الدول العربية بإدخال التعليم عن ُبْعد إلى املدارس قبل 

وتدريب  باألجهزة،  املدارس  وتزويد  التحتيَّة،  البنية  بتجهيز  وذلك  كورونا؛  ڤيروس  أزمة  حدوث 



257
مجلة الطفولة والتنمية -ع 39 / 2020

املعلمني على استخدامها وإكساب التالميذ املهاراِت الالزمة ملتابعة عمليات التعليم بهذا األسلوب؛ 

مثل دولة اإلمارات العربيَّة املتحدة، ودولة قطر، وال زالت العديد من الدول العربية األخرى تبذل 

املزيد من اجلهود لتحسني األوضاع املرتبطة بتبنِّي التعليم عن بعد.

ومع ازدياد حاجة الدول كافًة الستخدام التعليم عن ُبعد، إال أنه توجد العديد من املشكالت 

التي تواجه تبنِّي هذا األسلوب؛ خاصًة في الدول النامية واملرتبطة بنقص اخلبرة الكافية لدى 

املعلمني، وضعف املهارات التقنيَّة املناسبة عند التالميذ، وحدوث أعطال تعوق عمليات االستخدام، 

رها من جيٍل إلى جيٍل آخر، وعجز  عالوة على ارتفاع تكاليف البرامج واألجهزة؛ خاصة مع تطوُّ

أدوات التقومي املتاحة عن قياس بعض جوانب النمو لدى التالميذ خاصًة في اجلانب الوجداني، 

الذي تعاظمت أهميته في عمليات التعليم بناًء على نتائج البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانيَّة.

األعباء  من  مزيًدا  ُيلقي   Blended learning املُدَمج  التعلُّم  باستخدام  الدول  اهتمام  إن 

على املعلمني، سواء في جانب التعليم داخل املدرسة أم في جانب التعليم عن بعد، حيث ينبغي 

أن يسعى الستخدام أساليب وأنشطة غير منطيَّة، وأن يتبنَّى استراتيـچيات ثريَّة حتقق املتعة 

والتشويق واإلثارة، وتبتعد عن الصرامة التعليمية لضمان إقبال التالميذ علي عمليات التعليم، 

سواء داخل املدرسة أم سواء عند استخدام البرامج اإللكترونية عن ُبعد، لكي يشعر كل تلميذ 

التعلُّم. الذاتية الستمرار عمليات  والدافعية  املعرفي  مبتعة اإلجناز والفضول 

وفي ضوء انتشار ڤيروس كورونا املُستجّد تصاعد دور األسرة في تقدمي الدعم املناسب الذي 

يساعد علي تعلم األبناء، وانتشار هذا الڤيروس أسفر عن ضرورة االلتزام بالتباُعد اجلسدّي، 

والتباعد االجتماعّي؛ مما ترتَّب عليه تقليل فرص التالميذ في الذهاب للمدرسة وبقاء أفراد األسرة 

مع  اجتماعيَّة  عالقات  إقامة  في  التالميذ  فرص  تضاءلت  وبالتالي  طويلة؛  لفترٍة  املنزل  في  مًعا 

األقارب ومع املعلمني وإدارة املدرسة، مما ألقى بتبعاٍت على األسرة جتاه االهتمام بتوفير أنشطة 

تسمح بالنمو االجتماعي املناسب لألبناء، وهو ما يحتاج إلى ترشيد لكيفية القيام بذلك سواء من 

ِقَبل وسائل اإلعالم أم من خالل ما تقدمه املدرسة من إثارة ووعي اآلباء في حتقيق ذلك، وكيفية 

اإلسهام في غرس ثقافة احلوار والتفاهم واإلصغاء لآلخر، والتعاون وتنظيم الوقت وعدم ترك 

األوالد أمام األجهزة اإللكترونيَّة دون ترشيد؛ حتى ال يقعوا فرائس ملن يبثُّون السموم الفكريَّة 

ويزرعون بذور اإلرهاب. هذا عالوًة على أدوار األسرة في غرس وتعزيز التوعية لدى األبناء التِّباع 

السلوكيَّات واملمارسات الصحيَّة الوقائيَّة، وااللتزام بالتطهير والتعقيم داخل املنزل وفي املدرسة 
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وفي سائر األماكن؛ ليصبح ذلك سلوًكا راسًخا لدى األبناء في حياتهم اليوميَّة.

ر  إن دعم تعلُّم األبناء في ظل هذه األزمة أو في حدوِث أزماٍت مماثلٍة أخرى مستقباًل - ال َقدَّ

هات؛ وذلك لضمان تقليل آثار األزمة  الله - إمنا يشير إلى ضرورة االهتمام مبجموعة من التوجُّ

، وهي على الوجه التالي:  في عمليات تعليم األبناء، ودعم تعلُّمهم بشكٍل إيجابيٍّ

األبناء،  تعليم  في  املسهمة  سات  املُؤسَّ جميع  ألدوار  واملتكاملة  الشاملة  بالرؤية  االهتمام   -

كافة. املسئولة  اجلهات  من  حتقيقها  وميكن  املجتمع،  في  معلنة  أهداف  في  ذلك  ووضوح 

مة لعمليَّات التعليم في املراحل املختلفة، وتقدميها بشكٍل  مراجعة التشريعات والقوانني املُنظِّ  -

عة. املُتوقَّ األزمات  الناجمة عن  املشكالت  يجابه 

تطوير عمليات وأدوات التقومي؛ لتالفي املشكالت التي واجهت التالميذ مع انتشار الڤيروس.  -

االهتمام بتدريب املعلمني لصقل مهاراتهم التقنيَّة احلديثة.  -

وعندما يشعر  باألمان،  يعمل، وحينما يشعر  ما  التلميذ  بفاعلية حينما يحب  التعلمُّ يحدث   -

وإتاحة  التلميذ،  ذاتيَّة  احترام  على  القائم  التعليم  فاعلية  وتتأكد  وجدواه،  العمل  باستثارة 

يقدمه. الذي  لإلجناز  املناسب  التقدير  ويلَقى  يتعلم،  كيف  ليختار  أمامه  الفرصة 

احلياة  في مختلف جوانب  أحدثه من اضطراٍب  وما  املُستَجّد  كورونا  ڤيروس  انتشار  إن 

اإلنسانية وما استدعته هذه األزمة من طاقاٍت ملجابهته، إمنا متثل إعالًنا واضًحا بضرورة إعادة 

النظر من ِقَبل جميع اجلهات واملؤسسات املسئولة عن تعليم األبناء؛ ملواجهِة عالٍَم جديٍد ومختلٍف 

يحتاج إلى مزيٍد من التطوير القائم على نتائج البحث العلمّي الرصني.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
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ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملف العدد القادم

ثقافة التسامح وقبول اآلخر

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول ثقافة التسامح وقبول اآلخر.

الطفولة  واملهتمني مبجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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The impact of domestic violence on a child's culture
Written by: Wijdan Abdel Abbas

The United Nations says, "Domestic violence is an act based on violent 
behavior that results in physical or psychological harm or suffering or 
psychological deprivation in freedom in public or private life."

Today, the child lives in our society, violence in all its forms and forms, 
including domestic violence, which has begun to expand and grow due to 
the conditions of life and the conditions that society is going through..The 
weakness of targeted programs, the lack of attention to the promotional and 
moral aspect of the child and the family, and the absence of firm procedures 
and strict legal legislation to reduce the phenomenon of domestic violence 
against children

Likewise, the social awareness of many fathers and mothers is weak, 
who in turn may be victims of violence, displacement, armed fighting or 
unemployment. Also, attention to family problems and the attempt to reduce 
them is still weak..Some families live in poverty and suffer from a lack of 
income and pressures, which made the family preoccupied with its concerns 
and oppress it from its child, which affected his culture in general and his 
personality in particular.

If, "the child, when he is born, is a future to receive impressions, stimuli, 
and signs of the outside world, which is the home and around it, and the 
richness of the child's environment enriches his culture, whether formatively 
or functionally..Based on all of this, there must be simultaneous and strategic 
treatments in order for the child to grow up in a healthy way that guarantees 
him a safe life and a carefree life through which he enjoys all kinds of fun, 
play, fun, reading, drawing, music and theater..

Finally, children are still subjected to domestic violence . When will we find 
an urgent solution for them ??! Cultural, economic, social and humanitarian 
institutions must play their role in developing an integrated culture of a child 
according to an objective and strategic plan that will be a cornerstone of future 
plans.
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Quality assessment using the newly born and weaners
environment scale – Third edition (ITERS-3) at the nursery of 

king Abdallah university of science and technology

Raghda Mohamed Sadiq - Dr. Nahla Qahwajy

The study aimed to assess quality using the infant/ toddler environment 
rating scale- third edition (ITERS-3) at the nursery of king Abdullah university 
of science and technology, and propose quality standards for nurseries based 
on the quality indicators of the (ITERS-3) . The study used the descriptive 
analytical approach, where the (ITERS-3) was applied as a tool for the study 
of quality evaluation which includes (6) sub-scales containing (33) items 
representing quality indicators. The sample of the study was a nursery center 
located at King Abdullah University of Science and Technology which 
was selected on purpose.  The sample classrooms were selected randomly;  
representing  3 classes from each level as follows: infants (4 months, 1 year 
and 7 months), toddlers  (1 year, 7 months - 2 years and 3 months), and children 
older than two years  (2 years and 3 months - up to 2 years and 8 months). The 
Study findings are: the average scores of the sub-scales are “high” due to the 
existence of an integrated system and a general quality standard followed by 
the nursery center. There is a variance in the average scores of some sub-scales 
because some elements were not applied, and their scores affect the score of 
the element. The study proposed quality standards at nurseries- based on the 
results of the study- consisting of (9) standards, under each of which a number 
of indicators (36), the standards are: Philosophy, Management, Environment 
and facilities, Personal care, Health and safety, Interactions between caregivers 
and children,  Qualifications, Program, Observation forms, and Evaluations 
of child’s development. The study recommended constructing a procedural 
guide of quality standards at nurseries and make it available on the Ministry of 
Education’s website, the application of the (ITERS-3) to evaluate the quality 
of the nursery environment, and to arrange awareness programs for caregivers 
of the importance of applying quality practices, and the effect of improving 
the quality of environment on children’s language and social development.
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university professor of education and his student son . D. Rasha Saad 
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