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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة يف أبحاثها امليدانية ،وتعتمد يف حتكيم بحوثها
على محكمني اثنني من األساتذة املختصني على نحو سري ،ويف حال تباين آراء احملكمني يحال
البحث إلى محكم ثالث ،وتقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة غرف ًا معرفي ًا لكل ما يخص الطفولة
من دراسات وبحوث وقراءات عامة يستفيد منها املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية
واإلجنليزية املواد اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

*

األبحاث امليدانية والتجريبية.
األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
املقاالت العامة املتخصصة.

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر يف املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

.6
.7
.8
.9
.10

اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي .واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره يف أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ
برد املجلة وحكمها.
أن تكون اإلسهامات مطبوعة مبعالج الكلمات  Winwordعلى أال تزيد عدد صفحاتها عن ()32
صفحة حجم 8000( A4كلمة).
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية يف
اجلانب اليمني يف سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية يف بداية الفقرة.
إرسال البحث إلكتروني ًا وملخصني له أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية باإلضافة
إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرسال البحث ألول مرة على البريد اإللكتروني:

info@jac-kw.org

قواعد خاصة :
 تلتزم املجلة بتقصي متتع املخطوطة بالنزاهة ،عن طريق اعتماد إجراءات واضحة. تعلن املجلة ما إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق النشر من املؤلفني ،أو تعتمد سياسةالوصول احلر وتعلن عن نوعية الوصول وشروطه.
 تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد املعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر ،وللمجلةحق امللكية الفكرية يف املواد املنشورة ،وال مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من املجلة.

ً
أوال -املنهجية:
-

تكون األسئلة البحثية أسئلة أكادميية فكرية تشتق منطقي ًا من اإلطار النظري ومراجعة األدبيات،
ومصوبة نحو نقاط غامضة حتتاج إلى جالء.
تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع املبحوث.
تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة.
تتضمن املخطوطة معلومات وأفكار ًا تشكل إضافة يف ميدانها ،أو يف مقاربة املشكلة املطروحة.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيعاً لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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(أ) يف البحوث الكمية:
 تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على األسئلة املطروحة ،تشتق منطقي ًا من مراجعة األدبياتومعطيات السياق.
 تكون العينات مصوغة وممثلة واألداة املستخدمة صادقة وثابتة ،وطريقة عرض البيانات مضبوطة. يتسق املوضوع املبحوث كما هو مطروح يف العنوان ويف مراجعة األدبيات ،مع جمع معلوماتوحتليلها ،ويتجنب االنزالق من املوضوع إلى "وجهة نظر اجلمهور فيه".

(ب) يف البحوث النوعية:
-

تتمتع "املادة" املدروسة (وثائق ،نصوص ،مشاهدات ،أقوال األشخاص الذين جترى معهم مقابالت)
باملصداقية والداللة ،ويكون اختيارها مسوغ ًا.
تكون املقاربة واضحة التحديد ،أكانت تقوم على جمع البيانات (أثنوجرافية ،حتليل محتوى،
دراسة حالة ،مشاهدة...إلخ) .أو تقوم على التأسيس النظري (مبا يف ذلك النظرية املجذرة
.)grounded theory
يحدد الباحث خلفيته واجتاهاته مبا يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره
للنتائج.
تتمتع املعاجلة باملنطق وقوة االستدالل.

(ج) يف البحوث املختلطة:
 -تتمتع املخطوطة بالشروط املطلوبة يف النوعني الكمي والكيفي.

ثاني ًا  -األبحاث امليدانية والتجريبية:
.1
.2
.3
.4

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدانية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة ،وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعين ًا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيانية متى
كانت هناك حاجة لذلك.
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قواعد النشر يف مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:
ً
التوثيق:امليدانية والتجريبية:
قواعداألبحاث
أوال -

 1ـ عن ــد اإلش ــارة إل ــى املراج ــع في املنت يذكر االس ــم األخير (فق ــط) للمؤلف أو الباحث وس ــنة
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
(من اثنني إلى خمس ــة) تذكر أس ــماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل (أبو عالم ،العمر،
العربيةـر االسم األخير للباحــث
املرجــع يذكـ
االستعانة بنفس
قواعدوإذا
الصراف ،الشيخ،)1999 ،
الطفولة
تكررتفي مجلة
النشر
األول وآخــرون مثــل (أبو عالم ،وآخرون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان عدد
قواعد
التوثيق:س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
الباحثني
1965
)1999
«قوسني
املقتبس بني
ـط)النص
يوضع
االقتباس
،)Skinner,
ـنة
الباحث وس ـ
للمؤلف أو
األخير (فق ـ
وعندس ــم
يذكر اال
al.,ج ـetـع في املنت
ـى املرا
اإلشأوـ (ـارة إل ـ
 1ـ عن ــد
.)43
:1990
عالم،
(أبو
مثل:
منها
املقتبس
الصفحات
أرقام
وتذكر
صغيرين»،
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
منت
عالم،في
(أبوإليها
مثلش ــير
التي أ
املراجع
الباحثنيفيه ــا
البحث يذكر
نهاية
ـة) ــي
املراجع ف
اثننيم ــة
(منـود قائ
 2ـ وج ـ
العمر،
األولى
جميعللمرة
جميعهم
س ــماء
تذكر أ
إلى خمس ـ
الباحث
للمؤلف
األخير
حسب
مسلسل ـ
ترقيم
وإذا دون
أبجدي ًا ـ
ترتيب ًا
الصراف،وترتب
البحث
األخيرأوللباحــث
االسم
االسميذكــر
املرجــع
بنفس
االستعانة
تكررت
،)1999
الشيخ،
النحو
بيانات كل
بعده ــا
عالم،ثم املراجع
(أبوأوال
العربية
املراج ـ
وتأت ـ
وتذكر et
al., 1981
األجنبيةأو (
وآخرون)1999 ،
ـرونـعمثــل
األولـيوآخـ
علىكان عدد
مرجعوإذا
)Gardner
اآلتي:
الباحثني س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
املرجعetكتاب ًا:
عندما( يكون
أـ
al., 1965
 )1999أو
 ،)Skinner,وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني «قوسني
البلد :اسم الناشر،
املجلد) اس ــم
الكتاب
الصفحاتعنوان
أرقامـنة النش ــر)
املؤلف (س ـ
اس ـ
.)43 :1990
(الطبعة(أبوأو عالم،
منها مثل:
املقتبس
صغيرين»،ـم وتذكر
والتربوية
النفسية
اإلحصائية في
أحمد
مراد،
إليها في منت
العلومأش ــير
املراجع التي
األساليبـا جميع
( .)2001يذكر فيه ـ
نهاية البحث
صالح ــي
املراجع ف
مثال:م ــة
 2ـ وج ــود قائ
املصرية.
األجنلو
القاهرة:
واالجتماعية،
البحث وترتب ترتيب ًا أبجدي ًا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
مجلة:
ثم في
بحث ًا
يكون
ب
األجنبية بعده ــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
املراجع
املرجعأوال
العربية
عندماج ــع
وتأ ـت ــي املرا
اآلتي:اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
التفكير للطفل اخلليج ــي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
تعليم
(.)2002
أ ـ نايف ــة
كتاب ًا:
املرجع
عندما يكون
.114املؤلف (س ــنة النش ــر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس ــم البلد :اسم الناشر،
اس ــم
ً
كتاب:
في
ا
بحث
املرجع
يكون
عندما
جـ
والتربوية
النفسية
فإنه العلوم
اإلحصائية في
األساليب
املرجعأحمد
يكونصالح
عندما مراد،
ج .مثال:
يشير الباحث
يفضل أن
اإلجنليزية)،
((.)2001باللغة
بحث ُا أجنبي ًا
الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
عنوان
النشر)
واالجتماعية(،سنة
اسم الباحث
املصرية.
األجنلو
القاهرة:
بالرجوع إلى املوقع التالي ، www.doi.org :وأن
وذلك
بالبحث،
اخلاص
إلى D.O.I
البحث.
يشغلها
التي
الصفحات
الناشر،
ً
مجلة:
بحثا في
عندما
علي نحو املثال التالي:
التوثيق
املرجعبعد
يكونالبحث
صورة
ب ـ تكون
التسلسل
حسب
على
مرقمة
ووضعها
البحث
منت
في
متسلسلة
بأرقام
الهوامش
إلى
قطامي،
مثل:
الصفحات:
املجلة ،املجلد،
 readingاسم
عنوان البحث،
(سنة النشر)
wordالباحث3ـ اإلشارةاسم
Lubis, R.
(2018).
The progress
of student
comprehension
through
ممكن،
العربية،قدر
 books.ــى
الطفولة أقص
Advancesإلى
الهوامش
Languageص ـ
اخت
للطفلع ــاة
مرا
Literacyمع
تعليموردت بها
(.)2002الت ــي
9(1),ح ــة
48-52.الصف
ف ــي أس ـ
picture
and
Studies,
lessـ
87 ،12
ـيin،ـارمجلة
جـ
اخللي
التفكير
ـفلـة
نايف ـ
باملصادر
املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48
وتذك ــر.114
واملراجع.
عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
جح.ـ
املراجع.
قائمة
بعد
البحث
نهاية
في
املالحق
وضع
4ـ
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:

الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت
النظرية :في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
العلميةمتسلسلة
الهوامش بأرقام
3ـ اإلشارة إلى
أن
األولية
املراجعة
ـن
ـ
م
ـت
ـ
س
مل
إذا
ـر
ـ
ش
للن
النظرية
واملقاالت
ـات
ـ
س
الدرا
التحرير
هيئة
جتـيي ـأـزس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
فـ
وأهداف
املقدمة
يتضمن
واضح
فكري
مبنهج
الطفولة
قضايا
من
قضية
تعالج
املقالة
أو
الدراسة
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص باملصادر
ومناقش ــة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في
الدراس ــة
واملراجع.
املراجع.قواعد التوثيق.
قائمةوردت في
بعد التي
الهوامش
وتوثيق
الكتابة
وكتابةالبحث
املراجعنهاية
املالحق في
وضع
4ـ
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

4
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جتي ــز هيئة التحرير الدراس ــات واملقاالت النظرية للنش ــر إذا ملس ــت م ــن املراجعة األولية أن
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف

.114
ج ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
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اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
3ـ
ف ــي أس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
الطفولة
ـدر في
النشر
العربيةاجل ــزء اخلاص باملصادر
البحث قبل
مجلةفي نهاية
الهوامش
قواعدمبص ـ
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة
واملراجع.
ومراجعتها :قائمة املراجع.
اجلديدةالبحث بعد
الكتبفي نهاية
املالحق
ثالث ًا ـ ـوضع
4ـ
عرض
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
تنشر املجلة مراجعات الباحثني
ثاني ًا ـ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:
تخص أحد
ويعالجـاتقضية
حديث
الطفولة.م ــن املراجعة األولية أن
مجاالت إذا ملس ــت
النظرية للنش ــر
واملقاالت
النشر،الدراس ـ
التحرير
الكتابهيئة
 1ـ جتي ــز
وسلبياته.
يطرحها
األفكار
قضايا وأهم
منالكتاب
حملتويات
استعراض
2ـ
وأهداف
وإيجابياتهاملقدمة
واضح يتضمن
التيفكري
مبنهج
الطفولة
املراجع قضية
املقالة تعالج
الدراسة أو
في
التزامهـوانباألصول
باإلضافة إلى
الكاتب فيها،
ورؤية
القضية
ومناقش ــة
الدراس ـ
العلميةالتي
الكتاب والبلد
املؤلف وعن ـ
هذاعلى اس ــم
املراجعة
من تقرير
األولى
الصفح ــة
حتـةت ــوي
3ـ
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
التوثيق.
قواعد
في
وردت
التي
الهوامش
وكتابة
املراجع
وتوثيق
الكتابة
نشر فيها واسم الناشر ،وسنة النشر ،وعدد صفحات الكتاب ،ويكتب في أسفل الصفحة اسم
الطفولة العربية
مجلة
النشر
قواعد
لديها.
التيفييعمل
واجلهة
ا ُملراجع ودرجته العلمية
اجلديدة
ومراجعتها :وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4
بأسلوب جيد
الكتباملراجعة
عرضتقرير
ثالث ًا ـ ـكتاب
4ـ
3
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
اجلديدةالباحثني
مراجعات
املجلة
ثالث ًا ـ ـتنشر
ومراجعتها:
الكتب
عرض
أحدبقضايا الطفولة:
املعنية
واملؤمترات
الندوات
العلمية عن
التقارير
رابع ًا ـ ـ
تخص
الباحثنيقضية
النشر ،ويعالج
حديث
الكتاب
الطفولة .الشروط اآلتية:
مجاالتإذا توافرت
اجلديدة ونقدها
للكتب
مراجعات
املجلة
 1ـ تنشر
وسلبياته.مجال
الدراس ــية في
واحللقات
التيـدوات
وأهماملؤمترات والن ـ
الكتاب عن
العلمي ــة
املراجعالتقارير
استعراضاملجل ــة
تنش ــر
وإيجابياته
يطرحها
حملتويات
2
الطفولة.
األفكارمجاالت
قضية تخص أحد
ويعالج
حديث النشر،
 1ــ الكتاب
الطفول ــة وقضاياه ــا الت ــي تعقد في الكوي ــت أو البالد العربي ــة أو غير العربية بش ــرط أن يغطي
وسلبياته .التي
الكتاب والبلد
يطرحهاوعن ــوان
التيـم املؤلف
املراجعة على اس ـ
من
املراجعـة األولى
 32ــ حتت ــوي الصفح ـ
تقريرأووأهم
الكتاب
حملتويات
املقدمة
وإيجابياتهاألبحاث
الدراسية وتصنيف
األفكاراحللقة
الندوة أو
أخبار املؤمتر
استعراضكامل ومنظم
التقرير بشكل
اسم
ـوانأسفل
ويكتبن ـفي
الكتاب،
تقرير وعدد
منالنشر،
وسنة
الناشر،
فيها واسم
نشر
الصفحة التي
الكتاب والبلد
املؤلف وع
صفحاتاس ــم
املراجعة على
األولى
ـة
ـ
ح
الصف
ونتائجهات ــوي
 3ـ حت
وأهم القرارات والتوصيات.
لديها.
يعمل
التي
واجلهة
العلمية
ودرجته
راجع
ا ُمل
الصفحة اسم
الكتاب،
صفحات
النشر،
وسنة
اجلمعية
أسفلفيه ــا
ويكتبأو تفيش ــارك
تعقدها
ـدوات التي
وعدد الن ـ
احلوار في
ض ــر
الناشر،محا
واسم املجلة
فيهاتنش ــر
نشركم ــا
لديها.ثمان صفحات من حجم .A4
يزيد على
واجلهةجيد
بأسلوب
املراجعة
راجعتقرير
 4ـ ا ُملكتاب
التيواليعمل
العلمية
ودرجته
قضايا الطفولة امللحة.
ملناقشة
العربية
الطفولة
الكويتية لتقدم
بتكليف من
لعرض
املراجعةمادي ًا
املجلة مقاب ًال
.5ـ متنح
فقط.A4.
املجلةحجم
صفحات من
يتمثمان
الذيعلى
الكتب،يزيد
جيد وال
بأسلوب
كتاب تقرير
4
رابع ًا ـ ـ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

واحللقات الدراس ــية في مجال
بقضاياـدوات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة عن
التقارير
التقاريرـر املجل ــة
رابع ًا ـ ـ تنش ـ
الطفولة:
واملؤمترات املعنية
الندوات
العلمية عن
يغطي
ـرط أن
الدراش ـ
العربية ب
ـدواتأو غير
العربي ــة
عنـت أو البالد
الكوي ـ
تعقد في
املجه ـل ــاـةالت ــي
وقضايا
في مجال
س ــية
واحللقات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة
التقارير
الطفول ــةتنش ــر
املقدمة
الدراسية
البالداحللقة
الندوة أو
املؤمتر
التقرير ــةبشكل
األبحاثأن يغطي
وتصنيفبش ــرط
غير العربية
العربي ــة أو
الكويأوــت أو
أخبارفي
ومنظم تعقد
كاملــا الت ــي
وقضاياه
الطفول
والتوصيات.
القرارات
وأهم
ونتائجها
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة
والتوصيات.احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
املجلة محاض ــر
وأهمتنش ــر
ونتائجهاكم ــا
القرارات
امللحة.
ملناقشة
الطفولة
لتقدم
تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
الطفولةالتي
قضاياالن ــدوات
احلوار في
العربيةض ــر
املجلة محا
تنش ــر
الكويتيةكم ــا
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية
د .سعاد الصباح
د .حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
د .فهد محمد الراشد
د .عبداللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
السيد /محمد علي النقي
د .عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس
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أ .د .رجاء أبوعالم
أ .د .الغالي أحرشاو
د .عبداهلل عمر العمر
د .عبدالرحمن مصيقر
د .بهية اجلشي
األستاذة سعاد الرفاعي

معهد الدراسات والبحوث التربوية  -جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -فاس
كلية اآلداب  -جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى  -مملكة البحرين
وكيل مساعد وزارة التربية (سابقاً)  -الكويت
هيئــــــة التحريـــــر

د .حسن اإلبراهيم
أ .د .علي عاشور اجلعفر
أ .د .قاسم الصراف
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
أ .د .فوزية عباس هادي
د .بدر عثمان مال اهلل

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

أعضاء مؤسسون انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى وهم:
د .أنور عبداهلل النوري
أ .د .حامد عمار
أ .د .أسامة اخلولي
أ .د .محمد جواد رضا
أ.د .رجاء أبو عالم
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افتتاحية العدد

يأتي العدد األخري من مجلة الطفولة العربية لسنة  2021كعادته يف كل عام بدون عنوان ،كي يتضمن
مجموعة من األبحاث والدراسات واملقاالت املتنوعة التي يقدم من خاللها زادا ً دسما ً لقرائنا األعزاء ،من بينها
موضوع ظواهر املماثلة الصامتية يف املقررات الدراسية :نحو إرساء معايري للتنزيل الديدكتيكي ،وهي دراسة
تهدف إىل طرح تصور جديد لكيفية االستفادة من مضامني الدرس الصوتي ضمن برنامج تدريس اللغة العربية
لتالميذ املرحلة االبتدائية ،كما تأتي الدراسة الثانية حول االنفعال واملعرفية :أثر االنفعاالت عىل األداء الذاكري
وهي دراسة حول االختالالت التي تحدثها االنفعاالت األولية يف الجهاز املعريف للذاكرة اإلنسانية ،أما الدراسة
الثالثة فهي عن السيكولوجيا واملدرسة يف بالد املغرب من خالل العالقة وآفاق الطفل التعلمية والتعليمية،
وهي دراسة يف مقومات السيكولوجيا املعارصة للتعليم واالكتساب يف املدرسة ،والتي ترمي إىل الكشف عن
اإلسرتاتيجية الالزمة لتكوين وإعداد متعلم كفء قادر عيل االبتكار والنقد ومواجهة الصعوبات وحل املشكالت.
أما الدراسة الرابعة فتدور حول التفاعالت االجتماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة يف مملكة
البحرين ،وهي دراسة هدفها التعرف عىل مستوى االندماجات والتفاعالت بني األطفال خارج نطاق املنزل
يف مدارس رياض األطفال يف مملكة البحرين .وتأتي الدراسة الخامسة لتكشف عن معتقدات معلمات رياض
األطفال يف محافظة رام الله والبرية نحو توظيف التقنيات الرتبوية ومدى االختالف بينهن تبعا ً لسنوات الخربة
والتخصص واملؤهل العلمي.
وجميع هذه األبحاث تحمل يف طياتها موضوعات تمس قضايا الطفولة العربية الشائكة التي ينئ منها
امليدان الرتبوي ،وهي بحاجة إىل حلول واقعية تتطلع إليها البلدان العربية .أما املقال الذي تناولته املجلة فقد
قام بمناقشة البعد الفلسفي التأسييس للرتبية يف رياض األطفال عند املربي(فرويل) ،كما أن «كتاب العدد»
استعرض الهجرة والنزوح والتعليم :بناء الجسور ال الجدران للتواصل بني األجيال.
إن هدف مجلة الطفولة العربية من خالل هذا التنوع يف اإلنتاج العلمي هو السعي إىل تزويد قرائنا األعزاء
بذخرية من املعارف واملعلومات عن قضايا الطفولة ومشكالتها املعارصة والتي بحاجة إىل إضاءة وتركيز أكثر
حتى نستطيع أن نحقق رسالة املجلة يف خدمة الطفولة العربية وقضاياها.

واهلل ولي التوفيق،
هيئة التحرير
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...ظواهر املماثلة الصامتية فـي املقررات الدراسية

البحوث والدراسات
:ظواهر املماثلة الصامتية فـي املقررات الدراسية
(((
نحو إرساء معايير للتنزيل الديدكتيكي
Doi:10.29343/1-89-1

) بنعيىس زغبوش(باحث مشارك.د.أ

) حسبية الطايفي الربنويص ( باحث رئيس.د

 دولة قطر-جامعة قطر –الدوحة- كلية اآلداب والعلوم

املغرب- الرباط-جامعة محمد الخامس-كلية علوم الرتبية

أستاذ برنامج علم النفس بقسم العلوم االجتماعية

أستاذ التعليم العايل مساعدة – بقسم منهجية تدريس اللغات

:امللخص

تهدف هذه الدراسة إىل طرح تصور جديد حول كيفية أجرأة مضامني الدرس الصوتي ضمن برنامج تعليم اللغة العربية
 فإن،ً كونها مادة للتعلم ووسيلة لتمرير باقي التعلمات أيضا، وألن اللغة هي عصب العملية التعليمية.ملتعلمي املرحلة االبتدائية
البحث عن أنجع السبل لتعليمها وتحقيق فصاحة متكلميها مرشوط باقرتاح برنامج تعليمي يرتّب ظواهر املماثلة الصامتية
.بشكل منسجم
ً
ً
 جعلنا نبلور تصورا علميا لتنزيل ظواهر املماثلة، التي ال يحكمها معيار محدد،إن تجاوز الرتاكم الكمي للمضامني املعرفية
 ليكون ترصيفها، التي تم استخالصها من خصوصيات هذه الظواهر، تسوّغه مجموعة من املعايري املوضوعية،ًالصامتية تعليميا
ِّ
َّ
،محققا ً تراكما ً نوعيا ً للتعلمات
،ضمن املقررات الدراسية
.ومؤسسا ً عىل منطق تيسري التعلم من أبسط الظواهر إىل أعقدها
 تساعد عىل ترتيب ظواهر املماثلة، توصلت هذه الدراسة بتحليالت إحصائية الستخالص معايري موضوعية،من أجل ذلك
 وقد توصلت هذه الدراسة إىل ترتيب. اعتمادا ً عىل ما يف كل ظاهرة من تعقيد يف ذاتها ويف عالقتها بباقي الظواهر،الصامتية
. ويتبدّى لنا أنّه األول من نوعه يف العالم العربي،ديدكتيكي جديد لكيفية تدريس ظوهر املماثلة الصامتية
Consonant Assimilation Phenomena in Curricula: Towards Establishing Criteria for Didactic Transfer
Hasbiya Taifi Bernoussi
Assistant professor of higher education
Department of Language Teaching Methodology,
Faculty of Educational Scienes
Mohammed V University - Rabat - Morocco

Benaissa Zarhbouch
Associate professor - Psychology program
Department of Social Sciences
College of Arts and Sciences
Qatar University

Abstract

The study aimed at developing a new concept about ways of integrating phonology within the Arabic syllabus intended for elementary school learners. Given that language is the lifeblood of the learning process, in that
it is an object of learning and a medium for further inputs, the search for the most effective ways, for teachers, to
teach it, and, for learners, to acquire competency and proficiency, is conditioned by suggesting and implementing
a learning program coherent with identified consonant assimilation phenomena.
To go beyond the quantitative accumulation of cognitive contents, which is not governed by a given specific criterion, has led us to develop a scientific conception for didactically implementing the consonant assimilation phenomena. Such a conception is to be justified by a set of objective criteria drawn from the specificities of
these phenomena so that the integration of the latter within the syllabus would achieve a qualitative learning input,
and be based on the logic of facilitating learning, proceeding from the simple to the complex.
For this purpose, the study used statistical analyses to come up with objective criteria that help arrange
the consonant assimilation phenomena, depending on how complex is each phenomenon in itself and in relation to
other phenomena. The study has managed to come up with a new didactic arrangement, which we think to be the
first of its kind in the Arab world, of how to teach the phenomena of consonant assimilation.
.2019  وأجيز للنرش يف نوفمرب،2019 ((( تم استالم البحث يف يونيو
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املقدمة:
ينم واقع حال ظواهر املماثلة الصامتية باملرحلة االبتدائية عن عدة اختالالت ،وعىل أكثر من مستوى؛
تتعلق بعضها بربمجة ظواهر املماثلة الصامتية ،وتخص أخرى الجانب الكمي والتنظيمي لهذه الظواهر؛ حيث
ال يرتكز ترصيفها عىل أي منطق معلن مسبقاً ،كأن ينظر مثالً يف درجة تعقيد الظواهر ،أو مدى تعدد سياقات
ورودها وأمثلتها ،وما إذا كانت ظواهر فرعية أم تكتيس طابعا ً شمولياً ...وغريها من املعطيات التي يمكن
ً
ً
ضابطة للمقادير التي ينبغي أن تُن ّزل وفقها هذه
خلفية
أن تكون ذات فعّ الية يف وضع ورقة تحمالت كمية،
الظواهر (يراجع لتفاصيل أوىف :الطايفي الربنويص ،والزهري ،وزغبوش ،وبوعناني.)2016 ،
لذلك ،فالحاجة ماسة لوضع برنامج متكامل للتدريب الفونولوجي دعما ً لالشتغال املعريف باللغة
العربية ،سواء يف مرحلة التعلمات الرصيحة أو الضمنية من املرحلة االبتدائية ،وخلق وعي لدى متعلميها
بظواهر املماثلة الصامتية؛ إذ عالوة عىل كونها معرفة حول اللغة تتحقق بها فصاحة املتكلمني ،فهي
إسرتاتيجية معرفية لتجويد أداء ذاكرة العمل الفونولوجية ،مما يجعل االشتغال املعريف باللغة فعّ اال ً وذا
مردودية .غري أن البدايات األوىل لربنامج من هذا القبيل ينبغي أن تنطلق بالرضورة من صياغة معايري
لتنظيم تنزيل ظواهر املماثلة الصامتية ،بناء عىل معايري علمية واضحة ومضبوطة تعلله ،منبثقة عن
خصوصيات الظواهر نفسها.
اعتمدت هذه الدراسة ثالثة معايري يف ترتيبها لظواهر املماثلة الصامتية ،ترتيبا ً يراعي مبدأ التدرج
من البسيط السهل إىل الصعب املركب ،وقد شملت كال ً من :عدد حاالت كل مفهوم من مفاهيم ظواهر
املماثلة الصامتية ،وكذا عدد إجراءات سريورتها ،ثم زمن نطقها .كما وظفت الدراسة تحليالت إحصائية
الستخالص مقادير كمية ترتب ظواهر املماثلة الصامتية وفق قيّمها ،وذلك عىل أساس الوزن العام
املستخلص من املتوسطات ،واملسند لكل ظاهرة ضمن املعيار الواحد ،ثم نسبة إىل املعايري الثالثة املعتمدة
يف الدراسة.

 .1ظواهر املماثلة الصامتية من مقومات الفصاحة:
يعد إعمال سريورات املكون الفونولوجي ،يف اآلن ذاته ،أحد سبل تحقيق فصاحة املتكلمني وإولية
لخفض الكلفة املعرفية الزمكانية يف ذاكرة العمل الفونولوجية؛ فتجاور األصوات املتنافرة يف الكلمة من
مسببات الثقل يف النطق ،يخرج املفردة عن الفصاحة ،يقول السيوطي (« :)185/1 :1958رأى املتأخرون
من أرباب علوم البالغة ّ
أن كل أحد ال يمكنه االطالع عىل ذلك لتقادم العهد بزمان العرب ،فحرروا لذلك
ضابطا ً يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من غريه ،فقالوا :الفصاحة يف املفرد خلوصه من تنافر
الحروف ،ومن الغرابة ،ومن مخالفة القياس اللغوي» ،كما نجد السيوطي ( )186/1 :1958يمثّل ملا خالف
القياس يف اللغة وخرج عن الفصيح بما ّ
فك إدغامه لرضورة شعرية ،وذلك يف قول الشاعر(الحمد لله العيل
األجلل) ،وهو أمر يضع تماثل األصوات كما تنافرها يف سياق الكلمة خارج الفصاحة .أما الفصيح عند ابن
سنان الخفاجي ،فما تالءمت أصواته وكانت بعيدة عن التنافر ،يقول يف ذلك« :وأمّ ا التنافر فالسبب فيه
ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد ،وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة ال َّ
ط ْف ِر ،وإذا
قرب القرب الشديد كان بمنزلة ميش املقيد ،ألنه بمنزلة رفع اللسان وردّه إىل مكانه ،وكالهما صعب عىل
اللسان ،والسهولة من ذلك يف االعتدال ،ولذلك وقع يف الكالم اإلدغام واإلبدال» (الرماني ،دت .)88 :ويفهم
من كالم ابن سنان أن ظواهر املماثلة من وسائل اللغة لتحقيق االعتدال الذي تجسده العناية بسالمة الكالم
من التنافر يف تأليفه ،فال تكون األصوات بإجراء ظواهر املماثلة الصامتية متقاربة ثقيلة عند التّلفظ ،وال
متباعدة شاقة يف النطق.
يف السياق نفسه ،أدرجت املتون الفونولوجية التوليدية ،من جهتها ،مجمو َع ما اشترُ ط لتوارد الصوامت
يف اللغة العربية ضمن قيد سالمة التكوين الكوني ،املعروف بمبدأ املحيط اإلجباري ،إذ «الحظ  Mc Carthyأن
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الغالبية العظمى من الصوامت املتواردة يف جذور العربية تنضبط له ،فال معنى معه لتوارد األمثال ،بل يمنع
حتى توارد املتجانسات ،وتجاور بعض املالمح» (طيبي ،)9 :2016 ،فيكون قيد سالمة التكوين ،بذلك ،صيغة
حديثة ملقومات الفصاحة ،يف جانبها املتعلق بنظم األصوات ،وبه كان تحقيق ظواهر املماثلة الصامتية من
مقومات الفصاحة يف اللغة العربية.

 .2ظواهر املماثلة الصامتية والكلفة املعرفية:
وجد لتفعيل إوليات املكون الفونولوجي ،ممثلة بظواهر املماثلة الصامتية ،تمظهرات معرفية تتجاوز
خفض مقدار الجهد العضيل والكلفة الزمنية ،اللذين يستدعيهما تحقيق املتواليات اللسانية ،حيث يوجد
ّ
تخص ظواهر املماثلة الصامتية ،من جهة؛ إذ تعد من إوليات
توافق كبري بني التحليالت الفونولوجية التي
االقتصاد اللغوي التي تعكس مطمحَ اللغة إىل خفض الجهد املبذول لتحقيق املتواليات اللغوية والكلفة الزمنية
للنطق بها ،يف حدود ما تسمح به اإلكراهات السياقية لتجاور القطع ،ونتيجة الدراسة التجريبية ،من جهة
أخرى؛ حيث وجد لتفعيل سريورات ظواهر املماثلة الصامتية أثر بالغ عىل كل من زمن النطق وسعة ذاكرة
العمل الفونولوجية .حيث ع ّد هذا األمر نتيجة منطقية النخفاض كمية اآلثار الصوتية يف السجل الفونولوجي
ونقص الحاجة للموارد التلفظية أثناء التكرار الذهني الذاتي ،البعدين األساسيني للكلفة املعرفية يف ذاكرة
العمل الفونولوجية .ممّ ا أمكن معه الجزم بأن مفهومي الجهد والكلفة ينتميان ملستويات أعمق ،إذ يكتسيان
بموجب هذا االنتماء صبغة معرفية ،ويكونان من طبيعة اشتغال الدماغ ،ما دام خفض الكلفة الزمنية ،إثر
تفعيل سريورات ظواهر املماثلة الصامتية ،هو العامل األساس يف خفض الكلفة املعرفية يف ذاكرة العمل
الفونولوجية (يراجع لتفاصيل أوىف :الطايفي الربنويص.)2018 ،
يع ّد دعم القدرة االستيعابية لوحدة االحتفاظ الفونولوجي ،أيضاً ،رافعة للمرحلة املوالية من املعالجة،
يجعلها فعّ الة وناجعة .ويكون دعم هذه القدرة متاحا ً بطرق عدة؛ كما هو شأن ذاكرة العمل املدربة (ينظر
ملزيد من التفاصيل يف هذا الباب :الفوري ،وعبد الفتاح ،وكاظم ،والزبيدي2016 ،؛ الخليفة ،)2012 ،أو بتوظيف
الخصائص السطحية للغة يف دعم االشتغال املعريف وتجويد األداءات بها ،ضمن حدود املوارد املتاحة لذاكرة
العمل ،إذ يكون من مهام اللساني املعريف والسيكولوجي املعريف وعالم الرتبية ...رصد مثل هذه الخصوصيات
اللغوية واستثمارها يف مجال االشتغال املعريف باللغة العربية وتجاوز صعوباته ،واالستفادة من إمكانات
الجهاز املعريف لذاكرة العمل إىل أقىص حدود ممكنة ،ألنه عصب العمليات املعرفية يف الوسط التعليمي التعلمي
كما الحياة اليومية.
وعليه ،تكون ظواهر املماثلة الصامتية صلة بني الحدث اللساني والحدث املعريف؛ إذ عالوة عىل كونها
معرفة حول اللغة تتحقق بها فصاحة املتكلمني ،فهي يف الوقت ذاته إسرتاتيجية معرفية لتجويد أداء ذاكرة
العمل الفونولوجية ،مما يجعل االشتغال املعريف باللغة فعّ اال ً وذا مردودية .فكيف تحرض هذه الظواهر يف
املقررات املدرسية للمرحلة االبتدائية؟

 .3ظواهر املماثلة الصامتية يف املقررات املدرسية:
يف سياق اطالعنا عىل الوضعية التي تحرض بها ظواهر املماثلة الصامتية بالكتب املدرسية للمرحلة
االبتدائية (راجع :الطايفي الربنويص ،)2018 ،فإن واقع حال هذه الظواهريكشف عن عدة اختالالت وعىل أكثر
من مستوى؛ يتعلق أوىل هذه املستويات بربمجة ظواهر املماثلة الصامتية ،حيث يغيب املكون الفونولوجي
ضمن وحدة اللغة العربية ،التي يفرتض أن تُم َّرر من خاللها هذه الظواهر ،لتسند مهمة تمريرها إىل مكون
القرآن الكريم ،وقد اختلطت بأحكام التجويد والقراءات القرآنية وقواعدهما .أما فيما يخص الجانب الكمي
والتنظيمي لظواهر املماثلة الصامتية ،تعكس نتائج الجرد اختالال ً يرتبط بكمية حضورها يف املرحلة االبتدائية،
والذي ال نجد له ما يربره ضمن مرجعيات تأليف الكتاب املدريس (دفرت التحمالت اإلطار .)2011 ،زد عىل ذلك،
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أن توزيع القيم الكمية لهذه الظواهر عىل امتداد السنوات الست للمرحلة االبتدائية يتسم بعدم التكافؤ ،حيث
تتفاوت نسب حضورها من مستوى إىل آخر ،كما ال يرتكز هذا التوزيع عىل أي منطق معلن مسبقاً؛ كأن
ينظر مثالً يف درجة تعقيد الظواهر ،أو مدى تعدد سياقات ورودها وأمثلتها ،وما إذا كانت ظواهر فرعية أم
تكتيس طابعا ً شمولياً ...وغريها من املعطيات التي يمكن أن تكون ذات فعّ الية يف وضع ورقة تحمالت كمية،
ً
ً
ضابطة للمقادير التي ينبغي أن تُن ّزل وفقا ً لها هذه الظواهر (يراجع لتفاصيل أوىف :الطايفي الربنويص،
خلفية
وزغبوش ،وبوعناني.)2016 ،رصد أيضاً ،من استقراء حضور ظواهر املماثلة الصامتية ضمن الكتب املدرسية،
مجموعة من مظاهر القصور املنهجي واملعريف ،التي ال تنم عن روح التجديد والتطور واالنفتاح املفروضة يف
املنظومة التعليمية التكوينية؛ إذ تغيب القراءات الحديثة للرتاث اللغوي يف جميع مستوياته الصوتي ،والرصيف،
والرتكيبي ،والتداويل ،برغم الزخم العلمي املعريف الذي استطاعت أن توفره كثري من الروافد العلمية األكاديمية
لرواد مغاربة وعرب يف حقل اللسانيات ،واللسانيات املعرفية ،وعلم النفس املعريف ،والرتبية ،والديدكتيك ،كما
تغيب كل رغبة يف تسهيلها وتطويعها بطريقة تجعلها علمية ،خدمة للعملية التعليمية التعلمية أوالً ،وتأسيسا ً
للنهج العلمي الذي ينبغي عىل أساسه بناء املقررات املدرسية يف جانبها املعريف اللساني (ينظر :الطايفي
الربنويص ،وزغبوش ،وبوعناني ،قيد النرش).

 .4تعلمي العربية ومشاريع اإلصالح:
* من وجهة نظر لسانيةّ ،
حض حنون ( ،)2016يف مسعاه إىل إعادة االعتبار ملفهوم الرتبية اللغوية وعىل
ضوء ما أصبح ينسج من صالت وثيقة بني البحث (إنتاج املعرفة) ،والرتبية (نقل املعرفة) ،والتكوين (تطبيق
املعرفة) ،عىل رضورة استناد كل قرار تربوي عىل نتائج البحث العلمي ،ملا الحظه من انفصال اعتباطي بني
الرتبية وعلوم اللغة وما ترتب عىل ذلك من غياب للتعاون بني اللسانيني والرتبويني ،يقول« :صحيح أن املشهد
اللساني والنظريات اللسانية تشهد تغريا ً منتظما ً ورسيعاً ،غري أنه ال ينفذ إىل تربة املمارسات الفكرية والحياتية
واملجاالت املختلفة ،بحيث ظل االنشغال النظري واألكاديمي مهيمناً ،وظل التنزيل امليداني والتطبيقي هشا ً
وضعيفاً...وال يفوتنا أن نشري إىل عدم انشغال الرتبويني ،عىل العموم ،باللسانيات ،إذ يكادون يعتربونها غري
مالئمة» (حنون.)124-122 :2016 ،
يف سياق هذا الهاجس الذي يسعى إىل االستفادة من اللسانيات يف تطوير أساليب تعليم اللغة وطرائقه،
سعى حنون ( ،)2013إىل إرساء صواتة برصية تتخذ الكتابة موضوعا ً لها ،بنسقها الخطي األلفبائي ،وعالمات
الرتقيم ،والعالمات اإلعجامية ،وكل اإلشارات واإليماءات املصاحبة للغة  paralanguageأو الخارج لسانية
 ،extralinguisticإىل جانب صواتة نطقية – سمعية (حنون .)22 :2013 ،وإن كان تحقيق هذا الهدف ،حسب
الباحث ،يستدعي مستويني:
عام :يتجىل يف تضافر جملة من العلوم املعرفية ،يكون معتمدها لسانيات ،وإذن صواتة ،أقل تجريدا ً
وأكثر تجميعا ً لشظاياها التي فرقتها النظريات واإلجراءات املنهجية (حنون .)23 :2013 ،ومن ثم ،يتمثل دور
اللسانيات الرتبوية يف التحسيس بمدى أهمية إدماج املكون املكتوب يف اللسانيات من خالل إدماجها يف الصواتة
عرب بيان دور الكتابة يف بناء هندسة صواتة مختلف اللغات (حنون.)32 :2013 ،
خاص :يتمثل يف استحضار املكون املرئي يف الصوت إىل جانب املكونني النطقي املسموع واملدرك ،وبيان
دور الوعي الصواتي يف تنمية الذاكرة الصواتية وتعلم القراءة .وهكذا ،يعمل التدرب عىل الوعي الصواتي أو
الحساسية الصواتية عىل تحسني اإلنجازية يف القراءة ،أي التحكم يف الوقائع الصوتية لتيسري فهم الشفهي
واملكتوب (حنون.)31 :2013 ،
ويجمل الباحث تصوره تربوياً ،فيما سماه «العناية بالصواتة املدرسية» (املعالجة الصوتية والصواتية)
التي قد تتيح املقاربة املحكمة لعدد من املشاكل والصعوبات التدريسية (حنون .)32-31 :2013 ،وعليه،
فاللبنات األوىل للصواتة البرصية ،حسب الباحث ،تتأسس من خالل معالجة قياس مدى ترابطات وحداتها
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بالوحدات الصوتية النطقية السمعية ،ومدى ابتعادها عنها ،ومدى تبادل التأثري والتأثر بني وحدات النسقني
املنطوق واملكتوب ،وصلة املرئيات بالفكر البرصي.
وخلص حنون ( ،)2016إىل أن «إدراكنا محدود لخطورة اللغة يف التعليم وخطورة التعليم يف اللغة ،وإىل أننا
نعرف إنتاجا ً لسانيا ً يفتقر إىل الرتبية وإنتاجا ً تربويا ً يفتقر إىل اللسانيات .وقد بدا لنا أن إدماج مفهوم الرتبية
اللغوية ،يف املنظورين اللساني والرتبوي ،ملن شأنه أن يرتقي بمعرفتنا «لألشياء» اللغوية و«األشياء» الرتبوية
يف أفق صياغة فهم مندمج وشمويل للغة وعلومها ال يحرص اللسانيات يف الجوانب التقنية الداخلية – مع أنها
شديدة األهمية – ألن للفعل اللغوي أكثر من بعد ،وألن عمل املعلم عمل لغوي بقدر ما هو عمل تربوي ،وأن
للمهارات اللغوية بعدها اللغوي إىل جانب بعدها الرتبوي (حنون.)140 :2016 ،
* ومن وجهة نظر سيكولوجية معرفية ،يرى زغبوش ( )2014أن أي مرشوع للنظر يف األساليب
اإلجرائية املرتبطة بإصالح منظومة تعليم اللغة العربية ،يجب أن يستند إىل منهجية البحث العلمي ،التي يكون
عليها رصد صعوبات تعلم اللغة العربية وتعليمها ،وبلورة مناهج للتدريس مالئمة لخصوصيات كتابة الحروف
العربية برصياً ،وحرص أوجه تأثري الدارجة عىل العربية ليجري عىل ضوئها تحديد أخطاء التعلم وتصحيحها.
ومادام العلم يتأسس عىل رصد العالقات بني الظواهر ،انطلق الباحث من عرض بعض الدراسات العلمية التي
يمكن االستفادة منها يف املجال الرتبوي والتعليمي ،إذ توجه النقاش نحو تحديد بعض خصوصيات اللغة
العربية يف عالقتها بمتكلمها عىل مستوى املعالجة املعرفية؛ من بينها دراسة بوعناني وبلمكي ( ،)2013التي
ترى أن بعض مشاكل القراءة والكتابة يف اللغة العربية تكمن يف الغموض الذي يشوب العالقة بني األصوات
والحروف بالنسبة للمتعلم ،من قبيل« :عدم التمييز بني التمثيالت الخطية املختلفة لألصوات اللغوية ،حسب
موقعها يف البداية ،أو الوسط ،أو النهاية ( ،)...وعدم التمييز النسبي بني األصوات اللغوية املتشابهة عىل
مستوى التمثيل الخطي» ( ،)68 :2013أو لعدم «إدراك العالقة التالزمية بني الكميات األصواتية (الفونيتيقية)،
والقيم الصواتية (الفونولوجية)» (.)73 :2013
وعىل أساس دراسات من هذا النوع ،دعا زغبوش ( )2014إىل رضورة تطوير أساليب دراسة اللغة
العربية علمياً ،واقرتاح حلول إجرائية لتعليمها وتقويمها ،تراعي خصوصيات املتعلم ،وخصوصيات اللغة،
وتراعي سريورات معالجتها يف الدماغ ضمن مرشوع علمي ومجتمعي مندمج ،توضع أسسه بناء عىل أربعة
مسارات متكاملة:
 البحث عن أنجع املناهج للتواصل بها وتعليمها وتقويمها ،يكون مرجعها املتعلم نفسه. ممارسة البحث العلمي بها ،للرفع من قيمتها االجتماعية وتطوير مضامينها ومعجمها. اعتماد التقنيات الحديثة يف تدريسها ،بالنظر إىل جاذبيتها وإقبال األطفال عليها. -تطوير مضامينها عىل اإلنرتنت ،مع مراعاة األبعاد الرتبوية والجمالية فيها.

 .5تعلمي العربية ومشاريع التنزيل الديدكتيكي:
بلورت مشاريع علمية سابقة حول تعلم اللغة العربية مقرتحات تنزيالت ديدكتيكية عدة ،عىل خلفية
نتائج البحث العلمي يف حقول معرفية متباينة ومتكاملة أحيانا ً (لسانيات ،علم النفس ،تربية .)...وقد اهتمت
هذه املشاريع بمستويات متباينة من الدرس اللغوي ،ونجملها يف النماذج التالية:
* ففي دراسة للقنوني ( )2016حول األبنية النحوية العربية ،خلصت الباحثة إىل أن تطور علم النحو
العربي رهني بتقديم مقاربات تفسريية شديدة االقتصاد وشديدة الوضوح للغة ،بغاية وقاية صناعة التعليم
النحوي من التشتت والتشعب والضياع ،لتعرض ،إثر ذلك ،نموذجا ً إجرائيا ً لتعليم النظام الرتكيبي للغة العربية
يف شموليته ،بديال للنحو القواعدي ،بعد أن «أثبتت التجارب أن تعليم القواعد ،وحفظها ،وتدريب الطالب عليها
ال يخلق بأي شكل من األشكال طالبا ً قادرا ً عىل إنجاز تركيبات نحوية سليمة ،فالقاعدة عند املتعلم تنتهي
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عند اجتياز االمتحان ،أمّ ا االستعمال فريسخ بالتمارين والتدريبات ،خاصة إذا ارتقينا به بالتدرج وعرب سنوات
التعليم من االستعمال العفوي إىل االستعمال الواعي» (القنوني .)153 :2016 ،اتخذت الباحثة مبدأ ثنائية
الرتكيب يف اللغة العربية نموذجا ً نظريا ً وإطارا ً تفسرييا ً لبلورة مرشوعها البيداغوجي؛ كونه يقدم تصورا ً
عاما ً للبنية النحوية العربية ،وذا كفاية تفسريية تنسحب عىل األنواع األربعة من املركبات ضمنها :املركب
باإلسناد ،واملركبات االسمية ،واملركبات الفعلية ،واملركبات الحرفية .وبه ،سيكون متاحا ً إكساب املتعلم قدرة
عىل الرتكيب السليم ،إذ من هذا العدد املحدود من املركبات ،يمكن صوغ عدة تشكيالت لألبنية ،لعدد ال متناه
من املعاني.
* كما استوحى زغبوش ( )218-213 :2017تصور  (2007) Dehaeneإذ يرى أن امليكانزمات العصبية
الكونية تشتغل بوحدات صغرى ،وأن تنوع األشكال السطحية للكتابات ينشأ عن عدد محدود من العنارص.
انطالقا ً من هذا املبدأ ،عمل الباحث عىل تطوير لعبة تعلم الحروف :إدراكا ً وتركيباً ،ألطفال التعليم األويل
واألوىل ابتدائي ،يف صيغتني :نموذج أويل يدوي الكتشاف أشكال الحروف وتركيبها من أجزاء صغرى ،ونموذج
معلومياتي يقوم عىل املبدأ نفسه ،مع إمكان إضافة املصوتات الطويلة والقصرية ،وكذا التعرف عىل أشكال
تحققها نطقاً .معتمد الباحث ،يف ذلك ،مسار متدرج ينطلق من البسيط إىل املركب ،لتعليم الحروف إدراكا ً
وكتابة ،وباالستناد إىل معايري موضوعية يف ترتيب الحروف العربية ،تأخذ بعني االعتبار عدد العنارص األولية
املشكلة للحروف ثم عدد حركات اليد التي يتطلبها إنجاز الحرف.
* يف دراسة الحقة لغايات تربوية وديداتيكية ،تنطلق من خلفية نظرية متعددة التخصصات (اللسانيات،
والسيكولوجيا ،والديدكتيك ،وعلم اإلحصاء) ،عمل شاكري ،وبوعناني ،وزغبوش ،وحميدي ( )2018عىل
إضافة معايري جديدة ملجموع املعايري التي أسست لها الدراسة السابقة (زغبوش ،)2017 ،لبلورة تنظيم جديد
لرتتيب الصوامت (الحروف) العربية ،من األسهل إىل األصعب ،تيسريا ً لتعلمها نطقا ً وكتابة ،عن طريق وضع
أيرسها نطقا ً وقراءة وكتابة يف مقدمة الالئحة ،وأعرسها يف نهايتها ،تماشيا ً مع توجيهات مديرية املناهج
بوزارة الرتبية الوطنية (الدليل البيداغوجي.)78 :2009 ،وقد اعتمد الباحثون عىل معايري ثالثة أساس شملت:
معيار النطق ،وحركة اليد ،والشكل البرصي ،ولكل منها معايري فرعية .اعتمدت هذه املقاربة يف إطار مرشوع
التجديد الرتبوي الذي عرفته املدرسة املغربية بداية املوسم الدرايس ( ،)2018-2017املوسوم «بالقراءة من
أجل النجاح» لتحسني القراءة بالسنتني األوىل والثانية من التعليم االبتدائي ،الذي اندرج ضمن التعاون بني
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDوتبنى التدريس بالطريقة
املقطعية أسلوبا يف تدريس العالقات بني الفونيمات والغرافيمات ،من خالل تطوير الوعي الفونولوجي لدى
املتعلم.
عىل منوال الدراسات السابق عرضها ،تنظر دراستنا هذه ،يف مستوى ثان من مستويات الدرس
اللساني ،يخص العالقات الناشئة من مجاورة الصوامت بعضها بعضا يف سياق املتواليات اللغوية ،لنقرتح
ترتيبا ً ديدكتيكيا ً لتعليم ظواهر املماثلة الصامتية باملدرسة االبتدائية.

 .6التنظمي الديدكتيكي لظواهر املماثلة الصامتية:
سريا ً عىل النهج العلمي املؤسس لتعلم لغوي فعّ ال ووظيفي ،اعتمدت ثالثة معايري لبلورة تصور تنزيل
ّ
يخص ظواهر املماثلة الصامتية ،منبثقة عن خصوصيات الظواهر نفسها ،كما أن هذه املعايري لن
ديدكتيكي
تكون نهائية ،متى عنّت الحاجة ملعايري جديدة أو ارتأت دراسات أخرى رضورة وجودها ،ونعرضها كاآلتي:
 عدد حاالت كل مفهوم من مفاهيم ظواهر املماثلة الصامتية، عدد إجراءات سريورات ظواهر املماثلة الصامتية، -زمن نطق ظواهر املماثلة الصامتية.
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 .1.6معيار حاالت املفهوم:
نقصد بمعيار حاالت املفهوم عدد حاالت كل مفهوم من مفاهيم ظواهر املماثلة الصامتية .ولتوضيح
هذا األمر ،ننطلق من ديدكتيك الكفايات ،يف السياق التعليمي -التعلمي املغربي ،التي تع ّد اكتساب املفاهيم
ركيزة أساسا ً يف العملية التعليمية -التعلمية ،وعنرصا ً رئيسا ً يف بناء املعرفة ،خاصة وقد ظهرت حاجة ماسة
العتماد مدخل املفاهيم يف التعليم «عىل أساس أن الحقائق واملعارف قد ازدادت بشكل يصعب عىل املنهج
الدرايس احتواؤها؛ وبالتايل ،ينبغي علينا أن نسعى إىل تعليم املفاهيم اللغوية التي تمثل الخصائص املشرتكة
بني العديد من املعارف واملواقف» (زهران وآخرون ،101 :2007 ،عن :الغافري.)2002 ،وتتميز املفاهيم بصفة
عامة ،بما فيها مفاهيم املماثلة الصامتية يف سياق هذه الدراسة ،بقابليتها للبناء والتطوير ضمن سريورة يتم
خاللها استدعاء املعارف السابقة ،وعرضها عىل مواقف تعليمية -تعلمية جديدة ،تتجه بها من البساطة إىل
الرتكيب واستمرا َر تنظيم الخربات واملعارف الجديدة ،بغية اإلحاطة بمنظومة املفهوم ،بما هي عنارص مرتابطة
يف شكل هرمي ،يقتيض تعلمها ،بالرضورة ،البدء عند نقطة معينة من الرتابط الهرمي داخل هذه املنظومة.
وليتحقق هذا األمر ،يجب أن تستجلب أوال ً حاالت املفهوم البسيطة التي ستمثل أرضية أولية لالنطالق يف بناء
املفهوم ،ثم تنويع حاالت املفهوم وصوال ً به إىل الشمولية .فكلما ازدادت خربة اإلنسان عن املفهوم بتعرفه
عىل أمثلة إضافية له ،تكشفت لديه مزيد من الخصائص عن ذلك املفهوم ،وتع ّرف عىل العالقات التي تربطه
مع مفاهيم أخرى ،وتبني أسباب هذه العالقات .ونتيجة لذلك ،فإن صورة املفهوم لديه تتغري ،وتصبح أكثر
وضوحاً ،وأكثر عمومية وتجريداً ،بحيث تسمح لعدد أكرب من األمثلة أن تدخل يف إطار املفهوم املعني.
بناء عىل ما تقدّم ،كان اختيار معيار عدد حاالت املفهوم من األهمية بمكان يف وضع تنظيم لتنزيل
ظواهر املماثلة الصامتية ضمن املقررات الدراسية ،يستجيب ملبدأ التدرج واالستمرارية (يراجع ملزيد من
التفاصيل :مديرية املناهج)19 :2011 ،؛ حيث ترتب املفاهيم من البسيط إىل املركب بحسب عدد حاالت كل
مفهوم ،وهو ما سيتم بسطه فيما يأتي.
 .1.1.6الإدغام:
جعل النحاة املتأخرون ،والقراء ،ومعهم املجوّدون ،اإلدغام ثالثة أقسام ،يقول ابن بهران« :كان
أبوعمرو رحمه الله يدغم ك ّل حرفني يلتقيان من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي املخرج» (ابن
مهران .((()91 :1980( ،فاملتماثالن هما ّ
الصوتان ال ّلذان اتّفقا يف املخرج والصفة ،يرشح رمضان عبد
التواب ( )62 :1982هذا األمر يقول« :التّماثل أن يتحد الحرفان مخرجا ً وصفة ،كالباءين والتاءين
والثاءين» .واملتجانسان ما كانا من املخرج نفسه وإن اختلفت صفاتهما «التجانس أن يتفق الصوتان
مخرجاً ،ويختلفا صفة ،كالذال يف الثاء ،والثاء يف الظاء ،والثاء يف الذال» (ابن الجزري ،د.ت.)278/1 :
واملتقاربان هما الصوتان اللذان تقاربا يف املخرج أو الصفة أو هما معاً ،يقول ابن الجزري (دت)279/1:
«أن يتقاربا مخرجا ً أو صفة أو مخرجا ً وصفة».
يكون إدغام األصناف الثالثة صغريا ً إذا كان األول فيها ساكنا ً والثاني متحركا ً «عبارة عما إذا كان
ّ
ليحققا معا ً يف النطق ،وهو يف
الحرف األول منه ساكنا» (ابن الجزري ،د.ت)2/2 :؛ حيث يدغم األول يف الثاني
حكم الوجوب «فوجب اإلدغام عندما يكون األول ساكناً ،لعرس النطق باملثلني منفكني» (ابن الحاجب:1982 ،
 .)476/2ويكون اإلدغام كبريا ً إذا كان الصوتان املراد إدغامهما متحركني« ،الكبري ما كان األول من الحرفني
فيه متحركاً ،سواء أكانا مثلني أم جنسني أم متقاربني» (ابن الجزري ،د.ت)274/1 :؛ فتحذف الحركة الفاصلة
بينهما ،ثم يدغم األول يف الثاني منهما.
كما ّ
قسم اإلدغام إىل ناقص وتام؛ «ألن الحرف األول إن أدرج يف الثاني ذاتا وصفة ،بأن كانا مثلني أو
متقاربني ،لكن انقلب ذات األول إىل ذات الثاني وصفته إىل صفته ،فاإلدغام حينئذ تام ،مثل إدغام (مدّ) وإدغام
((( تشري السنوات املقرتنة باملصادر واملراجع القديمة إىل تاريخ الطبعة.
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الذال يف الظاء نحو ﴿إذ ظلموا﴾ (النساء ،اآلية .)64 :وإن أدرج الحرف األول يف الثاني ذاتا ال صفة ،بأن كانا
متقاربني ،فانقلب ذات الحرف األول إىل ذات الحرف الثاني ولم تنقلب صفته إىل صفته بل بقي يف التلفظ،
فاإلدغام حينئذ ناقص ،والصفة باقية من الحرف األول :إما غنة ،وهو يف إدغام النون الساكنة والتنوين يف
الواو والياء ،وإما إطباق ،وهو يف إدغام الطاء املهملة يف التاء املثناة الفوقية نحو ﴿أحطت﴾ (النمل ،اآلية،)22 :
وإما استعالء ،وهو يف إدغام القاف يف الكاف يف ﴿ألم نخلقكم﴾ (املرسالت ،اآلية( »)20 :املرعيش.)184 :2001 ،
ويكون اإلدغام ،أيضاً ،يف الكلمة والكلمتني.
وعليه ،يكون ملفهوم اإلدغام تسع حاالت ،تشكل مجتمعة منظومة املفهوم ،ويمكن اعتمادها لتحليل
سياقات وروده داخل املتواليات اللغوية.
 .2.1.6التفخيم:
أما التفخيم ،فهو «عبارة عن ِسمَ ن يدخل الحرف فيمتلئ الفم بصداه» ،ويقابله الرتقيق وهو «عبارة
عن نحول عىل جسم الحرف فال يمتلئ الفم بصداه» (املرعيش.)153 :2001 ،وقد شاع للمفهوم أربع حاالت
هي :تفخيم السني ،والراء ،والالم ،وكذا التاء يف صيغة االفتعال ،وذلك بتأثري من أصوات االستعالء (الخاء،
والغني ،والقاف) وأصوات اإلطباق (الضاد ،والطاء ،والصاد ،والظاء) ،سواء كانت يف سياق مجاورة قبلية أو
بعدية أو عن بعد((( .يذكر ابن جني ( 1386هـ )168/2 :يف السني« :وذلك أن حروف االستعالء تجتذب السني
عن سفالها إىل تعاليه ،والصاد مستعلية ،وهي أخت السني يف املخرج» ،وذلك يف إشارة إىل إبدال السني صادا ً
إذا هي وقعت يف سياق مفخم .توجد لتفخيم الالم العلة نفسها ،يذكر القييس (« :)219/1 :1997وع ّلة من
ّ
ٌ
ٌ
مطبق
حرف مفخ ٌم
فخم هذا النوع أنه ملا تقدم الال َم
مستعل ،أراد أن يقرب الالم نحو لفظه ،فيعمل اللسان يف
ٍ
التفخيم عمالً واحداً ،وهذا هو معظم مذاهب العرب يف مثل هذا يقربون الحرف من الحرف ليعمل اللسان عمالً
واحداً ،ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عمالً واحداً ،وعىل هذا أتت اإلماالت يف عللها ،وعىل هذا أبدلوا
من السني صادا ً إذا أتى بعدها طاء أو قاف أو غني أو خاء ،ليعمل اللسان يف اإلطباق عمالً واحداً ،فذلك أخف
عليهم من أن يتسفل اللسان بالحرف ،ثم يتصعد إىل ما بعده» .أمّ ا عن تفخيم تاء االفتعال ،يقول ابن جني:
«ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا ً أو ضادا ً أو طاء أو ظاء ،فتقلب لها تاؤه طاء .وذلك نحو اصطرب واضطرب
واضطرب واطرد واظطلم .فهذا تقريب من غري إدغام» (ابن جني ،دت.)141/2 :
 .3.1.6التجهري والتهمي�س:
أما عن التجهري والتهميس ،فيعدّان من بني وسائل اللغة لحل مشكالت التنافر الصوتي ،وذلك نتيجة
تجاور أصوات متباينة الصفات؛ إذ يكتسب الصوت املهموس ،يف سياق املتوالية اللغوية ،يف الكلمة املفردة أو
فيما اتصل من الكالم ،صفة الجهر ،فيقلب لنظريه املجهور(تجهري) .أو بالعكس ،يكتسب الصوت املجهور
صفة الهمس فيقلب لنظريه املهموس (تهميس) .يقول إبراهيم أنيس« :ال يتجاور يف اللغة العربية صوت
مجهور مع نظريه املهموس ،فالدال ال تكاد تجاور التاء ،والزاي ال تجاور السني ،والذال ال تجاور الثاء وهكذا.
فإذا اقتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور مع نظريه املهموس مجاورة مبارشة ،وجب أن يقلب
أحدهما بحيث يصبح الصوتان إما مهموسني أو مجهورين» (إبراهيم أنيس .)18 :1971 ،ومن األمثلة التي
تجعل اللغة تُبدل املهموس مجهورا ً عند مجاورة الصوت املهموس للمجهور :ازتهر←ازدهر ،ادتان←ادّان.
وعليه ،يكون لكال املفهومني حالة واحدة للتوارد ،تشمل سياقات املجاورة املبارشة بني الصامت املجهور
والصامت املهموس.
((( كان من املمكن ،فيما يتعلق بحاالت مفهوم التفخيم ،االقتصار عىل حالة واحدة فقط للمفهوم ،من قبيل :مجاورة صوت
مستعل لصوت مستفل بدل رصد الشائع منها .غري أن هذا الطرح ينبغي أن يتأسس عىل مفاهيم سابقة (االستعالء /االستفال،
اإلطباق /االنفتاح) ،ويفرتض أن يكون املتعلم قادرا ً عىل رصد مواطن التجانس بني الصوتني املتجاورين املسوغة إلبدال صوت
بصوت آخر .ممّ ا يضفي عىل املفهوم تعقيدات غري مرغوب فيها ،ما دام املعول عليه تبسيط املتون الصواتية لخدمة العملية
التعليمية التعلمية.
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 .4.1.6الإخفاء:
فيما يخص اإلخفاء ،فهو عند املرعيش (« )74 :2001إذهاب النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما
التي هي الغنة» ،وذلك عن طريق حذف النطق املعمل له من اللسان .ويعرض اإلخفاء للنون الساكنة إذ تخفى
عند أصوات الفم ،وامليم الساكنة عند الباء .يذكر إبراهيم أنيس ( )71-70 :1971أن« :الدرجة التي تيل إظهار
النون هي ما اصطلح القدماء عىل تسميته باإلخفاء ،ويكون مع خمسة عرش صوتا ً عند جمهور القراء ،هي:
القاف ،الكاف ،الجيم ،الشني ،السني ،الصاد ،الزاي ،الضاد ،الدال ،التاء ،الطاء ،الذال ،الثاء ،الظاء ،الفاء .وليس
ما سموه باإلخفاء إال محاولة اإلبقاء عىل النون ،وذلك بإطالتها ،مما أدى إىل ما نسميه بالغنة» .أما عن امليم
فال تخفى إال عند الباء.
يف السياق نفسه ،وارتباطا ً بالتضايف الدّارج يف األدبيات الصواتية بني مفهومي القلب واإلخفاء اللذين
ّ
توصف ،عىل إثره ،سريورة اإلخفاء
يعرضان للنون الساكنة عند الباء ،تتبنى هذه الدراسة وضعا ً آخر للنون،
بكونها مماثلة للموضع .فقد اقرتح العلوي ( )254 :2004نونا ً غري مخصصة بالنسبة للموضع «طريف» ،يتيح
امتداد موضع نطق القطعة املوالية لها .فتتطابق ،بناء عىل هذا الوضع ،سريورتا إخفاء النون عند األصوات
الفموية ،وقلب النون الساكنة ميما ً وإخفائها يف حالة مجاورتها القبلية للباء ،إذ يقول« :إن مفهوم القلب
ليس له مكان يف تحليلنا بما أننا نعترب القطعة األنفية بدون موضع يف املستوى التحتي ،وامتداد أية قطعة
موالية إىل شجرتها امللمحية ينتج عنه أنفي من موضع تلك القطعة» .وبناء عليه ،يكون إخفاء النون عند ستة
عرش صوتا ً تشمل الباء أيضاً .وما اختيار هذا الطرح إال انسجاما ً مع مبدأ االقتصاد املعريف الذي ينشد تنظيم
املفاهيم العلمية يف أنساق (ينظر ،)Vygotski, 1997 :تجاوزا ً للرتاكم الكمي للمضامني املعرفية وتحقيقا ً
للنظرة الشمولية للظواهر.
ونخلص ،ممّ ا سبق ،إىل أن ملفهوم اإلخفاء حالتني؛ حالة إخفاء امليم الساكنة عند الباء ،وإخفاء النون
الساكنة عند ستة عرش صوتا ً (القاف ،الكاف ،الجيم ،الشني ،السني ،الصاد ،الزاي ،الضاد ،الدال ،التاء ،الطاء،
الذال ،الثاء ،الظاء ،الفاء ،الباء).
 .5.1.6املعاجلة الإح�صائية:
ومن أجل معالجة الظواهر إحصائياً ،واستخراج وزن لكل ظاهرة يف عالقتها بباقي الظواهر األخرى،
تمهيدا ً لرتتيبها تنازليا ً من البسيط إىل املركب ،سنقسم عدد حاالت كل مفهوم عىل العدد اإلجمايل للظواهر
ونرضبه يف عرشة ،ليكون لها كلها مرجع موحد هو الحيز العددي الفاصل بني واحد وعرشة؛ مثالً ،بالنسبة
للتفخيم :نقسم  4عىل  17ونرضبها يف  ،10فتكون النتيجة.2.35 :
ويجمل الجدول رقم ( ،)1بناء عىل املعطيات التي ت ّم بسطها آنفاً ،عدد حاالت كل مفهوم من مفاهيم
املماثلة الصامتية ووزن كل منها ،كاآلتي:
جدول ( )1عدد حاالت مفاهيم املماثلة الصامتية وأوزانها

املفاهيم

عدد حاالت املفهوم

وزن املفهوم

التفخيم

4

2.35

التجهري

1

0.59

التهميس

1

0.59
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اإلخفاء

2

1.18

اإلدغام

9

5.29

املجموع

17

ّ
املحصل ضمن معيار حاالت
كما يمثل املبيان رقم ( )1ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية ،وفقا ً للوزن
املفهوم.
وزن حاالت املفهوم

اإلدغام

التفخيم

اإلخفاء

التهميس

التجهري

مبيان رقم ( :)1ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية حسب وزن معيار عدد حاالت كل مفهوم

بناء عىل معطيات الجدول رقم ( )1واملبيان رقم ( )1املرفق به ،نقرتح ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية،
من أقل بساطة إىل أكثر تعقيد ،حسب األوزان التي استخلصناها من معيار عدد حاالت املفهوم كالتايل :مفهوما ً
التجهري والتهميس ،ثم مفهوم اإلخفاء ،فمفهوم التفخيم ،ويظهر مفهوم اإلدغام أكثر املفاهيم تعقيدا ً آخر
القائمة.
 .2.6معيار عدد �إجراءات �سريورات ظواهر املماثلة ال�صامتية:
يحرص هذا املعيار العدد األقىص من اإلجراءات التي تتجسد بها كل سريورة من سريورات ظواهر املماثلة
الصامتية ،وذلك إذ تُنقل املتواليات اللغوية من مستواها املجرد إىل املحقق .فيزيد تعقيد الظواهر بزيادة عدد
إجراءاتها ،وتكون بسيطة كلما قل عدد هذه اإلجراءات.
 .1.2.6الإدغام:
بخصوص اإلدغام ،يرشح ابن الجزري (د ت )280-279/1 :ما يتم إعماله من إجراءات للنطق باملثلني
املدغمني ،يقول« :فإن كانا مثلني أسكن األول وأدغم ،وإن كانا غري مثلني قلب كالثاني ،وأسكن ثم أدغم ،وارتفع
اللسان عنهما رفعة واحدة من غري وقف عىل األول ،وال فصل بحركة ،وال روم ،وليس بإدخال حرف يف حرف كما
ذهب إليه بعضهم بل الصحيح ّ
أن الحرفني ملفوظ بهما كما وصفنا طلبا للتخفيف» .وعليه ،تستدعي سريورة
اإلدغام ،من التوصيف الذي قدّمه ابن الجزري ،تفعيل إجراء واحد أو إجراءين أو ثالثة إجراءات حدّا أقىص لهذه
اإلوالية .ومثله ،يخوض الزجاجي ( )1984يف تفصيالت دقيقة ،عن سريورات إدغام املتماثلني املتحركني وكذا
املتقاربني يف املخرج ،تعد من أساسيات اإلدغام؛ كحذف حركة ا َملثَل األول ،وإبدال الصوت األول من مثل الثاني،
ثم النطق بهما من موضع واحد كالصوت الواحد مشدّدا ً تحقيقا ً لالنسجام بني األصوات ،واقتصادا ً يف الجهد
العضيل ،يقول« :وهو أن يلتقي حرفان من جنس واحد ،فتسكن األول منهما وتدغمه يف الثاني ،أي تدخله فيه،
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فيصريا حرفا ً واحدا ً مشدّداً ،ينبو عنه اللسان نبوة واحدة ،أو يلتقي حرفان متقاربان يف املخرج فتبدل األول
حرفا من جنس الثاني وتدغمه فيه ،فيصري حرفا ً واحداً ،وإنما تفعل ذلك تخفيفا» (الزجاجي.)413 :1984 ،
 .2.2.6الإخفاء:
فيما يتعلق بسريورة إخفاء النون ،فهي بإجراء واحد يتم به تعويض موضع نطقها الفموي بموضع
الصوت الذي تخفى عنده ،ويكون صويت الغنة محصلة إخفائها عند ما جاوره من األصوات ،يرشح الداني
( )126 :1999هذه اإلوالية يقول« :يتم إسقاط وحذف أو إبطال النطق الفموي ،أي إسكات العمل الفموي مع
النون ،والذي به يتحقق ويتحصل جسدها وأصل بنيتها ،وذلك دون تعويض عنه بإطالة زمن النطق بالحرف
التايل ،ولكن يؤتى بصوت من الخياشيم منطوقا ً به بني يدي ذلك الحرف التايل .ففي هذه الحالة يبطل العمل
الفموي الذي يحدث مع النون وتبقى غنة يتفاوت كمّ ها أو زمنها عىل قدر درجة قرب ذلك الحرف التايل منها
أو بعده عنها» .كما علل القييس ( )166 :1997سريورة إخفاء النون قائالً« :وذلك أن النون الساكنة مخرجها
من طرف اللسان وأطراف الثنايا ،ومعها غنة تخرج من الخياشيم .فإذا خفيت ألجل ما بعدها ،زال مع الخفاء
ما كان يخرج من طرف اللسان منها ،وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهراً» .ووفق طرح حديث ،تتم
سريورة اإلخفاء يف حالة النون «باكتساب النون موضع نطق جديد يمتد إليها من الصامت الفموي املوايل لها
مبارشة يف التأليف ،ويفك ربطها بموضعها األصيل» (طيبي.)68 :2016 ،
وباإلوالية عينها ،تخفى امليم عند مجاورتها للباء بطرح بعض ممّ ا تقوم به ذاتها ،أي نطقها الطريف
دون غنتها ،لتلتحق بمخرج الباء بعدها ،فتكون الحصيلة قطعة باء مركبة من نطقني متزامنني؛ نطق ثانوي
هو الغنة ،ونطق رئييس هو الباء الشفوية (يراجع لتفاصيل أوىف :بوعناني.)2010 ،
 .3.2.6التفخيم:
أما عن التفخيم ،فهو «ينشأ عن ارتفاع مؤخر اللسان إىل أعىل نحو الطبق وتراجعه إىل الخلف نحو الحلق،
ويسمى إطباقا ً أو تحليقاً» (الخويل ،)214 :1987 ،فيكتسب الصوت إثر إعمال هذه السريورة ،خاصية نطقية
تطرأ له ،إذيستعيل ظهر اللسان نحو األعىل إىل الخلف ،فينحرص هواء الصوت بني الطبق والحلق إثر مجاورته
لصوت مستعل.يف سياق النظرية الفونولوجية متعددة األبعاد ،تفعل إوالية التفخيم ،أيضاً ،بإجراء واحد،
حيث يمتد امللمح [حلقي] من قطعة منطلق مركبة إىل قطعة هدف ،فظواهر اإلطباق واالستعالء والتفخيم
(التحليق) لصيقة «بالجزء الخلفي من اللسان والحلق ،باعتبارهما املتسببني يف هذه الحاالت الثالث ،عضوين
ناطقني فاعلني مشاركني يف مسارات املماثلة املخرجيّة الثانوية الواقعة ألصوات بعينها يف اللغة ،توصف عادة
يف الدراسات الصوتية بأنها مح ّلقة الشرتاكها يف ملمح [حلقي] مع الحلقيات رغم أن موضع نطقها الرئييس
يقع خارج منطقة الحلق» (طيبي.)79 :2016 ،
 .4.2.6التجهري والتهي�س:
ومثل إوالية التفخيم ،تتم سريورتا التجهري والتهميس بإجراء واحد؛ إذ يكتسب الصوت املهموس صفة
الجهر من مجاورته لصوت مجهور ،ويفقد الصوت املجهور بتأثري من مجاورته لصوت مهموس جهره (ينظر:
إبراهيم أنيس .)18 :1971 ،وهما وفقا ً ملبادئ التصور التوليدي متعدد األبعاد ،عبارة عن عمليتي مماثلة؛ إذ
إن «فك ربط [مجهور] هو التعبري الصوري عن مماثلة الهمس» (العلوي .)212 :2004 ،قياسا ً عىل إوالية
التهميس ،يرشح طيبي ( )95 :2016مماثلة التجهري يف شكل امتداد للملمح [مجهور] من قطعة مجهورة إىل
قطعة مهموسة.
 .5.2.6التحليل الإح�صائي:
تم استحضار هذه املعطيات النظرية ،بعد تدقيق خصوصياتها وتنظيمها ،حتى يسهل استثمارها
ديدكتيكياً .ويعرض الجدول رقم ( )2عدد اإلجراءات التي تفعل لتحقيق كل ظاهرة من ظواهر املماثلة الصامتية،
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عىل أساس ما سبق الخوض فيه من تحليالت فونولوجية ،وكذا األوزان املقابلة لها ،التي استخلصناها بقسمة
عدد اإلجراءات يف كل مفهوم عىل املجموع ،مرضوب يف عرشة ،وهي كاآلتي:
جدول ( )2عدد إجراءات سريورات ظواهر املماثلة الصامتية وأوزانها

املفاهيم

عدد اإلجراءات

الوزن

التفخيم

1

1.43

التجهري

1

1.43

التهميس

1

1.43

اإلخفاء

1

1.43

اإلدغام

3

4.29

املجموع

7

ّ
املحصل عليه ضمن معيار عدد
ويمثل املبيان رقم ( )2ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية ،وفق الوزن
إجراءات كل سريورة من سريورات ظواهر املماثلة الصامتية.
وزن اإلجراءات

اإلدغام

اإلخفاء

التهميس

التجهري

التفخيم

مبيان رقم ( :)2ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية حسب معيار أوزان إجراءاتها

بناء عىل هذا التحليل اإلحصائي ،تحتل كل من سريورة التفخيم ،والتجهري ،والتهميس ،واإلخفاء املرتبة
األوىل عىل سلمية ،من أقل بساطة إىل أكثر تعقيداً ،حيث تتم كل واحدة منها بإجراء واحد وزنه ،1.43 :وتليها
سريورة اإلدغام بثالثة إجراءات وزنها ،4.29 :فيكون األعقد.
 .3.6معيار زمن النطق بظواهر املماثلة ال�صامتية:
إن مؤرش زمن النطق مفيد أيضاً ،يف هذا املقام ،لرتتيب ظواهر املماثلة الصامتية ضمن املقررات
الدراسية ،من األسهل إىل األصعب تحققاً؛ إذ تع ّد الظاهرة صعبة التحقق كلما ارتفع زمن النطق بها ،كما
يسهل نطقها إثر انخفاض زمن تحققها.
ألجل ذلك ،قسنا زمن نطق الظواهر الخمسة (التجهري ،والتهميس ،واإلخفاء ،والتفخيم ،واإلدغام)
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متضمنة يف ّ
ست وعرشين جملة ( ،)26يرتاوح عدد كلماتها بني ثالث ( )3كلمات وسبع ( )7كلمات ،تضم كل
ً
جملتني متتاليتني منها الظاهرة نفسها من ظواهر املماثلة الصامتية ،كما يتماثالن ،أيضا ،من حيث سياق
توارد الظواهر ضمنهما ،أي يف الكلمة الواحدة أو بني كلمتني متجاورتني .كانت العينة من مائة ( )100فرد
من تالمذة املرحلة االبتدائية (القسم السادس) .استعملنا لهذه الدراسة برنامج ( )Audacityلتحديد رسعة
نطق كل مفحوص عىل حدة أثناء قراءته قائمة الجمل العربية ،أرسع ما يمكن ،مع احرتام الشكل ،وعالمات
اإلعراب ،بدون تحقيق ظواهر املماثلة الصامتية يف مرحلة أوىل ،وبتحقيقها يف مرحلة ثانية إثر تدريبهم عليها.
وكان الزمن املعتمد هو الفرق بني متوسط زمن نطق الجمل مع تحقيق ظواهر املماثلة الصامتية ،ومتوسط
زمن النطق بالجمل نفسها دون تحقيقها (انظر لتفاصيل أوىف :الطايفي الربنويص.)2018 ،
كما اعتمدنا املتوسط الحسابي من بني معطيات الحزمة اإلحصائية لربنامج  Excelللمقارنة بني
الظواهر الخمسة ،حيث منحنا كل ظاهرة وزنا ً إحصائياً ،فجاءت النتائج كما هو موضح من خالل الجدول
رقم (.)3
جدول ( :)3متوسطات زمن نطق ظواهر املماثلة الصامتية وأوزانها

الظواهر

متوسط زمن النطق بجزء الثانية

وزن النطق

الرتتيب

التفخيم

399

1.75

2

التجهري

417

1.83

3

التهميس

382

1.68

1

اإلخفاء

467

2.05

4

اإلدغام

611

2.68

5

املجموع

2276

ّ
املحصل ضمن معيار رسعة
كما يمثل املبيان رقم ( )3لرتتيب ظواهر املماثلة الصامتية ،وفق الوزن
نطق ظواهر املماثلة الصامتية.
وزن زمن النطق بجزء الثانية

التهميس

التفخيم

التجهري

اإلخفاء

اإلدغام

مبيان رقم ( :)3ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية حسب وزن معيار زمن النطق
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ترتب ظواهر املماثلة الصامتية وفق قيم املتوسط الحسابي لزمن تحققها وقيم أوزانها ،من أكثر
سهولة إىل أكثر صعوبة يف النطق ،كاآلتي :التهميس ،فالتفخيم ،ثم التجهري ،يليه اإلخفاء ،واإلدغام يف اآلخر.

 .7الترتيب الديدكتيكي لظواهر املماثلة الصامتية يف اللغة العربية:
ّملا كان املسعى الرئيس ،ملا ت ّم بسطه من تحليالت ،هو بلورة ترتيب لظواهر املماثلة الصامتية ،يراعي
خصوصيات متعلم املرحلة االبتدائية ،ويقوم عىل مبدأ التدرج من البسيط السهل إىل الصعب املركب؛ فقد كان
لزاماً ،عند هذا املستوى من التحليل ،العمل عىل صوغ تنظيم لظواهر املماثلة الصامتية نسبة إىل أوزان املعايري
الثالثة املعتمدة للرتتيب يف تفاعلها ،عمالً بمبدأ التوليف الشمويل الذي يتخطى عالئق األجزاء إلدراك الكليات.
لهذه الغاية ،تم ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية مع بعضها بعضا ً باعتماد وزنها العام ،املستخلص
إحصائيا من املتوسطات العامة املسندة لكل ظاهرة وأوزانها ضمن كل معيار عىل حدة ،كما يعرض له الجدول
رقم ( )4التايل:
جدول ( )4ترتيب ظواهر املماثلة الصامتية وفق األوزان الفرعية والوزن العام

ظواهر املماثلة
الصامتية

وزن حاالت
املفهوم

وزن رسعة
النطق

وزن عدد
اإلجراءات

الوزن
العام

الرتتيب

اإلدغام

5.29

2.68

4.29

4.09

5

التفخيم

2.35

1.75

1.43

1.84

4

اإلخفاء

1.18

2.05

1.43

1.55

3

التجهري

0.59

1.83

1.43

1.28

2

التهميس

0.59

1.68

1.43

1.23

1

من خالل قراءتنا لقيم األوزان الواردة يف الجدول رقم ( ،)4نالحظ أن تعقد الظواهر يختلف باختالف
طريقة التحليل (الحاالت ،واإلجراءات ،والنطق) .فإن كان اإلدغام هو األعقد يف كل التحليالت ،فإن التفخيم
يأتي يف املرتبة الثانية من حيث التعقيد يف اإلجراءات ،بينما يحتل اإلخفاء املرتبة الثانية من حيث التعقيد يف
زمن النطق ،وتتساوى األوزان يف اإلجراءات.
وبذلك ،نخلص ،ممّ ا سبق ،إىل وضع تصور لتنظيم ظواهر املماثلة الصامتية ،بغاية تنزيلها ديدكتيكيا ً
ضمن مقررات اللغة العربية املوجهة ملتعلمي املرحلة االبتدائية ،وذلك وفق ترتيب يراعي التدرج من األبسط إىل
األعقد ،وهي كالتايل )1( :التهميس )2( ،التجهري )3( ،اإلخفاء )4( ،التفخيم )5( ،اإلدغام.

 .8خالصات:
نالحظ ،إذن ،أن املنطق العلمي ييرس علينا سبل ترتيب املادة التعليمية يف الكتاب املدريس كيفما كانت،
ويتيح إمكان الخروج من منطق الخربات الشخصية يف وضع الربامج التعليمية ،أو استرياد الجاهز منها.
وبناء عىل هذا النموذج الذي قدمناه ،نرى أن كل مرشوع يتوخى النجاعة يف تعليم اللغة العربية ،ينبغي أن يقيم
هندسته املعرفية عىل أسس علمية دقيقة ومعللة ،واالستفادة ممّ ا توفره الروافد العلمية األكاديمية يف حقل
العلوم املعرفية من نتائج ،وتطويعها خدمة للعملية التعليمية التعلمية ،ونسجا ً لعالقات متفاعلة بني البحث
العلمي (إنتاج املعرفة) ،والديدكتيك (أجرأة املعرفة وتنزيلها).
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ويف هذا اإلطار ،حاولنا يف هذه الدراسة بلورة تصور تنزيل ديدكتيكي لظواهر املماثلة الصامتية،
تسوّغه مجموعة من املعايري املوضوعية ،التي تم استخالصها من خصوصيات هذه الظواهر ،ليكون
ترصيفها ضمن املقررات الدراسية وفق خلفيات كمية مضبوطة ،تكفل تحقيق تراكم نوعي للتعلمات،
يتأسس عىل منطق تيسري التعلم ،من الظواهر (أو املفاهيم) األقل بساطة إىل الظواهر (أو املفاهيم) األكثر
تعقيداً؛ ما دام املعول عليه هو عملية تكوين املفاهيم وتعلمها وفق سريورة متطورة ،عن طريق إقامة
ترابطات بني املحتويات أفقيا ً عرب املواد الدراسية ،وعموديا ً داخل املكون الواحد ،والتنسيق بينها ،ومراعاة
التكامل بني مضامينها ،تحقيقا ً للنظرة الشمولية للظواهر ،وتجاوزا ً للرتاكم الكمي للمضامني املعرفية،
التي ال يحكمها معيار محدد.
إن ما نصبو إليه من خالل هذه املحاولة ،هو التنبيه أساسا ً عىل رضورة تبني املسارات العلمية يف أي
إصالح تربوي .وإن كنا قد مثلنا لذلك عمليا بظواهر املماثلة الصامتية ،فإننا من خالل تجربتنا يف التدريس
والبحث ،نعتقد جازمني أن هذه العملية قابلة للتطبيق يف كل املواد الدراسية ،سواء كانت من مكونات اللغة
العربية ،أو يف غريها من مكونات املواد األخرى ،رشيطة توفرها عىل خلفية نظرية مالئمة ،وخضوعها
لتحليل إحصائي سليم ،وتجريبها يف الوسط التعليمي ،من أجل تقييم املقرتح وتقويمه .إنه مرشوع
سنعمل عىل تحقيق ما استطعنا من مراحله مستقبالً ،إما بشكل فردي ،أو ثنائي ،أو يف إطار بحث متعدد
التخصصات ،تشرتك فيه فعاليات تتقاسم األهداف نفسها ،واآلمال نفسها .وبذلك ،نعيل من شأن إرساء
وضع املعايري العلمية الدقيقة لتنظيم مضامني الكتب املدرسية ،عوض االعتماد عىل الخربات الشخصية ،أو
استرياد الجاهز من املناهج ،التي قد ال تالئم خصوصيات اللغة العربية خاصة ،والسياق املغربي بشكل عام.
أخرياً ،البد من اإلقرار أن الهاجس الذي حركنا للبحث يف هذا األمر ،ما نالحظه من خلل متعدد األوجه يف
نظامنا التعليمي؛ وأيضاً ،ما توصلت إليه الطايفي الربنويص ( )2018من نتائج مهمة حول ظواهر املماثلة
الصامتية والكلفة املعرفية؛ وما أفصحت عنه دراسة :حميدي ،وبوعناني ،وشاكري ،وزغبوش (Hamidi,
) ،Bouanani, Chakri & Zarbouch, 2017التي اختربت تأثري اللغة العربية عىل نجاح املتعلم (لدى عينة
مكونة من  120110تلميذة وتلميذ) ،من خالل ثالثة مكونات :القراءة ،والكتابة ،واإلمالء .فحساب احتمال
نجاح املتعلم يف نهاية األسدوس األول ،كشف أنه كلما تقدم املتعلم يف عتبة التمكن من هذه املكونات ،وخصوصا
اإلنتاج الكتابي ،كلما تمكن من النجاح.

املراجع
� ً
أوال :املراجع العربية:
أنيس ،إبراهيم ( )1971األصوات اللغوية .القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية .الطبعة .4
ابن الجزري ،الحافظ أبي الخري محمد بن محمد الدمشقي (بدون تاريخ) .النرش يف القراءات العرش.
تصحيح ومراجعة :عيل محمد الضباع .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن الحاجب ،أبو عمر عثمان بن عمر النحوي ( .)1982اإليضاح يف رشح املفصل .تحقيق :موىس بناي
علوان العالييل .بغداد :مطبعة العاني.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان (1386هـ) .املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .تحقيق:
عيل النجدي ناصف ،وعبد الحليم النجار ،وعبد الفتاح شلبي .القاهرة :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان (بدون تاريخ) .الخصائص .تحقيق :محمد عيل النجار .القاهرة :دار الكتب
املرصية.
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ابن مهران ،أبو بكر أحمد بن الحسني ( .)1980املبسوط يف القراءات العرش .تحقيق :سبيع حمزة
حاكمي .دمشق :مجمع اللغة العربية.
بوعناني ،مصطفى ( .)2010الفونولوجيا التوليدية متعددة األبعاد املماثلة والتناغم يف اللغة العربية.
إربد :عالم الكتب الحديث.
بوعناني ،مصطفى؛ بلمكي ،هدى ( .)2013الديداكتيكا املعرفية ومسارات تعليم القراءة والكتابة
العربية وتعلمهما .فاس :مجلة أبحاث معرفية .75-41 ،3 ،منشورات مخترب العلوم املعرفية.

حنون ،مبارك ( .)2013مقدمات أولية من أجل صواتة برصية« :مسودة أوىل « .فاس :مجلة أبحاث
معرفية.40-21 ،3 ،
حنون ،مبارك ( .)2016يف الرتبية اللغوية العربية :دواعيها وأسسها .فاس :مجلة أبحاث معرفية،7 ،
.144-117

الخليفة ،عمر ( .)2012أثر برنامج العبق يف تعزيز الذاكرة البرصية والسماعية .الكويت :مجلة الطفولة
العربية.)50-32( :)13( 51 ،
الخويل ،محمد عيل ( .)1987األصوات اللغوية .الرياض :مكتبة الخريجي .الطبعة .1
الداني ،أبو عمر عثمان بن سعيد ( .)1999التحديد يف اإلتقان والتجويد .تحقيق :غانم قدوري الحمد.
عمان :دار عمار.
الرماني ،أبو الحسن عيل بن عيىس (بدون تاريخ) .النكت يف إعجاز القرآن .القاهرة :دار املعارف.
رمضان عبد التواب ( .)1982التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه .القاهرة :مكتبة الخفاجي.
الطبعة .1
الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق ( .)1984الجمل يف النحو .تحقيق :عيل الحمد .عمان:
مؤسسة الرسالة .الطبعة .1
زغبوش ،بنعيىس ( .)2014السريورات املعرفية ملعالجة اللغة العربية :مرتكزات ما قبل تقويم التعلمات.
مجلة علوم الرتبية والتكوين والتقويم.55-42 ،1 ،
زغبوش ،بنعيىس ( .)2017املبادئ العامة لتعليم القراءة والكتابة وأجرأة خطواتها يف املمارسة
التعليمية .ضمن :عبد الله الشكريي (منسقاً) :تدريس القراءة باللغة العربية مقاربات جديدة.)232-199( .
إفران :منشورات جامعة األخوين.
زهران ،حامد؛ طعيمة ،رشدي؛ الشيخ ،محمد؛ قنديل ،محمد؛ جاد ،محمد؛ األشول ،عادل؛ مخلوف،
لطفي؛ أبو زنادة ،شايان؛ زكي ،أمل .)2007( .املفاهيم اللغوية عند األطفال :أسسها ،مهاراتها ،تدريسها،
تقويمها .عمان :دار املسرية للنرش والتوزيع.
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 عمر بوصبيعات/الباحث

أخصائي يف علم النفس العصبي املعريف
باحث بمخترب األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية والثقافية
 اململكة املغربية-  فاس- جامعة سيدي محمد بن عبدالله

:امللخص
تهدف هذه الورقة إىل الكشف عن االختالالت التي تحدثها االنفعاالت األولية يف سريورة االشتغال املعريف
 إضافة، حيث حددت مفهومي االنفعال والذاكرة وكذا األسس العصبية التي يُسندان إليها.للذاكرة اإلنسانية
إىل تبيان التغريات املعرفية والعصبية التي تخلفها بعض االنفعاالت األولية عىل سريورات الذاكرة (الرتميز
 وذلك من خالل رصد تأثري املحتوى،)والتخزين واالسرتجاع) وبنياتها (الذاكرة العاملة والذاكرة بعيدة املدى
. وما يربره من تدخالت ملجموعة من العمليات والبنى العصبية،ًاالنفعايل عىل أداء وقدرة الذاكرة معرفيا
وتكتيس دراسة إشكال عالقة االنفعاالت باألداء الذاكري أهمية بالغة يف فهم كيفية اشتغال الذاكرة يف
 وهو ما يمكن استثماره لصالح جودة هذا األداء يف العديد من الوضعيات،بعض السياقات االنفعالية املتميزة
.الرتبوية واالجتماعية
. االنفعاالت؛ املعرفية؛ الذاكرة؛ األداء الذاكري:الكلمات املفتاحية
Emotion and Cognition: The Effect of Emotions on Memory performance
Omar Bousbaiat

Neuropsychologist
Researcher in the Psychological, Social and Cultural Studies Laboratory Sidi Mohamed Ben Abdellah University Fes, Morocco

Abstract:

This paper aimed to discover the disorders occurred by the primary emotions in human memory
throughout its cognitive work. First, I define the following concepts: emotion, memory and their neurological supports. In addition, I determine the neurocognitive changes caused by the primary emotions
on memory processes (coding, storage and retrieval) and its structures (working memory and long term
memory) by detecting the effect of emotional content on memory performance and capacity, cognitively
speaking, and what justifies the interferences of a set of processes and neural structures.
Studying the issue of the relationship between emotions and memory performance is of a paramount
significance in that it can help in understanding how memory works in special emotional contexts. Thus, we
can invest those results to improve memory performance in many educational and social situations.
Keywords: Emotions; Cognition; Memory; Memory performance.

.2019  وأجيز للنرش يف يونيو،2019 ((( تم استالم البحث يف أبريل

29

مجلة الطفولة العربية

االنفعال واملعرفية :أثر االنفعاالت على األداء الذاكري

العدد التاسع والثمانون

املقدمة:
لقد تأخرت املقاربة املعرفية يف دراسة االنفعال ،وهو تأخر بُ ِّر َر بانشغال املعرفية يف بدايتها ببناء تصور
معريف متكامل تستطيع به تفسري كل الحاالت الذهنية والسلوكية لإلنسان ،زد عىل ذلك عدم اهتمامها يف
البداية بحالة االضطراب ،بحيث ركزت فقط عىل اإلنسان العادي بغية فهم السريورات املعرفية العادية ،وهو
ما جعلها تؤخر البحث يف االنفعال .وهو قرار اعترب بعض الباحثني بأنه لم يكن مبدئيا ً ودائماً ،بل كان منهجيا ً
ومرحليا ً ليس إال (الزاهر.)2017 ،
وقد أُرغمت السيكولوجيا املعرفية عىل دراسة االنفعال حينما حاولت فهم االضطرابات الذهنية ،إذ
يُمْ ِك ُن أن يضطرب عمل الوظائف املعرفية حينما تتزامن ( )Synchronizationمع انفعال معني .وبما أن
الذاكرة اإلنسانية هي وظيفة معرفية أساسية يف االشتغال الذهني للفرد لفهم واقعه اليومي والتعامل معه
بشكل يضمن توازن هذا الفرد املادي والنفيس ،فإن االنفعال يمثل وظيفة مهمة يف ضمان هذا التوازن أو
اختالله ،وعىل هذا األساس يمكن صياغة األسئلة التالية :هل تؤثر االنفعاالت عىل قدرة وأداء الذاكرة؟ وإذا كان
األمر كذلك ،فما طبيعة هذا التأثري عىل األداء الذاكري تحديداً؟ وهل هو تأثري نوعي وانتقائي أم هو تأثري شامل
وكاسح؟ بمعنى أخر هل تؤثر االنفعاالت يف بنيات ذاكرية دون أخرى ،كأن تؤثر عىل قدرة الذاكرة العاملة دون
املساس بقدرة الذاكرة البعيدة املدى؟ أو أن تؤثر عىل سريورات ذاكرية دون أخرى ،كأن يكون لها تأثري عىل
سريورة الرتميز دون سريورة االسرتجاع مثالً .أم هو تأثري كاسح لكل هذه األنظمة وهذه العمليات املعرفية،
والسريورات املرتبطة بالذاكرة؟.
 - 1االنفعال:
يستدعي فهم مفهوم االنفعال إبعاد املعاني التقليدية والعامية املتداولة عنه ،وذلك بصياغة مفهوم
علمي قادر عىل نقل املعاني والدالالت التي يتضمنها االنفعال كوظيفة معرفية .ويقر الباحثون بهذا الشأن أن
البحث يف االنفعال لهو باألمر الصعب ( ،)Lazarus, 1991 in: Cabanac, 2002وأن دراسته ال تخلو من مشاكل
دائمة ،حيث يعترب تعريفه أحد أهم هذه املشاكل ( .)Arnold, 1970 in: Frijda, 2008, p.70فقد تساءل
داماسيو ) )Damasio 1999, p. 343عن إمكانية صياغة تعريف معقول لالنفعال ،وهل سيفي مصطلح
واحد برشح جميع الحاالت االنفعالية؟ إنه إشكال ميؤوس منه بتعبري داماسيو ،Damasioلكن األمر يستلزم
وضع تحديدات لهذا املفهوم ،وذلك للفصل بينه وبني مفاهيم أخرى قريبة منه.
 - 1 - 1مفهوم االنفعال:
استعمل ديكارت لفظة االنفعال ( )Emotionيف كتابه «مشاعر الروح  »Passions de l›Âmeسنة ،9461
وقد كان يعني به االهتياج ( )uproarأو الشغب االجتماعي ( )social unrestمع ما يرافق ذلك من العنف
وعدم الرضا ()Cayrou, 1924 in: Frijda, 2008, p. 68غري أن االهتمام العلمي باالنفعال جعل الباحثني
يعتربونه حالة من االستثارة الفيزيولوجية واإلدراك املناسب لحالة اإلثارة هذه (Schachter & Singer, 1962
 .)in: Cabanac, 2002, p. 3وهو تعريف لم يورد أي عالقة لالنفعال باملعرفية عىل اعتبار أنه كان ينظر إليه
كمجال منفصل عن املعرفية ،فـ  :النج  )1885( Langeوجيمس  1884( Jaimesيف :تيربغيان وآخرون،2013 ،
ص)196 .يريان أن االنفعال هو نتيجة للتغريات الفيزيولوجية العميقة الناجمة مبارشة عن اإلحساس بمثري
خارجي .يف تغييب تام للعمليات املعرفية والنشاط الذهني.
غري أن هذا التصور لم يدم طويالً ليصبح بذلك االنفعال هو تلك العمليات والسريورات التي تنطوي
عىل تقييم حدث ما ( ،)LeDoux, 1996 in; Frijda, 2008, p.7فهي نوع من األحكام الصادرة بخصوص
حدث معني ( .)Nussbaum, 2001 in: Frijda, 2008, p.71فاالنفعال يناسب بشكل كبري حاالت من
التزامن  Synchronizationللعديد من املكونات ( ،)Scherer, 2000, 2007 in Frijda, 2008 p. 73كالتقييم
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واالستعداد للفعل ،وهذا التزامن ال يعني وجود روابط بني هذه املكونات بل إن هذه املكونات باختالفها تؤثر
يف بعضها البعض بشكل مرن ،إلنجاز رد فعل موحد للنظام بأكمله ( .)Frijda, 2008هذا التقييم وهذا الحكم
الذي تم بنائه بخصوص واقعة معينة يكون بهدف القيام برد الفعل املناسب تجاه تلك الواقعة إما باإلقبال أو
بالنفور والهروب ،فاالنفعاالت يف نهاية املطاف هي مجموعة من االستجابات ،العديد منها قابل للمالحظة
علنا ً داماسيو  .)48-Damasio, (1999, p. 47هذه االستجابات واألفعال هي سلوكات خارجية وتمظهرات
لسريورات معرفية ضمنية ملعالجة معلومات معينة ،عىل هذا األساس يرى جيمس (in: James, 1884
 )Frijda, 2008, p. 70أن السلوك االنفعايل ال يختلف عن السلوكات األخرى ،ويفرتض أن مصدره القرشة
الدماغية شأنه شأن السلوكات األخرى .وهو نفس اتجاه كانون  (1927) Canonيف :تيربغيان وآخرون،
( )196 .2013والذي يرى أن التفسري املعريف هو الذي يخلق االنفعاالت.
وتتوزع االنفعاالت عىل نوعني :أولية تتشابه عند كل األفراد باختالف ثقافاتهم ،وقد حددها إيكمان Ekman
) (Ekman, 1972 in Ekman, 1996 p.170يف ستة انفعاالت أساسية هي :الفرح ،الحزن ،الخوف ،الغضب ،الدهشة
واالشمئزاز .حاملا تتفاعل هذه االنفعاالت األولية مع الواقع االجتماعي والخربة الشخصية تتكون انفعاالت من نوع
آخر تسمى باالنفعاالت الثانوية أو االجتماعية كاإلحراج ،الغرية ،الشعور بالذنب والفخر وغريها .ويلعب الواقع
االجتماعي دورا ً كبريا ً يف تشكيل هذه األنواع من االنفعاالت مقارنة باالنفعاالت األولية ،فالشعور بالخجل وبالذنب
ال يظهر عند األطفال إال يف عمر الثانية ،حينما يتكون وينضج لديهم مفهوم الذات ،غري أن هذا ال يعني أبدا ً أن
االنفعاالت الثانوية ليست مهيأة بيولوجيا ً (.)Damasio, 1999, p. 56, 344
 - 2 - 1الأ�س�س الع�صبية لالنفعال:
حَ َد َد وليام جيمس  William Jamesاألسس العصبية لالنفعال يف املناطق الحسية والحركية من
القرشة الدماغية الجديدة ،بينما وضع بيبز  (Papez, 1937 in: LeDoux, 2008, p.159) Papezعدة
عصبية جديدة سميت بدائرة  Pepezلالنفعال وتشمل الوطاء أو ما تحت املهاد( ،)Hypothalamusواملهاد
األمامي ( ، )Anterior Thalamusوالتلفيف الحزامي ( )Cingulate Gyrusوالحصني (.)Hippocompus
هذا األخري يعترب بمثابة الوسيط بني االنفعاالت وبني العمليات املعرفية ،فهو األساس املعريف يف دائرة بيبز
 Pepezلالنفعال .(LeDoux & Pleps, 2008 p. 159) .وهي نفسها الدائرة العصبية التي طورها ماك لني
) Mac Lean (Mac Lean, 1949, 1982 in: LeDoux & Phelps, 2008, p.159بإضافة اللوزية الدماغية
( ،)Amygdalaالنواة الحاجزية ( ، )Septal Nucleiوالقرشة الجبهية األمامية()Orbito-frontal Cortex
وأجزاء من العقد القاعدية ( ، )The Basla Gangliaوقد أطلق عىل هذه األجهزة العصبية مجتمعة اسم
الجهاز اللمبي أو الحويف (.)Limbic System
غري أن دراسات كل من كليفر  Kluverوبويس  )1937( Bucyوويسكرانتز (Weiskrantz) (Weiskrantz,
 )1956 in: LeDoux & Phelps, 2008, p. 160التي تناولت متالزمة ( )Kluver-Bucyعند الحيوانات ،وكذا
تجارب داماسيو ( ،1999ص )67 .عىل الحالة ( )SMالتي تعاني من داء أورباخ وايت (Urbach Wiethe
 ،)diseaseكشفت الدور الكبري الذي تلعبه اللوزية ( )Amygdalaيف االنفعاالت ،وذلك بتقييم املثريات الخارجية
والقيام بالردود االنفعالية الالإرادية النموذجية والرسيعة التي توافق املوقف.
فاللوزية تعمل عىل ضبط العملية االنفعالية وما يرافقها من ردود أفعال ،وذلك بواسطة التأثري يف
الجهاز العصبي املستقل ( )The Autonomic Nervous Systemبنوعيه السمبثاوي (Sympathetic nervous
 )systemوالباراسمبثاوي ( .)ParaSympathetic nervous systemكما تنشط الجهازين الغددي والعضيل
وذلك بإطالق مواد مثل األمينات األحادية والببتيدات ،وهي الكفيلة بتغيري طريقة املعالجة داخل دارات عصبية
عدة بالدماغ (.)Damasio, 1999, p. 72

31

مجلة الطفولة العربية

االنفعال واملعرفية :أثر االنفعاالت على األداء الذاكري

العدد التاسع والثمانون

 - 2الذاكرة:
إن الحديث عن الذاكرة اإلنسانية ال يرتبط بالرضورة بمكون عضوي مادي قابل للدراسة والتجريب،
بقدر ما هو بناء نظري جاء نتيجة لرتاكم األبحاث والدراسات يف علم النفس ،يف محاولة لنمذجة مجموعة من
البنيات املعرفية للذهن اإلنساني وبالتايل صياغة نماذج صورية تساعد عىل التجريب والبحث والفهم والتقيص.
وعىل هذا األساس فالذاكرة بناء صوري يضم مستودعات تخزين نشطة ،فهي بنيات ذاكرية منفصلة بإثباتات
علم النفس العصبي ،غري أنها تتواصل بفعل سريورات معرفية نشطة.
 - 1 - 2البنيات الذاكرية :
يشري باديل  1993( Baddeleyيف :زغبوش ،2000 ،ص )16 .إىل أن الذاكرة هي مجموعة من األجهزة التي
تعطي مددا ً من التخزين تمتد من جزء من الثانية إىل مدى الحياة .وتعود أغلب نماذج بنيات الذاكرة (Memory
 )Structuresإىل النموذج العام الذي وضعه أتكنسون Atkinsonوشيفرين  Schiffrinللذاكرة اإلنسانية سنة
 ) baddeley, 2002(1968مع بَنْينَة بعض مكوناته بإضافة بنيات ذاكرية فرعية وأخرى جديدة.
وبالتايل فاستحضار بنيات الذاكرة اإلنسانية وفق سريورة معالجة املثريات الخارجية ،تقتيض املرور
بالذاكرة الحسية كمصفاة ينقل االنتباه معطياتها للذاكرة العاملة قصد املعالجة والتخزين بالذاكرة البعيدة املدى
وفق طبيعة هذه املعطيات ،بني الذاكرة الرصيحة ( :)Declarative Memoryالداللية ( )Semantic Memoryأو
االبيزودية ( )Episodic Memoryمنها ،والذاكرة االجرائية املهاراتية (.)Procedural Mmemory

الذاكرة القصرية املدى
الذاكرة البعيدة املدى
ذاكرة إجرائية أو ضمنية
مهارات Savoir faire

ذاكرة ترصيحية
معارف Savoirs
ذاكرة داللية

ذاكرة إبيزودية

أحداث ثقافية عامة
مفاهيم
مدلوالت

ذكريات محددة يف
الزمان واملكان

الشكل  :1بنيات الذاكرة البعيدة املدى( .عن زغبوش2008 ،أ).
يف حني أن عملية معالجة املعطيات الخارجية وحتى الداخلية تفرض بنيات فرعية للذاكرة العاملة
باعتبارها البنية النشطة يف الذاكرة اإلنسانية عامة ،ألنها تزاوج التخزين باملعالجة ،وكذلك باعتبار تعدد صيغ
املثريات من برصية إىل فونولوجية وغريها .وعىل هذا األساس وضع باديل Baddeley, 1974, 2000( Baddeley
 )in Baddeley, 2008بنيات فرعية للذاكرة العاملة كفيلة بالتعامل مع جميع الصيغ كما يوضح الشكل التايل:
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مركز التنفيذ

الحلقة الفونولوجية

لغة

الداريء املشهدي

داريء مشهدي بعيد
املدى

املفكرة البرصية املكانية

دالالت برصية

الشكل : 2بنيات الذاكرة العاملة وفق نموذج باديل  .عن .)2003( Baddeley
 - 2 - 2ال�سريورات الذاكرية :
تعمل املستودعات الذاكرية يف تواصل دائم فيما بينها وفق سريورات ذاكرية ()Memory Processes
معينة من أجل ضمان االشتغال املعريف الذي يحقق التعلم .حيث تحتاج املثريات املنتقاة عرب مصفاة برودبانت
( 1958يف :غاوناش ولرغودري ،2000 ،ص )16 .لالنتباه ،إىل معالجة معرفية لتحديد طبيعتها ومعناها ،ولن
يتحقق هذا إال بتحويل هذه املثريات من حالتها الطبيعية إىل نظام رمزي تستطيع معه األنظمة الذاكرية
التعامل مع هذه املعطيات بشكل يضمن تخزينها واسرتجاعها متى دعت الرضورة إىل ذلك.
ويعترب الرتميز أول سريورة ذاكرية يف هذا الشأن ،فهو عملية بناء تمثالت ذهنية انطالقا ً من مجموعة
من املعطيات الخارجية بصيغة ِصواتية حسب أتكنسون  Atkinsonوشيفرين )1968) Schiffrinيف نموذجهما
للذاكرة القصرية املدى ،يف حني ترمز صواتيا ً أو لسانيا ً أو برصيا ً  -مكانيا ً عند باديل  1986) baddeleyيف:
زغبوش ،2008 ،ص )46 .يف نموذجه للذاكرة العاملة .عىل اعتبار أن أغلب املثريات الخارجية تستقبل بحاستي
السمع والبرص وهو ما يستدعي ترميزها بأحد هذه الصيغ ( )Modalityالحسية وفق ما يوافقها من سريورات
وأنظمة معرفية.
ولسريورة الرتميز عالقة وطيدة بسريورة التخزين ،عىل اعتبار أن األوىل تستعني بخربات الذاكرة البعيدة
املدى يف عملية بناء التمثل ،فنحن ال نستطيع تمثيل الواقع ذهنيا ً بدون معطيات الذاكرة البعيدة املدى .كما
يستعني التخزين هو اآلخر باملعطيات السابقة لتخزين املعطيات الجديدة بمستودع الذاكرة البعيدة املدى .وال
يعني تخزين املعطيات بالذاكرة البعيدة املدى أن إمكانية الوصول إليها واسرتجاعها متاحة دائما ،فعمليتي
تاليش ( )Estompageوتداخل ( )Interférenceمعطيات جديدة بأخرى قديمة قد يزيد من عملية النسيان
وبالتايل حصول صعوبة يف االسرتجاع (زغبوش2008 ،أ ،ص.)61 .
عىل هذا األساس فإن التخزين هو عملية انتقال املعلومات من الذاكرة القصرية املدى أو الذاكرة العاملة
إىل الذاكرة البعيدة املدى .عىل الرغم من أن سريورة التخزين هذه تعمل كذلك داخل الذاكرة العاملة بغرض
تخزين معطيات معينة يف فضائها ملدة محدودة بغرض العمل عىل معالجتها ،وذلك باعتماد آليتي التكرار
الذهني والتدعيم (زغبوش2008 ،أ .)63-62 :وتخضع املعطيات املخزنة لسريورة االسرتجاع وذلك إلعادة تمثل
الواقع الخارجي وفهمه ،فهي عملية استدعاء ملا تحتويه الذاكرة البعيدة املدى بناء عىل احتياجات السريورات
املعرفية ألنظمة الذاكرة العاملة وبناء كذلك عىل مثريات الواقع الخارجي.
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وتعمل هذه السريورات الذاكرية وفق منطق تسلسيل ومرتابط ،فال تخزين بدون ترميز وال اسرتجاع
بدون تخزين ،وبالتايل فإن جودة االسرتجاع رهينة بجودة الرتميز والتخزين.
 - 3االنفعال واملعرفية:
إن السلوك البرشي الذي يتجسد بسيطا ً يف ظاهره ،هو أكثر تعقيدا ً يف سريورات بنائه ،فميزة املرونة
الكبرية التي يتمتع بها السلوك والتي تجعله يوافق العديد من املواقف املختلفة واملتعارضة أحياناً ،هي
ميزة استمدها السلوك البرشي من ظاهرتي األفكار واملشاعر (& Sherer, 1984 in: Robinson, Watkins
 .)Harmon-Jones, 2013 p. 3فاألفكار املعرفية واملشاعر االنفعالية يعتربان من الظواهر الداخلية والخاصة
بذاتية الفرد ،حيث تتميز األفكار بكونها تتبع سلسلة من التفكري املنطقي ،يف حني أن املشاعر تبدو وكأنها
تعمل بطرق ال يكون لها يف بعض األحيان معنى منطقي (.)Epstein, 1944 in: Robinson et al, 2013, p.3
إذن ،أيفيد هذا أن هناك اختالف بني املعرفية واالنفعال؟ وهل يؤثر االنفعال يف باقي الوظائف املعرفية األخرى؟
وما أبرز مجاالت هذا التأثري؟
 - 1 - 3طبيعة عالقة االنفعال باملعرفية:
إن البحث يف عالقة االنفعال باملعرفية يحيلنا عىل ثالث تصورات نظرية متباينة ،يفيد األول بانفصال
االنفعال عن املعرفية بل وسبقه عليها ،يف حني يؤكد التصور الثاني عىل أهمية ورضورة املعرفية للعمليات
االنفعالية ،بينما ينفي التصور األخري وجود أية عالقة بينهما ويقول باستقالل املعرفية عن االنفعال.
وينطلق التصور األول من فكرة مفادها أنه «من املمكن أن نحب شيئا ً ما أو نخاف منه حتى قبل أن
نعرف بالضبط ما هو ،وربما حتى من دون معرفة ما هو» (.)Zajonc, 1980 in: Lazarus, 1982, p. 1020
وبالتايل يرى زاجونك  Zajoncأن األحكام االنفعالية الواقعية تحدث بشكل مستقل إىل حد كبري عن األنشطة
املعرفية األخرى ،بل إن رد الفعل االنفعايل يحدث قبل أي معالجة معرفية للمثري الخارجي ،ألن ردود األفعال
االنفعالية حسب زاجونك  Zajoncهي أحداث تقع رغما ً عنا أردنا أو لم نرد ،وبالتايل فهي تسبق أي معالجة
معرفية ،وعليه فإن االنفعال يسبق املعرفية يف هذا التصور.
وقد أيدت هذا الطرح دراسات عدة أجريت عىل بعض الحيوانات ،وجدت أن هناك مسارات عصبية تحت
قرشية متخصصة ،هي من تسمح بالكشف املبكر للمثري ،بحيث تستوعب اللوزية تهديد املثري املوجود يف البيئة
قبل االنتهاء من الوظائف اإلدراكية األساسية املرتبطة بهذا املثري (Romanski & LeDoux, 1992 in: Phelps,
 ،)2006, p. 43وهناك بعض األدلة ) (Gelder et al, 1999; Pessoa, 2002عىل وجود هذا املسار عند البرش.
وهو ما يدعم تصور زاجونك  )1980) Zajonc,بخصوص أسبقية املعالجة االنفعالية عىل املعالجة املعرفية.
ويف رد عىل هذا التصور يرى الزاروس  (Lazarus, 1984 in Robinson et al, 2013, p. 5) Lazarusأن
املعرفية رضورية لالنفعال ،ذلك أننا لن نتمكن من تكوين انفعال ما تجاه موقف معني دون أن نفهم أهميته
الشخصية ونحدد معنى له ،فنحن ال نستطيع أن نتفاعل بحزن مثالً مع الخسارة ونحن ال نعي ما معنى ذلك.
ألن التجربة االنفعالية حسب الزاروس  ،1982( Lazarusص  )1019.هي نتيجة لثالث مكونات مندمجة هي:
األفكار ،والدوافع واالضطرابات الجسدية ،ويعترب أن الفصل بني هذه املكونات الثالث هو يشء آخر ال يمكن أن
نسميه حالة انفعالية .إذن فكل تجربة انفعالية هي يف حاجة إىل مكون األفكار لكي تكون كذلك.
ويف هذا الصدد يقدم بيسوا  Pessoaوبرييرا  ،2013( Pereiraص  )35دليالً عىل أن املوارد املعرفية غالبا ً
ما تكون رضورية للوزية الدماغية ،وذلك من أجل التعرف عىل املثريات الخطرية وبالتايل االستجابة لها بما
يناسب طبيعتها .فاالستعانة بالتصوير بالرنني املغناطييس الوظيفي ( )IRMfيف أبحاثهما مكن هذين الباحثني
من القول أن اإلشارات املعرفية واالنفعالية يتم دمجها يف القرشة ما قبل الجبهية (= The PreFrontal Cortex
 )PFCبشكل يجعلهما يساهمان معا يف التنشيط العصبي املالحظ وكذلك يف السلوك االنفعايل الظاهري .فهناك
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تفاعل رسيع بني اللوزية التي ترمز الخصائص االنفعالية للمثريات الصاعدة من األسفل نحو األعىل (Botton
 ،)upوبني املناطق القرشية التي تقيم هذه املثريات وتعطيها معنى ،هذا التفاعل يولد انفعاال ً معينا ً (Ochsner,
Bunge, Gross & Gabrieli, 2002; Ochsner & Gross, 2005; McRae, Ochsner & Gross, 2011 in: Suri,
.)Sheppes & Gross, 2013, p. 201
ويتبنى التصور الثالث فكرة استقالل االنفعال عن املعرفية ويعتمد عىل معطيات عصبية إلثبات
ذلك ،حيث استعرض لودو  LeDouxأدلة عىل أن البنيات العصبية املسؤولة عن االنفعال (خصوصا ً اللوزية
الدماغية كما أوضحنا سابقاً) تتفاعل برسعة مع التهديدات املادية للكائن الحي أكثر من البنيات العصية
املسؤولة عن األفكار (القرشة الدماغية خصوصاً) .هذه النتيجة العصبية تطرح فرضية استقاللية املعرفية
املولدة لألفكار عن االنفعال املولد للمشاعر .وعىل هذا األساس يؤكد  )1996( LeDoux,استقالل املعرفية عن
االنفعال عصبيا ً عىل األقل ،حيث تشكل اللوزية البنية العصبية األساس التي تتفاعل مع ردود الفعل االنفعالية
املرتبطة بالتهديدات املحتملة ،وعليه فإن هناك طرق معالجة متميزة ومتمايزة عصبيا ً بني املعرفية واالنفعال
).(Robinson et al, 2013, p.4
غري أن القول باستقاللية االنفعال عن املعرفية بنا ًء عىل فصل األساس العصبي لكل منها لقي تشكيكا ً
من بعض الباحثني ،فـ  :فلدمان  )Feldman et al, 2013, p. 6) Feldman Barrettمثالً يعتربه غري واضح،
ويربر ذلك بكون أن املناطق العصبية التي تم الفصل بينها سابقاً ،هي نفسها تؤدي مهام معرفية وانفعالية
عىل حد سواء ،فالقرشة الجبهية مثالً تستجيب بشكل مفاجئ للمثريات واملهام االنفعالية (Canli et al,
 ،)2001كما تستجيب اللوزية لعمليات معرفية ( .)Whalen, 1998لكن االختالف قد يكمن يف طبيعة الشبكات
العصبية (الدارات العصبية) املنشطة يف كل من االنفعال واملعرفية.
ويعترب الحديث عن عالقة االنفعال باملعرفية هنا حديثا ً عاما ً يحتاج إىل أمثلة نوعية تجسد هذه العالقة،
وهو ما سيتضح من خالل تناول تأثري االنفعال عىل األداء املعريف للذاكرة.
 - 4ت�أثري االنفعال على الأداء الذاكري:
تعترب الذاكرة جهازا ً معرفيا ً مهما ً يف سريورة معالجة املعلومات ،فهي عنرص رئييس يف النظام املعريف
للفرد ،وبالتايل فالكشف عن عالقتها باالنفعاالت سيمكننا من فهم صلة االنفعال باملعرفية عموماً .وعىل هذا
األساس نتساءل عن مدى تأثري االنفعال يف الذاكرة اإلنسانية ،وهل تؤثر االنفعاالت عىل السريورات الذاكرية
فقط أم تتجاوزها لتؤثر عىل البنيات الذاكرية كذلك؟ وهل تَأَثُر الذاكرة العاملة باالنفعال يعني وجود حتمية
بتَأَثُر الذاكرة بعيدة املدى بهذا االنفعال كذلك ،أم أن يف األمر استقاللية تحول دون ذلك؟.
 - 1 - 4االنفعال وال�سريورات الذاكرية:
سنتتبع أثر االنفعال عىل طول مسار معالجة املعلومة بفضاء الذاكرة ،من الرتميز إىل االسرتجاع مرورا ً
بالتخزين .فبما أن املعلومات االنفعالية توجه انتباهنا ( ،)Pessoa, 2005إلعطاء األولوية ملعالجة بعض
التفاصيل عىل حساب أخرى ( ،)Mather & Sutherland, 2011فهذا سيؤثر عىل سريورة ترميز الذاكرة
للمعطيات البيئية ،حيث ستحظى املثريات االنفعالية بأولوية الرتميز مقارنة باملثريات املحايدة األخرى .ويف
هذا الصدد يقرتح إسرتبروك (Easterbrook 1959 in: Murray et al, 2013, p. 157-158) Easterbrook,
أن اإلثارة االنفعالية توجه انتباهنا نحو مثري انفعايل دون مثريات أخرى ،مما يسمح لنا بتخصيص مواردنا
االنتباهية لرتميز هذا املثري االنفعايل وإهمال املثريات األخرى .وهذا يعترب ترميز تفضييل لهذه املعلومات
االنفعالية ) (Phelps, 2004 in: Broscha et al, 2013, p. 4عىل حساب املعلومات األخرى.
وال تؤثر االنفعاالت يف ترميز املعلومات فقط بل تؤثر كذلك يف دقة هذا الرتميز ،فنشاط اللوزية الدماغية
أثناء الرتميز ال يرتبط فقط باحتمال تذكر عنرص انفعايل ،ولكن يرتبط أيضا ً بزيادة تذكر هذا العنرص االنفعايل
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بشكل واضح ( ،)Kensinger & Schacter, 2006 a in: Kensinger & Schacter, 2008, p. 603فكلما كان
سياق الرتميز انفعاليا ً إال وكان تمثيل معطيات املحيط أكثر دقة وأكثر وضوحا ً يف االسرتجاع والتذكر.
وتدخل التمثالت بعد الرتميز مرحلة حرجة من الزمن تكون فيها هذه الذكريات الرمزية هشة وعرضة
لالندثار ما لم يتم تدعيمها ( ،)Phelps, 2004, p. 199( )consolidationويرجح أن عملية التدعيم هذه تنشط
أكثر خالل تخزين املعطيات االنفعالية ،وهو ما يزيد من قوة تخزينها وكذا إمكانية اسرتجاعها من الذاكرة
).(Broscha et al, 2013, p. 4
وبالعودة إىل الدراسات العصبية تبني أن تنشيط اللوزية الدماغية أثناء معالجة املعلومات االنفعالية
يزيد من تعزيز عمليات تدعيم الذاكرة يف الحصني ،مما يزيد من احتمالية االحتفاظ بهذه املعلومات االنفعالية
يف الذاكرة ( .)McGaugh, 2004; Phelps, 2004ولفهم عالقة اللوزية بالحصني أظهرت بعض الدراسات
( )Phelps, 2006, p. 34أن االستثارة الفيزيولوجية الناتجة عن االنفعال تؤدي إىل تنشيط مستقبالت بيتا
االدرينالينية ( )The Beta-Adrenergic Receptorsيف اللوزية ،لتقوم هذه األخرية بتنظيم املعالجة الحصينية
ملوضوع اإلثارة ،وهو ما يؤدي إىل تعزيز عمليات تدعيم وتخزين األحداث موضوع اإلثارة .فالعالقة بني اللوزية
والحصني تتوسطها هرمونات تجعل تنشيط اللوزية ينظم عمليات الحصني بخصوص تدعيم الذاكرة والذاكرة
االبيزودية ( )Episodic memoryعىل الخصوص (.)Phelps & LeDoux, 2005, p. 177
بينما يرتبط تذكر واسرتجاع بعض األحداث بالحالة املزاجية التي تكون عليها ،فمثالً عندما تكون
خائفا ً فإنك تميل إىل تذكر واسرتجاع األحداث املخيفة ،وعندما تكون غاضبا ً تسرتجع املعلومات التي تتسق
مع غضبك ( ،)Levine & Pizarro, 2004وهو ما يفرس الحالة املزاجية للمكتئب ذي طبيعة الذكريات السلبية
املقرونة باالنفعاالت السلبية التي يعيشها .فقد بينت التجارب (عىل سبيل املثالBradley, Creenwald, :
 )Perty & Lang, 1992; Cahil & McGaugh, 1995; Kensinger, Brierly, Growdon & Corkin, 2002التي
تناولت اسرتجاع كلمات وجمل وصور أحداث رسدية (قصص) داخل املختربات ،أن املثريات السلبية وااليجابية
االنفعالية تعرف اسرتجاعا ً أكثر من مثيالتها املحايدة(.)Buchanan & Adolphs, 2002; Hamann, 2001
وقد أظهرت األبحاث (عىل سبيلMaratos, Dolan, Moriis, Henson & Rugg, 2001; Maratos & :
Rugg, 2001 in: Kensinger & Corkin, 2003; Smith, Henson, Dolan & Rugg, 2004; Sterpenich et al,
 )2006 in: Kensinger & Schacter, 2008أن اللوزية أكثر نشاطا ً أثناء استدعاء املعلومات التي تم تعلمها يف
سياقات انفعالية مقارنة بتلك التي تم تعلمها يف سياقات محايدة غري انفعالية .وقد أظهرت املناطق الحوفية
(اللوزية) تنشيطا ً يتوافق بشكل دال مع عملية اسرتجاع املعطيات االنفعالية مقارنة باملعطيات غري االنفعالية
( .)Dolcos, LaBar & Cabeza, 2005, p. 2628وهو ما يجعل الذكريات االنفعالية األكثر قدرة عىل االسرتجاع
والتذكر ،وأكثر مقاومة للتاليش.
 - 2 - 4االنفعال والبنيات الذاكرية:
وبما أن السريورات الذاكرية التي تتأثر بالعمليات االنفعالية ،تنشط يف فضاء البنيات الذاكرية ،فإن تأثر
هذه البنيات يعترب أمر حتمياً .ويف هذا الصدد يقول وليام جيمس James, 1880 in: Broscha( William James
« ،)et al, 2013, p. 4قد يكون االنطباع انفعاليا ً بدرجة تكاد ترتك ندبة عىل األنسجة الدماغية» .فإىل أي حد يؤثر
االنفعال عىل البنيات الذاكرية املعرفية ويرتك بالتايل ندبة عىل أساسها العصبي؟.
 - 1 - 2 - 4االنفعال والذاكرة العاملة:
تعترب الذاكرة العاملة نموذجا ً نظريا ً صاغه باديل  Baddeleyوهيتش  (2000 - 1974) Hitch,ليمثل
مجموعة من القوالب النشيطة ملعالجة املعلومة ،وكذا العديد من السريورات املستقلة داخل هذا النظام ،وهو
ما خول لهذا النموذج الجمع بني البنية املحددة لسعة الذاكرة العاملة ،والوظيفة املحددة للعمليات والسريورات
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املعرفية لهذه الذاكرة (زغبوش ،2013 ،ص .)205 .إذن هي ذاكرة قصرية املدى بمحددات جديدة تجمع بني
التخزين واملعالجة ،مع ضمها لبنيات فرعية متخصصة يف معالجات بعينها.
وبحكم األهمية التي تكتسيها املوارد االنتباهية يف الوظائف التنفيذية والذاكرة العاملة عىل وجه
الخصوص ،فمن املمكن أن يكون لتأثري االنفعال عىل عمليات االنتباه خالل سريورة الرتميز ،تأثري موازي عىل
الذاكرة العاملة .إذ أن انحياز االنتباه نحو املعطيات االنفعالية من املثريات ،يمكن أن يكون له أثر سلبي عىل أداء
الذاكرة العاملة ،حيث أن توجيه االنتباه تجاه املعطيات االنفعالية يعزز من معالجتها يف الذاكرة العاملة عىل
حساب معالجة معطيات أخرى غري انفعالية قد تكون أكثر أهمية للمهمة الجارية من املعطيات االنفعالية
(.)Kensinger, Corkin, 2003, p. 380
 - 1-1-2-4ت�أثري ال�شحنة االنفعالية على �أداء الذاكرة العاملة:
تشهد الذاكرة بمفهومها العام تأثرا ً بفعل الشحنة االنفعالية ( )Emotional Chargeالتي تخلفها
املثريات االنفعالية عىل األداء الذاكري ،سواء منها املثريات السلبية أو اإليجابية ،فالعديد من الدراسات ( Darke,
1988 ; Elliman, Greene, Rogers & Finch, 1997; Gray, 2001; Spies, Hesse & Hummitzsch, 1996
 in: (Kensinger & Corkin, 2003تشري إىل أن املزاج ( ،)Moodباعتباره مجموعة حاالت انفعالية متكررة
ودائمة لفرتات طويلة من الزمن (داماسيو ،1999 ،ص ،)343 - 44 .يؤدي إىل تغري يف أداء املهام املعرفية،
فاملزاج السلبي مثالً يعيق األداء الجيد يف اختبارات حل املشكالت واختبارات الذاكرة العاملة واالنتباه (& Cheng
 ،)Holyoak, 1985; Spies et al, 1996 in: Kensinger & Corkin, 2003وقد يكون هذا التأثري السلبي عىل أداء
الذاكرة العاملة بفعل تداخل األفكار واملخاوف التي يخلفها االنفعال ،مما يشغل الذاكرة العاملة عن أداء املهمة
الجارية ) (Eysenck & Calvo, 1992; Seibert & Ellis, 1991 in: Kensinger & Corkin, 2003, p. 379وذلك
باالنشغال بمعلومات انفعالية قد تكون جانبية وغري مفيدة للمهمة الجارية.
ولتوضيح أثر االنفعال عىل أداء الذاكرة العاملة نستعرض نتائج دراسة قامت بها كنسنجر Kensinger
وكوركني  )2003) Corkinتضمنت مجموعة من االختبارات التي فحصت تأثري االنفعاالت السلبية عىل أداء
الذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة املدى ،حيث انطلقت الدراسة من سؤال جوهري مفاده :ما مدى تأثري املحتوى
االنفعايل للمعلومات التي يتم االحتفاظ بها بالذاكرة العاملة والذاكرة البعيدة املدى عىل أداء هذين النظامني؟
وقد خلصت ألربعة استنتاجات مهمة:
 اسرتجاع املشاركني للمثريات السلبية كان أكثر من اسرتجاعهم املثريات املحايدة يف مهام الذاكرة العاملة. لم يكن للمحتوى االنفعايل تأثري قوي أو ثابت عىل أداء الذاكرة العاملة باستثناء مرة واحدة حينماتعلق األمر بمثريات كالوجوه املخيفة وهو ما لم يحصل يف مهمة كانت الكلمات فيها هي املثري.
 املحتوى االنفعايل للمثريات له تأثري قوي عىل الذاكرة البعيدة املدى ،وليس له تأثري (أو له تأثري ضئيل)عىل أداء الذاكرة العاملة.
 تنشيط املناطق الخاصة باملعالجة االنفعالية (اللوزية ،القرشة الجبيهة املدارية ()OFCيؤدي إىل تعديل وظائف املناطق ما قبل الجبيهة ( )PFCالتي تعترب مهمة ألداء الذاكرة العاملة
).)Kensinger & Corkin, 2003, p. 387-391
هذه االستنتاجات تؤكد أمرين اثنني هما :أوال ً ضعف تأثري املحتوى االنفعايل عىل أداء الذاكرة العاملة
مقارنة بالذاكرة البعيدة املدى ،وثانيا ً وجود عالقة تكاملية بني األسس العصبية لالنفعال والذاكرة العاملة ،فما
طبيعة التواصل الحاصل بني هذه األنظمة العصبية؟.
هذا السؤال أجابت عنه دراسة بريلستني  Perlsteinوألربت  Elbertوستينجر  )2002( Stengerوالتي

37

مجلة الطفولة العربية

العدد التاسع والثمانون

االنفعال واملعرفية :أثر االنفعاالت على األداء الذاكري

سعت لفهم تأثري املثريات االنفعالية عىل القرشة ما قبل جبهية املسؤولة عن عمليات الذاكرة العاملة ،حيث
تناولت الدراسة عالقة نشاط منطقة القرشة ما قبل جبهية الظهر جانبية (Dorsolateral Prefrontal Cortex
 )=DLPFCالدماغية والتي تشرتك يف عمليات معرفية عليا كالذاكرة العاملة (; Goldman-Rakil, 1978
Baddeley, 1986 ; Courtney, Ungerleider, Keil & Haxby, 1997 in: Perlstein, Elbert & Stenger,
 ،)2002, P. 1736بنشاط منطقة القرشة الجبهية املدارية ) ،(Orbito Frontal Cortex =OFCوالتي ينظر
إليها تقليديا ً عىل أنها انفعالية )(Stuss & Bonson, 1984, 1986 in: Kensinger & Corkin, 2003, p. 391
وبني االنفعال والذاكرة العاملة.
خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 ارتبطت زيادة نشاط منطقة القرشة ما قبل جبهية الظهر جانبية ( )DLPFCالدماغية بتحسن أداءالذاكرة العاملة.
 اإلثارة االنفعالية السلبية تضعف نشاط منطقة القرشة ما قبل جبهية الظهر جانبية ()DLPFCوبالتايل يضعف أداء الذاكرة العاملة ،وذلك بإفراز الدوبامني يف هذه املنطقة بمستويات تتجاوز الحد
املثايل ،وزيادة إفراز هرمون االبينيفرين ( )Epinephrineاملرتبط بالتوتر واإلجهاد ،األمر الذي يضعف
أداء الذاكرة العاملة.
 اإلثارة االنفعالية االيجابية تنشط إفراز الدوبامني ولكن للمستوى األمثل واملطلوب ،مما يؤدي إىلتنشيط الذاكرة العاملة وتحسن أدائها (.)Perlstein, Elbert, 2002, p. 1740
وعليه فإن املثريات االنفعالية خصوصا ً منها السلبية تعمل عىل عرقلة عمل الذاكرة العاملة بواسطة
تغييب عمل القرشة ما قبل جبهية الظهر جانبية ( )DLPFCلصالح منطقة القرشة الجبهية املدارية ()OFC
االنفعالية ،يف حني أن املثريات االنفعالية االيجابية تنشط عمل منطقة ( )DLPFCمما يحسن من أداء الذاكرة
العاملة .وهكذا يمكننا القول أن الحالة االنفعالية تؤثر عىل العمليات العصبية التي تؤسس ألداء الذاكرة
العاملة.
 - 2 - 1 - 2 - 4ت�أثري احلالة االنفعالية على قدرة الذاكرة العاملة:

(((

إن األثر الذي تحدثه الشحنة االنفعالية ( )Emotional Chargeيف الفرد ،يولد حالة انفعالية (Emotional
 )Stateمغايرة ،تَعْ ِر ُ
ف تغريات معرفية ( )Cognitiveوفيزيولوجية ( )Physiologicalوعصبية ()Neurological
*
أرشنا إليها سابقاً .فقد تناولت بعض األبحاث األثر االيجابي الذي ترتكه الحالة الوجدانية اإليجابية يف مجموعة
من املهام املعرفية ،ففي إحدى الدراسات ( )Yang, Yang & Isen, 2013تم البحث عن تأثري الحالة الوجدانية
اإليجابية يف تحسني أداء الذاكرة العاملة ،وذلك من خالل دراسة اآلثار املرتتبة عن املعالجة املعرفية املراقبة
بالذاكرة العاملة .وقد انطلقت هذه الدراسة من سؤال محوري مفاده :كيف تحسن الحالة الوجدانية االيجابية
عمل الذاكرة العاملة ،هل بتحسني عمليات التخزين القصرية املدى ،أم بتحسني املعالجة الخاضعة للمراقبة
والتي تضم الوظائف التنفيذية عىل الخصوص.
أجريت اختبارات معرفية للذاكرة العاملة لفائدة  58مشاركاً ،يف وضعيتني مختلفتني :األوىل يف حالة
وجدانية إيجابية والثانية يف حالة وجدانية إيجابية سلبية مُحدَثة تجريبياً .وقد أظهرت النتائج أن الحالة
* إن استعمال مفهومي الحالة الوجدانية والحالة االنفعالية يكاد يكون متطابقا ً يف العديد من الدراسات التي اعتمدناها يف هذه
الورقة العلمية ،رغم أن البعض يرى أن هناك اختالف بني مفردتي االنفعال ( )Emotionوالوجدان ( ،)Affectفهذا األخري يستخدم
يف علم النفس املريض غالبا ً للتعبري عن حاالت الشعور ،بينما تستخدم مفردة االنفعال ( )Emotionلإلشارة إىل مكونات عدة يعترب
الشعور واحدا ً منها فقط ( .)Kring,2008,p. 693وقد اعتمدنا مفهوم الحالة الوجدانية يف متن هذه الفقرة تبعا ً العتماده من
طرف الدراسات واألبحاث املتضمنة يف نفس الفقرة.
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الوجدانية اإليجابية تحسن من أداء الذاكرة العاملة بشكل جوهري أكثر مما تحسن أداء الذاكرة القصرية
املدى ،فهذه الحالة الوجدانية اإليجابية ( )Positive Emotional Stateتحسن أداء الذاكرة العاملة من خالل
تحسني عمل املعالجات الخاضعة للمراقبة كالكف والتحيني والتحويل واالنتباه (Yang, Yang & Isen,
.)2013, p. 480
وتتوافق نتائج هذه التجربة مع فرضية الدوبامني والتي تفرتض أن الحالة الوجدانية اإليجابية ترتبط
بإفراز الدوبامني يف املناطق ملا قبل جبهية املسؤولة عن الذاكرة العاملة ( .)Ashby et al, 1999فتماشيا ً مع
هذه النظرية فإن الحالة الوجدانية اإليجابية تحسن األداء يف مجموعة من املهام املعرفية العليا والتي يفرتض
أنها تخص الذاكرة العاملة (.)Yang, Yang & Isen, 2013, p. 475
وعىل النقيض من ذلك قام كل من سباشتلوز  Spachtholzوكيباندنر  Kuhbandnerوبيكران Pekran
) (2014بدراسة أثر الحالة الوجدانية السلبية عىل دقة وسعة الذاكرة العاملة والذاكرة الحسية.
حيث تم اختبار  80طالبا ً مشاركا ً ضمن مجموعتني قسمت عشوائياً ،عرض مثري سلبي عىل إحداها
بينما عرض مثري محايد عىل األخرى ،مع القيام بمهام تقيس سعة ودقة الذاكرة العاملة والذاكرة الحسية.
وقد بينت النتائج أن الحالة الوجدانية السلبية حَ د ْ
َت من قدرة الذاكرة العاملة (Spachtholz, Kuhbander
 .)& Pekran, 2014, p. 11غري أن هذه الدراسة جاءت بتفسري لهذا التأثري ،حيث اعتربت أن انخفاض قدرة
الذاكرة العاملة من جراء تأثري الحالة الوجدانية السلبية هو ليس باألمر الضار كما نعتقد ،بل هو تأثري وظيفي
ُضعِ ُ
ي َ
ف كمية الذاكرة العاملة عىل حساب تقوية دقتها ).(Spachtholz, Kuhbander & Pekran, 2014, p. 13
وكأن العمليات املعرفية يف الذاكرة العاملة تقوم بمقايضة الجودة عىل حساب القدرة خالل املرور بحالة انفعالية
معينة.
 - 3 - 1 - 2 - 4انفعال اخلوف و�أداء الذاكرة العاملة:
يدخل الخوف يف فئة االنفعاالت الست األساسية التي حددها إيكيمان  Ekmanيف :الغضب ،االشمئزاز،
الفرح ،الحزن ،املفاجأة والخوف ،ويعترب هذا األخري حالة انفعالية غري سارة تتكون من استجابات نفسية
وفيزيولوجية للخطر أو التهديد ( .)Langley, 2016, p. 17وتعترب تجربة الخوف والتغريات الفيزيزلوجية
املرافقة لها جهدا ً جماعيا ً ملجموعة من األنظمة املتعددة داخل الجسم والدماغ ،فالوطاء()Hypothalamus
يعمل إىل جانب اللوزية يف معالجة مثريات الخوف ،وذلك من خالل تنشيط الجهاز العصبي الودي ،حيث يتم
طرح الكورتيكوتروبني ( )Corticotropinمن طرف الغدة النخامية األمامية ،مما ينشط الغدة الكظرية
املوجودة فوق الكىل لفرز هرمون الكورتيزول واالدرينالني ،وبالتايل الرفع من الضغط الدموي ووثرية دقات
القلب وزيادة معدل النبض وتحرير السكر يف الجسم من أجل انجاز رد الفعل الالزم تجاه مثري الخوف (Plamer,
.)2008, p. 4-5
ففي دراسة مقارنة أجراها النغيل  )2016( Langleyبني مهام االسرتجاع تحت تأثري انفعال الخوف
ونفس املهام تحت تأثري انفعال املفاجأة .وجد أن أداءات املشاركني املتواجدين يف وضعية الخوف التجريبية،
كانت أفضل من أداءات املشاركني املتواجدين تحت وضعية املفاجأة .ولتفسري كيف النفعال سلبي Negative
 emotionكالخوف أن يحسن من األداء املعريف يوضح فورغاس  Forgasوآخرون )(Forgas et al, 2016, p. 28
أن الحالة املزاجية اإليجابية قد تؤدي إىل إسرتاتيجيات معالجة أقل مجهوداً ،عىل عكس املزاج السلبي الذي
يسهل املعالجة األكثر انتظاما ً وحذراً ،مما يؤدي إىل اسرتجاع ذاكري أفضل .فاألشخاص الذين هم يف مزاج
جيد يحاولون الحفاظ عليه وبالتايل يقتصدون يف الجهد املعريف ،يف حني أن األفراد الذين هم يف حالة مزاجية
سلبية فيحاولون تحسني هذه الحالة االنفعالية بالزيادة من الجهد املعريف (Clark & Isen, 1982 in: Langley,
 ،)2016, p. 28وهو ما يفرس تحسني انفعال الخوف لبعض املهام املعرفية الذاكرية.
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وقد خلصت هذه الدراسة األخرية كذلك بنتائج تهم الفروق الفردية بني اإلناث والذكور ،حيث يتمتع
اإلناث بمستويات عالية من الدقة يف اسرتجاع املعطيات املكانية مقارنة مع الذكور ،وهو ما يتناقض مع
نتائج دراسات سابقة (Horgen et al, 2004 ; Herltz & Reham, 2008; Loftus et al, 1987 in: Langley,
 )2016, p. 29أكدت أن أداء اإلناث أفضل يف الذاكرة اللفظية والتعرف عىل الوجوه ،يف حني أن الذكور أفضل يف
الذاكرة املكانية .ويعزو الباحث تعارض نتائج دراسته مع الدراسات السابقة إىل األثر غري املتكافئ بني اإلناث
والذكور( 143أنثى و 84ذكر).
وما هو واضح من كل هذا هو أن انفعال الخوف يحدث تغريات نوعية أحيانا ً وكاسحة أحيانا ً أخرى عىل
أداء الذاكرة العاملة والذاكرة عموماً ،سواء بشكل ايجابي أو سلبي ،وهو اختالف يمكن أن يعود إىل ضوابط
منهجية يف التجريب ،أو لفروق فردية يف تكوين الجهاز النفيس لألفراد وما مدى تفاعلهم مع مثريات مخيفة.
 - 2 - 2 - 4االنفعال والذاكرة البعيدة املدى:
أغلب الدراسات العلمية التي تناولت هذا املوضوع ركزت عىل الذاكرة اإلبيزودية ()Episodic Memory
باعتبارها مخزن األحداث واملشاهد والذكريات الشخصية املرتبطة بزمان ومكان معينني ،عىل حساب
الذاكرة الداللية ( )Declarative Memoryالتي تحوي املعارف واملفاهيم ،وكذلك عىل حساب الذاكرة اإلجرائية
( )Procedural Mmemoryالتي تسند إليها املهارات والخربات يف الذاكرة البعيدة املدى .فاالنفعال والذاكرة
وظيفتني منفصلتني لكنهما يف تواصل دائم كما وضحنا يف املحاور السابقة ،ففي نموذج كالسيكي للتكيف
مع انفعال الخوف ،تم دراسة استجابة اللوزية ( )Amygdalaوالحصني ( )Hippocampusباعتبارهما األسس
العصبية الرئيسية لالنفعال والذاكرة عىل التوايل ،حيث كانت تعرض مجموعة من املثريات من ضمنها مربع
أزرق كان يعرض مقرونا ً بصعق كهربائي يف املعصم ،وقد حصلت الدراسة عىل التفكك املزدوج (Double
 )Dissociationاملبني يف الجدول التايل:

إصابة يف اللوزية

إصابة يف الحصني

املثري :املربع األزرق بدون صعق
كهربائي

الفشل يف إظهار استجابة الخوف
الفيزيولوجي الطبيعة للمثري

تظهر استجابة فيزيولوجية ملثري
الخوف

املثري :املربع األزرق بدون صعق
كهربائي

تذكر وبوعي أن ظهور املثري كان
مقرونا ً بصعقة كهربائية

عدم تذكر أن ظهور املثري كان
مقرونا ً بصعقة كهربائية

الشكل  :1.3جدول يوضح التفكك املزدوج بني دور اللوزية والحصني يف االنفعال والذاكرة (Bechara, 1995
)in :Phelps, 2004
هذا التفكك املزدوج يكشف الوظائف املستقلة لنظامي الذاكرة واالنفعال ،إال أنهما يتفاعالن بطرق
دقيقة ومهمة ( ،)Bechara et al, 1995 ; LaBar et al, 1995 in: Phelps, 2004, p. 198وهي الطرق التي
كشفنا عن بعضها ملا تطرقنا لتأثري االنفعال يف السريورات الذاكرية.
إن التأثري الذي يُلحِ ُقه االنفعال بالذاكرة يستهدف باألساس سريوراتها من الرتميز إىل اإلسرتجاع مرورا ً
بالتخزين ،فتعزيز هذه السريورات يساهم يف بناء ذكريات قوية بالذاكرة بعيدة املدى ،فاإلثارة االنفعالية
القوية تقوي الذكريات ،حيث تتميز األحداث التي وقعت يف سياق انفعايل بميزة الرتسيخ والدقة .غري أن شدة
االنفعال ال تكون دائما يف صالح الذكريات ،حيث يكون التأثري سلبيا ً أحيانا ً كما يحصل مع األفراد الذين يعانون
من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة ( )PTSDوالذين ينسون بعض األحداث املرتبطة بالصدمة من جراء قوة
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االنفعاالت الذي رافقت الصدمة يف اضطراب يسمى بفقدان الذاكرة التفككي )(Dissociative Amnesia
).(DSM5, 2012-2013
وكخالصة فقد توصلت العديد من الدراسات (;Humann, 2001; Buchanan & Adolphs, 2003
 )Kensinger & Corkin, 2003التي قامت بعرض مثريات انفعالية مختلفة (صور ،كلمات ،مقاطع فيديو) بني
السلبية واإليجابية وغري االنفعالية املحايدة ،توصلت إىل أن املشاركون يسجلون اسرتجاعا ً مرتفعا ً بخصوص
املثريات االنفعالية السلبية وااليجابية مقارنة بتلك املحايدة.
وقد ربط الباحثون بني تذكر املعطيات االنفعالية ونشاط اللوزية ،حيث أن التنشيط الهرموني وتنشيط
اللوزية ينظم عمليات الحصني التي تعزز تدعيم الذاكرة اإلبيزودية (Phelps & LeDoux,( )Episodic Memory
 .)2005 in: Murray et al, 2013, p.160ودعما لهذا وجدت دراسات أجريت عىل الحيوانات كما البرش ،أن
الحقن املبارش بهرمون االيبينيفرين ( )Epinephrineأو الكورتزول ( )Cortisolمن شأنه أن يقوي ذاكرة حدث
كان مجرد خربة عادية ( )Cahil & Alkire, 2003 in: Steidl, Mohiuddin & Anderson, 2006, p. 655وهما
هرمونان يف َر َزان خالل االنفعال ويحَ فِ زان العصب املبهم  ،Vagus Nerveوالذي بدوره يحفز اللوزية ،وقد أثبتت
بعض الدراسات املخربية ( )Smith, Modglin, Roosevelt, Neese, Jensen, Browning & Clough, 2005أن
تحفيز هذين الجهازين يقوي الذاكرة.
ورغم أن تركيز البحوث يف هذا املجال كان عىل الذاكرة االبيزودية بشكل كبري ،وذلك بدراسة تذكر الصور
واألحداث واملشاهد املصورة ،ورغم عدم اختبار تذكر املهارات واملهام اإلجرائية بشكل كبري(عىل حد علم
الباحث) ،فإن دراسة  Mohiuddin , Steidlو  )2006) Andesonقد أثبتت أن االنفعال يؤثر كذلك عىل الذاكرة
الضمنية اإلجرائية ،حتى وإن لم يكن بنفس حدة تأثريه عىل الذاكرة االبيزودية.
ويصل تأثري االنفعال عىل الذاكرة إىل تضخيم ثقة الفرد يف التذكر الذاتي ،وهو أن يشعر الفرد أنه يتذكر
ذلك الحدث بكل تفاصيله حتى وإن أخطأ يف اسرتجاع تفاصيله بدقة (Talarico & Rubin, 2003 in Broscha
 (et al, 2013, p. 4هذا التحيز إىل االعتقاد بتذكر الحدث االنفعايل بدقة قد يفرس بكون املعلومات االنفعالية
خضعت ملعالجة متميزة مقارنة مع املعلومات املحايدة ،وقد ُر ِب َ
ط هذا التحيز بتضخيم التقدير الشخيص للتذكر،
ُر ِب َ
ط بنشاط اللوزية خالل مرحلة االسرتجاع حيث يتوافق هذا النشاط مع اعتقاد الفرد أن عنرصا ً انفعاليا ً تم
اسرتجاعه بدقة ووضوح (Dolcos et al, 2005 ; Sharot et al, 2004 in : Kensinger & Schacter, 2008,
.)p.608
ففي دراسة حديثة أجراها  Talaricoو )Taiarico & Rubin, 2005 in Phelps, 2006, p. 35( Rubin
حول اسرتجاع مجموعة من املشاركني لتفاصيل أحداث  11سبتمرب  ،2001وَجَ دَا ذكريات متباينة ،وشعور
عايل بالتذكر الذاتي ،حيث يعتقد املشاركون أنهم يتذكرون تفاصيل ذلك اليوم بدقة ووضوح وهو ما ال يظهر
يف ذكرياتهم املسرتجعة.
ومن الطبيعي إذن أن تتأثر الذاكرة البعيدة املدى باالنفعاالت ،خصوصا ً إذا كانت هذه االنفعاالت تُحْ د ُ
ِث
تغريا ً يف السري العادي للعديد من الوظائف املعرفية التي تعتمد عليها الذاكرة البعيدة املدى يف بناء تمثالت عن
الواقع وتخزينها واسرتجاعها ،وذلك بحكم طبيعتها املخصصة للتخزين واالحتفاظ.
وبما أن نتائج أغلب الدراسات الواردة يف هذا الورقة العلمية تؤكد تأثري االنفعاالت يف كيفية اشتغال
الذاكرة ،سواء تعلق األمر بتأثريها يف سري السريورات الذاكرية ،أو يف سعة وقدرة البنيات الذاكرية باختالف
أنواعها ،فإن استثمار معطيات هذا التأثري يعترب أمرا ً ينصح به بغية تجويد عمل نظام معالجة املعلومات،
وذلك من خالل تجويد أداء أحد أهم مكوناته املعرفية وهي الذاكرة ،وهو ما سيعمل يف األخري عىل تحسني عملية
التعلم (املنظمة وغري املنظمة) يف العديد من السياقات االجتماعية .لذلك يمكن أن نويص يف هذا الخصوص
بأمرين إثنني:
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 استثمار االنفعاالت خالل العملية التعليمية التعلمية ،وذلك وفق ما يتناسب مع السياقات الرتبويةواالجتماعية ،ملا لهذه االنفعاالت من تأثري إيجابي عىل عملية معالجة املعلومات ،وملا تخلفه كذلك من أثر
ذاكري ( )Mnemonic Effectsقوي يساعد املتعلم عىل اسرتجاع املعطيات التي تم ترميزها وتخزينها يف سياق
انفعايل معني.
 األخذ بعني االعتبار ،ارتباط جودة األداء الذاكري بالحالة االنفعالية (عصبيا ً ومعرفياً) للمتعلم ،خاللجميع السياقات التقييمية ،واستحضارها كذلك يف عملية التقويم.
خال�صة:
إن العالقة التي تجمع االنفعاالت باملعرفية هي عالقة معقدة تجعل طرفيها يتبادالن التأثري والتأثر،
لكن ما ركزنا عىل توضيحه يف هذه الورقة العلمية هو كيف تستطيع االنفعاالت التأثري يف املعرفية؟ وتحديدا ً
كيف يمكن لالنفعاالت أن تؤثر عىل الذاكرة؟ ،باعتبارها ،أي االنفعاالت ،وظيفة معرفية تحدث اختالال ً يف
البنيات والسريرورات الذاكرية ،وهو ما يؤثر عىل طبيعة األداء الذاكري .وإذا كنا قد تناولنا األثر الذي تخلفه
الشحنة االنفعالية وكذا املحتوى االنفعايل الذي تحدثه بعض االنفعاالت األولية كالخوف واملفاجأة ،عىل األداء
الذاكري ،فإننا لم نتطرق ملا قد تحدثه االنفعاالت الثانوية عىل املعرفية وعىل األداء الذاكري بالخصوص ،فهل
يمكن النفعال الغرية أو اإلحراج أو الفخر مثالً أن يوثر عىل االشتغال املعريف للذاكرة اإلنسانية؟ إنه سؤال يحيلنا
عىل دور السياقات االجتماعية والثقافية يف جودة األداء الذهني والذاكري لألفراد ،عىل اعتبار أن االنفعاالت
الثانوية ما هي إال انفعاالت أولية بخربة شخصية اجتماعية بحسب  .)1999) Damasioلكن باملقابل أال تُ َكون
االنفعاالت الست األساسية ،بنية معرفية وعصبية أولية تُسهل عملية تدبري الفرد النفعاالته يف السياقات
االجتماعية التي قد تتخللها انفعاالت ثانوية كاإلحراج أو الشعور بالذنب مثال؟.
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السيكولوجيا واملدرسة باملغرب
(((
العالقة وآفاق الطفل التَّ َع ُّل ِم َّية والتعليـمية
Doi:10.29343/1-89-3

 الغايل أحرشاو.د.أ

أستاذ بمخترب األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية
 اململكة املغربية- جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس

:امللخص
 يمكن اإلقرار بحاجتنا يف املغرب إىل سيكولوجيا جديدة للتعلم،بالنظر إىل واقع ومقومات السيكولوجيا املعارصة
 إذا كانت هذه هي الخالصة التي انتهينا إليها من خالل االهتمام بهذا املوضوع عىل امتداد.واالكتساب وللمدرسة عامة
 هو ما هي، فإن السؤال الذي حاولنا اإلجابة عليه من داخل عمق عالقة السيكولوجيا باملدرسة،الثالثني سنة األخرية
 قادر عىل االبتكار والنقد ومواجهة الصعوبات وحل،اإلسرتاتيجية الالزمة لتكوين وإعداد مواطن مغربي متعلم كفء
 وهي اإلسرتاتيجية التي عملنا يف هذه املقالة عىل بيان مكوناتها ومقوماتها من خالل التفصيل يف النقاط.املشاكل؟
) العمل باملعرفة املطابقة لواقع2( ) العمل بمبادئ السيكولوجيا املعرفية يف التعلم واالكتساب1( :األساسية التالية
) العمل بخصائص سيكولوجيا االكتساب4( ) العمل بمقومات سيكولوجيا الطفل الحديثة3( السيكولوجيا املعارصة
.) العمل باملرتكزات البيداغوجية ذات التوجه املعريف5( السائدة

Psychologie et école au Maroc
relation et perspectives d’apprentissage et d’éducation de l’enfant
El rhali aharchaou

Laboratoire de recherches psychologiques et sociologiques
University Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès

Résumé:

Compte tenu de la réalité de la psychologie contemporaine et ses caractéristiques, nous pouvons reconnaître qu’au maroc nous avons besoin d’une nouvelle psychologie de l’apprentissage, de
l’acquisition et de l’école en général. Si telle est la conclusion que nous avons tirée de nos études sur
ce sujet au cours des 30 dernières années, la question centrale à laquelle nous avons essayé de répondre
dans cet artticle est de savoir quelle est la stratégie adéquate au développement et à la formation d’un citoyen marocain instruit, compétent, capable d’innovation, de création, de faire face aux difficultés et de
résoudre les problèmes? C’est la stratégie que nous avons analysé et discuté à travers l’évocation de ses
composants et éléments principaux suivants: (1) Utilisation des principes de la psychologie cognitive
(2) Utilisation des connaissances de la psychologie contemporaine (3) Utilisation des caractéristiques
de la psychologie de l’enfant (4) Utilisation des particularités de la psychologie d’acquisition dominante
(5) Utilisation des fondements de la pédagogie cognitive.

.2019  وأجيز للنرش يف نوفمرب،2019 ((( تم استالم البحث يف أكتوبر
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Psychology and school in Morocco
the relationship and perspectives of child Learning and education
El rhali aharchaou

Laboratoire de recherches psychologiques et sociologiques
University Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès

Abstrdct:

Given the reality of contemporary psychology and its characteristics, we can recognize that in
Morocco we need a new psychology of learning, acquisition and school in general. If this is the conclusion that we have drawn from our studies on this subject over the last 30 years. The central question we
have tried to answer in this article is to know what is the appropriate strategy for the development and
training of an educated, competent Moroccan citizen are capable of being innovative, creative, cope
with difficulties and solve problems. This is the strategy that we have analyzed and discussed through
the evocation of its following main components and elements: (1) Using the principles of cognitive
psychology (2) Using the knowledge of contemporary psychology (3) Using the characteristics of chlid
psychology (4) Using of the peculiarities of dominant acquisition psychology (5) Using of the foundations of cognitive pedagogy.
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املقدمة:
األكيد أن االهتمام يف هذا املقال بالسيكولوجيا يف عالقتها باملدرسة ،جاء نتيجة االقتناع بأن السيكولوجيا
يف املغرب إن أرادت فعالً أن تقوم بدورها املطلوب ،فال مناص لها من االنفتاح عىل قطاعات املجتمع الحيوية،
ويف مقدمتها قطاع الرتبية والتعليم كفضاء تطبيقي كان وما يزال يَعُ جُّ باملشاكل والصعوبات التي من
املفروض أن يساهم البحث السيكولوجي يف دراستها وإيجاد الحلول املناسبة لها .وإذا كانت قضية إصالح
املدرسة تشكل واحدة من التحديات التي تواجه مغرب اليوم ،فالراجح أن الجميع متفق عىل ِشب ِْه إخفاق
وفشل هذه املؤسسة يف وظيفتها الرتبوية ورسالتها اإلنسانية ،إىل الحد الذي أصبح معه األمر يستلزم تغيري
املسعى لصياغتها وفق أسس وأهداف جديدة ،قوامها معاضدة القول بالفعل وتتويج التخطيط بالتنفيذ
وترجمة املبادئ واألهداف إىل حقائق وإنجازات ملموسة .فكثرية هي الوعود والشعارات التي ُقدّمت باسم
إصالح املدرسة وجعلها رافعة أساسية للتنمية يف املغرب ،لكنها بقيت يف أغلبها إما وعودا ً كاذبة أو شعارات
فضفاضة ال تدل سوى عىل يشء واحد أال وهو االستمرار يف مسلسلها الحافل بالرتاجعات واإلخفاقات
(أحرشاو2005 ،2018 ،أ.)2003 ،
باختصار ،إن واقعا ً من هذا القبيل يؤرش عىل حاجتنا يف املغرب إىل مدرسة جديدة ّ
تؤسس رؤيتنا إىل
ال ّذات والواقع واآلخر واملستقبل وفق مبادئ وأهداف يؤ ّ
طرها مناخ اجتماعي تسوده عنارص الديمقراطية
والحريّة واالنفتاح ،ومفاهيم وتصورات مغايرة يوجهها استبدال مظاهر النقل والتّبعيّة واالستهالك بمظاهر
اإلبداع واالستقاللية واإلنتاج .ونعتقد أن املقال الحايل يسري يف االتجاه نفسه ،بحيث إن هواجسنا ومقاصدنا
األساسية تتلخص يف مقاربة وترشيح بعض مشاكل وعوائق املدرسة من داخل السيكولوجيا التي يجب أن
تشكل إحدى الرافعات األساسية لتنفيذ خطة اإلقالع الرتبوي املأمولة يف املغرب .وهي الخطة التي يمكن إجمال
أهم مقوماتها السيكولوجية ومرتكزاتها البيداغوجية يف املحددات الخمس التالية:
 .1العمل مببادئ ال�سيكولوجيا املعرفية يف التعلم واالكت�ساب ،وذلك العتبارات كثرية أهمها (أحرشاو،
) Anderson، 1976؛ Mounoud، 1994؛ Bastien ، 1997؛أ:2013، 2011، 2008
 اإلقرار بأن سيكولوجيا االكتساب ومعها بيداغوجيا التدريس اللتان عاشتا خالل العقود الستة األوىلمن القرن العرشين تحت سيطرة سلوكية واطسن  Watsonوبنائية بياجي  ،Piagetوهما من االتجاهات
السيكولوجية التي تراجع صيتها َ
وق َّل بريقها ،عرفتا منذ أوائل الستينيات من القرن املايض تحوالت هائلة
بفعل ظهور السيكولوجيا املعرفية كاتجاه جديد ،وكل ما رافق هذا االتجاه من اكتشافات علمية وخاصة عىل
مستوى كفاءات الطفل املبكرة ودور املحيط واآلخر يف نموه وتعلمه.
 اإلجماع عىل أن اإلنسان عامة والطفل خاصة عبارة عن نظام فعال ملعالجة املعلومات .إنه آلة نشيطةللتعلم ،يتوافر عىل كفاءات معرفية ومطامعرفية منذ السنوات الثالث األوىل من العمر ،ويتعلم باستمرار
ويواجه املشاكل بانتظام.
 التسليم بإمكانية إيجاد حلول فعلية ملشاكل العجز والتعثر والفشل الدرايس بشتى أنواعها من خاللإدرج ممارسات تربوية ذات توجه سيكوتربوي وسيكوعصبي معريف يف مؤسسات التعليم من قبيل التقويم
العصبي والتوجيه املدريس والدعم البيداغوجي والرتبية املعرفية وإعادة التأهيل والتكفل بالحاالت التي تعاني
من اضطرابات يف النمو أو صعوبات يف التعلم والتكيف والتواصل واالندماج ،وذلك بفعل صنفني من األسباب:
�أولهما :يتعلق بأسباب خارجة عن املدرسة تتمثل يف الزاد املعريف للطفل كعامل مبارش لنجاحه أو فشله.
فقد اتضح من نتائج دراسات عديدة أن الفرق بني املتعلم الناجح األكثر كفاءة ،واملتعلم الفاشل األقل كفاءة
ال يعود إىل عجز يف الطاقة الفكرية الالزمة ملعالجة املعلومات ،بل إىل نواقص معرفية ودافعية مثل :التأخر
يف نمو البنيات املفهومية والنقص يف اإلسرتاتيجيات املعرفية واملطامعرفية ثم القصور يف التضبيط الذاتي
املعريف  ،Auto-régulation cognitifوأيضا ً يف متغريات املراقبة التنفيذية وخاصة تقدير الذات ومعيار التبادلية
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والفعالية الذاتية .ويعني هذا أن املتعلم الناجح صاحب النظام الدافعي الداخيل عادة ما ينخرط بحزم وجدية يف
مهام التعلم ،بحيث نجده يتميز بالفضولية واالستكشاف والبحث عن الجديد ،ويمتلك قدرات جيدة لالكتساب
والتذكر واالحتفاظ باملعلومات ا ُملحَ َّ
ص َلة .يف حني أن املتعلم الفاشل صاحب النظام الدافعي الخارجي عادة
ما يتميز بالخمول والالمباالة بالجديد .فهاجسه الوحيد هو البحث عن الطمأنينة من خالل التمسك بسلوك
تحايش الفشل بدل سلوك البحث عن النجاح (.)Paour ، 2005
وثانيهما :يرتبط بظروف التعلم كعامل مبارش آخر للنجاح أو الفشل الدرايس ،بحيث إن دور هذه
الظروف أسايس جدا ً يف تنمية وتجويد االشتغال املعريف للمتعلمني .فقد سمحت دراسة االشتغال املعريف لألطفال
ذوي التأخر الذهني الخفيف بتحديد نمطني متعارضني من االشتغال (:)Paour ، 2005
الأول :ترابطي-خارجي  Associatif-extrinsèqueينبني عىل الفئات املقطعية واملظاهر السطحية
للمعلومة ،ويؤدي إىل تعلم ترابطي يساعد عىل تجريد املقاطع بدل البنيات واألنظمة العالئقية .فعادة ما يسهم هذا
النمط من االشتغال يف إنتاج الفشل الدرايس عرب تكريسه لتأخر مفهومي ومطامعريف واضح ولدافعية غري بنَّاءة.
الثاين :بينعالئقي-داخلي  Inter-relationnel-intrinsèqueينبني عىل تجريد األنظمة العالئقية
للمثريات واألفعال ،ويشجع عىل التعلم الفعال الذي يتم يف إطار فهم الكون والفعل وبناء أ ُ ُ
ط ٍر مَ ْفهُ و ِمي ٍَّة عامة
(منطقية ،مكانية ،زمنية ،سببية ،نظرية) ،فضالً عن االعتداد باملراقبة الذاتية والدافعية ذات التوجه الداخيل.
مهما تكن طبيعة املعالجة ونوعية التعلم املرتبط بها ،فإن فعاليتها تبقى متوقفة يف نهاية املطاف عىل
تطوير وإغناء االشتغال املعريف للمتعلم بتوجيهه نحو تبنِّي صيغة بينعالئقية-داخلية للمعالجة ،وإدراج نوع
من الرتبية املعرفية يف مؤسسات التعليم باملغرب ،يتكفل بها أخصائيون يف علوم النفس واألعصاب والرتبية
واالجتماع .
 .2العمل باملعرفة السيكولوجية املطابقة لواقع السيكولوجيا املعارصة ما دام األمر يتعلق باملدرسة،
فمن الطبيعي العودة إىل املرجعيات السيكولوجية الكربى يف النمو والتعلم لفهم كيف تتكون املعارف وما
هي األساليب البيداغوجية الناجعة لتنميتها والرقي بها نحو األفضل .ال يمكننا بطبيعة الحال التطرق
إىل مختلف النظريات والنماذج املغ ّذية لهذا الحقل الثري من السيكولوجيا ،بل سنكتفي بعرض مقتضب
ألهمها وخاصة تلك التي نلمس يف خالصاتها ونتائجها العلمية األسس واملرتكزات املؤطرة لوظيفة املدرسة
املأمولة يف املغرب.
األكيد أن مفهومي النمو والتعلم اللذان يمثالن الرشطني الرضوريني ألية بيداغوجيا ،قد شكال لفرتة
طويلة موضوع سجال وتباين يف مجال علم النفس .وإذا كان مرد ذلك يعود إىل التوجهات النظرية واالختيارات
اإلبستمولوجية لكل نظرية من النظريات الكربى ،فإن التجسيد الدقيق لدواعي وغايات هذا التباين يستلزم
عىل األقل ،وقبل تقديم التصور املعريف الذي نتبناه يف هذا املقال ،استحضار أربع مقاربات يميزها تعارض ثنائي
واضح (أحرشاو1999 ،؛ 2008ب؛ :)2009

املقاربة السلوكية يف مقابل املقاربة البنائية:
الواقع �أن ال�سلوكية التي تركز عىل التعلم كما تعرب عن ذلك نظريات ثورنديك  Thondikeوسكيز
 Skinnerوهول  Hullوأزجود  Osgoodوتعتمد عىل مقاربة أمربيقية واضحة ،قد انتهت إىل اإلقرار بمجموعة
من الوقائع والخالصات أهمها:
 كل معرفة عبارة عن سريورة ميكانيكية ترابطية خارجية ،يكون فيها املتعلم بمثابة الصفحة البيضاءأو العنرص السلبي الذي يكتفي باستقبال املعلومات دون أن يشارك عىل األقل يف انتقاء أهمها وتصفية
أنجعها للتخزين وإعادة البناء قبل االسرتجاع بغرض التنفيذ.
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 كل طفل قابل ألن يتعلم أي يشء مهما كان عمره ،خاصة إذا توفرت الرشوط الرضورية لذلك ،وبالتايلال وجود لحدود تكوينية أو لفرامل داخلية لهذا التعلم.
 إذا كان التعلم عبارة عن سريورة الكتساب مجموعة من االستجابات الحسية الحركية واملمارساتاملهارية ،فإن النمو يشكل نوعا ً من األ َ ْليَ َل ٍة  automatisationلهذه االستجابات واملمارسات وتنويعها
وتحقيق تراكمها .
 يشكل الحيوان النموذج املرجعي لتعلم اإلنسان ويمثل كل من التكرار والتحفيز محركه األسايس.أما البنائية التي تركز عىل النمو كما تعرب عن ذلك نظرية بياجي  Piagetيف النمو املعريف ،فقد انتهت
إىل القول بمجموعة من الخالصات أهمها (أحرشاو:)1999 ،
 كل معرفة عبارة عن نتيجة لردود الفعل عىل املعطيات الداخلية والخارجية ،بحيث ال تعطى جاهزةمن الداخل (النضج) وال كاملة من الخارج (التعلم).
 يشكل النمو سريورة دينامية لبناء املعارف ،يقوم فيها الطفل بدور نشيط وفعال بفضل تكيفه معاملحيط .وإن ما يحكم هذه السريورة عبارة عن آليات داخلية عامة (فعل التوازن والضبط الذاتي) ال
تتأثر بالعوامل الخارجية إال يف حدود نسبية.
 يتحقق هذا النمو عرب مراحل متسلسلة يف شكل بنيات معرفية تبدأ بما هو حيس-حركي وتنتهي بماهو منطقي-ريايض .وتشكل هذه املراحل قيودا ً بنيوية تحدد للطفل ما يمكن أن يتعلمه يف كل سن،
بحيث ال يمكنه أن يتعلم أي يشء دون مراعاة مستواه املعريف ،ألن التعلم مرشوط أوال ً وقبل كل يشء
بالنمو والنضج ومتوقف عليهما.
الحقيقة أن بياجي  (1974) Piagetحتى وإن كان يتحدث عن عوامل أخرى للنمو املعريف كالنضج
والخربة والتغري االجتماعي ،فهو يُصرِ ُّ عىل أن الطفل ينشئ بنياته الذهنية باعتماد نشاطه الذاتي الذي يضفيه
عىل محيطه ،وبالتايل فإن وساطة اآلخر (الولدان ،األقران ،املربي ،املعلم ...إلخ) ال تتجاوز حدود تهيئ البيئة
املالئمة للذات لكي تبني ذكاءها عرب نشاطها الذاتي الخاص .ولقد أثار هذا املوقف جملة من املؤاخذات أهمها
(أحرشاو2005 ،ب؛ :) 2009
 اإلرصار عىل كونية مراحل النمو وربطها بحدود عمرية خاصة ،وبالتايل رفض القول بنسبية النمواملعريف وتنوع مساراته.
 القول بتزامنات نمائية ال تؤكدها معطيات الواقع املعيش ،وبالتايل االهمال التام لكفاءات الطفلاملبكرة ونعتها باملتمركزة حول الذات وبالالمنطقية.
 املبالغة يف تمجيد نشاط الذات وكل ما هو داخيل ،وبالتايل استبعاد دور العوامل االجتماعية والثقافيةوالسياقية واللغوية والتعلمية يف تكوين بنيات الطفل املعرفية.

املقاربة الفطرية يف مقابل املقاربة السوسيوثقافية:
�إن املقاربة الفطرية التي تنفي التعلم وتختزله يف النضج والنمو ،كما يتضح ذلك بصورة خاصة من
نظريات جيزل  (1959) Geselوتشومسكي  ،(1978) Chomskyتنتهي إىل خالصتني هامتني:
 إن اكتساب املعارف يمثل باألساس عملية نضج داخيل تحكمها برمجة تكوينية ال عالقة لها بالعواملالخارجية.
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 إن اللغة من منظور تشومسكي بالخصوص يتم اكتسابها بطريقة فطرية ال دور فيها للتعلم .فهيتعطى من الداخل وتنمو بطريقة فطرية طبيعية.
�أما املقاربة ال�سو�سيوثقافية املمثلة خاصة يف نظرية فيجوتسكي  Vygotskyالتي ترتكز عىل التكوين
النفيس واالجتماعي للوظائف السيكولوجية ،فقد خلصت إىل تحديد عالقة النمو بالتعلم بصورة مغايرة
تعكسها الوقائع الثالث التالية (أحرشاو2005 ،ب؛ 2008أ):
 تُبنى السريورات السيكولوجية العليا باالستدماج التدريجي لألدوات الثقافية التي أنتجها اإلنسان عربالتاريخ مثل اللغات والخرائط والرموز واللوحات ،وبالتايل فإن النمو السيكولوجي ال ينفصل عن الحياة
االجتماعية ومظاهرها التفاعلية خاصة بني الطفل والراشد .وبهذا املعنى ال يمكن للنضج العصبي
وحده أن ينتج وظائف سيكولوجية تتطلب استعمال رموز وأدوات هي أساس الضبط وا ْلبَنْيَن َ ِة املعرفية،
بل البد من الحياة وسط بنيات اجتماعية يتعلم فيها الطفل من اآلخرين أشياء كثرية عرب االحتكاك
والتواصل واللغة.
 باعتماد الطبيعة االجتماعية بدل الطبيعة البيولوجية ،يمكن للتعلم أن يتحول إىل نمو .بمعنى أنالتعلم الحقيقي هو الذي يسبق النمو ويؤدي إليه من خالل دوره التنشيطي ملجموع السريورات التي
يستدمجها الطفل عرب التفاعل مع اآلخر لتصبح يف النهاية مكتسبا ً خاصا ً به .وعليه ال يتطابق النمو
مع التعلم بل يكون تابعا ً لهذا األخري الذي يسببه ويؤدي إليه.
 إن دور الوسيط ( médiateur Leالوالدان ،املربي ،املدرس ،اآلخر) يف بناءات الطفل الفردية يتمظهرمن جهة عرب مفهوم املنطقة املجاورة للنمو  La zone proximale du développementالتي تمثل
الفارق القائم بني ما يقدر املتعلم عىل إنجازه بمفرده وما ال يقدر عىل تحقيقه إال بمساعدة اآلخر؛ إذ
أن أَجْ َو َد تعلم هو الذي يسبق النمو الفعيل ويكون داخل هذه املنطقة ،ومن جهة أخرى عرب القانون
الجوهري للنمو ،حيث إن كل وظيفة نفسية عليا تظهر مرتني خالل نمو الطفل :مرة كنشاط جماعي
اجتماعي (أي كوظيفة بينفسية  )interpsychiqueومرة أخرى كنشاط فردي داخيل (أي كوظيفة
ضمنفسية .)intrapsychique

املقاربة املعرفية كتجاوز للمقاربات السابقة:
عىل عكس ما ذهبت إليه املقاربات السابقة من تمييز جذري بني التعلم والنمو كسريورتني متباينتني،
فإن املقاربة املعرفية ستجمع بينهما يف سريورة موحدة الكتساب املعارف .فهي ال تشكل نظرية خاصة
بالتعلم كما تجىل ذلك عند السلوكية; وال نظرية خاصة بالنمو كما كان ذلك عند البنائية ،بل هي نظرية عامة
لالشتغال املعريف تتبنى موقف التفاعل بني العوامل الفردية الداخلية والعوامل االجتماعية الخارجية يف التعامل
مع هذه السريورة .فهذه املقاربة حتى وإن كانت تميز من الناحية الشكلية بني النمو والتعلم ،إال أنها ترى
فيهما السريورتني اللتان تتكامالن وتتوحدان يف إطار عملية االكتساب .وتتحدد أهم األسس املشرتكة لهذا
التكامل يف املظاهر التالية (أحرشاو ،الزاهري ،2000 ،أحرشاو2008 ،ب):
 كلتاهما سريورتان لتحويل املعارف ،بحيث إن النمو يشكل سريورة لتحويل املعارف عىل امتداد املرحلةاملمتدة من الوالدة إىل الرشد ،والتعلم يمثل سريورة لتحول تلك املعارف من مرحلتها األولية الساذجة إىل
مرحلتها النهائية العلمية.
 كلتاهما سريورتان ذهنيتان داخليتان تتعلقان بتمثالت الفرد وكفاياته ومهاراته الذاتية. كلتاهما سريورتان ذهنيتان نشيطتان يقوم فيهما الفرد ببناء معارفه باإلعتماد عىل مؤهالتهالفطرية ومعارفه السابقة وتفاعالته مع اآلخر ومع مكونات املحيط الخارجي.
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 .3العمل بمقومات سيكولوجية الطفل التي ذهبت بعض األبحاث والدراسات إىل تحديدها
يف مجموعة من الخصائص والسمات التي يمكن إجمالها يف املقومات الستة التالية
(أحرشاو (1999,Lautrey, 1986, Glazer, 1999, 2009, 2014, 2015,

الفردانية والفرادة:
لقد أضحت سيكولوجية الطفل سيكولوجيا قائمة الذات يستحيل اختزالها يف نموذج الراشد أو الحيوان
أو يف بعد واحد ،فطريا ً كان أم نفسيا ً أم معريف أم معرفياً .)...فقد َولىَّ عهد االختزال منذ أن اتضح بامللموس
أن الطفولة مرحلة نمائية تمتد من امليالد إىل سن الرابعة عرشة ،بحيث يختلف مداها الزمني ومكان ممارسة
أنشطتها املتنوعة عن كل من الراشد والحيوان .وهي بهذا املعنى تشكل ظاهرة سيكولوجية فريدة ومتميزة،
يحكمها سياق زمني محدد وإطار موضعي معني .فهي ذات سيكولوجية مفردة ومرنة ،تتعلم وتفكر وتواجه
املشاكل وتحلها منذ سن مبكر يف إطار سياقات محددة تؤطرها عالقات التفاعل املختلفة .إنها ليست ال بالذات
السيكولوجية الراشدة ،وال بالذات اإلبستيمية الكونية ،بل هي بالتحديد ذَ ٌ
ات لها من االستعدادات والطاقات
والكفايات واإلسرتاتيجيات ما يؤهلها ألن تشكل ظاهرة سيكولوجية قائمة الذات ،تتميز بالفردانية والفرادة
وتستحق كامل االهتمام عىل مستوى البحث والتقيص وكل الرعاية عىل مستوى التنشئة والرتبية والتعليم.

التفاعلية والفعالية:
عىل عكس السيكولوجيات السابقة التي كانت تختزل سيكولوجية الطفل إما يف البعد السلوكي-
االجتماعي (السلوكية) ،وإما يف البعد الوجداني-العاطفي (التحليل النفيس) ،وإما يف البعد الذاتي-املعريف
(التكوينية) ،فإن سيكولوجية الطفل ذات التوجه املعريف ،وإن كانت تميز بني مستويني :أحدهما إدراكي-معريف
واآلخر نفيس-اجتماعي ،فهي تقول بالتفاعل والتكامل الديناميني بني هذه األبعاد كلها ،وتُقِ ُّر بأهمية وصل
الجوانب املعرفية بالجوانب الوجدانية ،ألن فهم سيكولوجية الطفل مرشوط أوال ً وقبل كل يشء بفهم األساس
الذي يحركها ويوجهها .فهي تعترب الجانب الوجداني كطاقة ال بد منها لتشغيل الجانب املعريف ،وتنظر إىل
َسا َ
سريورة االكتساب كعملية دينامية يتفاعل فيها النمو بالتعلم والذات باملوضوع وباآلخر عرب و َ
ط ٍة محددة.
ويعني هذا أنه إذا كانت قاعدة الطفل الفطرية تشكل منطلقا ً لبناء كفاياته ومهاراته فإن تجاربه وتعلماته
وخرباته الواقعية وعالقاته مع املحيط واآلخر تمثل املحدد األساس لهذا البناء.
الحقيقة أن إقرار هذه السيكولوجيا ذات التوجه املعريف بهذا النوع من التفاعل الدينامي يصاحبه إقرار
آخر يتجىل يف فعالية الطفل ومساهمته النشيطة يف كل ما يتعلمه ويكتسبه من معارف .فقد صار الطفل يمثل
العنرص الفعال الذي يتعلم ويفكر ويواجه املشاكل ويحلها منذ سن مبكر .فلديه من القدرات والكفاءات ما
يؤهله للتعلم والتفكري والفهم والحكم منذ سنواته األوىل بحيث نجده:
 يدرك الفوارق بني األشياء يف سن جد مبكر؛ إذ يكون عىل وعي بديمومة املوضوع حتى بعد إخفائه يفالشهرين الرابع والخامس ،ويَعُ ُّد إىل حدود اثنني يف نفس السن ،ويتهيأ لتفييء مكونات الكون وعنارصه
منذ الشهر الثالث.
 يتعلم يف زمن قيايس عددا ً كبريا ً من األنشطة والكفايات واملهارات املرتبطة باللغة والتواصل والتفييءوالتفاعل االجتماعي.
 يشارك يف تعلماته بفعالية ونشاط عىل عكس ما كان يُنْعَ ُت به من نعوت ومواصفات الذهن الفارغ
الذي يتأثر وال يؤثر (السلوكية) أوالوجدان الكامن الذي ينفعل وال يفعل (التحليل النفيس) أو النشاط
الذاتي الذي يفعل وال يتفاعل (التكوينية).
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التحول والتغير:
يتعرض الطفل يف هذه السيكولوجيا ذات البعد املعريف إىل تحول من حالة العنرص املبتدئ إىل حالة
العنرص املاهر ،وذلك عرب وسائط التدخل املختلفة ويف مقدمتها وساطة املدرسة .فكل تعلم يفرتض معارف
سابقة تُبْنَى عىل أساسها معارف جديدة ،وبالتايل فهو يشكل سريورة مسرتسلة لتحويل املعارف واالنتقال
بها من مستواها البدائي الساذج إىل مستواها العلمي الخبري .فالراجح أن الطفل وبالنظر إىل أنواع هذه
املعارف وطبيعتها كما سيأتي تفصيل ذلك الحقاً ،عادة ما ينتقل من معارف عامة ساذجة إىل معارف
خاصة علمية.

ير:
ال َْب ْن َينَ ُة والتَّ ْن ِظ ُ
لقد ثبت أن لدى الطفل قدرة مبكرة عىل بنينة املعارف املكتسبة وتنظريها .فهو يبني انطالقا ً من تجاربه
اليومية وتفاعالته مع املحيط واآلخر مجموعة من النظريات حول مكونات الكون وخصائص الذات اإلنسانية
والتي تتوزع حاليا ً عىل ثالثة ميادين أساسية (Carey، 1985؛ أحرشاو:)2015 ،
 امليدان البيولوجي الذي تنطوي فيه نظرية الطفل عىل كائنات متنوعة تتميز بالحياة واملوت ،بالصحةواملرض ،بالطفولة والشيخوخة .فقد اتضح عىل سبيل املثال أن أطفال الثالثة والرابعة من العمر يدركون
أن النباتات مثلها مثل الحيوان تشكل فئة متميزة تنمو وتحيا وتمرض وتموت.
 امليدان الفيزيائي الذي تحتوي فيه نظرية الطفل عىل مكونات وخاصيات األشياء الجامدة وتفاعالتهاالسببية ،حيث يتم الرتكيز هنا عىل ظواهر مثل الطاقة والقوة والرسعة والجاذبية وشكل األرض...إلخ.
 امليدان النفيس االجتماعي الذي تنبني فيه نظرية الطفل عىل معارفه للحاالت الذهنية وللتفاعالتاالجتماعية ،بحيث يتعلق األمر هنا بظواهر مثل :الذهن والتفكري واإلدراك والنسيان واالنفعال والكالم
والتواصل ثم العالقة مع اآلخر .فقد تبني من دراسات عديدة أن الطفل يتعرض يف حدود سن الرابعة
لتغريات نوعية هامة يف املعرفة التي يمتلكها بخصوص االشتغال الذهني يف حد ذاته ،بحيث يصبح قادرا ً
عىل التفريق بني الكيانات الذهنية والكيانات الفيزيقية ،وعىل تفسري األنشطة اإلنسانية باإلحالة إىل
حاالت ذهنية كاملعتقدات والرغبات واملقاصد.
الواقع أنه إذا كانت هذه النظريات تنمو وتتحول بفعل التمدرس من طابعها التلقائي الساذج إىل طابعها
العلمي املنظم ،فاملؤكد أن الطفل املتعلم ال يصل إىل هذا املستوى من البنينة والتنظري ملعارفه املكتسبة إال عن
طريق واحد من األدوار الثالثة التالية أو جميعها (Mounoud، 1990، 1999؛ أحرشاو:)2015 ،
الطفل عامل �صغري يبني نظرياته ويراجعها ويختربها عىل ضوء املعطيات التي يستقبلها من الواقع.
فهو يمارس عملية التنظري عىل معارفه ونظرياته عرب آليات التجريد الواعي  Abstraction reflèchissanteكما
حددها بياجي  ،Piagetوالوصف التمثيل الجديد  redescription représentationnelleكما قالت به كارملوف
سميث  .Karmiloff-smithفهو ينشئ نظرياته التي تساعده عىل التفسري والتنبؤ والتعميم .إنه بهذا املعنى
عبارة عن فيزيائي صغري يدرك منذ سن مبكر ظواهر الرسعة والقوة والجاذبية ...إلخ ،وريايض صغري يمتلك
منذ سنواته األوىل قدرات العد والحساب ،وأخريا ً سيكولوجي صغري يفهم الرغبات واملقاصد ويحلل ظروف
اآلخر.
الطفل متعلم �صغري يتعلم بدون انقطاع ويكتشف باستمرار ويتساءل بانتظام .إنه يَمْ تَحُّ ويتشبَّع
بنظريات الثقافة التي ينتمي إليها عن طريق التعلم والتثقيف .فهو يتعلم أنواعا ً مختلفة من املعارف ،وأشكاال ً
متعددة من املفاهيم إما بطريقة عفوية ساذجة وإما بطريقة منظمة علمية ،كما يتجىل ذلك بالخصوص يف
اللغة والحساب وإسرتاتيجيات التواصل.
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الطفل عامل ومتعلم �صغري يف الوقت نفسه ،حيث عادة ما ينشئ معارفه ونظرياته الجديدة بناء عىل
نشاطاته الذهنية التي عادة ما تؤطرها وتوجهها تجاربه وخرباته ونظرياته السابقة اإلعداد.

التعددية والتنوعية:
أصبح االعرتاف بتعدد مسارات النمو املعريف وأشكاله ،وبتباين أنماطه وسريوراته ،وبتنوع آلياته
وعملياته من األمور املؤكدة ( Houdé، 1999؛ Mounoud، 1999؛ .)Traodec، 1999فإذا كانت مسارات هذا
النمو وأشكاله ترتاوح بني االرتفاع وااللتواء واالنخفاض ،وتخضع للتعددية النمائية بدل األحادية النمائية
املوزعة إىل عدد من املراحل ،فإن أنماطه وسريوراته ترتاوح بني التباينات الضمنفردية األفقية والعمودية
التي تربط مختلف سريورات نمو الطفل وميادينها املعرفية بمسارات متعددة بدل ربطها بنفس اإليقاعات أو
املراحل النمائية ،وبني التباينات البينفردية املحكومة بالسياقات االجتماعية والتغايرات الثقافية ذات التأثري
الوازن يف سريورات الطفل املعرفية وإسرتاتيجيات اشتغاله الذهني .يف حني أن آلياته وعملياته لم تعد تتوقف
من حيث وظيفتها عند حدود إغناء املعارف السابقة بأخرى جديدة ،بل أضحت تهتم بمظاهر تراجع هذه
املعارف وفقرها.

املواجهة والقابلية للتربية:
إذا كان الطفل يتعلم باستمرار ويُبَنْينِ ُ ما يكتسبه من معارف بانتظام ،فإنه نادرا ً ما يبقى بعيدا ً عن
مواجهة صعوبات يف االكتساب والتعلم ومشاكل يف النمو والتكيف .فقد صار من املؤكد أنه ال يكفي أن يتمتع
الطفل بقدرات ذهنية عالية وبكفايات معرفية بارزة لكي يتوفق يف تحقيق كل املهمات بسهولة ونجاعة،
بل املفروض أن ينجح أيضا ً يف التوظيف الجيد لهذه القدرات والكفايات يف شتى مجاالت الحياة .والواقع أن
املشاكل والصعوبات التي يواجهها الطفل ،وإن كانت متنوعة جداً ،فهي تتحدد يف صنفني (Scott et al؛ 1991؛
أحرشاو2008 ،2009 ،ب2005 ،ب):
 صنف عادي يرتبط بالفشل يف التعلم أو يف غريه من األنشطة .وهنا نجد الطفل يستخدم مجموعة مناإلسرتاتيجيات من تلقاء ذاته ليتجاوز مثل هذه الصعوبات ،ويف مقدمتها إسرتاتيجيات فكرية رصيحة
كالتخطيط واالستدالل ،وكل ما يرافقهما من إجراءات توقعية واستنباطية واستقرائية وقياسية ،ثم
إسرتاتجيات طبيعية ضمنية كالتوجيه واالنتباه وتغيري تمثل الوضعية.
 �صنف م�ضطرب يرتبط بالفشل الناجم عن خلل يف النمو كما يتجىل ذلك يف التأخر الذهني .وتوجدلدى الطفل الذي يعاني من مثل هذا الخلل ،وبالخصوص إذا كان خلالً خفيفا ً أو متوسطا ً (التأخري
الذهني مثالً) ،ليونة ومطواعية يف قدراته املعرفية وقابلية لتعلم اإلسرتاتيجيات املالئمة لتجاوز مثل
هذه الصعوبات .فقد أصبح من املسلم به أن كثريا ً من املتعلمني الذين هم يف وضعية تعثر درايس يعانون
يف الواقع من نقص واضح يف مراقبة اشتغالهم املعريف وتضبيطه ومراقبته .ويعني هذا أن سبب فشل
هؤالء يرتبط بالعجز يف االشتغال وليس بالنقص يف القدرة .وهنا تكمن أهمية وفعالية طرق التشخيص
املعريف وبرامج الرتبية املعرفية ،وخاصة عىل مستوى تعليم الطفل صاحب الصعوبات يف النمو والتعلم،
اإلسرتاتيجيات الالزمة لتحسني تعلماته وإثراء أداءاته عرب توعيته بأهمية تعلم هذه اإلسرتاتيجيات
وإيجابيات استعمالها يف حاالت الفشل الذي يعود يف الغالب إىل املجهود الشخيص الضعيف أو اإلحساس
بالعجز املكتسب.
 .4العمل بخ�صائ�ص �سيكولوجيا االكت�ساب ال�سائدة حالي ًا:
عىل عكس السيكولوجيات السابقة التي كانت تختزل االكتساب إما يف التعلم كسريورة
خارجية  Processus exogèneترتبط بمحيط الفرد وظروفه االجتماعية (السلوكية بصفة خاصة)،
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وإما يف النمو كسريورة داخلية  Processus exogèneترتبط بذات الفرد وإمكانياته البيوسيكولوجية (بياجي
وتشومسكي ثم فيجوتسكي إىل حد ما) ،فإن السيكولوجيا املعارصة ذات التوجه املعريف ترى يف النمو والتعلم
السريورتني اللتني تتكامالن وتتوحدان يف إطار ما يسمى بسيكولوجيا االكتساب .وإذا كان يقصد بسريورة
االكتساب أشكال التغريات وصيغ التحوالت التي يخضع لها النشاط الذهني للمتعلم عرب عمليتي النمو والتعلم،
وبنتيجة االكتساب كحصيلة للمعارف الناجمة عن سريورة االكتساب يف حد ذاتها ،فإن إحدى الكيفيات
األساسية لتوضيح طبيعة هذه السريورة تتلخص يف الرتكيز عىل الخصائص الثالث التالية (أحرشاو؛ الزاهري،
2000؛ أحرشاو2008 ،ب.)2015 ،2009 ،

سيرورة االكتساب كنشاط ذهني:
عىل أساس أن كل سريورة اكتساب تشكل نشاطا ً ذهنياً ،وكل نشاط ذهني هو عبارة عن نظام ملعالجة
املعلومات ،وكل نظام ملعالجة املعلومات هو عبارة عن تشغيل للمعارف وتحريك للرموز ،فإن هذه السريورة
عادة ما تحمكها مجموعة من املحددات أهمها:
 االستناد إىل عمليات الفهم والتذكر واالستنباط. الجمع بني املعارف السابقة واملعارف الجديدة. األخذ بسريورة التفاعل بني املتعلم واملحيط. كل اكتساب ال يشكل سريورة مستقلة بل هو نتيجة للنشاط الذهني الذي يمثل النظام املسؤول عنبناء التمثالت وإنتاج املعارف.
 كل اكتساب عبارة عن سريورة ذهنية داخلية مراقبة ذاتيا ً من لدن املتعلم نفسه ،بحيث يشاركبنشاط وحيوية يف كل ما يكتسبه من معارف وكفايات.

سيرورة االكتساب كنظام من املعارف املتفاعلة:
إذا كانت سيكولوجيا االكتساب املتبناه يف هذا اإلطار تتخذ من املعارف ذات املحتويات واألشكال واملميزات
املحددة ،النتيجة الطبيعية لسريورة كل اكتساب ،فإن أنواع هذه املعارف وأشكالها ومظاهر اكتسابها تتمظهر
عىل النحو اآلتي:
من حيث �أنواع املعارف:
الثابت أن أنواع املعارف التي يكتسبها الطفل منذ سن مبكر ،وإن كانت تتدرج من حيث ظهورها
واكتسابها وانتقالها مما هو محسوس خاص عميل إجرائي إىل ما هو مجرد عام مفهومي ترصيحي ،فإنها
تتكامل وتتفاعل فيما بينها سواء عىل مستوى االنبناء والنمو ،أو عىل مستوى التطور والتعلم؛ أو عىل مستوى
االنتقال والتحول من حالة إىل أخرى .وتماشيا مع املقاربة املعرفية الوظيفية فإن املعارف التي يكتسبها الطفل
والرضورية لجميع أنشطته الذهنية من تفكري وتعلم وحل املشاكل تتحدد يف ثالثة أنواع هي (أحرشاو ،الزاهري،
2000؛ أحرشاو:)2015 ،
 العمليات الذهنية التي هي عبارة عن عمليات تحويل تتخذ صيغة مبادئ وقواعد تطبيقية وتنفيذيةتهدف إىل تحقيق مهمات محددة .إنها أفعال ملموسة استدمجها الفرد داخليا ً وأصبحت ذات طبيعة
تمثلية يوظفها يف امليادين املختلفة.
 املفاهيم التي هي عبارة عن كيانات ذهنية أو تمثالت يف الذاكرة البعيدة املدى ،تتعلق باألشياء واألحداثواألفعال والعالقات وتأخذ شكل خطاطات أو فئات أو نظريات.
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 الأنظمة الرمزية التي تشكل أدوات رضورية للمعرفة وخاصة عىل مستوى صياغتها وصورنتهاوتبليغها لآلخر .فهي إنتاج ثقايف-اجتماعي يتوزع إىل عدة أنماط ويف مقدمتها الرموز الصوتية والحركية
والخطية ،بحيث تشكل الرموز اللغوية والرياضية يف شكلها املكتوب أهمها وظيفة وأكثرها فائدة.
الحقيقة أن هذه األنواع الثالثة من املعارف تشكل وحدات معرفية مرتابطة ومتكاملة فيما بينهما ،تنمو
وتتطور وتتحول كنظام معريف متناسق عرب جميع مسارات نمو الطفل وتعلماته.
من حيث �أ�شكال املعارف:
باالستناد إىل أنواع املعارف السابقة الذكر ،يمكن التمييز داخلها بني شكلني رئيسيني:
 فمن جهة هناك املعارف الطبيعية العفوية الساذجة املرتبطة بالسياق الواقعي. ومن جهة أخرى توجد املعارف ا ْلمُمَ أ ْ َس َسة املنظمة العلمية املرتبطة بالسياق املدريس.
ويمكن التأكيد بهذا الخصوص أن شكل املعرفة هو الذي تركز عليه املدرسة بصفة عامة يف القيام
بدورها التحوييل؛ بحيث إن مختلف أنواع املعارف :الخاصة والعامة ( )Glazer, 1986املحسوسة واملجردة
( ،)Piaget, 1974العملية واملفهومية ( ،)Mounoud, 1994اإلجرائية والترصيحية (،)Anderson, 1976
تتواجد عند األطفال منذ سن مبكر قبل ولوج املدرسة االبتدائية .فهي التي تتمظهر من حيث محتوياتها
يف ميادين معرفية متنوعة ،تبدأ باملعرفة اللغوية وتنتهي باملعرفة السيكولوجية مرورا ً باملعارف الرياضية
والفنية والتواصلية وامليكانيكية وغريها.
من حيث �إ�سرتاتيجيات االكت�ساب:
املؤكد أن االكتساب وإسرتاتيجياته ال تحكمه فقط املعارف الخاصة بميدان محدد (التعلم) وال معارف
املتعلم العامة (النمو) وقدراته الذهنية فحسب ومظاهر االنتقال والتحول من األوىل إىل الثانية أو العكس ،بل
إن املعارف واملطامعارف وآلياتها يف املراقبة والتضبيط تلعب دورا ً هاما ً يف هذا املضمار .فال يكفي أن يتمتع
الطفل بكفايات معرفية وقدرات ذهنية عالية لكي ينجح يف تحقيق التعلم وحل املشاكل بسهولة وفعالية،
بل املفروض أن يتوفق أيضا ً يف التوظيف الجيد واملفيد لهذه الكفايات والقدرات يف شتى املجاالت وامليادين
وبالخصوص تلك التي ترتبط بالحياة املدرسية.
لهذا ،عىل املدرسة حتى يف مستوى تعليمها األويل أن تدرك أهمية هذه األنواع من املعارف وعالقاتها
التكاملية يف سريورة االكتساب؛ بحيث ال يتعلق األمر بتعليم محتويات ومعارف خاصة ببعض املواد ،بقدر
ما يهم أيضا ً تعليم قواعد عامة للتفكري وإسرتاتيجيات الكتساب املعارف واستعمالها .ويعني هذا أن مهمة
املتعلم ال تتحدد فحسب يف التعلم (أي يف تعلم معارف خاصة بمجال محدد) بل يف تعلم التعلم (أي يف تعلم
يش ُمن ْ َغ ِر ٍس يف السياق الطبيعي
معارف عامة)؛ وبالتايل يصبح التعلم سريورة لتحويل فكر املتعلم من فكر مَ عِ ٍ
إىل فكر مجرد يَعْ قِ ُل ذاته ولغته بمعزل عن أي سياق.

سيرورة االكتساب كتحويل للمعارف:
عىل أساس أن هذه السريورة تتوقف يف املنظور املعريف عىل أنشطة املتعلم الذهنية وعىل معارفه املحفزة
أثناء التعلم ،وتفرتض باألساس تدخل املعارف السابقة والجديدة عىل حد سواء ،فإنها تشكل سريورة لتغيري
املعارف وتطويرها وتعديلها يف جوانب كثرية تشمل طريقة إدراك املعلومات وترميزها وتخزينها ثم تمثالت
املتعلم للوضعيات املختلفة ،وإجراءات الحل باعتماد إسرتاتيجيات جديدة للكشف والتدخل واملراقبة والتنفيذ.
وبكلمة واحدة إنها عبارة عن تحويل للمعارف عرب سريورتني أساسيتني:
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األوىل نمائية تتعلق بما يكتسبه الطفل ،حيث تهتم بظهور املعارف وتطورها وباالكتسابات الطويلة
املعقدة (اللغة والرياضيات مثالً) ،وتركز عىل السن كمتغري أسايس لتحول املعارف وترتبط باكتساب القدرات
العامة كالذكاء.
الثانية تَعَ ُّل ِمي ٍَّة تتعلق بكيف يكتسب الطفل املعرفة ،بحيث تهتم بتحول املعارف وتغريها وباالكتسابات
الجزئية القصرية ،وتركز عىل التمدرس كمتغري أسايس لتحويل املعارف ،وترتبط باكتساب القدرات الخاصة
كاملهارات.
إذن ،فسريورة االكتساب بهذا املعنى هي سريورة لتحويل املعارف وتغيريها عرب أنشطة التمدرس
والتكوين ،حيث يتم االنتقال بهذه املعارف من مستواها األويل العفوي الساذج إىل مستواها العلمي املنظم
املاهر .فقد صار من املؤكد أن الدور الجديد للمدرسة يكمن يف تحقيق هذا االنتقال بمعارف املتعلم من شكلها
الطبيعي السياقي إىل شكلها العلمي املجرد .فالطفل ال يأتي إىل هذه املؤسسة صفحة بيضاء وخاوي الوفاض،
بل يجيئ إليها وهو محمل برصيد معني من املعارف األولية املتنوعة .إنه يأتي إليها وهو مزود بمجموعة من
النظريات الساذجة التي تتحول بفعل التمدرس إىل نظريات علمية أكثر بَنْيَن َ ًة وأجود تنظيماً.
 .5العمل باملرتكزات البيداغوجية الحديثة التي فضلنا وبناء عىل اهتمام سابق بهذه املرتكزات ،إجمالها
يف الضوابط الخمسة اآلتية (أحرشاو2008 ،2014 ،أ؛ أحرشاو و الزاهري ،؛ Démetriou، 1998؛2000
 Troadec، 1999):؛ Siegler، 2000؛ Scott et al، 1991؛ Paour، 2005؛Mounoud، 1990
 اعتماد البيداغوجيا التعددية التي يحكمها فضاء تربوي غني ومتنوع من حيث وسائله البيداغوجيةوموارده البرشية وغاياته التعليمية ،وتؤطرها رؤية إسرتاتيجية قوامها تفريد التعلم وتعليم املتعلم
كيف يتعلم ويفكر ويحل املشاكل ويتخذ قراراته بنفسه بدل حشوه باملعلومات واألفكار فقط .بمعنى
البيداغوجيا التي تساعد املتعلم عىل تفعيل مختلف أنظمته وسريوراته الذهنية من أجل معالجة كل
أنواع املعلومات واملشاكل .فالسيكولوجيا الحالية حتى وإن كانت تعرتف بوجود أنماط متنوعة من
التعلم ،ترتاوح بني ما هو ضمني وما هو رصيح وبني ما هو آيل وما هو واع ،فهي تؤكد عىل النمطني
الرئيسيني التالييني:
التعلم العام املحكوم بتوجه مطا معريف  ،Métacognitifقوامه مساعدته املتعلم عىل تدبري اشتغاله
املعريف ،وكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات واعية تشمل بالخصوص املراقبة والتضبيط الذاتيني.
التعلم املتخصص املحكوم بتوجه قالبي  ،modulaireهدفه تحريض املتعلم عىل تفعيل نظامه الذهني
املتخصص ،وعىل تعديل آليات اشتغال هذا النظام تبعا ً لتنوع امليادين التي يبارشها.
 اعتماد البيداغوجيا التفاعلية املرشوطة بالتعلم الدينامي ،والتي تراهن عىل تمرين املتعلم وتدريبهعىل أساليب االستخدام الفعال ملؤهالته الذاتية يف تحصيل املعارف ،ولسريوراته الذهنية يف تعلم قواعد
التفكري وإسرتاتيجيات حل املشاكل.
 اعتماد بيداغوجيا الكفاءات املبكرة واملعارف السابقة وأهميتها يف سريورة التعلم واالكتساب ،وبالتايلربط الغاية القصوى للنظام الرتبوي املنشود بطرق وأساليب تربية الكفاءات العالية وتنمية املهارات
الخالقة القادرة عىل النهوض بأعباء التدبري والتأطري واإلسهام الفعّ ال يف مسرية اإلنتاج العلمي والتطور
التكنولوجي العاملي .هذا فضالً عن العمل عىل توفري فرص متكافئة وح ّد أدنى من التعليم لكل فرد
بانتشاله من الجهل واألمية ،وتمكينه بالتايل من تربية أساسية تؤهله ملمارسة واجباته الدينية والدنيوية
وتجعله مواطنا ً متّزنا ً شغوفا ً بالعلم واملعرفة ،يتّسم بروح املبادرة اإليجابية والتنافس الرشيف.
 جعل املتعلم محور املدرسة املأمولة وذلك بتمكينه من املعارف واملهارات القادرة أوال ً عىل تحصنيشخصيته وهويته الثقافية ،وثانيا ً عىل التعامل مع روح الحداثة أو ما أصبح ينعت بالعوملة الستيعاب
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مبتكراتها العلمية املذهلة وتسخريها لفائدة مجتمعه ،وذلك من خالل اعتماد العنرص البرشي الكفء
املتشبع بثقافة سيكوتربوية كافية عن الطفولة وخصائصها املختلفة .بمعنى العنرص القادر عىل
تمكني املتعلم من تعلمات ناجعة تتجه بمعارفه نحو مزيد من الجودة بدل االعتماد عىل الحقائق املثبتة
بشكل جاهز يف الكتب املدرسية.
 تحقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص من خالل تعميم التمدرس وتطوير أساليب ولوج التعليم األويل،مع تشجيع التعلم يف املجاالت اإلسرتاتيجية وتحسيس مختلف الرشكاء والفاعلني بأن الرتبية ليست
وقفا ً عىل املدرسة وحدها بل هي من مسؤولية باقي املؤسسات االجتماعية األخرى .فإىل جانب االهتمام
بالنظام الرتبوي يف بعده املدريس البد من تحقيق نوع من التالؤم بينه وبني املحيط السوسيو اقتصادي،
وذلك بالرتكيز عىل بيئة املتعلم املنزلية وعالقات املدرسة بكل من األرسة ومؤسسات اإلنتاج والخدمات.
 الوعي بأهمية الثورة التكنولوجية بمختلف مقوماتها املعلوماتية والتواصلية ،ودورها اإلسرتاتيجي يفالرقي بالنظام الرتبوي املغربي إىل مستوى تحديات القرن الجديد ورهاناته الكربى.

خالصة:
يتعلق األمر إذن بتجديد املدرسة لتصبح مؤسسة تربوية منفتحة عىل محيطها ،ناجعة يف مناهجها
وبرامجها ،متميزة يف أهدافها وقيمها وضامنة لرشوط التعلم والتحصيل وروح املبادرة والتنافس وفرص
التميز والنجاح وعنارص النجاعة والجودة .وهي كلها نعوت ومواصفات تتماىش مع متطلبات املدرسة
النموذجية التي أصبحت تفرض نفسها يف مستهل القرن الواحد والعرشين كقاطرة لولوج املعرفة ونقلها
وإنتاجها ونرشها وتوظيفها يف ممارسة البحث العلمي وربح معركة التنمية.
فبالنظر إىل واقع ومقومات السيكولوجيا املعارصة ،يمكن اإلقرار بحاجتنا املاسة إىل سيكولوجيا جديدة
للتعلم واالكتساب وللمدرسة عامة ،مغايرة لتلك التي كانت وما تزال تهيمن عندنا حتى اآلن .فالسؤال املحوري
الذي يستوجيب اإلجابة من داخل جوهر عالقة السيكولوجيا باملدرسة ،هو ما هي اإلسرتاتيجية الالزمة
لتكوين وإعداد مواطن مغربي متعلم وكفء ،قادر عىل االبتكار والنقد ومواجهة الصعوبات وحل املشاكل؟
(أحرشاو2005 ،ب.)2018 ،2009 ،
األكيد أن هذه اإلسرتاتيجية ال نجد لها الحضور املطلوب يف مواصفات املدرسة السائدة عندنا حتى اآلن.
كما ال نجد لها الصدى املرغوب يف املرجعيات السيكولوجية التي تنبني عليها تلك املواصفات ألنها مرجعيات
متجاوزة يف أغلبها .ولهذا فنحن متيقنون من أن أي إصالح للمدرسة املغربية يف اتجاه تحقيق األفضل يف ميدان
التعليم والتكوين ،ال يمكنه أن يتجسد عىل أرض الواقع إال يف إطار إعادة النظر يف املرجعيات السيكولوجية
والرتبوية املؤطرة لربامجها ومناهجها يف التعليم ،وطرقها وأساليبها يف التكوين ،عمالً بفكرة تعديلها ومالءمتها
لكي تطابق األهداف والغايات املتوخاة.
عىل أي فاملشكل املطروح يكمن أساسا ً يف تحديد الكيفية املالئمة لتمكني الطفل املغربي املتمدرس من
اكتساب املعارف وتحصيل املفاهيم وامتالك النظريات وقواعد التفكري .وهذا مشكل يحيل بطبيعة الحال
عىل أطراف أخرى أهمها :السيكولوجيا وكل ما توفره من نماذج ونتائج وخالصات حول سريورات التعلم
واالكتساب وإسرتاتيجيات مواجهة الصعوبات واملشاكل الدراسية ،ثم الرتبية وكل ما تسطره من برامج
ومناهج للتعليم والتكوين وطرائق للتدريس  .وبني هذين الطرفني يوجد طرف ثالث هو املتعلم الذي يشكل
الحلقة األساسية لكونه لم يعد كما كان ينعت يف كثري من السيكولوجيات السابقة ،بالصفحة البيضاء أو
الذهن الفارغ أو العنرص السلبي ،بل أصبح يف السيكولوجيا الحديثة ذات التوجه املعريف يوصف بالعنرص
الكفء الفعال املاهر الذي يفكر وين ّ
ظر ويحكم وينتقد ويساهم بنشاط وحيوية يف كل ما يتعلمه من معارف
منذ سنواته الثالث األوىل من العمر .فهذا املتعلم العالم الصغري أو العالم املتعلم الصغري ال يأتي إىل املدرسة
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وهو خاوي الوفاض أو فارغ الذهن ،بل يجيئ إليها وهو مزود بمعارف ونظريات تسمى بالساذجة ،يتوجب
عىل هذه األخرية ،بربامجها املتنوعة ومناهجها املختلفة ،تصويبها وتطويرها وتجويدها ثم االنتقال بها من
طابعها األويل الساذج إىل طابعها النهائي العلمي .وبهذا املعنى فاملدرسة التي يجب أن نتطلع إليها يف املغرب،
هي تلك التي بإمكانها أن تلعب دور الوسيط أو الوساطة يف مجال تحويل معارف الطفل من مستوى سياقها
الطبيعي التلقائي الواقعي إىل مستوى سياقها املدريس العلمي املنظم .بمعنى املدرسة التي توجِّ ه الطفل دون
ّ
أن تُ ْرهِ بَهُ ،تشجّ عه دون أن تح ِبطه،
تحفزه دون أن تكبّله ،تُوَعِّ يَّ ُه دون أن تُ َؤ ْل ِي َلهُ....إلخ .إنها ببساطة املدرسة
التي تبني وتُكوِّن املتعلم الكفء الذكي املاهر القادر عىل ترصيف املعارف العلمية املدرسية إىل معارف مهارية
تقتضيها متطلبات املجتمع وتستلزمها سياقات الحياة عامة.

ً
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التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

مجلة الطفولة العربية

التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل
(((
لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين
Doi:10.29343/1-89-4

 شيخة أحمد الجنيد.د

 اململكة البحرينية-  جامعة البحرين-  ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب،أستاذ علم النفس املشارك

:امللخص

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى التفاعالت االجتماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة باملحافظة الشمالية بمملكة
، كما هدفت الدراسة للتحقق من مدى وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث عىل التفاعالت االجتماعية خارج املنزل،البحرين
، طفلة) من صفوف روضة السندباد بمحافظة الشمالية بمملكة البحرين21 ،ً طفال28( 49 أجريت الدراسة عىل عينة بلغت
 وتوصلت النتائج إىل،ً عاما0.54  عاما ً وانحراف معياري5.21  بمتوسط عمري، سنوات6  إىل4 وترواحت أعمار عينة الدراسة بني
 والدرجة،82.11%  واإلنشغال االجتماعي،80.95%  واإلقبال االجتماعي،82.93% أن التواصل االجتماعي بلغت النسبة املئوية له
 كما أظهرت النتائج أنه. وهي مستويات مرتفعة مقارنة بالوسط الفريض لدرجات املقياس82.05% الكلية للتفاعل االجتماعي
،ال توجد فروق جوهرية بني الذكور واإلناث عىل التفاعالت االجتماعية خارج املنزل وأبعاده الفرعية وهي (التواصل االجتماعي
.) االنشغال االجتماعي،اإلقبال االجتماعي

، االقبال االجتماعي، التواصل االجتماعي، أطفال الروضة، التفاعل االجتماعي:الكلمات املفتاحية
.االنشغال االجتماعي
Social Interactions outside the home among kindergarten
children in the Kingdom of Bahrain
Shaikha Ahmed Aljanaidi
Bahranin university

Abstract

The study aimed to identify the level of social interactions outside the home among kindergarten children in the Northern governorate of the Kingdom of Bahrain. The study also aimed to verify the
extent of fundamental differences between males and females on social interactions outside the home.
The study was conducted on a sample of 49 children, (28 boys and 21 girls) from Sindbad Kindergarten
in the Northern Governorate of the Kingdom of Bahrain. Their age ranged from 4 to 6 years, with an average age of 5.21 years and a standard deviation of 0.54. The study concluded that social media reached
82.93%, the social interest reached 80.95%, and the social preoccupation reached 82.11%. The overall
score for social interaction was 82.05%. The previous levels were high compared to the hypothetical
mean of the scale scores. The results also showed that there were no signiftant differences between
males and females on social interactions outside the home and on its sub-dimensions (social media,
social interest, and social preoccupation).
Keywords: Social interaction, kindergarten children, social media, social interest, social preoccupation.
.2020  وأجيز للنرش يف ديسمرب،2020 ((( تم استالم البحث يف ديسمرب
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مقدمة الدراسة:
غالبا ً ما يوصف البرش بأنهم اجتماعيون يبحثون عن املشاركة يف التفاعالت االجتماعية مع ميل طبيعي
للبحث واالستجابة للمحفزات االجتماعية ،ولقد أظهرت األبحاث أنه يف غضون ساعة واحدة من الوالدة يتتبع
األطفال املحفزات املتحركة التي تشبه الوجه لفرتة أطول من تتبع املحفزات غري الشبيهة بالوجه باستخدام
العني مثل التحديق وتحول الرأس(.)Johnson et al., 1991
التفاعل االجتماعي وجها ً لوجه هو عملية أكثر تعقيدا ً بكثري مما ندركه بشكل عام ،أنه ميلء بالطقوس
غري املعرتف بها مثل التفاهمات الضمنية ،والتبادالت الرمزية الرسية ،وتقنيات إدارة اإلنطباع ،واملناورات
االسرتاتيجية املحسوبة .لذا فإن التفاعل االجتماعي يشتمل عىل طقوس دقيقة وعملية بشكل يومي بني
األطفال ،ومع نمو األطفال تتطور أنماط التفاعل االجتماعي واملهارات االجتماعية كجزء من تطورهم
الشامل ،ويعد التفاعل االجتماعي أساس العالقات التي تنشأ بني األفراد ،أي ما يظهر عن كل منهم من تواصل
وسلوك كرد فعل لسلوك الشخص اآلخر وتواصله ،فالتفاعل االجتماعي يربط بني أفراد الجماعات نفسيا ً
وعقليا ً ودافعيا ً تحقيقا ً للحاجات والغايات واكتساب الخربات.
كما أن التفاعل االجتماعي مهم للنمو االجتماعي واملعريف والعاطفي ،وغالبا ً ما يكون التفاعل
االجتماعي به قصورا ً بشكل واضح عند األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية ونمائية (& Beckman
 .)Lieber, 1992ويف األدبيات تم تضمني العديد من جوانب السلوك االجتماعي تحت التفاعل االجتماعي مثل:
املهارات االجتماعية ،والكفاءة االجتماعية ،ومن املهم تمييز التفاعل االجتماعي عن املفاهيم األخرى للسلوك
االجتماعي والتنمية االجتماعية والتفاعل االجتماعي يمكن تعريفه عىل أنه حدث متعمد يتم فيه توجيه سلوك
شخص ما تجاه شخص آخر أو استجابة لشخص آخر (.)Ghuman et al., 1998
وعدم النجاح يف التفاعل االجتماعي بشكل جيد يرتتب عليه قلق التفاعل االجتماعي فيشعر الفرد
بالضيق أثناء التفاعل االجتماعي والتحدث مع األشخاص اآلخرين ،وعىل وجه التحديد الضيق الذي يتعلق
بمخاوف عدم القدرة عىل التعبري ،أو امللل ،أو التجاهل أو عدم معرفة ما يجب قوله أو كيفية االستجابة يف
التفاعالت االجتماعية(.)Mattick & Clarke, 1998
و نجد األطفال الرضع مهيئني ألن يكونوا منتبهني بشكل انتقائي ألنواع التحفيز التي يقدمها اآلخرون،
ومجهزين بذخرية من السلوكيات التي تجذب بشكل فعال انتباه الكبار ،وتسهل التفاعالت الفعالة بني الرضع
والبالغني .ويبدو أن الرضيع السليم بيولوجيا ً مستعد لبدء التفاعل االجتماعي مع البيئة االجتماعية ،وهذا
االستعداد مقنع لدرجة أنه يف حالة غيابه ،قد يفشل مقدمو الرعاية للرضيع لتسهيل التفاعالت االجتماعية.
والرضيع مربمج للبحث عن السلوكيات االجتماعية مثل :االبتسام ،والنظر لألشياء ،والنطق ،وباألصوات ،والتي
توفر مستوى عاليا ً من الخربة التي تشكل استجابة الرضيع ونموه االجتماعي واملعريف والوجداني (Goldberg,
.)1977
كما نجد أن التفاعالت االجتماعية أمر مهم للهناء النفيس ،والعاطفي ،ويعمل عىل تعزيز وتنمية
الجوانب االجتماعية لدى األطفال .وينظر اآلباء واملعلمون إىل التفاعل االجتماعي لألطفال عىل أنه فرصة
لالستفادة منه يف تنمية مهاراتهم وتعديل بعض سلوكياتهم عىل الرغم من املخاطر التي قد تنطوي عليها
هذه التفاعالت االجتماعية ،مثل انتقال الجراثيم ،والتعرض للمضايقة ،والعزلة االجتماعية .ومن املالحظ بأن
األطفال الذين يعانون من بعض املشكالت الطبية أو التأخر يف النمو سواء الجسمي ،أو الوظيفي ،أو أي شكل
من أشكال العجز املعرفية يكون لديهم صعوبة بالغة يف البدء يف التفاعالت االجتماعية ،أو الشجاعة يف إظهار
التفاعل االجتماعي مما يستوجب األمر الحاجة إىل املالحظة الدائمة حتى نتمكن من تقديم املساعدة والدعم
والتدخل املبكر الالزم لتحسني جوانب القصور لديهم خاصة يف ظل القيود التي تفرضها االعتماد عىل وسائل
التكنولوجيا ،أو ضعف الحركة ،أو العجز الحيس ،أو القدرة املعرفية (.)Rehm & Bradley, 2006
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وللتعرف عىل أهمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال البد من طرح سؤال مهم وهو :كيف يجب
أن يترصف األطفال يف الفصل؟ ،حيث ترتبط السلوكيات االجتماعية لألطفال بالسلوك اإليجابي ،والنتائج
االجتماعية واألكاديمية بمرور الوقت لديهم ،وقد يؤدي التفاعل بالرضورة إىل نتائج إيجابية لجميع األطفال،
فنجد أن املدرسة تؤدي دورها وتساعدهم عىل التفاعل االجتماعي الناجح مثل األحرتام ،وتكوين صداقات
وعالقات اجتماعية ،والثقة بالنفس ،والتشجيع عىل اإلقبال ،وتقديم النفس ،وعدم الخوف من اآلخرين،
وغريها من جوانب التفاعل االجتماعي املختلفة مرتبطة بثقافة املدرسة وثقافة الفصل وثقافة األقران (Gest
.)& Rodkin, 2011
كما يتعلم األطفال الصغار العديد من املهارات من خالل اللعب والتفاعل االجتماعي مع األقران مثل:
فهم األدوار االجتماعية ،واملشاركة ،والتواصل أثناء املناسبات .ويتم اكتساب هذه املهارات بهذه الطريقة،
ونجد أن األطفال أمامهم فرصة عديدة الكتساب املهارات العامة يف بيئة ما قبل املدرسة حيث نجد أن األطفال
لديهم فرصة كبرية للتفاعل مع أقرانهم مما يطور أداءهم بصورة كبرية  ،ويجعلهم أكثر تفاعالً اجتماعياً،
ويشري املتخصصون يف مجال الطفولة املبكرة أن األطفال ذوي اإلعاقة وغري املعوقني يحتاجون إىل تدريب
عىل التفاعالت االجتماعية بشكل كبري قبل اإلنخراط يف البيئة واملجتمع بشكل كامل واألعمال الهادفة وذات
املغزى(.)Odom, et al., 1999
ومن هنا نجد أن فهم خصائص التفاعل االجتماعي لهؤالء األطفال سوف يوفر أساسا ً لتطوير
اإلسرتاتيجيات والسياسات التي تعظم فوائد اللقاءات والتفاعل االجتماعي سواء داخل املنزل أو املدرسة(Skar,
ثان نجد أن الروابط االجتماعية تمثل أمرا ً رضوريا ً للحفاظ عىل التماسك االجتماعي
 ،)2002ومن جانب ٍ
وتماسك رأس املال االجتماعي ،ونجد أن العالقات االجتماعية لها تأثري كبري عىل الوفيات نتيجة استهالك
الكحول والنشاط البدني ،ومؤرش كتلة الجسم (.)Holt-Lunstad et al., 2010
ويمكن مالحظة ذلك حيث نجد أن امليول نحو املحفزات االجتماعية تمثل دورا ً كبريا ً يف التطور االجتماعي
حيث يبدو من السهل عىل األطفال القيام بذلك التحول يف فرتة ما بعد الوالدة حيث يتمكن من السيطرة
االجتماعية والتفاعل االجتماعي بشكل أفضل ويتطور األمر مع التقدم يف العمر إىل سن الرشد ،حيث يفهم
البرش ويستخدم ما يزيد عن  60.000كلمة(.)Turnbull & Justice, 2017

مشكلة الدراسة:
تعد مرحلة الطفولة املبكرة من أهم مراحل نمو الطفل ،التي تتكون فيها معظم مقومات وخصائص
شخصيته ،وتتشكل الكثري من قيمه وعاداته وميوله واتجاهاته واستعداداته ،وأنها مرحلة جديرة باالهتمام
ألنها تتحكم يف تحديد حياته الالحقة ،وقد أجمع العلماء والباحثون عىل أنها من أهم املراحل التعليمية كونها
الخطوة األوىل يف تشكيل أبعاد نموه الجسمية والعقلية واالجتماعية والوجدانية .وأكد (أوزبل  )1964أن األطفال
يف مرحلة الطفولة يجب أن يمروا ببعض الخربات والفعاليات التي من شأنها أن تهيئهم للتفاعل االجتماعي
واالعتماد عىل الذات وتنمية الحواس واملدارك لديهم (يف :الغريري وآخرون.)2010 ،
إن التحاق الطفل بالروضة يوسع له دائرة معارفه من األطفال واالختالط بهم والتفاعل معهم ،فالروضة
تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة ألنها توفر فرص التعامل مع األقران وتعمل عىل تثبيت عادات مرغوب بها عن
طريق املمارسة العملية.
كما أثبتت مجموعة متزايدة من الدراسات أن جودة العالقات الوجدانية بني املعلمني واألطفال تؤثر
عىل أداء األطفال يف املدرسة مثل األنشطة املدرسية ،والتحصيل األكاديمي ،واملهارات االجتماعية ،والتفاعل
االجتماعي ،ومن الجدير بالذكر أن بعض األطفال يكونون أكثر عرضة لخطر تدني مستوى التحصيل
األكاديمي ،والتثبيط االجتماعي نتيجة عدم وجود عالقة جيدة وداعمة بني املعلمني واألطفال؛ ولذا فإن
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تحسني التفاعالت االجتماعية بني املعلمني واألطفال ينعكس إيجابيا ً عىل نجاح األطفال يف تنمية مهاراتهم
الشخصية واالجتماعية وزيادة التحصيل واالنجاز األكاديمي ( .)Roorda et al., 2013كما تختلف الكفاءة
االجتماعية عن التفاعل االجتماعي من حيث تمثل الكفاءة االجتماعية القدرة عىل فهم اآلخرين يف سياق
التفاعل االجتماعي واالنخراط يف التواصل السلس معهم ،ومن هنا نجد أن الكفاءة االجتماعية ال تظهر إال يف
سياق التفاعل االجتماعي لألطفال (.)Gary, 2005
ومن خالل مراجعة الرتاث األدبي وجدت الباحثة بأن هناك فجوة كبرية يف االهتمام بالتفاعل االجتماعي
لدى أطفال الروضة خاصة يف املجتمع البحريني ،وأن أغلب الدراسات التي اهتمت بالتفاعل االجتماعي لدى
األطفال أهتمت بالتفاعل االجتماعي لدى أطفال اضطراب طيف التوحد ،ونجد أن األطفال ممن يتسمون
بالتثبيط االجتماعي لديهم مستويات أعىل من الشعور بالوحدة ،وتجنب املدرسة ،وقلة اإلعجاب باملدرسة
ويسجلوا درجات أقل عىل الرياضيات والقراءة ( ،.)Thijs et al., 2004ومن األسباب التي شجعت الباحثة
عىل دراسة التفاعل االجتماعي لألطفال تلقي استفسارات عديدة حول مشكالت تتعلق بالتفاعل االجتماعي
خالل الندوات واملحارضات العامة يف املدارس والحضانات لألطفال .لذا تتحدد مشكلة البحث يف محاولة
التعرف عىل مستوى التفاعل االجتماعي وقياسه عند أطفال الروضة ،ويمكن صياغة مشكلة البحث يف
االسئلة التالية وهي:
 - 1ما مستوى التفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة؟
 - 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق الختالف متغري النوع (ذكور /إناث) عىل التفاعل
االجتماعي وأبعاده الفرعيه عند أطفال الروضة؟

أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحايل إىل التعرف عىل:
 - 1مستوى التفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة.
 - 2الفروق وفق الختالف متغري النوع (ذكور /إناث) عىل التفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعيه عند
أطفال الروضة.

أهمية الدراسة:
أ�  -الأهمية النظرية:
 - 1تزويد املجتمع البحريني بدراسات تتعلق بالطفولة املبكرة يف موضوع مهم ومؤثر للغاية يتعلق
بالتفاعل االجتماعي الذي يعد نواة للعديد من الجوانب املتعلقة بسلوكيات األطفال يف هذه املرحلة.
 - 2تعد الدراسة الحالية نقطة إنطالق للباحثني املهتمني بمرحلة الطفولة املبكرة نحو تطوير سلسلة
من الدراسات التي تهتم بدراسة التفاعل االجتماعي وبناء برامج لتطويره لدى أطفال الروضة.
ب  -الأهمية التطبيقية:
 - 1الوقوف عىل مستوى التفاعل االجتماعي الذي يساعد الباحثني مستقبالً عىل وضع تصورات وبرامج
لتطوير وتنمية التفاعل االجتماعي أو استثمارة التفاعل االجتماعي يف تنمية بعض الجوانب وسمات
الشخصية األخرى لدى األطفال.
 - 2تساعد الدراسة الحالية املهتمني باألطفال من املعلمني واملربني لفهم طبيعة التفاعل االجتماعي
بصورة أكرب لدى األطفال وجوانب القوة والضعف.
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اإلطار النظري:
التفاعل االجتماعي:
يظهر األطفال كفاءتهم االجتماعية من خالل استخدامهم للمهارات االجتماعية يف التفاعالت االجتماعية
مع األقران ،والكفاءة االجتماعية هي الطريقة التي يحدد بها األفراد ويحلون بها املشاكل األساسية يف العالقات
اإلنسانية ،والكفاءة االجتماعية للطفل هي مؤرش مهم للتطور الالحق وقد يكون مؤرشا ً عىل التكيف االجتماعي
خالل فرتة املراهقة .وتنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال النموذجيني يبدأ منذ الصغر حيث يظهر األطفال
الصغار االهتمام بأقرانهم منذ الوالدة وحتى عمر سنة واحدة .وتتزايد هذه السلوكيات االجتماعية من حيث
التكرار والتعقيد مع تقدمهم يف السن ،ويشري بيكمان وأند سرتونج أن تنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال
النموذجيني من خالل التوجية والنمذجة من اآلباء واملعلمني ويتطور مع القليل من الحاجة إليها تعليمات
مبارشة ،وبالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة فإن هذا التطور ال يحدث دائماً( .)Lieber et al., 1993وخالل سنوات
ما قبل املدرسة يتغري نمو األطفال برسعة ،ويتطور يف مجاالت املهارات اللفظية واملعرفية والتحكم السلوكي،
وحل املشكالت ،والتواصل التعبريي ،ويتطور األطفال يف مجال اللعب ويتجه مشاركة اآلخرين والقرناء يف
اللعب يف مرحلة ما قبل املدرسة ،وكما يتطور اللعب املوازي مع أقرانهم إىل أن ينتقل الطفل يف مرحلة ما قبل
املدرسة إىل اللعب املستقل أو التفاعيل أو التعاوني (.)McGinnis & Goldstein, 2003
وبعد ذلك يحدث تطور الطفل ،ويتمثل يف األداء املستقل عن املعلم والعمل بمفرده ،وتحقيق النجاح،
واالنتقاالت بني األنشطة بقليل من التوجيه ،وكل هذه املهارات تتطلب استخدام مهارات اجتماعية محددة
لتحقيق النجاح ،باالضافة إىل ذلك نجد أن األطفال يظهرون مهارات إتقان مستقلة ،وأقران ناجحني ومهارات
تفاعل اجتماعي جيدة لحل املشكالت املتعلقة بالروضة (.)Hauser-Cram et al., 1993
وبهذا فقد حان الوقت اآلن لتحديد التفاعل االجتماعي حيث يأتي التفاعل االجتماعي كسلوك بأشكال
عديدة مثل :تناول الطعام ،والقراءة ،والرقص ،وإطالق النار ،وأعمال الشغب ،والتحارب .ثم ما الذي يميز
السلوك االجتماعي؟ السلوك االجتماعي الغريب موجه للذات األخرى .مثل هذا السلوك يلقي نظرة عىل شخص
آخر باعتباره شخصا ً مدركا ً وتفكريا ً وأخالقيا ً ومتعمدا ً وسلوكاً؛ يأخذ يف االعتبار املعنى املتعمد أو العقالني
ملجال تعبري اآلخر؛ يتضمن توقعات حول أفعال وأفعال الطرف اآلخر؛ ويظهر نية الستدعاء خربات ونوايا
معينة يف الذات األخرى .ما يميز السلوك االجتماعي عن السلوك غري االجتماعي ،إذن ،هو ما إذا كانت الذات
األخرى تؤخذ يف االعتبار يف أفعال الفرد أو أفعاله أو ممارساته (.)Rummel, 1976
وكما يعرف التفاعل االجتماعي بأنه هو عملية التأثري املتبادل الذي يمارسه األفراد عىل بعضهم البعض
أثناء اللقاءات االجتماعية ،عادة ما يشري إىل املواجهات وجها ً لوجه التي يكون فيها األشخاص حارضين جسديا ً
مع بعضهم البعض ملدة محددة ،ومع ذلك يف املجتمع املعارص يمكننا أيضا ً التفكري يف اللقاءات االجتماعية
التي تتم بوساطة تقنية مثل الرسائل النصية أو السكايب أو الرسائل من حيث املستويات املختلفة للتحليل
(.)Beard, 2014
كما يعرف أبو جادو ( )1998التفاعل االجتماعي بأنه «تلك العمليات املتبادلة بني طرفني اجتماعيني
يف موقف أو وسط اجتماعي معني بحيث يكون سلوك كل منهما منبها ً أو مثريا ً لسلوك الطفل اآلخر ،ويجري
هذا التفاعل عادة عرب وسط معني ويتم خالل ذلك تبادل رسائل معينة ترتبط بغاية أو هدف محدد» ،ويعرفه
آل مراد ( )2004بأنه سلوك يقوم به الطفل ويتبادله مع اآلخرين يف مواقف اللعب ضمن مجاالت االتصال
والتوقع وإدراك الدور والرموز ذات الداللة ،وكما يعرفه السلطاني ( )2009بأنه عدة منبهات اجتماعية
متفاعلة تقدمها البيئة االجتماعية ألبنائها ،وتؤدي هذه املنبهات إىل استجابات اجتماعية لدى املشاركني يف
املواقف االجتماعية ،ويركز عبد الهادي ( )2009يف تعريفه للتفاعل االجتماعي عىل بعض الجوانب األخرى
فيعرفه بأنه عملية اجتماعية مستمرة أقطابها األفراد ،وأدواته الرئيسة األفكار واملعاني واملفاهيم ،وهي

69

مجلة الطفولة العربية

التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

العدد التاسع والثمانون

كل ما يحدث عندما يتصل فردان أو أكثر ،ويحدث ذلك نتيجة تغيري أو تعديل يف السلوك .وكما يعرف مرتىض
( )2019التفاعل االجتماعي بأنه إقامة عالقات اجتماعية بني عدد من األفراد واملحافظة عليها ،ويزيد من قوة
وتماسك العالقات االجتماعية داخل الجماعة من خالل اتصال األفراد مع بعضهم.
ويف النهاية تستنتج الباحثة تعريفا ً للتفاعل االجتماعي بأنه أفعال أو ممارسات شخصني أو أكثر
موجهة بشكل متبادل تجاه الذات األخرى ،أي سلوك يحاول التأثري أو يأخذ يف االعتبار التجارب أو النوايا الذاتية
لبعضهما البعض .هذا يعني أن أطراف التفاعل االجتماعي يجب أن يكونوا عىل دراية ببعضهم البعض ،وهذا ال
يعني أن تكون عىل مرأى من بعضكما البعض أو التعامل معها بشكل مبارش .يتفاعل األصدقاء الذين يكتبون
الرسائل اجتماعياً ،وكذلك جنراالت األعداء الذين يستعدون لخطط الحرب املعارضة .ال يتم تحديد التفاعل
االجتماعي حسب نوع العالقة الجسدية أو السلوك ،أو املسافة املادية .إنها مسألة توجه شخيص متبادل تجاه
بعضنا البعض .وبالتايل ،حتى يف حالة عدم وجود سلوك جسدي ،كما هو الحال مع متنافسني يتجاهالن عمدا ً
العمل املهني لبعضهما البعض ،فهناك تفاعل اجتماعي ،عىل أن يتضمن هذا التفاعل ثالثة جوانب تتمثل يف
التواصل االجتماعي ،اإلقبال االجتماعي واالنشغال االجتماعي ،كما ييل :ويمكن هنا الرتكيز عىل بعض الجوانب
األساسية للتفاعل االجتماعي لألطفال عىل النحو التايل:
 - 1التواصل االجتماعي :القدرة عىل إقامة عالقات جيدة وصداقات مع اآلخرين والحفاظ عليها،
واالتصال الدائم بهم ،ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام يف التعامل معهم ،واستخدام اإلشارات االجتماعية
املختلفة يف سبيل تحقيق االتصال بهم والتواصل معهم.
 - 2اإلقبال االجتماعي :يعني اإلقبال االجتماعي للطفل تجاه اآلخرين دون مشقة أو خوف والحرص
عىل التفاعل معهم دون خوف أو تحفظ الوجود معهم والتفاعل بشكل مريح والترصف بشكل مناسب وسط
الجماعة.
 - 3االنشغال االجتماعي :يعني إبداء االهتمام واإلنشغال باآلخرين ،والرسور لوجوده معهم ووجودهم
معه ،والعمل جاهدا ً عىل جذب انتباههم واهتمامهم نحوه ،ومشاركتهم انفعاليا ً ووجدانيا ً وسلوكياً.
نظريات التفاعل االجتماعى:
هناك الكثري من التفسريات للتفاعل االجتماعى منها -:
 - 1النظرية ال�سلوكية :تشري النظرية السلوكية إىل أن التفاعل االجتماعى هو العملية التى يؤثر
فيها الناس عىل بعضهم البعض من خالل التبادل املشرتك لألفكار واملشاعر وردود األفعال وبحسب وجهة
نظرهم ىف التعلم فإن التفاعل االجتماعى يبدأ ويستمر عندما يلتقى املشرتكون ىف التفاعل دعما ً للتفاعل ,كما
حاولوا أن يفرسوا كيف تنطبق مبادئ التعلم عىل العالقات االجتماعية واإلنسانية وأن التفاعل االجتماعى
عندهم يمثل االستجابة املتبادلة بني األفراد ىف وسط اجتماعى بحيث يشكل سلوك الشخص منبها ً لسلوك
اآلخر يستدعى استجابة له.
وقد فرس سكنر عملية التفاعل االجتماعى بحسب نظرية املثري واالستجابة والتعزيز حيث نجد
أن اإلنسان بطبيعته يميل إىل تكرار االستجابة التى تعزز ونتيجة لهذا التعزيز يتعلم الفرد أنماط السلوك
التى تصبح جزء من شخصيته ,ويمثل التعزيز دورا ً أساسيا ً ىف تنسيط عملية التفاعل االجتماعى وتكوين
االتجاهات والعالقات االجتماعية ,ويشري أصحاب هذا النظرية إىل أن عملية التفاعل االجتماعى هى حصيلة
تعلم أنماط السلوك املختلفة التى تم تعزيزها وتتابع تكرارها إىل أن أصبحت جزءا ً من شخصية الفرد (مهدى،
قيس.)55 :2012 ,
 - 2نظرية نيوكمب للتفاعل االجتماعى :وينظر نيوكمب للتفاعل االجتماعى وكأنه نوع من الجهاز
أو النظام التى ترتبط أجزاءه ببعضها البعض ,ويتوقف عمل جزء منه عىل أداء بقية األجزاء لوظائفها ,وعىل
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هذا األساس يقوم الناس اللذين يحدث التفاعل بينهم بتغيري سلوكهم نتيجة لهذا التفاعل حيث يعتدل سلوك
أحد الطرفني إذا حدث تغيري ىف سلوك اآلخر.
أن نمطا ً من العالقة املتوازنه تسود بني شخصني متفاعلني عند تشابه اتجاهاتهما وآرائهما بالنسبة
لشئ أو شخص أو موقف وأن نمطا ً من العالقة املتوترة غري املتوازنه ينشأ بني الطرفني املتألفني إذا كان كل
منهما يحمل أفكارا ً أو اتجاها ً متباينا ً نحو طرف ثالث مشرتك.
كما ينشأ نمطا ً من العالقة غري املتوازنة بني طرفني غري متالفني حتى لو كانا متشابهني ىف مواقفهما
واتجاهاتهما بالنسبة للطرف الثالث .وخالصة ذلك يمكن القول أن نمطا ً من العالقة املتوازنة تسود بني
شخصني متفاعلني عندما تتشابه اتجاهاتهما وآرائهما بالنسبة لشئ أو شخص أو موقف معني .وهكذا
يستنتج نيوكمب أن مدى الصداقة والود والتجاذب تقوى بني الطرفني اللذين تربطهما مواقف واتجاهات
وآفكار وآراء متشابهة نحو األشخاص أو األشياء أو املواقف واآلراء ذات االهتمام املشرتك (عبادة.)30 :2014 ،
 - 3نظرية بيلز فى التفاعل االجتماعى :حاول بليز دراسة مراحل وأنماط التفاعل االجتماعى ،وحدد
مراحل وأنماط عامة ىف مواقف اجتماعية وتجريبية .ويدور التفاعل االجتماعى الذى درسة بيلز حول موضوع
أو مشكلة يريد أعضاء الجماعة الوصول إىل حلها وللمشكلة عدة حلول ،وهناك خطوات يمكن اتباعها ىف سبيل
الوصول إىل الحل ،كما أن هناك مرونه يف فهم املشكلة واقرتاحات عديدة خاصة بحلها ،يمكن وزن كل منهما
وتقييمه وأخذ رأى الجماعة ىف السياسة التى تتبع .وقدم بيلز نموذجا ً لتحليل عملية التفاعل االجتماعى أحتل
مركزا ً مهما ً ىف أساليب البحث ىف ديناميات الجماعة (الخريي.)232 :2002 ،
 - 4نظرية �سامب�سون للتفاعل االجتماعى :يفرس سامبسون التفاعل االجتماعى بالتوتر والتوازن
ويقول أن املرء يميل إىل تغري أحكامه ىف املواقف غري املتوازنة التى يسودها التوتر منه ىف املواقف املتوازنة.
ويميل األشخاص بصورة عامة إىل إصدار األحكام املتشابهة ألحكام من يحبون أو يألفون ،واملخالفة ألحكام
من ال يحبون وأن العالقات املتوترة أو غري املتوازنة تكون عىل حسب نتائج التجارب التى أجراها سامبسون
نتيجة ملا يىل -:
 االعتقاد بأن الطرف اآلخر الذى نحب أن يصدر أحكاما ً تخالف أحكامنا. االعتقاد بأن الطرف اآلخر الذى ال نحب أن يصدر أحكاما ً تشابه أحكامنا.وىف كلتا الحالتني فإن ألهمية الحكم أو الرأى أو القيمة أثرا ً كبريا ً ىف حدة العالقة الناشئة عن املوقف
أو قوتها ,ألن املرء يوىل أهمية أكرب لألمور املهمة التى تؤثر ىف حياتة وتكييفة مع مجتمعه أكثر من تلك التى
تكون ذات أثر محدود ىف ذلك .كاألحكام بالنسبة لنوع من األكل والرشاب أو بالنسبة لصورة أو مشهد أو كتاب
باملقارنة مع األحكام التى تتصل بفلسفة الحياة أو القيم االجتماعية أو األخالقية أو الدينية أو السياسة
(سارى.)22 :2016 ,
ومن املتمعن ملا سبق عرضه يجد أن النظرية ركزت عىل التفاعل االجتماعي كمثري واستجابة يف حني
نجد أن نظرية نيوكمب للتفاعل االجتماعى ترتكز عىل أن الفرد يتفاعل وينسجم مع اآلخرين املتفقني معه أو
القريبني منه يف اآلراء واالتجاهات ،وكما تركز نظرية بيلز ىف التفاعل االجتماعى عىل أن التفاعل االجتماعي
ينتج كرد فعل للبحث عن حل ملشكلة ما ،ويف النهاية تفرس نظرية سامبسون التفاعل االجتماعى الذي يحدث
بني األفراد بأنه نتيجة للعالقات الجيدة بني األفراد يف حني أن اإلحجام عن التفاعل االجتماعي تجاه اآلخرين
يأتي كرد فعل عن عدم تقبل هؤالء األفراد وعدم الرغبة يف االنسجام معهم .وترى الباحثة بأن كل هذه النظريات
تفرس التفاعل االجتماعي من زاوية ووجهة نظر صائبه ويمكنهم جميعا ً العمل معا ً يف إطار متكامل يف فهم
وتفسري التفاعل االجتماعي لدى األطفال بأن أطفال التفاعالت االجتماعية قد تكون ناتجة كرد فعل تجاه مثري
معني وقد تكون نتيجة العالقات الجيدة بني األفراد والتحفيز ،وقد تأتي نتيجة التألف وتقارب وجهات النظر أو
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االتجاهات أو اآلراء وبهذا يمكن اعتبار االتجاه التكاميل بني هذه النظريات أقرب لتفسري سلوك األطفال أكثر
من االعتماد عىل آراء نظرية فردية واتجاه نظري واحد.

الدراسات السابقة:
يف هذا الجزئية عرضت الباحثة بعض الدراسات التي أمكن اإلطالع عليها يف ضوء موضوع الدراسة
وهو التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة ،ونظرا ً لقلة الدراسات الحديثة التي تهتم بهذا املوضوع ألن
أغلب الدراسات التي تهتم بالتفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل املدرسة كانت لدى األطفال ذوي اإلعاقة
بكافة أشكالها ،وخاصة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد ،والتأخر العقيل ،كما أن كل الدراسات التي اهتمت
بالتفاعل االجتماعي ككل دون التطرق لألبعاد الفرعية الخاصة بالتفاعل االجتماعي بشكل دقيق من ناحية
حجم ومستوى التفاعل االجتماعي ،وبناء عىل ما سبق ذكره فقد أمكن عرض بعض الدراسات املحدودة
والحديثة نسبيا ً يف هذا الشأن ،واملصنفة يف محور واحد فقط ،تحت مسمى الدراسات التي اهتمت بالتفاعل
االجتماعي لدى أطفال الروضة ،ويمكن عرضها كما ييل:
يف دراسة أجراها ريهم وبراديل ) )Rehm, & Bradley, 2006هدفت للتعرف عىل التفاعل االجتماعي
لدى األطفال واملراهقني يف املدرسة ،وأجريت الدراسة عىل عينة مكونة من  576فردا ً بمتوسط عمري 13.82
عاماً ،حيث أمكن مالحظة التفاعالت االجتماعية لألطفال بعدد يرتاوح ما بني  27إىل  75لقاء بمتوسط 52
من التفاعالت االجتماعية لألطفال ،وأظهرت النتائج أن نسبة  % 83.5من التفاعالت كانت متعلقة بالجوانب
التعليمية ،ونسبة  % 4.2من اللقاءات بدأت باللعب فقط ،ونسبة  % 7.2اشتملت عىل اللعب بنشاط ،وكانت
نسبة  % 60من التفاعالت متبادلة بني األطفال.
كما حاوت دراسة انم وآخرون ) )Anme et al, 2010والتي هدفت للتعرف عىل الفروق بني الجنسني يف
التفاعل االجتماعي ،وأجريت عىل عينة مكونة من  370طفالً من األطفال مع القائمني عىل رعايتهم يف أعمار
 42 ،30 ،18شهراً ،وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ً جوهرية يف االستجابة االجتماعية وحصلت الفتيات عىل
درجات مرتفعة إىل حد ما يف جميع األعمار.
كما هدفت دراسة أجراها العزاوي وكريم ( )2012للتعرف عىل التفاعل االجتماعي ألطفال الروضة من
أبناء العامالت وغري العامالت ،وأجريت عىل عينة بلغ قوامها  60طفالً وطفلة تم تقسيمهم إىل مجموعتني،
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف التفاعل االجتماعي بني أبناء العامالت وغري العامالت يف التفاعل االجتماعي،
وكما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية بني الذكور واإلناث من أطفال الروضة يف التفاعل االجتماعي.
كما سعت دراسة أجراها ( )Hu., 2017إىل مدى التفاعالت االجتماعية بني املعلم والطفل وعالقتها
باملهارات االجتماعية ،واملهارات املعرفية لألطفال ،وأجريت الدراسة عىل عينة بلغ قوامها  589طفالً صينيا ً
أمكن الحصول عليهم من خالل  59فصالً دراسيا ً ملرحلة ما قبل املدرسة (مرحلة الطفولة املبكرة) ،وأشارت
النتائج إىل أن التفاعالت بني املعلم والطفل كانت مرتبطة باملهارات املعرفية لألطفال ،وغري مرتبطة باملهارات
االجتماعية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
 - 1أغلب الدراسات أجريت يف املجتمعات غري العربية وكانت عىل األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة،
وال توجد دراسة اهتمت بالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال الروضة يف املجتمع البحريني.
 - 2لم تهتم الدراسات بتحديد مستوى التفاعل االجتماعي لدى عينات الدراسة املستخدمة ،وخاصة فيما
يتعلق باألبعاد الفرعية التي اهتمت بها الدراسة الحالية وهي (التواصل ،واإلقبال ،واالنشغال االجتماعي).
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 - 3اهتمت بعض الدراسات بالتفاعل االجتماعي بتصنيف ومستوى التفاعل االجتماعي الخاصة باألطفال.
 - 4اهتمت الدراسات السابقة بالتفاعل االجتماعي وعالقته باملهارات االجتماعية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
� ً
أوال :منهج الدرا�سة:
اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج الوصفي التحلييل ،الذي يهتم بتحليل البيانات التي تم التوصل إليها
من عينة الدراسة ومعالجتها يف ضوء األساليب اإلحصائية املختلفة للتعرف عىل مستوى التفاعل االجتماعي
لألطفال محل الدراسة باستخدام األداة املستخدمة يف الدراسة ،وهي مقياس التفاعالت االجتماعية خارج
املنزل ألطفال الروضة ،وقد أمكن أخذ عينة الدراسة من أطفال روضة السندباد بمملكة البحرين.
ثاني ًا :عينة الدرا�سة:
�أ .عينة الدرا�سة اال�ستطالعية :أمكن للباحثة تطبيق أداة الدراسة عىل عينة بلغ قوامها  17طفالً
وطفلة بواقع ( 8طفل 9 ،طفلة)  ،وترواحت أعمارهم ما بني  4إىل  6سنوات بمتوسط عمري قدره  5.08عاماً،
وانحراف معياري قدرة  0.42عاماً ،وتم االعتماد عىل هذه العينة بغرض التحقق من الخصائص السيكومرتية
ملقياس التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة بمملكة البحرين.
ب .عينة الدرا�سة الأ�سا�سية :أمكن للباحثة من تطبيق أداة الدراسة عىل عينة من أطفال روضة
السندباد بمملكة البحرين ،وقد أمكن تطبيق أداة الدراسة عىل العينة يف ديسمرب  ،2019حيث بلغ عدد أطفال
عينة الدراسة  28( 49طفل 21 ،طفلة) ،وترواحت أعمارهم ما بني  4إىل  6سنوات ،بمتوسط عمري قدرة 5.21
عاما ً وانحراف معياري قدرة  0.54عاما ً وقد تم اختيارهم عشوائيا ً بحيث مثلوا تالميذ أحد صفوف روضة
السندباد الكامنة يف املحافظة الشمالية بمملكة البحرين
ثالث ًا� :أداة الدرا�سة:
مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال :أعد مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال يف مرحلة ما قبل
املدرسة االبتدائية عبد الله ( )1998يف البيئة املرصية بهدف التفاعالت االجتماعية لدى أطفال هذه املرحلة
ممن هم يف سن الرابعة والخامسة والسادسة .ويمكن استخدام هذه األداة يف التعرف عىل كون الطفل طبيعي
اجتماعيا ً أو أن يكون من أحد أطفال ذوي االحتياجات الخاصة .وقياس إحساس الطفل بأنه مقبول اجتماعيا ً
من جانب اآلخرين ،وإحساسه بالتكيف والقدرة عىل تقدير الذات ،كذلك معرفة قدرات الطفل اجتماعيا ً مثل
املهارات اللغوية واالتصال ،التفكري ،وتفاعله مع اآلخرين ،ويتكون املقياس من  32بند موزعة عىل ثالثة أبعاد
فرعية للمقياس وهي ،البعد األول التواصل االجتماعي ،ويتضمن  12بندا ً وهي،17 ،16 ،14 ،10 ،8 ،7 ،4 ،1( :
 ،)31 ،28 ،25 ،20البعد الثاني اإلقبال االجتماعي ،ويتضمن  10بنود وهي (،29 ،27 ،24 ،23 ،22 ،15 ،9 ،3 ،2
 ،)32البعد الثالث االنشغال االجتماعي ،ويتضمن  10بنود وهي (،)30 ،26 ،21 ،19 ،18 ،13 ،12 ،11 ،6 ،5
ويتم اإلجابة عىل بنود املقياس بثالثة بدائل ،وهي (نعم =  ،3أحياناً=  ،2مطلقاً=  ،)1وقد تم صياغة جميع
البنود بصورة إيجابية ما عدا  12بندا ً تم صياغتها بصورة سلبية حيث يتم تصحيحها بصورة معكوسة (،4 ،3
.)32 ،29 ،26 ،22 ،19 ،18 ،15 ،14 ،10 ،7
ويتسم املقياس يف صورته األصلية بخصائص سيكومرتية جيدة حيث يتسم املقياس بصدق املحكمني،
والصدق العاميل ،والصدق التالزمي ،والصدق التمييزي ،وقد أمكن التأكد من صدق املحكمني وترواحت نسبة
االتفاق بينهم ما بني  95%إىل  ،100%وأمكن حساب الصدق العاميل وأظهرت التحليالت اإلحصائية أن هناك
ثالثة عوامل وهي( :اإلقبال االجتماعي ،االهتمام أو االنشغال االجتماعي ،التواصل االجتماعي) ،وهي تفرس
( )38.81%من التباين الكيل ،وكما أمكن حساب صدق االرتباط باملحك مع مقيايس كونرز واالنسحاب

73

مجلة الطفولة العربية

التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

العدد التاسع والثمانون

االجتماعي ،حيث بلغ معامل االرتباط باملحك  0.732مع مقياس كونرز ،وكما ارتبط التفاعل االجتماعي
بمقياس االنسحاب االجتماعي وبلغ معامل االرتباط باملحك  ،0.795-وكما يتسم املقياس بالصدق التمييزي
بالقدرة عىل التمييز بني الربيع األدنى واألعىل ،وكانت الفروق جوهرية يف اتجاه الربيع األعىل .كما يتسم
املقياس بثبات إعادة التطبيق عىل عينة بلغ عددها  100من أطفال الروضة واملرحلة االبتدائية وبلغ معامل
االتباط بني التطبيقني  0.681بعد مرور أسبوعني .وكما يتسم املقياس بثبات ألفا كرونباخ .0.645
ويف الدراسة الحالية أمكن التحقق من صدق وثبات مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال يف البيئة
البحرينيه حيث قامت الباحثة بتطبيق املقياس عىل عينة بلغ عددها  8( 17طفل 9 ،طفلة) من أجل التحقق
من الخصائص السيكومرتية للمقياس أمكن عرض املقياس عىل ثالثة من الخرباء واملحكمني من أساتذة
الجامعة يف مملكة البحرين وقد تم أخذ آرائهم حول مدى تمايش صياغة البنود مع الثقافة البحرينية ومدى
فهم البنود والصياغة لدى األطفال يف الثقافة البحرينية((( وقد أجمعت اآلراء بنسبة  100%عىل أن الصياغة
باللغة العربية الفصحة ،وأنها مفهومة بالنسبة لألطفال يف املجتمع البحريني ،وأن البنود وصياغتها ال تحتمل
أكثر من معنى ،وأن البنود منسجمة مع األبعاد الخاصة بها ،كما أمكن للباحثة من حساب االتساق الداخيل
للمقياس بني األبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس وقد بلغت معامالت االتساق الداخيل (،0.858 ،0.818
 )0.849لإلقبال االجتماعي ،اإلنشغال االجتماعي ،التواصل االجتماعي عىل التوايل ،كما بلغ معامل ثبات ألفا
كرونباخ ( )0.854 ،0.769 ،0.776 ،0.849لإلقبال االجتماعي ،االنشغال االجتماعي ،التواصل االجتماعي،
والدرجة الكلية عىل التوايل .وبعد استخراج صدق األداة وثباتها يتضح للباحثة أنه يمكن االعتماد عىل املقياس
الحايل يف الدراسة الحالية ،ويمكن الثقة يف أنه يقيس فعالً ما وضع لقياسه أصالً ،وأنه متى ما تم تطبيقه عىل
نفس األفراد يظهر مستواهم الحقيقي تقريبا ً وهو صالح لالستخدام فهو يتسم بالصدق والثبات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج ال�س�ؤال الأول وتف�سريه:
ينص السؤال األول عىل «ما مستوى التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة من أطفال الروضة»،
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات واألوزان املرجحة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات أفرد عينة البحث عىل بنود مقياس التفاعل االجتماعي وأبعادها الفرعية والدرجة الكلية للتفاعل
االجتماعي ككل ،وتم تقدير املستوى وفقا ً للمعيار التايل:
تم تحديد املستوى بناء عىل قيمة املتوسط الحسابي واألوزان النسبية ويف ضوء درجات قطع املقياس
أداة البحث ،حيث تم تحديد طول فرتة مقياس ليكرت الثالثي املستخدمة يف هذه األداة (من  ،)3 : 1وتم حساب
املدى ( ،)2 =1-3والذي تم تقسيمه عىل عدد فرتات املقياس الثالثة للحصول عىل طول الفرتة أي (=3/2
 )0.67ثم تم اضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي ( )1وذلك لتحديد الحد األعىل للفرتة األوىل ،وهكذا
بالنسبة لباقي الفرتات كما هو مبني بالجدول التايل:

((( تتقدم الباحثة بالشكر لكل من األساتذة الذين قاموا بتحكيم املقياس وهم السادة د/محمد مقداد أستاذ علم النفس بكلية
اآلداب جامعة البحرين ،د /توفيق عبد املنعم سعد أستاذ علم النفس املشارك بكلية اآلداب جامعة البحرين ،د /السيد سامي
محجوب أستاذ علم النفس املساعد بكلية اآلداب جامعة البحرين.
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جدول ( )1الفرتات وحتديد درجة االنطباق والأوزان الن�سبية
م

الوزن النسبي

الفرتة

املتوسط الحسابي

درجة االنطباق

1

55.67% – 33.33%

( )1إىل أقل من ()1.68

1.67 - 1

ال

2

78.66% – 55.68%

( )1.68إىل أقل من ()2.36

2.35 - 1.68

إىل حد ما

3

100% - % 78.67

( )2.36إىل ()3

3 - 2.36

نعم

معيار الحكم عىل قيمة املتوسط الحسابي تم التوصل إىل أنه :من ( )1إىل ( )1.67تعني أن مستوى
منخفض ،ومن ( )1.68إىل ( )2.35تعنى أنه مستوى متوسط ،ومن ( )2.36إىل ( )3تعني أنه مستوى مرتفع،
ويمكن توضيح نتائج التحليالت اإلحصائية كما يف جدول ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2كما ييل:
� ً
أوال -التوا�صل االجتماعي:
جدول ( )2م�ستوى حتقق التوا�صل االجتماعي على البنود،
والدرجة الكلية للتوا�صل االجتماعي لدى عينة من �أطفال الرو�ضة (ن= )49
الرتبة

مستوى
املتوسط االنحراف األهمية
التواصل
الحسابي املعياري النسبية %
االجتماعي

البند

1

17

يعرب عن انفعاالته املختلفة كالخوف والحزن والرسور مثالً
بشكل واضح

2.86

0.41

95.23

مرتفع

2

1

يمكنه إقامة عالقات صداقة تقليدية مع أقرانه

2.82

0.39

93.87

مرتفع

3

31

يدرك اإليماءات االجتماعية كاإلشارة باليد وحركة الرأس للتعبري
عن الرفض أو املوافقة مثالً

2.76

0.43

91.83

مرتفع

4

25

يفهم التعبريات الوجهية بشكل صحيح

2.76

0.43

91.83

مرتفع

5

20

يتعاطف مع وجهات نظر ومشاعر اآلخرين

2.67

0.47

89.11

مرتفع

6

8

يشكر من يقدم له خدمة أو يساعده عىل أداة يشء ما

2.55

0.61

85.03

مرتفع

7

14

يصعب عليه القيام بالتواصل البرصي حيث ال ينظر يف عيني
من يتحدث إليه

2.51

0.68

83.67

مرتفع

8

16

يعتذر عندما يرتكب أي خطأ تجاه اآلخرين

2.45

0.61

81.63

مرتفع

9

10

عندما يتحدث مع أقرانه فإنه يهرب من منتصف املحادثة

2.41

0.67

80.27

مرتفع

10

28

عندما يوجه أحد أصدقائه اللوم إليه فإنه ال يغضب من ذلك

2.18

0.70

72.79

متوسط

11

7

إذا لم يحصل عىل ما يريد فإنه يغضب وينفجر بكا ًء

1.98

0.80

65.98

متوسط

12

4

تتسم حواراته مع اآلخرين باملحورية والذاتية أي تنصب عىل ذاته

1.92

0.79

63.94

متوسط

2.49

0.27

82.93

مرتفع

إجمايل التواصل االجتماعي

يتبني من جدول ( )2أن متوسط عبارات بُعد التواصل االجتماعي تراوحت بني ( ،)2.82-1.92حيث
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جاءت العبارة «يعرب عن انفعاالته املختلفة كالخوف والحزن والرسور مثالً بشكل واضح» واملشار إليها يف
مضمون العبارة ( )17يف مقياس التفاعالت االجتماعية يف املرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )2.86وأهمية نسبية
( ،)95.23%ويف املرتبة الثانية العبارة «يمكنه إقامة عالقات صداقة تقليدية مع أقرانه» واملشار إليها يف مضمون
العبارة ( )1يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي ( )2.82وأهمية نسبية ( ،)93.87%ويف املرتبة
الثالثة العبارة «يدرك اإليماءات االجتماعية كاإلشارة باليد وحركة الرأس للتعبري عن الرفض أو املوافقة مثالً
« واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )31يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي ( )2.76وأهمية
نسبية ( ،)91.83%ويتبني من النتائج أن أدنى عبارات بُعد التواصل االجتماعي املسهمة يف التفاعالت االجتماعية
والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة « تتسم حواراته مع اآلخرين باملحورية والذاتية أي تنصب عىل ذاته»
واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )4يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي ( )1.92وأهمية نسبية
( .)63.94%وهذا يعني أن عبارات هذا البعد تراوحت ما بني املتوسط واملرتفع بما معناه أن أطفال الروضة يرون
بأن بُعد التواصل االجتماعي يسهم يف التفاعالت االجتماعية بدرجات مختلفة ما بني املرتفعة واملتوسطة.
ويمكن تفسري تلك النتائج التي تم التوصل إليها بأن أطفال الروضة سوا ًء كانوا ذكورا ً أم إناثا ً يكون
لديهم روح تعاونية وتفاعلية كبرية فيما بينهم ،ويبحثون عن مشاركة األقران يف أغلب أوقاتهم ،واللعب
معهم ومحاولة فهمهم والتحدث معهم ،باإلضافة إىل رسعة االنسجام فيما بينهم وتوطيد عالقاتهم ببعضهم
البعض من غري حواجز أو عوائق ،األمر الذي يساهم يف انتشار األلفة واملحبة بينهم وزيادة مستوى التفاعالت
االجتماعية فيما بينهم ،فتصبح من خصائص هؤالء األطفال التمتع بتفاعل اجتماعي عايل املستوى.
ثاني ًا -الإقبال االجتماعي:
جدول ( )3م�ستوى حتقق الإقبال االجتماعي على البنود،
والدرجة الكلية للإقبال االجتماعي لدى عينة من �أطفال الرو�ضة (ن= )49
الرتبة

املتوسط
الحسابي

البند

االنحراف األهمية مستوى اإلقبال
املعياري النسبية  %االجتماعي

1

23

يقبل عىل األلعاب الجماعية.

2.82

0.39

93.87

مرتفع

2

24

يحب القيام باملهام التي يشرتك فيها مع بعض أقرانه.

2.80

0.46

93.19

مرتفع

3

27

يدعو أقرانه ملشاركته يف النشاط الذي يقوم به.

2.67

0.52

89.11

مرتفع

4

2

يشرتك مع أقرانه يف اللعب واألنشطة املختلفة.

2.67

0.59

89.11

مرتفع

5

15

يتجنب أي شكل من أشكال التفاعل االجتماعي مع

2.45

0.65

81.63

مرتفع

6

32

يغضب ويجري بعيدا ً عندما يقرتب منه شخص آخر.

2.31

0.74

76.87

متوسط

7

29

يخىش اآلخرين ويخاف منهم ويحاول االبتعاد عنهم.

2.24

0.75

74.83

متوسط

8

22

حركة ونشاط اآلخرين حوله تشعره باإلزعاج.

2.18

0.70

72.79

متوسط

9

3

يفضل أن يكون بمفرده معظم الوقت.

2.18

0.81

72.79

متوسط

10

9

يتشبث جسديا ً باآلخرين للتواصل معهم.

1.96

0.71

65.30

متوسط

إجمايل اإلقبال االجتماعي

2.43

0.31

80.95

مرتفع

اآلخرين حتى األشكال البسيطة.
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يتبني من جدول ( )3أن متوسط عبارات بُعد اإلقبال االجتماعي تراوحت بني ( ،)2.82-1.96حيث
جاءت العبارة « يقبل عىل األلعاب الجماعية» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )23يف مقياس التفاعالت
االجتماعية يف املرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )2.82وأهمية نسبية ( ،)93.87%ويف املرتبة الثانية العبارة
« يحب القيام باملهام التي يشرتك فيها مع بعض أقرانه» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )24يف مقياس
التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي ( )2.80وأهمية نسبية ( ،)93.19%ويف املرتبة الثالثة العبارة «يدعو
أقرانه ملشاركته يف النشاط الذي يقوم به» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )27يف مقياس التفاعالت
االجتماعية بمتوسط حسابي ( )2.67وأهمية نسبية ( )89.11%ويتبني من النتائج أن أدنى عبارات بعد
اإلقبال االجتماعي املسهمة يف التفاعالت االجتماعية والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة «يتشبث جسديا ً
باآلخرين للتواصل معهم» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )9يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط
حسابي ( )1.96وأهمية نسبية ( .)65.30%وهذا يعني أن عبارات هذا البعد تراوحت ما بني املتوسط واملرتفع
بما معناه أن أطفال الروضة يرون بأن اإلقبال االجتماعي يسهم يف التفاعالت االجتماعية بدرجات مختلفة ما
بني املرتفعة واملتوسطة.
ثالث ًا -االن�شغال االجتماعي:
جدول ( )4مستوى تحقق االنشغال االجتماعي عىل البنود ،والدرجة الكلية لالنشغال االجتماعي
لدى عينة من أطفال الروضة (ن= )49
الرتبة
1

املتوسط االنحراف األهمية مستوى االنشغال
الحسابي املعياري النسبية  %االجتماعي

البند

2.90

0.31

96.6

مرتفع

 11يشعر باالستمتاع عند وجوده مع أقرانه.

2

6

يبدو ودودا ً تجاه اآلخرين.

2.80

0.41

93.19

مرتفع

3

5

يتمتع بشعبية كبرية بني أقرانه.

2.59

0.61

86.39

مرتفع

4

 13يحاول أن يكسب ود أقرانه.

2.59

0.61

86.39

مرتفع

5

 30ترسه التفاعالت واألعمال التعاونية أو املتبادلة
مع اآلخرين.

2.47

0.68

82.31

مرتفع

6

 12يعمل عىل جذب اهتمام وانتباه املحيطني به.

2.47

0.71

82.31

مرتفع

7

 26ال يهتم بفرح أقرانه أو حزنهم.

2.45

0.71

81.63

مرتفع

8

 21يهتم وينشغل كثريا ً بإجراء حوار مع أحد أقرانه.

2.37

0.57

78.91

مرتفع

9

 18يتجنب التعاون مع اآلخرين ما لم يطلب أحد
منه ذلك.

2.20

0.79

73.47

متوسط

10

 19ال يتضايق من وجوده مع اآلخرين أو وجوده بمفرده.

1.80

0.79

59.86

متوسط

إجمايل االنشغال االجتماعي

2.46

0.28

82.11

مرتفع

الدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي

2.46

0.24

82.05

مرتفع
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يتبني من جدول ( )4أن متوسط عبارات بُعد االهتمام أو االنشغال االجتماعي تراوحت بني (-1.80
 ،)2.90حيث جاءت العبارة «يشعر باالستمتاع عند وجوده مع أقرانه» واملشار إليها يف مضمون العبارة ()11
يف مقياس التفاعالت االجتماعية يف املرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )2.90وأهمية نسبية ( ،)96.6%ويف
املرتبة الثانية العبارة « يبدو ودودا ً تجاه اآلخرين» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )6يف مقياس التفاعالت
االجتماعية بمتوسط حسابي ( )2.80وأهمية نسبية ( ،)93.19%ويف املرتبة الثالثة العبارة «يتمتع بشعبية
كبرية بني أقرانه» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )5يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي
( )2.60وأهمية نسبية ( ،)86.39%ويتبني من النتائج أن أدنى عبارات بُعد االهتمام أو االنشغال االجتماعي
املسهمة يف التفاعالت االجتماعية والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة «ال يتضايق من وجوده مع اآلخرين
أو وجوده بمفرده» واملشار إليها يف مضمون العبارة ( )19يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي
( )1.80وأهمية نسبية ( .)59.86%وهذا يعني أن عبارات هذا البُعد تراوحت ما بني املتوسط واملرتفع بما
معناه أن أطفال الروضة يرون بأن بُعد االهتمام أو االنشغال االجتماعي يسهم يف التفاعالت االجتماعية
بدرجات مختلفة ما بني املرتفعة واملتوسطة ،ويمكن استخالص النتائج النهائية بشكل عام كما يف جدول (.)5
جدول ( )5م�ستويات التفاعل االجتماعي لدى عينة من �أطفال الرو�ضة (ن= )49
الرتبة

البند

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية %

مستوى التفاعالت
االجتماعية

1

إجمايل التواصل االجتماعي

2.49

0.27

82.93

مرتفع

3

إجمايل اإلقبال االجتماعي

2.43

0.31

80.95

مرتفع

2

إجمايل االنشغال االجتماعي

2.46

0.28

82.11

مرتفع

2.46

0.24

82.05

مرتفع

الدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي

يتبني من جدول ( )5بأن املستوى الكيل للتفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة كان مرتفعا ً حيث
بلغ متوسطه الحسابي ( )2.46وأهميته النسبية ( )82.05%مما يدل عىل أن املستوى الكيل ألبعاد املقياس
وفق تقديرات واستجابات أطفال الروضة كانت بدرجة مرتفعة ،كما أن املتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة
املكونة ملقياس التفاعالت االجتماعية وفق استجابات أطفال الروضة تراوحت بني ( )2.49 - 2.43فقد
أظهرت النتائج وفق لقيمة املتوسط الحسابي ترتيب أبعاد مقياس التفاعالت االجتماعية كالتايل( :التواصل
االجتماعي ،االنشغال االجتماعي ،اإلقبال االجتماعي) حيث بلغ متوسط التواصل االجتماعي ( )2.49وأهمية
نسبية ( )82.93%يف املرتبة األوىل ،وبلغ متوسط االهتمام أو االنشغال االجتماعي ( )2.46وأهمية نسبية
( )82.11%يف املرتبة الثانية ،وبلغ متوسط اإلقبال االجتماعي ( )2.43وأهمية نسبية ( )80.95%يف املرتبة
الثالثة .وهذه النتيجة تُشري إىل أن مستوى التفاعالت االجتماعية بأبعاده الثالثة الكيل كان بدرجة مرتفعة،
ويمكن توضيح مدى جودة التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة من خالل شكل (.)1
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83
82.5
82
81.5
81
80.5
80
79.5

التواصل
إجمايل
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
االجتماعي

اإلقبال
إجمايل
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺑﺎﻝ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
االجتماعي

للتفاعل
الكليةﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ
الدرجة ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
االنشغال ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
إجمايل ﺍﻹﻧﺷﻐﺎﻝ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
االجتماعي
االجتماعي
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

شكل ( )1النسبة املئوية للتفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة (ن= )49
وللتأكد من النتيجة التي قامت بحساب داللة الفروق بني الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات
العينة التجريبي عىل املقياس باستخدام اختبار  -ت لعينة واحدة ،حيث نجد أن الوسط الحسابي= مجموع
أوزان البدائل عدد الفقرات الكلية /عدد البدائل ،وأمكن مقارنتها باملتوسطات الحسابية بغرض التحقق من
مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الوسط الفريض ومتوسط درجات العينة عىل مقياس القيم الرتبوية
املكتسبة لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية ،وللتأكد من هذه النتيجة أمكن استخدام ويمكن عرض نتيجة
الفرض كما ييل-:
جدول ( )6اختبار ت لعينة واحدة لداللة الفروق بني الو�سط الفر�ضي للمقيا�س ومتو�سط درجات عينة
الدرا�سة على مقيا�س التفاعل االجتماعي و�أبعاده الفرعية لدى عينة من �أطفال الرو�ضة (ن= )49
املتغريات

ن

متوسط
العينة

الوسط الفريض
للمقياس

االنحراف
املعياري

قيمة
(ت)

درجة
الحرية

الداللة

التواصل االجتماعي

49

29.857

18

3.20

25.978

48

0.001

اإلقبال االجتماعي

49

24.286

15

3.15

20.641

48

0.001

االنشغال االجتماعي

49

24.63

15

2.80

24.112

48

0.001

الدرجة الكلية

49

78.78

48

7.72

27.906

48

0.001

يتضح من خالل جدول ( )6أن هناك فروقا ً جوهرية بني الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات
عينة الدراسة عىل مقياس التفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة حيث نجد أن قيمة
ت بلغت ( )27.906 ،24.112 ،20.641 ،25.978لألبعاد الثالثة وهي التواصل االجتماعي ،واإلقبال االجتماعي،
واالنشغال االجتماعي ،والدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي لدى عينة من أطفال الروضة عىل التوايل ،وكانت
جميع الفروق جوهرية عند مستوى داللة  0.001وكانت الفروق جميعها يف اتجاه عينة الدراسة الحالية من
أطفال الروضة مما يعني بأن عينة الدراسة الحالية لديها مستوى مرتفع من التفاعل االجتماعي وأبعاده
الفرعية وهي (التواصل االجتماعي ،واإلقبال االجتماعي ،واالنشغال االجتماعي) مقارنة بالوسط الفريض
لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس.

79

مجلة الطفولة العربية

التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

العدد التاسع والثمانون

90
80
70
60
50

ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ

40

ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺍﻟﻔﺭﺿﻲ

30
20
10
0

التواصل
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
االجتماعي
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻹﻗﺑﺎﻝاإلقبال
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
االجتماعي

االنشغال
ﺍﻹﻧﺷﻐﺎﻝ
االجتماعي
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

الدرجة
ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
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شكل ( )2الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات عينة الدراسة عىل مقياس التفاعل االجتماعي
وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة (ن= .)49
عال من التفاعل االجتماعي لألطفال يف مرحلة الروضة باململكة عن املتوقع
ويتضح أن هناك مستوى ٍ
وقد يرجع ذلك إىل ما أشار إليه عدس ( )2009بأن مرحلة ما قبل املدرسة تُعد من أهم املراحل التي يمر بها
اإلنسان يف حياته ،فهي املرحلة التي يحدد فيها مسار نمو الطفل جسميا ً وعقليا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً حيث
تكون قابلية استقبال الفرد أكرب ،ووجود الطفل يف الروضة يمكن أن يساهم يف اكتسابهم خربات مجتمعية
كثرية كونها مركز اجتماعي مهم يعلم الطفل كيفية التعامل مع اآلخرين عىل مستوى مختلف عن مستوى
األرسة ،كذلك يتعلم الطفل فيها كيف يتنافس ويتعاون .تعد الروضة بداية طريق املؤسسات الرتبوية كما أنها
ليست مرحلة تعلم واكتساب مهارات فقط بل مرحلة للتنمية الشاملة للطفل تمده بالخربات التي تجعله ينمو
كشخص مرغوب اجتماعيا ً ومشبعا ً له كفرد.
وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع دراسة أجراها ) ،)Rehm, & Bradley, 2006وأظهرت النتائج أن
نسبة  83.5%من التفاعالت كانت متعلقة بالجوانب التعليمية ،وكانت نسبة  60%من التفاعالت متبادلة بني
األطفال ،ويف الدراسة الحالية نجد أن التفاعالت االجتماعية كانت مرتفعة لدى عينة الدراسة.
وقد أشار آصف ،زيود ( )2013إىل أن التواصل االجتماعي كأحد أبعاد التفاعل االجتماعي عند األطفال
فإنه يطور نموه العقيل والفيزيولوجي مع تطور نموه االجتماعي عن طريق تواصله مع األطفال ،سواء
بالحوار أو باللعب معهم .وهي رضورة اجتماعية لبناء أصول الروابط اإلنسانية القائمة عىل االحرتام واملودة
والتفاهم املتبادل مما يعزز التماسك يف املجتمعات اإلنسانية .وأهمية اللعب يف النمو االجتماعي تتشكل يف
تطوير شخصياتهم وتحرير الطفل من الرتكيز حول ذاته واالبتعاد عن األنانية ،حتى يصبح أكثر ليونة مع
اآلخرين كما يتعرف عىل مشاعر اآلخرين وانفعاالتهم وعواطفهم ،كما يجعل الطفل يتكيف مع الجماعة
ويتقبل اآلخرين ويتقبل األوامر والتعليمات وتنفيذها يف إطار العمل الجماعي والتدريب.
كما تشري نظرية الذكاء الناجح لسترينربغ إىل تطبيقات واضحة تتعلق بظهور املهارات يف األشخاص
وخصوصا ً األطفال يف املدارس وكثري ما تطبق هذه النظرية يف املدارس أيضاً ،تحديد املشكلة أو جانب الضعف
واإليمان به لتقويته ،وتحقيق أهداف املرء يف الحياة ضمن سياقه االجتماعي والثقايف ،فيتجدد ويتقوى إقبال
وتفاعل ومشاركة الشخص (أبو جادو ،الناطور.)2016 ،
كما يدعم هذه النتائج نظرية إريك إريكسون والتي تعترب أن تطور اإلنسان يأتي كنتيجة طبيعية لألحداث
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االجتماعية والثقافية ،وأن عملية التطبيع االجتماعي تتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من تأثرها بالعوامل
العضوية ،وأن كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية تتطلب الحل قبل الوصول للمرحلة الالحقة ،فاملراحل عند
إريكسون عبارة عن بناء هرمي شبيه بالطوابق املعمارية (الرصي ،الفايز.)2016 ،
كما يفرتض التعلم السلوكي أن بيئة الشخص املحيطة تدفعه للترصف بطريقة معينة ولكن نظرية
التعلم اإلدراكي تقول بأن العوامل النفسية مهمة يف التأثري عىل سلوك الفرد وبالنسبة لنظرية التعلم االجتماعي
فهي تجمع بني العوامل البيئية والنفسية.
تتكون النظرية من القوة السلوكية التي تتمثل يف احتمالية املشاركة يف سلوك معني يف ظرف معني .كذلك
التوقع وهو ما يتوقعه اإلنسان من نتائج يحتمل أن يعود بها سلوك معني .أيضا ً من مكونات النظرية قيمة
التعزيز وهي الناتج الذي يعود به سلوك معني .وأخريا ً الحالة النفسية حيث يعتقد روتر أن املوقف ذاته قد يعني
أشياء مختلفة لكل شخص (الغامدي ،د.ت).
نتائج التساؤل الثاني ،والذي ينص عىل أنه «هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق الختالف متغري
النوع (ذكور ،إناث) يف التفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة الدراسة من أطفال الروضة» ،وللتحقق
من صحة الفرض أمكن للباحثة من استخدام اختبار الفروق بني املتوسطات للمجموعات املستقلة متساوية
العدد ،ويمكن عرض نتائج التحليل اإلحصائي للتعرف عىل طبيعة الفروق يف التفاعل االجتماعي لدى عينة
الدراسة من أطفال الروضة كما هو موضح بجدول ( ،)7كما ييل:
جدول ( )7الفروق بني املتو�سطات احل�سابية وفق الختالف متغري النوع (ذكور� ،إناث)
يف التفاعل االجتماعي و�أبعاده الفرعية لدى عينة الدرا�سة من �أطفال الرو�ضة (ن= )49
املتغريات

الذكور (ن=)28

اإلناث (ن= )21

م

ع

م

ع

قيمة
(ت)

مستوى الداللة

التواصل االجتماعي

29.21

3.29

30.71

2.92

1.656

0.104

غري دال

اإلقبال االجتماعي

24.46

2.95

24.05

3.46

0.455

0.652

غري دال

االنشغال االجتماعي

24.64

1.99

24.62

3.67

0.029

0.977

غري دال

الدرجة الكلية

78.32

8.64

79.38

8.87

0.472

0.639

غري دال

يتضح من خالل جدول ( )7أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية عىل الدرجة الكلية ملقياس مفهوم
الذات وبعض أبعاده الفرعية وهي الذات األخالقية ،والذات األرسية ،والذات االجتماعية بني املعتمدات املورفني
بالحقن وغري املعتمدات حيث بلغت قيمة ت ( )0.472 ،0.029 ،0.455 ،1.656ملتغريات التواصل االجتماعي،
واإلقبال االجتماعي ،واالنشغال االجتماعي ،والدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي عىل التوايل ،وهي قيم غري دالة
إحصائيا ً مما يعطي مؤرش قوي بأن الذكور واإلناث ال يختلفون يف درجة التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة
مما يعطي مؤرشا ً بأن التفاوت يف النمو االجتماعي يف ضوء اختالف متغري النوع ال يختلف بشكل جوهري.
ويمكن تفسري ذلك بأن العوامل والظروف املحيطة بهم كانت متشابهة ،وأن التفاعل االجتماعي يمكن
تنميته من خالل تهيئة البيئة املالئمة أو املناسبة لذلك واملتمثلة يف بيئة الروضة ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة
مع دراسة أجراها العزاوي ،وكريم ( )2012التي أظهرت عدم وجود فروق يف التفاعل االجتماعي بني الذكور
واإلناث من أطفال الروضة يف التفاعل االجتماعي ،كما نجد أن شعور األطفال باألمان يعزز لديهم الثقة بالنفس
ويشجعهم عىل التفاعل االجتماعي وهذا األمن يعد مصدر مهم للغاية يستطيع األطفال حصولة من خالل
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األمهات يف املنزل ومن خالل املعلمات يف الروضة ،ويعزز هذا الرأي عبد الحميد ( )47 :1989بأن األطفال الذين
يتمتعون بالشعور باألمن واالستقرار األرسي داخل املنزل والروضة والفصل الدرايس لديهم قدرة عىل االنخراط
يف عالقات اجتماعية مريحة وسهلة وهذه العالقات االجتماعية تكون طويلة األمد وذلك قياسا ً باألطفال الذين
ال يشعرون باألمن يف عالقاتهم بأمهاتهم فشعور الطفل باألمن يف حبه وعالقاه بأمه يزوده بأسس فعاله يف
تفاعله مع األطفال اآلخرين.
يف حني نجد أن هناك عدم اتفاق يف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة( ،)Anme et al., 2010والتي
أظهرت أن هناك فروق جوهرية يف االستجابة االجتماعية ،وقد حصلت الفتيات عىل درجات مرتفعة إىل حد ما
يف جيمع األعمار.

توصيات ومقترحات الدراسة:
 .1تطوير مناهج األطفال القائمة عىل أساس الخربات من خالل إعداد برامج تدريبية تسهم يف زيادة
قدرة األطفال عىل التفاعل االجتماعي.
 .2رضورة االهتمام بعملية إعداد معلمات رياض األطفال قبل الخدمة ويف أثنائها.
 .3توفري ألعاب تعليمية يف الروضة تلبي اهتمامات األطفال وتطلعاتهم وتناسب قدراتهم العقلية والتي
تساعد األطفال يف تطور النمو االجتماعي ولو بشكل بطيء.
 .4إجراء بحوث مقارنة بني األطفال منخفيض ومرتفعي التفاعل االجتماعي يف بعض سمات الشخصية
والتوافق النفيس واالجتماعي ،وبعض الجوانب املعرفية.
 .5إجراء بحوث تتعلق بأساليب املعاملة الوالدية بني األطفال منخفيض ومرتفعي التفاعل االجتماعي
والوقوف عىل أهم أساليب املعاملة الوالدية املؤثر يف التفاعل االجتماعي لألبناء.
 .6بناء برامج تدريبية لتعديل أساليب املعاملة الوالدية التي تؤثر عىل التفاعل االجتماعي لألبناء بشكل
سلبي ،وتوعية الوالدين بخطورتها عىل األطفال وسمات شخصيتهم مما قد يحل بعض املشكالت
النفسية والسلوكية املتعلقة باألطفال.

املراجع
ً
أوال :املراجع العربية:
أبو جادو ،محمود؛ الناطور ،ميادة ( .)2016أثر برنامج تعليمي مستند إىل نظرية الذكاء الناجح يف
تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية لدى الطلبة املتفوقني عقلياً .مجلة اتحاد الجامعات العربية
للرتبية وعلم النفس ،سوريا .83-13 ،)1(14
أبوجادو ،صالح ( .)1998سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،عمان :دار املسرية للنرش والتوزيع
والطباعة.
آصف ،يوسف؛ زيود ،لينا ( .)2013أثر األلعاب االجتماعية يف تنمية التواصل االجتماعي لدى أطفال
الرياض ( )6-5سنوات «دراسة تجريبية عىل رياض األطفال يف مدينة دمشق» .مجلة جامعة ترشين للبحوث
والدراسات العلمية – سلسة اآلداب والعلوم اإلنسانية.184-169 ،)1(35 ،

آل مراد ،نرباس ( .)2004أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية واملختلطة يف

82

مجلة الطفولة العربية

التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

العدد التاسع والثمانون

تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر ( )6-5سنوات( .رسالة دكتوراه منشورة) ،كلية الرتبية
الرياضية ،جامعة املوصل ،العراق.

الخريي ،أروة محمد ربيع ( .)2002التيقظ للذات وعالقتة بالتفاعل االجتماعى ،مجلة كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،العراق.232 - 212 .)60( ،
سارى ،فريوز ( .)2016عالقة التفاعل االجتماعى بالتحصيل الدراىس لدى تالميذ الصف الخامس
االبتدائى ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،جامعة العربى التبىس ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
السلطاني ،عايد ( ،2009نوفمرب) .التفاعل االجتماعي .ورقة عمل مقدمة للمشغل التخصيص ملرشيف
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(تعليمي تربوي تنموي) .تم االسرتجاع من موقع:
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إىل تقيص معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية نحو توظيف
التقنيات الرتبوية  ،وتبرص اختالف املعتقدات باختالف سنوات الخربة والتخصص واملؤهل العلمي .واستخدمت
املنهج الوصفي النوعي والكمي ملالئمته طبيعة الدراسة.
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية وكان عددهم
( ،)618للعام الدرايس ،2019 /2018وتكونت عينة الدراسة من ( )102معلمة من معلمات رياض األطفال،
تم اختيارهن بالطريقة العشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت استبانة حول معتقدات معلمات رياض
األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ،إضافة إىل مقابلة ( )21معلمة من عينة الدراسة.
وبينت نتائج الدراسة أن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية الحديثة
يف رياض األطفال جاءت بدرجة عالية ،وبنسبة  .% 78وأظهرت أن ( )24فقرة جاءت بدرجة عالية ،و()5
فقرات جاءت بدرجة متوسطة ،وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري املؤهل
العلمي ،وسنوات الخربة ،والتخصص .أفىض تحليل مقابالت املعلمات إىل إظهار االتساق والتناغم بني نتائج
املقابالت واالستبانة فيما يتعلق بمعتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ،وتأييد
املعلمات لتوظيف التقنيات يف رياض األطفال بصورة كبرية .كما عربت املعلمات يف املقابالت عن اقرتاحاتهن يف
توظيف ناجع للتقنيات ،وكذلك اقرتاحاتهن لتجاوز التحديات واملعوقات التي تجابه توظيف التقنيات يف رياض
األطفال .وعليه أوصت الدراسة بتدريب معلمات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية عىل كيفية توظيف
التقنيات الرتبوية ،وإجراء مزيد من الدراسات البحثية يف هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :معتقدات ،التقنيات الرتبوية ،معلمات رياض األطفال.

((( تم استالم البحث يف أبريل  ،2021وأجيز للنرش يف يونيو .2021
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Teachers Beliefs Towards Employing Educational Technologies in Kindergartens
in Ramallah and Al-Bireh Governorate
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MA Teaching Methds

Director of child Institute

Abstract:

The aim of this study was to insight teachers’ beliefs towards employing educational technologies in Kindergartens in Ramallah and Al-Bireh Governorate, and to insight difference of beliefs of
kindergarten teachers in the employment of modern technologies according to their conviction, years
of experience, specialization and scientific qualification. Mixed approach (quantitative and qualitative)
was used.
The population consisted of all kindergarten teachers in Ramallah and Al-Bireh the number of
(618), in the academic year 2018/2019, The sample consisted of (102) kindergarten teachers, selected
randomly. In addition, a questionnaire and semi- structures interview were used.
The results showed that the beliefs of kindergartens teachers towards the use of educational
technologies in kindergartens was high (78%). The results showed in (24) paragraphs, and medium
responses in (5) paragraphs and low responses high responses.
The results showed no significant in the beliefs of kindergarten teachers towards the employment of educational techniques in kindergartens acording to scientitic qualification, years of experience,
and specialization. Interview’s analysis showed consistency and harmony between the results of the
questionnaire and the interviews due to the beliefs towards employing educational techniques and the
support of the teachers to employ educational technologies in kindergartens to a high degree. Teachers in interviews expressed their suggestions for successful use of technology and their proposals to
overcome the challenges and obstacles facing the employment of techniques in kindergartens. The study
recommended to train Kindergarten’s teachers in Ramallah and Al-Bireh Governorate on how to employ
educational technologies and conducting more research studies in this field.
Keywords: of kindergarten teachers, educational techniques, Beliefs.
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املقدمة:
برز االهتمام يف مرحلة الطفولة املبكرة كونها من أهم املراحل التي يمر بها األطفال يف حياتهم ،إذ
يكتسبون من خاللها خربات متنوعة ،وتطور قدراتهم ،وشخصيتهم ،وتمنحهم الثقة ،وتمكنهم من التعامل
مع األشياء املحيطة بهم .من أجل ذلك كله زادت الدعوات التي تنادي باإلهتمام باألطفال ،ومنحهم الرعاية
وتنميتهم من جميع مجاالت النمو املختلفة ،مما يجعل السنوات األوىل من حياة األطفال حاسمة ومؤثرة يف
مستقبلهم (عدس ،2002 ،الخالص.)2016،
وتمارس معلمة الروضة دورا ً جليا ً يف تنظيم بيئة الروضة ،واختيار املواد ،واأللعاب ،والوسائل ،والتقنيات
الرتبوية ،التي تحقق األهداف الرتبوية ،وتكسب األطفال الثقة بالنفس ،وتزيد من قدرتهم عىل التخيل واإلبداع
(إسماعيل.)2010 ،
وترتبط ممارسات معلمات رياض األطفال بما يحملنه من معتقدات وأفكار وتصورات حول أنفسهن،
ومهنة التعليم يف رياض األطفال ،ونحو األطفال ،وعملية التعلم برمتها .وتُع ّد املعتقدات التي تحملها معلمة
الروضة حول توظيف التقنيات الرتبوية بمثابة البوصلة التي توجه ممارساتها وتجودها .من أجل ذلك تعترب
املعتقدات التي تحملها معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية قضية بحثية جديرة بالدراسة
والبحث لتبرص ما ستؤول إليه ممارسات املعلمات يف توفري التقنيات الرتبوية التي من شأنها مساعدة األطفال
عىل التعلم والتطور.

مشكلة الدراسة:
تُعد مرحلة رياض األطفال من أبرز املراحل التي يمر بها األطفال  ،حيث يكتسبون فيها خرباتهم وتتطور
قدراتهم وشخصيتهم ،وهذا يستأهل توفري البيئة التعلمية وفق الخصائص النمائية لألطفال ،من الناحية
العقلية ،واالنفعالية ،والحس حركية والعاطفية واألخالقية واللغوية .وتتضمن بيئة التعلم البيئة العاطفية
واالجتماعية ،واملادية وما تحويه من تنظيم ألركان الروضة وتوفري املواد واأللعاب ،والتقنيات والوسائل وكل
ما يلزم بيئة الروضة من وسائل وتجهيزات.
ويدعو براون ( )Braun, 2015إىل توظيف التقنيات الرتبوية التي تسهم يف تطوير لغة األطفال،
ومعارفهم ،وتزيد من تفاعلهم أثناء عملية التعلم ،وتعرفهم عىل خربات اآلخرين ،والثقافات املختلفة ،وتشبع
فضولهم وحاجتهم وتجيب عن تساؤالتهم؛ رشيطة توظيفها بصورة تفاعلية ويف أجواء تسمح لألطفال
باملشاركة والتواصل ،والتأمل والتفكري وإعمال العقل.
ويرتبط التوظيف الجيد للتقنيات الرتبوية يف رياض األطفال باألفكار ،والرؤى ،واألحالم والتصورات
التي تحملها املعلمة؛ لتصل بها إىل ممارسات واعية .بيد أن الباحثتان ومن خالل معايشتهما ملعلمات رياض
األطفال تبني لهن أن توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال ال يتم بصورة واعية ومنظمة ومدروسة،
ويحتاج إىل قناعات كي يتم توظيفها بصورة ناجحة لتحقق الفوائد املرجوة منها .ومن أجل ذلك قصدت هذه
الدراسة استقصاء توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية ومعتقدات املعلمات
نحو توظيفها.

أسئلة الدراسة:
 - 1ما معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف
رياض األطفال؟
 - 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف معتقدات معلمات رياض
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األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟
 - 3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف معتقدات معلمات رياض
األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة؟
 - 4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف معتقدات معلمات رياض
األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص؟
 - 5ما آراء معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية حول توظيف التقنيات الرتبوية ؟

أهمية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة يف رياض األطفال يف فلسطني ،وتالمس مرحلة عمرية هامة من
حياة األطفال ،وعليه يؤمل من هذه الدراسة مساعدة معلمات رياض األطفال والقائمني عىل رياض األطفال
عىل توظيف التقنيات الرتبوية ،وفق أسس علمية وتربوية ،منطلقة من مبادئ الطفولة ،وأسس التعلم يف
رياض األطفال ،كما يؤمل من هذه الدراسة أن تشكل نواة ألبحاث أخرى يف مجال التعليم يف الطفولة املبكرة
ورياض األطفال.

حدود الدراسة:
احلدود الب�شرية :اقترصت الدراسة الحالية عىل معلمات ومديرات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية.

احلدود املكانية :اقترصت الدراسة الحالية عىل رياض األطفال التابعة ملدينة رام الله والبرية.

احلدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية يف الفصل األول من العام الدرايس .2019-2018
احلدود املفاهيمية :تحددت هذه الدراسة باملفاهيم واملصطلحات الواردة فيها.

مصطلحات الدراسة:
مفاهيـميا:
توظيف التقنيات الرتبوية :هو استخدام التكنولوجيا لكل من املواد واألجهزة ذات العالقة بالحاسوب
واإلنرتنت ،واملواد والربامج مثل الحاسوب والتلفاز التعليمي والربامج التشغيلية والتي يمكن استخدامها
وفق الحاجة التعليمية ،والتصميم والتخطيط والقدرة عىل استخدامها بشكل تكاميل بهدف تحسني التعلم
(عليمات2014 ،؛ قطيط2015 ،؛ عطار وكنسار.)2008،
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :الوسائل واألجهزة والربامج اإللكرتونية وأجهزة العرض والحاسوب والتلفاز
واملسجل وجميع التجهيزات التقنية يف الروضة يتم استخدامها لتحقيق أهداف التعلم بطريقة أفضل .
ريا�ض الأطفال :مؤسسة تربوية تنموية لألطفال ،تكسبهم فن الحياة باعتبار أن دورها إمتداد لدور
املنزل ،حيث توفر للطفل الرعاية الشاملة وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته بطريقة سوية ،وتتيح له
فرص اللعب املتنوعة فيكتشف ذاته ويعرف قدراته ،ويعمل عىل تنميتها ويترشب ثقافة مجتمعه فيعيش
سعيدا ً متوافقا ً مع ذاته ومع مجتمعه (ملحم.)2002 ،
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :رياض األطفال التي تقع يف محافظة رام الله والبرية وتستقبل األطفال من عمر
( )5-3سنوات  ،وتتكون من صفوف ومراكز لألنشطة واألركان التعليمية التعلمية ،وتسعى رياض األطفال إىل
تنمية األطفال من الناحية اللغوية والعقلية والجسمية والعاطفية واالجتماعية.
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معلمة ريا�ض الأطفال :هي مربية يف مجال تربية طفل ما قبل املدرسة ،وتعمل عىل حماية وتربية
األطفال ورعايتهم الرعاية الصحية السليمة وتسهم يف قدر كبري يف تنمية شخصية األطفال تنمية شمولية
جسميا ً وعقليا ً وانفعاليا ً واجتماعيا ً ولغويا ً وسلوكيا ً وبدنيا ً (عبد العال.)2009 ،

املعتقدات:
األفكار واآلراء واألعراف التي تش ّكلت لدى اإلنسان عرب خرباته وتجاربه املختلفة ،وهي يف اآلن ذاته جملة
التصورات واملدركات واملعلومات حول موضوعات معينة ،وهي املوجهة للممارسات والسوكيات ( . fang, (1996
وتعرف إجرائيا ً بأنها التصورات والرؤى واألفكار التي تحملها معلمات رياض األطفال حول توظيف
التقنيات الرتبوية ،وتتحدد يف الدراسة الحالية بالدرجة التي ت ّم قياسها من خالل االستبانة واملقابلة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد االستثمار يف الطفولة املبكرة مطلب يستأهل العناية واالهتمام من قبل صانعي القرار ،واملؤسسات
الرتبوية ،والحكومات ،واملنظمات املختلفة ،واملجتمعات؛ كونها مرحلة تتفرد بذاتها ،وترتسم مالمح مستقبلها
ونهضتها عرب االهتمام يف األطفال ورعايتهم ( Weiland, 2016؛ Khales, 2015؛ الخالص.)2019 ،
من أجل ذلك تعالت األصوات الرتبوية التي تنادي بااللتفات إىل مرحلة الطفولة املبكرة ،وبزغت التوجهات
والفلسفات الرتبوية التي تناولت التعليم يف هذه املرحلة ،وشدت األنظار إىل أهمية الطفولة املبكرة ورعاية
األطفالُ ،
وفتح الباب عىل مرصاعيه؛ لتدارس هذه املرحلة من قبل املنظرين والرتبويني والباحثني أمثال فروبل
وجون ديوي ومنتسوري وبياجيه وفيجوتسكي ومالغوزي وغريه ،للوقوف عىل ما يتعلق بنماء الطفل وتعلمه،
بغية البحث عن أفضل املمارسات والسبل لتطويره .وسعت املدارس والتوجهات الرتبوية أمثال منتسوري
الجديدة ،وريجيو ايميليا ،واملمارسات املالئمة نمائياً ،والتعلم املتمركز حول الطفل ،والنهج الشمويل التكاميل،
واملمارسات التأملية يف الطفولة املبكرة إىل تنوير العقول نحو أهمية الطفولة املبكرة ،ووضع مواصفات
ومعايري لقياس جودة الخدمات والربامج املقدمة لألطفال ،وتحديد طبيعة رياض األطفال وبيئة التعلم يف
رياض األطفال ( الخالص.)2021،
ويتجىل االهتمام يف قطاع الطفولة املبكرة عرب االلتفات إىل رياض األطفال ،التي تروم إىل تطوير األطفال
من عمر ( )6-3سنوات ،وتنميتهم تنمية شمولية تكاملية من جميع جوانب النمو العاطفية واالجتماعية
واألخالقية واملعرفية واللغوية والحس حركية يف أجواء تسمح لهم باللعب ،والحرية ،واالكتشاف والعلم
والتطور ( Ruby & Rajalakshmi, 2016؛ الرشبيني وصادق.)2000 ،
ويتأتى ذلك من خالل معلمة تمتلك الكفايات التعليمية التعلمية ،التي تتمثل يف التخطيط والتدريس،
وإنتاج الوسائل والتقويم ،وتصميم البيئة التعلمية الفاعلة ،وإدارة الصف ،واالهتمام باألطفال وحسن
معاملتهم ،وبناء رشاكة مع األهل واملجتمع املحيل ،وطرح أسئلة متنوعة ومثرية للتفكري ،وعرض األنشطة
وتقديمها ،وربط األفكار وتنظيمها وإثارة الدافعية وتقبل الطلبة ومراعاة الفروق ،واستخدام أساليب تقويم
مالئمة ومتنوعة (الخالص.)2016،
وليس هذا فحسب بل يتعداه إىل تبرص معتقدات معلمات رياض األطفال ،الذي يدفع إىل تعرف حقيقة
ما تحمله املعلمات من رؤى وأفكار حول القضايا الرتبوية املختلفة .فاملعتقدات بمثابة املوجهات والبوصلة
للممارسات الرتبوية يف رياض األطفال؛ ألن املعتقدات ترتبط بذات املعلمة ارتباطا ً وثيقاً ،وتوجه عملها
ومارساتها يف الروضة ويف نظرتها لألطفال.
ويناط بمعلمة الروضة توظيف الوسائل ،واأللعاب ،واملواد ،والتجهيزات والتقنيات الرتبوية التي تُشعر
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األطفال باألمان وتحف ّزهم عىل العمل بحرية ،وتضمن سالمتهم الجسدية والنفسية واالجتماعية ،وتستحث
عقولهم وتحفزهم عىل التفكري التأميل والعلمي ،والجمايل ،وحل املشكالت ،واالكتشاف ،واالستقصاء ،والعمل
الجماعي ،التعاوني والتشاركي (صاصيال 2010 ،؛ الخالص.)2008،
وتروم التوجهات الرتبوية إىل جعل الطفل محورا ً لعملية التعلم وأساسها؛ من أجل ذلك ينبغي توفري
بيئة محفزة للطفل عىل اإلكتشاف والتجريب ،والبحث ،وطرح األسئلة والتفكري من خالل تفاعله مع املواد
املختلفة .وثمة من دعا إىل توفري التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال التي تستثري اهتمامهم وتشبع حاجتهم
للتعلم ،وتثري ء خرباتهم ومعارفهم (التميمي 2016 ،؛ العودة.)2008،
ويقصد بالتقنيات الرتبوية جميع األجهزة التعليمية التعلمية التقنية ،والربمجيات ،التي تعمل عىل رفع
مستوى العملية التعليمية ،وزيادة كفاءتها وفق أسس علمية (النجار .)2004،وتستخدم التقنيات الرتبوية
يف غرف الصف أو خارجه يف غرف مستقلة ،وهي عبارة عن الحاسوب ،واإلنرتنت ،والتلفاز ،واملسجل ،حيث
توظف بغية تحسني تعلم الطلبة (سالم.)2004،
وتتنوع التقنيات الرتبوية فمنها املسجل ،الذي يُعد جهازا ً سمعيا ً يوَّظف يف تخزين املعلومات املنطوقة
مهما كان مصدرها ،وتستخدم التسجيالت الصوتية يف جميع املراحل التعليمية ،ويف مرحلة رياض الطفولة
املبكرة ،كما يمكن تسجيل أصوات األطفال والقصص والحوارات املختلفة (مبارز وسويدان.)2007 ،
ويمكن توظيف السبورة التفاعلية من خالل تفاعل األطفال باللمس باليد أو بالقلم من خالل األلعاب
اإللكرتونية ،وأوراق العمل التفاعلية واألنشطة املختلفة .وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكرتونية (التميمي.)2016 ،
أما الحاسوب فيعرض املوضوعات والصور ،ويأخذ األطفال للبحث عما يريدون من خالل الشبكات
العنكبوتية .ويستخدم أيضا ً يف اللعب ،وأوراق العمل ،ولعرض مقاطع الفيديو ،والصور ،واملوضوعات ،التي توفر
لألطفال التفاعل والقدرة عىل التحكم يف الربامج املتاحة ضمن الحاسوب ،ويستخدم الحاسوب أيضا ً يف العديد
من أنواع التعليم املعتمدة عىل اإلنرتنت مثل التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد (قطيط والخريسات.)2009 ،
ويوظف يف الروضة التلفزيون التعليمي الذي يبث برامج األطفال املختلفة ،أو القصص اإللكرتونية التي
ترتبط باملوضوعات والوحدات التعلمية (مبارز وسويدان.)2007 ،
ويعد الفيديو من التقنيات الرتبوية ،وهو جهاز لتسجيل الصوت والصورة (التميمي .)2016،ومع
التطور التقني تم االستغناء عن الفيديو ،واالستعاضة عنه بشاشات الحاسوب ،واآليباد ،والهواتف النقالة،
وما تملكه من تطبيقات تقنية مختلفة تتيح الفرص اللتقاط الصور وتسجيل األصوات واألحداث ،وإنتاج
األفالم ،والتجوال يف املواقع اإللكرتونية املختلفة ،وتحميل األلعاب اإللكرتونية وغريها.
وتعد القصص اإللكرتونية من التقنيات الرتبوية التي تنتج وتعرض عرب الحاسوب ،مدعمة بالوسائط
املتعددة والرسومات املتحركة ،واألحداث واألصوات ،واإليقاع ،والنصوص ،والرسد .وتسهم القصص اإللكرتونية
يف خلق فرص للتأمل وإيجاد روابط قوية بينها وبني املوضوع التعلمي ،كما أنّها تشبع فضول األطفال وتنمي
لغتهم باكتسابهم مفردات جديدة وتراكيب لغوية مختلفة .عدا ذلك تتيح القصص اإللكرتونية الفرص لألطفال
أفكار إبداعية (
للتعبري عن أنفسهم من خالل استخدام التمثيل وتجسيد األدوار بأصواتهم مما يؤدي إىل إنتاج
ٍ
موىس2015 ،؛ الخالص.)2019 ،
وبحثت الخالص ( )2019يف تحليل القصص اإللكرتونية املقدمة لألطفال يف رياض األطفال يف محافظة
القدس وفق معايري أدب األطفال ومعايري جودة القصص اإللكرتونية ،والتعرف إىل أسس اختيار القصص
اإللكرتونية ،وكيفية توظيفها ،والصعوبات التي تواجه مديرات ومعلمات رياض األطفال يف إختيار القصص
اإللكرتونية ،وسبل التغلب عىل الصعوبات .وبينت النتائج أن املتوسط الحسابي ملعايري القصص اإللكرتونية
من حيث جودة العمل اإللكرتوني بلغ ( )1.94أي بدرجة متوسطة .وبينت النتائج أن ( )30قصة تظهر العالقة
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اإليجابية بني األطفال و( )20قصة تثري خيال الطفل ،وأن ( )18قصة تظهر القصة العالقة اإليجابية بني الطفل
والراشد ،و ( )17قصة تشجع األطفال عىل التساؤل و( ) 15قصة تحاكي بيئة الطفل .ولم تُظهر أية قصة
تظهر الطفل البطل ،أو التي تعرف الطفل عىل تراثه وتراث الشعوب األخرى أو التي تعزز استقاللية الطفل.
وعربت املعلمات عن آرائهن حول أهمية توظيف القصص اإللكرتونية ،وسبل توظيفها ،وبواعث توظيفها،
واملعوقات التي تواجه املعلمات عند توظيف القصص اإللكرتونية.
ويحقق توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال جملة من الفوائد تتمثل يف زيادة خربات األطفال،
ألنها تتيح املجال أمامهم إلكتشاف ما هو جديد ،فهي تسمح لهم باملشاهدة والتأمل ،واإلستماع ،واإلبحار يف
عالم املعرفة ،والبحث والتقيص .ويفيض توظيف التقنيات الرتبوية إىل تطور لغة األطفال من خالل استخدام
الربامج اللغوية اإللكرتونية ،وبرامج املحاكاة اإللكرتونية ،والقصص واألناشيد ،واأللعاب اللغوية والصوتية.
وتعمل التقنيات الرتبوية عىل إستثارة دافعية األطفال نحو التعلم؛ من خالل توظيف السبورة الذكية التفاعلية
التي تحتوي عىل األلعاب وأوراق العمل التفاعلية ،واألنشطة املختلفة( .ال رسور2018،؛ .)Lee, 2015
ويعتمد نجاح توظيف التقنيات الرتبوية؛ عىل مراعاة خصائص األطفال واحتياجاتهم ،واختيار ما
يتوافق مع متطلباتهم ويف اآلن ذاته يستنهض قيمهم ،ويتطلب ذلك دراية املعلمات بكفايات األطفال الرقمية،
وقدرتهم عىل الترصف بشكل مستقل يف استخدام التقنيات املختلفة ،وهذا يحتاج إىل مران من املعلمات حول
آليات التعامل مع األطفال عند توظيف التقنيات الرتبوية ( .)Otterborn, Schönborn, & Hultén, 2019
وتباينت الدراسات التي تناولت التقنيات الرتبوية ،فمنها ما درس أثر توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية
األطفال مثل دراسة العطيات ( )2018التي أظهرت دور استخدام اليوتيوب يف تعليم مهارة النطق الصحيح
للغة اإلنجليزية لدى أطفال الروضة بمحافظة العاصمة عمان .ودراسة يل ( )Lee, 2015التي كشفت النقاب
عن فعالية برنامج تعلمي قائم عىل استخدام األجهزة الرقمية يف دعم تعليم األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة يف
املدارس الحكومية وتنمية مقدرتهم عىل حل املشكالت ،وزيادة دافعيتهم نحو التعلم ،وتنمي املهارات الحركية
لديهم .ودراسة جودوين ( )Goodwin, 2008التي أظهرت دور الوسائط املتعددة يف تعلم األطفال للمفاهيم
الحسابية والعددية ،وإكتسابهم املقدرة عىل بناء تصورات عن األعداد .أما دراسة كمتيب ()Kumtepe, 2006
فسعت إىل تبرص آثر استخدام الحاسوب يف تطور مهارات األطفال االجتماعية.
وثمة دراسات بحثت يف معتقدات معلمات رياض األطفال واتجاهاتهن نحو توظيف التقنيات الرتبوية
مع األطفال ،فقد سعت دراسة ( )Alelaimat; Ihmeideh; & Alkhawaldeh.2020إىل تبرص تصورات الطلبة
املعلمني حول دمج التكنولوجيا يف تعليم األطفال .شارك يف الدراسة ( )192طالبا ً معلماً ،وجمعت البيانات
من خالل االستبانات واملقابالت .أشارت النتائج إىل أن الطلبة املعلمني لديهم تصورات إيجابية نحو توظيف
التكنولوجيا والوسائط الرقمية يف صفوف رياض األطفال ،بيد أن رضاهم عن استعداداتهم لتوظيف التكنولوجيا
يف صفوفهم كان أقل ،وأظهروا حاجتهم إىل تعلم املزيد عن دمج التكنولوجيا يف ممارساتهم ،وكيفية إرشاك
األطفال يف األنشطة التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية.
وبحثت دراسة الراشد ( )2018يف اتجاهات معلمات الروضة نحو استخدام التعلم الرقمي ،ودرجة امتالك
مهارات التعلم الرقمى لديهن ،وتكونت عينة املعلمات من ( )120معلمة روضة بمدينة الرياض ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم استخدام استبانة تقيس اتجاهات املعلمات نحو التعلم الرقمي ،ومدى توافر مهارات التعلم
الرقمي لدى املعلمات ،وتوصل البحث إىل وجود اتجاهات إيجابية نحو التعلم الرقمي ،وتوافر مهارات التعلم
الرقمي لدى معلمات الروضة عينة البحث.
وسعت دراسة بريرادوفك وآخرون ( )Preradovic et al, 2017إىل تحليل اتجاهات معلمي رياض
األطفال نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم األطفال ،ووظفت الدراسة املنهج التحلييل
وأداة االستبانة مع ( )109معلمة روضة ،وأظهرت النتائج وجود مواقف إيجابية تجاه تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بشكل عام مع األطفال ،وأظهرت النتائج أيضا ً أن ( )33.3%من العينة لديهم مواقف سلبية تجاه

93

مجلة الطفولة العربية

معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة «رام اهلل والبيرة»...

العدد التاسع والثمانون

استخدام التكنولوجيا يف التعليم املبكرّ ،
وأن ما نسبته ( )86.6%من العينة لديهم اتجاهات إيجابية تجاه
استخدام الحاسوب واللوح الذكي.
وهدفت دراسة نذر ( )2004إىل تقويم تجربة إدخال الحاسوب يف رياض األطفال يف دولة الكويت ،
وذلك من خالل التعرف إىل آراء أولياء األمور واملعلمات نحو هذه التجربة ،ومعرفة مكتسبات الطفل املعرفية
والوجدانية واملهارتية باستخدام الحاسوب .وتكونت عينة الدراسة من ( )180طفالً و( )180من أولياء
األمور و( )75معلمة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني األطفال من حيث الجنس يف التعرف إىل الحاسوب
وملحقاته واستخدامه ،واكتسابهم لبعض املهارات املعرفية والوجدانية واملهاراتية .كما أظهرت النتائج أن
املعلمات أكثر إدراكا ً ألهمية الحاسوب يف رياض األطفال ،وتقرتحن وسائل وأساليب لتفعيل تجربة استخدام
الحاسوب وتعميمها .أما بالنسبة ألولياء األمور فإنهم يرون أن هنالك العديد من اإليجابيات يف استخدام
الحاسوب يف رياض األطفال يف تعلم وتعليم األطفال املهارات املختلفة مثل املهارة اللغوية والحسابية وتنمية
الحواس .يف حني وجد بعض أولياء األمور سلبيات يف إستخدام الحاسوب .
وبحثت دراسة أبو الرب ( )Abu Al Rub,2015يف ممارسات معلمي األطفال يف توظيف تكنولوجيا
يف دنفر يف الواليات املتحدة األمريكية  ،ومعتقداتهم حول تطبيقها .وأجريت مقابالت مع املعلمني املشاركني
لتقييم أنواع التكنولوجيا التي يستخدمونها ،ومعتقداتهم نحو توظيف التكنولوجيا .أظهرت النتائج أن
املعلمني يدمجون مجموعة متنوعة من التكنولوجيا يف تعليمهم .كما أظهرت النتائج أن املعلمني يؤمنون
بأهمية توظيف التكنولوجيا يف تعليمهم.
وكشفت دراسة سانشيز وآخرون ( )Sanchez et al, 2013النقاب عن اتجاهات املعلمني نحو استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفصول الدراسية .ووظفت الدراسة األسلوب اإلجرائي حيث استخدمت أداة
االستبانة مع ( )85معلمة من معلمات الروضة وأداة املقابلة مع ( )11معلمة من مدينة سالمنكا اإلسبانية،
وأظهرت النتائج وجود اتجاه سلبي واحد تجاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصفوف الدراسية يتمثل
يف الحاجة إىل مزيد من تطوير طرق جديدة لتدريب املعلمني عىل استخدام هذه التكنولوجيا ،أما االتجاهات
اإليجابية فتتمثل يف دور الوسائل التكنولوجية يف جذب إنتباه الطلبة وزيادة اإلستمرارية يف الرتكيز ،كذلك
تسهيل عملية التعلم ،وزيادة التواصل فيما بينهم.
وسعت دراسة كوسانو وآخرون ( )Kusano et al, 2013إىل تحليل آثار بيئة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عىل مواقف املعلمني نحو التكنولوجيا يف اليابان والواليات املتحدة ،وذلك يف املدارس االبتدائية،
واستخدمت الدراسة املنهج التحلييل وأداة االستبانة مع عينة عشوائية بلغ حجمها ( )498معلما ً ومعلمة،
بواقع ( )297من الواليات املتحدة و( )201من اليابان .وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية أعىل لدى
معلمي اليابان مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية يف توظيف التكنولوجيا ألنهم يرون أنها تسهم يف إنخراط
الطلبة يف عملية التعلم.
إن املتبرص للدراسات السابقة يلحظ دراسات بحثت يف أثر توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال
عىل تطورهم اللغوي ،واالجتماعي ،وحل املشكالت ،وتعلم املفاهيم ،وتعلم األعداد وغريها مثل دراسة العطيات
( )2018ودراسة يل ( )Lee, 2015ودراسة جودوين ( )Goodwin, 2008ودراسة كمتيب (.)Kumtepe, 2006
وثمة دراسات بحثت يف معتقدات معلمات رياض األطفال واتجاهاتهن نحو توظيف التقنيات
الرتبوية مع األطفال ،مثل دراسة الراشد ( )2018ودراسة بريرادوفك وآخرون ()Preradovic et al, 2017
ودراسة ( )Abu Al Rub,2015ودراسة سانشيز وآخرون ( .)Sanchez et al, 2013وهنالك دراسات
تناولت معتقدات املعلمني وأولياء أمور األطفال يف اآلن معا ً مثل دراسة نذر (. )2004
وتميزت الدراسة الحالية بأنها ركزت عىل معتقدات معلمات رياض األطفال من خالل توظيف منهجية
البحث املدمج الكمي والنوعي ،وتوظيف أداة االستبانة واملقابلة للمعلمات.
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منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي املختلط ،الكمي والنوعي.

مجتـمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» ،والبالغ عددهن
( )618معلمة ،بحسب سجالت مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة «رام الله والبرية».

عينة الدراسة:
تم اختيار العينة العشوائية ،حيث اشتملت الدراسة عىل ( )102معلمة من املجتمع الكيل بنسبة
( )16.5%من مجتمع الدراسة.

وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة:
توزعت عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي ،ويظهر أن نسبة  34.3%للدبلوم ،ونسبة 65.7%
للبكالوريوس .ويبني متغري سنوات الخربة أن نسبة  45.1%ألقل من  5سنوات ،ونسبة  34.3%من 10-5
سنوات ،ونسبة  20.6%ألكثر من  10سنوات .ويبني متغري التخصص أن نسبة  19.6%تربية ابتدائية ،ونسبة
 27.5%رياض أطفال ،ونسبة  52.9%غري ذلك.

أدوات الدراسة:
اشتملت الدراسة عىل األدوات األتية:
الأداة الأوىل :استبانة معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية.نحو توظيف
التقنيات الرتبوية.
اشتملت االستبانة عىل قسمني :القسم األول تكون من املؤهل العلمي ،وسنوات الخربة ،والتخصص.
والقسم الثاني تكون من ( ) 30فقرة حول معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة «رام الله والبرية»
نحو توظيف التقنيات الرتبوية.
� 3.5.2صدق اال�ستبانة:
صممت الباحثتان االستبانة بصورتها األولية ،تحققت الباحثتان من صدق األداة بحساب معامل
االرتباط بريسون لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة ،واتضح وجود داللة إحصائية يف جميع فقرات
االستبانة ويدل عىل أن هناك التساق داخيل بني الفقرات .والجدول اآلتي يبني ذلك:
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جدول ( :)1نتائج معامل ارتباط بريسون ( )Pearson Correlationملصفوفة ارتباط فقرات معتقدات
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية الحديثة يف رياض األطفال
الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

1

**0.464

0.000

11

**0.560

0.000

21

**0.463

0.000

2

**0.558

0.000

12

**0.738

0.000

22

**0.609

0.000

3

**0.682

0.000

13

**0.645

0.000

23

*0.229

0.021

4

**0.445

0.000

14

**0.584

0.000

24

**0.469

0.000

5

**0.599

0.000

15

**0.582

0.000

25

**0.416

0.000

6

**0.502

0.000

16

**0.543

0.000

26

**0.612

0.000

7

**0.699

0.000

17

**0.494

0.000

27

**0.681

0.000

8

**0.733

0.000

18

**0.499

0.000

28

**0.635

0.000

9

**0.588

0.000

19

**0.582

0.000

29

**0.534

0.000

10

**0.616

0.000

20

**0.532

0.000

30

**0.536

0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ثبات الدراسة:
تحققت الباحثتان من ثبات األداة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية ملعامل الثبات ملجاالت الدراسة
حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا ،وكانت الدرجة الكلية ملعتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف
التقنيات الرتبوية ( ،)0.82وهذه النتيجة تشري إىل تمتع األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.
�صحيفة مقابلة مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة رام اهلل والبرية:
هدفت املقابلة شبه املقننة التوصل إىل فهم عميق حول وجهات نظر معلمات رياض األطفال يف استخدام
التقنيات الرتبوية ،وأنواع التقنيات الرتبوية املستخدمة وكيفية توظيفها وآلية استخدامها واألسباب التي
تحول دون توظيفها واالقرتاحات للتوظيف الفعال .
وتمت املقابلة مع ( )21معلمة روضة يف محافظة «رام الله والبرية» ،وأجريت املقابلة بصورة فردية
وكان مدة املقابلة مابني نصف ساعة إىل ساعة.

ثبات املقابلة:
 -الثبات بني شخيص :تم االتفاق بني الباحثتني عىل معنى واضح ودقيق لوحدات تحليل العبارة
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والكلمات ،وبعد ذلك أجريت بشكل منفرد تحليل لعينة من املقابالت.
 الثبات عرب الزمن ( ضمن شخيص)  :أجرت الباحثتان عملية التحليل مرتني بفارق ( )15يوما ً بنيالتحليل األول والثاني .واستخدمت معادلة (هولستي) لحساب معامل الثبات لحساب البني شخيص والضمن
شخيص ).2M/ ( N1+N2
 :N2عدد الفئات التي تم تحليلها يف املرة الثانية.
 :N1عدد الفئات التي تم تحليلها يف املرة األوىل.
 :2Mعدد الفئات املتفق عليها يف املرة األوىل والثانية.
وبلغ معامل الثبات البني شخيص ( )%0.81أما الضمن شخيص فبلغ(  )% 0.82وهما نتيجتان
مقبولتان.

متغيرات الدراسة:
املتغريات امل�ستقلة:
املؤهل العلمي وله ثالثة مستويات :دبلوم ،بكالوريس ،ما جستري.
سنوات الخربة ولها ثالثة مستويات :أقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات.
التخصص وله ثالثة مستويات :تربية ابتدائية ،رياض األطفال ،غري ذلك.

املتغيرات التابعة:
واقع توظيف معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية للتقنيات الحديثة.
معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية يف توظيف التقنيات الرتبوية الحديثة.

إجراءات الدراسة:

َ
الدراسة من خالل الخطوات اآلتية:
طبقت الباحثتان
 توجهت الباحتثان إىل رياض األطفال واجتمعت مع مديرات رياض األطفال . اختيار رياض األطفال عينة الدراسة. توزيع االستبانة عىل املعلمات. إجراء مقابالت مع معلمات رياض األطفال. التحليل اإلحصائي لالستبانة._ تحليل املقابالت.
 تفسري النتائج ونقاشها بشكل علمي وموضوعي. -الخروج بالتوصيات واملقرتحات.

املعاجلة اإلحصائية:
بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطاؤها أرقاما ً معينة) ،وذلك
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تمهيدا ً إلدخال بياناتها إىل جهاز الحاسوب اآليل إلجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة ،وتحليل البيانات وفقا ً
ألسئلة الدراسة (بيانات الدراسة) ،وقد تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار تحليل التباين األحادي
( ،)one way ANOVAومعامل ارتباط بريسون ،ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك
باستخدام الرزم اإلحصائية (.)Statistical Package For Social Sciences) (SPSS

حتليل املقابلة:

حللت املقابالت تحليالً ثيمائيا ً موضوعيا ً وفقا ً للخطوات اآلتية:
تنظيم البيانات :من خالل تفريغ املقابالت وتنظم جميع البيانات التي جمعتها الباحثتان بحيث تكون
كل مقابلة منفصلة عن اآلخرى.
تصنيف البيانات :عند القراءة األولية للبيانات صممت الباحثتان هيكالً للتصنيف من خالل توفري
البيانات بوضوح األفكار املتشابهة معاً.
التأمل يف البيانات :أُعيدت قراءة البيانات والتأكد من تحليلها واستخراج التكرارات والنسب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
حتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات اآلتية:
الجدول ( :)2تحديد درجة درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فما فوق

النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ما معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عىل فقرات االستبانة التي تعرب عن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات
الرتبوية.
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الجدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال
الرقم

الفقرات

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

النسبة
الدرجة
املئوية

1

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل املشاركة
يف الصف

4.63

0.579

منخفضة 92.6

4

يضفي توظيف التقنيات الرتبوية أجواء املرح يف الروضة

4.51

0.671

90.2

2

تشجع التقنيات الرتبوية األطفال عىل التفاعل مع معلمتهم

4.46

0.655

متوسطة 89.2

16

يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل عرض املادة التعلمية بطريقة
مشوقة

4.42

0.724

منخفضة 88.4

11

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشويق األطفال للتعلم

4.40

0.721

عالية

88.0

14

يساعد توظيف التقنيات الرتبوية يف تبسيط املعلومات لألطفال

4.35

0.713

عالية

87.0

3

تعزز التقنيات الرتبوية املنافسة اإليجابية بني األطفال

4.34

0.711

متوسطة 86.8

15

يساعد توظيف التقنيات الرتبوية يف تحقيق أهداف التعلم يف الروضة

4.32

0.616

عالية

86.4

17

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تقديم التغذية الراجعة الفورية
واملستمرة لألطفال

4.21

0.800

عالية

84.2

10

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية الخيال العلمي لدى األطفال

4.20

0.868

عالية

84.0

9

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف استثمار طاقة األطفال بما هو
مفيد

4.18

0.763

عالية

83.6

12

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجع األطفال عىل املشاركة

4.17

0.924

عالية

83.4

7

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية شخصية الطفل املستقلة

4.12

0.882

عالية

82.4

27

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل طرح األسئلة

4.11

0.770

عالية

82.2

5

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل التعاون
فيما بينهم

4.05

0.872

عالية

81.0

8

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل املبادرة

4.04

0.943

عالية

80.8

13

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف زيادة التفاعل بني األطفال

4.04

0.994

عالية

80.8
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28

يزيد توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال رغبة األطفال يف
االكتشاف

4.04

0.832

متوسطة 80.8

20

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية حب االكتشاف لدى األطفال

4.02

0.933

منخفضة 80.4

26

يزيد توظيف التقنيات الرتبوية التعاون بني املعلمات

3.98

1.015

79.6

22

يساعد توظيف التقنيات الرتبوية عىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى
األطفال

3.90

0.917

متوسطة 78.0

6

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف التقليل من الخجل واإلنطواء
لدى األطفال

3.84

1.069

عالية

76.8

30

يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل شعور األطفال بالسعادة

3.77

1.334

عالية

75.4

29

يشجع توظيف التقنيات الرتبوية األطفال عىل تحمل مسؤولية
تعلمهم

3.75

0.917

عالية

75.0

24

يزيد توظيف التقنيات من التشويش يف األنشطة

3.48

1.318

متوسطة 69.6

23

يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل زيادة تركيز األطفال

3.45

1.256

متوسطة 69.0

25

يزيد توظيف التقنيات من التمركز حول الذات لدى األطفال

3.09

1.135

متوسطة 61.8

19

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف إضاعة وقت التعلم

2.46

1.232

متوسطة 49.2

21

يسهم توظيف التقنيات الرتبوية داخل الروضة يف خلق الفوىض

2.41

1.261

متوسطة 48.2

18

يتطلب توظيف التقنيات الرتبوية بذل جهود كبرية من املعلمة

2.28

1.189

منخفضة 45.6

0.38639 3.9010

الدرجة الكلية

عالية

عالية

78

يالحظ من الجدول ( )3الذي يعرب عن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة عىل معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية أن املتوسط الحسابي
للدرجة الكلية( )3.90واالنحراف املعياري ( )0.386وهذا يدل عىل أن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو
توظيف التقنيات الرتبوية جاءت بدرجة عالية ،وبنسبة  .78%وهذه النتائج تتفق مع دراسة (العطيات)2018 ،
و ( )Sanchez et al, 2013التي بينت االتجاهات اإليجابية للمعلمني نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الفصول الدراسية .من حيث جذب إنتباه الطلبة وزيادة االستمرارية يف الرتكيز ،كذلك تسهيل
عملية التعلم ،وزيادة التواصل فيما بينهم.
وحصلت الفقرة « يسهم توظيف التقنيات يف تشجيع األطفال عىل املشاركة يف الصف» عىل أعىل متوسط
حسابي ( ،)4.63ألن التقنيات تعمل عىل تعزيز التفاعل والتواصل بني األطفال.
كما وتشري النتائج يف الجدول رقم (  ) 3أن ( )24فقرة جاءت بدرجة عالية ،و( )5فقرات جاءت بدرجة
متوسطة ،وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة .وحصلت الفقرة «يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف
تشجيع األطفال عىل املشاركة يف الصف» عىل أعىل متوسط حسابي ( ،)4.63ويليها فقرة «يضفي توظيف
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التقنيات أجواء املرح يف الروضة» بمتوسط حسابي ( ،)4.51وترى الباحثتان أن التقنيات تعد محفزا ً لألطفال،
وتزيد دافعيتهم عندما يستخدمون التقنيات ويتفاعلون بها ،وتصبح املعلمة عىل ثقة بأن الوقت الذي يقضيه
األطفال خالل النشاط إنما هو وقت لتنمية مهاراتهم وتفكريهم وزيادة حصيلتهم اللغوية ،إضافة إىل ّ
أن
األلعاب اإللكرتونية ،واألفالم ،والسبورة التفاعلية محببة لدى األطفال ،حيث يعتربونها جزءا ً مهما ً يف مرحلة
طفولتهم والتي تضفي أجواء من املرح عىل تعلمهم.
وتتوافق هذه النتائج مع دراسة يل ( )Lee, 2015التي بينت دور األجهزة الرقمية يف دعم تعليم األطفال يف
مرحلة ما قبل املدرسة يف املدارس الحكومية وتنمية مقدرتهم عىل حل املشكالت ،وزيادة دافعيتهم نحو التعلم،
وتنمية املهارات الحركية لديهم ،ودراسة كمتيب ( )Kumtepe, 2006التي أظهرت أثر استخدام الحاسوب يف
تطور مهارات األطفال االجتماعية.
باملقابل حصلت الفقرة «يتطلب توظيف التقنيات بذل جهود كبرية من املعلمة» عىل أقل متوسط حسابي
( ،)2.28تعزو الباحثتان هذه النتيجة إىل ّ
أن استخدام التقنيات يتطلب من املعلمة متابعة أحدث الربمجيات
ّ
والوسائل التكنولوجية الحديثة ،والتي يحتاج إىل وقت وجهد وتركيز للتمكن من استخدامها ،ويحتاج إىل مقدرة
عىل تصميم األنشطة واأللعاب املحوسبة التي تالئم خصائص األطفال ،واإلطالع عىل طرق تكنولوجية جديدة
تساعدها يف تصميم هذه األنشطة فتتطلب هذه الطرق خربة سابقة يف إتقان مهارات التعامل مع الحاسوب
والشبكة العنكبوتية وتصميم املواد لألطفال.
وثمة من رأت من املعلمات أن توظيف التقنيات الرتبوية يف الروضة يؤدي إىل التشويش يف األنشطة،
والتمركز حول الذات لدى األطفال ،وإضاعة وقت التعلم لدى األطفال .كما أظهرت النتائج أن توظيف التقنيات
داخل الروضة يسهم يف خلق الفوىض وفقا ً ملعتقدات املعلمات حصل عىل متوسط حسابي منخفض بلغ
( ،)2.41فيعود إىل فعالية التقنيات الحديثة بجذب انتباه األطفال بشكل مستمر بحيث يعرض برامج ،وألعاب،
تجعل الطفل متيقظا ً ومتفاعالً ومستمتعا ً بالتقنيات.
وبصورة عامة ترى الباحثتان ّ
بأن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية
جاءت بدرجة عالية ،ومرده خربات املعلمات يف توظيف القصص اإللكرتونية ،واأللعاب اإللكرتونية ،وبرامج
البحث ،وتوظيف التقنيات بوصفها داعمة لتعلم األطفال.
وتتسق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة( )Alelaimat, A; Ihmeideh, F; & Alkhawaldeh, M. 2020
التي أشارت إىل أن الطلبة املعلمني لديهم تصورات إيجابية حول توظيف التكنولوجيا والوسائط الرقمية يف
صفوف رياض األطفال ،ودراسة الراشد ( )2018التي أظهرت وجود اتجاهات إيجابية نحو التعلم الرقمي،
ودراسة ( )Preradovic et al, 2017التي أظهرت وجود مواقف إيجابية تجاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بشكل عام مع األطفال.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف معتقدات معلمات رياض
األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟
لإلجابة عن السؤال حسبت نتائج اختبار «ت» واملتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة يف
معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
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الجدول (  :) 4نتائج اختبار «ت» للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض
األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
املؤهل العلمي

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

دبلوم فما دون

35

3.99

362.

بكالوريوس فما فوق

67

3.85

392.

قيمة «»t

1.707

مستوى
الداللة

0.091

يتبني من خالل الجدول (  )4أن قيمة «ت» للدرجة الكلية ( ،)1.707ومستوى الداللة ( ،)0.091أي أن
معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ال تختلف باختالف املؤهل العلمي .مما يعني
هذا وجود تشابه الستجابة أفراد عينة الدراسة يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات
الرتبوية يف رياض األطفال وفقا ً ملتغري املؤهل العلمي.
نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف معتقدات
معلمات رياض األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات
الخربة؟
لإلجابة عن السؤال الثالث حُ سبت املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل معتقدات
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة.
الجدول (  :) 5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة
سنوات الخربة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أقل من  5سنوات

46

3.92

.376

من  10-5سنوات

35

3.91

331

أكثر من  10سنوات

21

3.83

.492

يالحظ من الجدول رقم ( )5وجود فروق ظاهرية يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف
التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة ،وملعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي (one
 )way ANOVAكما يظهر يف الجدول رقم (:)6
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الجدول( :)6نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض األطفال
نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري سنوات الخربة
مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

بني املجموعات

0.101

2

0.051

داخل املجموعات

14.978

99

0.151

املجموع

15.079

101

قيمة «ف»
املحسوبة
0.334

مستوى
الداللة
0.717

يالحظ أن قيمة «ف» للدرجة الكلية( )0.334ومستوى الداللة ( )0.717وهي أكرب من مستوى الداللة
( )α ≥ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات
الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري سنوات الخربة.
وهذا يدل عىل وجود تشابه يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية حسب
متغري سنوات الخربة ،وترى الباحثتان ّ
أن املعلمات يرحبن بتوظيف التقنيات يف رياض األطفال برصف النظر
عن سنوات الخربة لديهن ،أو تدريبهن.
نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05يف معتقدات
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص ؟
لإلجابة عن السؤال الرابع حُ سبت املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل معتقدات
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص.
الجدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية حسب متغري التخصص
التخصص

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

تربية ابتدائية

20

3.8583

0.44154

رياض أطفال

28

4.0083

0.29195

غري ذلك

54

3.8611

0.40348

يالحظ من الجدول ( ) 7وجود فروق ظاهرية يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات
الرتبوية يف رياض األطفال تعزى ملتغري التخصص ،وملعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي
( )one way ANOVAكما يظهر يف الجدول رقم (.)8
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الجدول :)8(:نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض األطفال
نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري التخصص
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

بني املجموعات

0.445

2

0.222

داخل املجموعات

14.634

99

املجموع

15.079

101

قيمة «ف»
املحسوبة

1.505

مستوى
الداللة

0.227

0.148

يالحظ أن قيمة «ف» للدرجة الكلية( )1.505ومستوى الداللة ( )0.227وهي أكرب من مستوى الداللة
( )α ≥ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات
الرتبوية يف رياض األطفال تعزى ملتغري التخصص.
وترى الباحثتان بوجود جملة من األسباب التي تقود إىل تشابه معتقدات املعلمات نحو توظيف التقنيات
الرتبوية بغض النظر عن التخصص ،ومنها أن املعلمات يتشابهن يف طريقة تنظيم بيئة الروضة يف رام الله من
حيث توفري األركان التعلمية يف الروضة ،وتوفري التجهيزات والتقنيات التي تالئم األركان ،وتالئم موضوعات
التعلم .كما أن العديد من التجهيزات يف رياض األطفال يتم توفريها من خالل مؤسسات الطفولة ،ووزارة
الرتبية والتي تتشابه يف كثري من األحيان.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س :
ما أراء معلمات رياض األطفال يف محافظة «رام الله والبرية» حول توظيف التقنيات الرتبوية؟
لإلجابة عن هذا السؤال حللت الباحثتان املقابالت تحليالً ثيماتيا ً وتم استخراج التكرارات والنسب
املئوية الستجابات املعلمات عىل األسئلة التي طرحت عليهن يف املقابلة ،واستخرجت املوضوعات اآلتية:
�أوال� :أهمية توظيف التقنيات الرتبوية يف ريا�ض الأطفال:
بينت نتائج املقابالت أن ( )% 79من معلمات رياض األطفال عينة الدراسة يؤيدن توظيف التقنيات
الرتبوية يف رياض األطفال ،بل ويعتربن أن توظيف التقنيات الرتبوية مثل السبورة الذكية ،واأللعاب اإللكرتونية،
واألفالم اإللكرتونية ،وأوراق العمل اإللكرتونية يزيد من مشاركة األطفال وانخراطهم يف عملية التعلم ،ويسهم
يف تطوير قدراتهم يف اكتشاف عوالم آخرى ،كما يساعد يف تنمية مقدرتهم عىل البحث وخاصة إذا أجرى األطفال
تجارب علمية ،ووضعوا الفرضيات ويريدون تدعيم نتائجهم يف البحث عن املعلومات يف الشبكات العنكبوتية،
فتوفر الحواسيب املختلفة التي بمتناول أيدي األطفال سيساعدهم يف العمل بمشاريع علمية مختلفة .وهذا
ما بينته نتائج االستمارة حيث أظهرت أن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية
جاءت بدرجة عالية.
يف حني أظهرت ( )% 68من املعلمات دور التقنيات الرتبوية يف تنمية شخصية األطفال ،وتحريرهم
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من الخجل وزيادة ثقتهم بأنفسهم ،ومقدرتهم عىل التعبري عن ذواتهم .وزيادة اندماجهم وتفاعلهم يف عملية
التعلم.
اقتبا�سات من �أقوال املعلمات:
املعلمة (« )1برأيي توظيف التقنيات الرتبوية يزيد من اندماج األطفال وتعلمهم».
املعلمة (« )2توظيف التقنيات الرتبوية يف الروضة يجلب السعادة لألطفال».
املعلمة (« )17تستخدم التقنيات الرتبوية يف أنشطة البحث يف محركات جوجل».
املعلمة (« )4يحب األطفال عرض األفالم والصور املتحركة».
الأ�سباب التي حتول دون توظيف التقنيات الرتبوية:
قامت الباحثتان بحساب األعداد والنسب املئوية الستجابات معلمات رياض األطفال عىل األسباب التي
تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية ،كما يظهر يف الشكل (.)1

إهمال عدم توفرها
سوء
بسبب
استخدامها تدريب
املعلمني نقص الدعم
املادي
الستخدام
هذه التقنيات

ضيق
الوقت

فصل
اإلنرتنت

حصول أي
عطل لهذه
التقنيات

عدم
وجود
كهرباء

الشكل (  ) 1األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية.
يظهر من الشكل أن األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية تتمثل يف عدم توفر التقنيات
الرتبوية بسبب نقص الدعم املادي جاء بنسبة ( )%40.0يليه ضعف التيار الكهربائي بنسبة (  )%26.7فصل
اإلنرتنت بنسبة ( )13.3سوء استخدام التقنيات الرتبوية ،إضافة إىل حصول عطل للتقنيات بنسبة ()% 6.7
وإهمال تدريب املعلمني الستخدام هذه التقنيات الرتبوية وضيق الوقت بنسبة (.)%3.3
وعربن عن رأيهن يف معوقات توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال والتي تتمثل يف الظروف املادية
للروضة وعدم تمكن الروضة من توفري التقنيات الرتبوية مثل اآليباد ،والحواسيب املختلفة ،وبرامج األطفال،
واللوح الذكي وغريها من الربامج والتقنيات الرتبوية التي توظف يف تعلم األطفال

اقتباسات من أقوال املعلمات:
املعلمة (« )7عدم وجود وعي كاف ألفراد املجتمع ،أسباب مادية قلة الدعم املادي ،إهمال تدريب املعلمني
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عىل كيفية استخدام هذه الوسائل ،عدم وضع استخدام الوسائل والتقنيات الرتبوية التعليمية أثناء التخطيط
الرتبوي كأولوية من األولويات.
املعلمة (« )13األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية سعرها املادي املكلف ،أيضا ً كثرة
استخدام التقنيات الرتبوية تساهم يف الهدم أحيانا ً أكثر من البناء لسوء استخدامها».
املعلمة (« )14ضيق الوقت ،فصل اإلنرتنت ،قطع الكهرباء ويكون نادراً».
املعلمة (« )15ضيق الوقت ،وسوء استخدامها ،وعدم توفرها بسبب نقص الدعم املادي».
سادساً :اقرتاحات معلمات رياض األطفال حول توظيف التقنيات الرتبوية:
عربت املعلمات عن جملة من االقرتاحات حول توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال والتي تظهر
يف الشكل (.)2

ا

ست

خ
دام

رش

ح
الد

إع

طا
ءد

ا

س

ت
خدا

مب

تو
ظي

ف
الد

إ

تو
فري

ق
اع

ر
س
دا
ال
س
ورا
ا
ةك
رتا
ئل
رام
ت
ب
ت
تق
ا
و
ت
ي
له
ن
ع
ري
م
ل
د
ي
وف
ك
ا
ة
ج
إ
ن
ن
و
ال
ي
ري
ء
ت
و
ث
ا
ال
و
ست
هذ
ة ال
سرت
مز
ما
الن
دع
ملنا
ها
ود
اتي
س
خدا
تعل
م
ظ
أل
ت
ة
س
ا
ا
م
م
ج
ب
ب
مل
خ
م
ال
ية
جه
األ
ايل
ةو
دام
كاف
زة
مث
نش
يف
ف ّع
ة
ا
ل
ه
ا
م
ا
ل
ط
ة
لت
ذه
لو
ثل
له
ع
ذه
الت
يف ا
قت
قني
ا
م
ا
ل
ا
ق
ل
ت
ل
ل
ن
ت
د
ت
ي
..
ري
قني
ات
صح
س
ات
يح

الشكل ( :)2االقرتاحات لتوظيف فعال للتقنيات.
وقدمت معلمات رياض األطفال جملة من االقرتاحات تتمثل يف اختيار الوقت املالئم لتوظيف التقنيات
الرتبوية لكي يتم جذب األطفال لها واالستفادة منها بصورة أفضل ،وتقديم دورات للمعلمات حول كيفية
توظيف التقنيات الرتبوية بصورة ناجحة ،وتوفري الدعم املادي لرياض األطفال ،وتوفري الربامج اإللكرتونية
ووسائل سمعية وبرصية ،وتوفري قاعة لألجهزة اإللكرتونية يف رياض األطفال وتوفري التقنيات الرتبوية
بصورة تسمح لألطفال باستخدامها والتفاعل معها.
فقد اقرتحت املعلمة (« )13أن يكون عند املعلمة وعي تام لتوظيف هذه التقنيات الرتبوية يف الوقت
املناسب ،والقدرة عىل استخدامها بصورة تفاعلية».
يف حني اقرتحت املعلمة (« )18تحديد التقنية املطلوبة بأساليب مناسبة وبشكل منظم يسهل استخدام
التقنيات الرتبوية ويزيد تفاعل األطفال معها».
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واقرتحت املعلمة (« )20عمل دورات يف كيفية استخدام التقنيات الرتبوية.
وطلبت املعلمة (« )21توفري الدعم املادي لرياض األطفال لتتمكن من رشاء السبورة التفاعلية ،والربامج
اإللكرتونية املالئمة لألطفال».
املعلمة (« )1وجود قاعة كبرية مزودة بالتقنيات الرتبوية حيث ينتقل األطفال لهذه القاعة عندما تريد
املعلمة توظيف التقنيات الرتبوية لتنفيذ نشاط معني.
أفىض تحليل مقابالت املعلمات إىل إظهار االتساق والتناغم بني نتائج املقابالت واالستبانة فيما يتعلق
بمعتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ،وتأييد املعلمات لتوظيف التقنيات يف رياض
األطفال بصورة كبرية .كما عربت املعلمات يف املقابالت عن اقرتاحاتهن يف توظيف ناجح للتقنيات ،وكذلك
اقرتاحاتهن لتجاوز التحديات واملعوقات التي تجابه توظيف التقنيات يف رياض األطفال.

التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة الحالية  ،تويص الباحثتان بما يأتي:
تدريب معلمات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية عىل كيفية توظيف التقنيات الرتبوية.
 تصميم دليل تدريبي ملعلمات رياض األطفال حول توظيف التقنيات. توفري التقنيات الرتبوية والتفاعلية يف رياض األطفال. -إجراء املزيد من الدراسات حول توظيف التقنيات الحديثة يف رياض األطفال.

املراجع
ً
أوال :املراجع العربية:
ال رسور ،نورة ( .)2018توظيف التقنيات الحديثة يف العملية التعليمية يف اململك العربية السعودية
ودورها يف تحسني أداء املعلمني والطلبة .مجلة العلوم الرتبوية والنفسية واملجلة العربية للعلوم ونرش األبحاث،
.)2(4
إسماعيل ،أمال ( .)2010منهاج رياض األطفال للطلبة املوهوبني .دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن.
التميمي ،رائد ( .)2016التقنيات الرتبوية الرتبوية .دار الرشوق للنرش ،عمان ،األردن.
الخالص ،بعاد (  .)2019تحليل القصص اإللكرتونية املستخدمة يف رياض األطفال يف محافظة القدس
يف ضوء معايري أدب األطفال ومعايري جودة القصص اإللكرتونية .مجلة الطفولة العربية .تحت النرش.
الخالص ،بعاد ( .)2016فاعلية ملف االنجاز (البورتفوليو) يف تنمية الكفايات التعليمية للطالبات
املعلمات يف تخصص الطفولة املبكرة (الرتبية اإلبتدائية ورياض األطفال) يف جامعة القدس .مجلة العلوم
الرتبوية جامعة امللك سعود.)3 ( 28 ،
الخالص ،بعاد ( .)2021واقع رياض األطفال يف مدينة القدس ،دراسة مقدمة إىل اتحاد الجمعيات
الخريية ،بتمويل من اإلتحاد األوروبي ،ومؤسسة أريج.
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ومجموعة من الخرباء واالستشاريني ،كما شاركت ىف إصدار
هذا الكتاب كل من اليونسكو فضالً عن مجموعة من الدول
والوكاالت والهيئات واملؤسسات الدولية ،وهي :كندا ،والنمسا،
ووزارة شئون األجانب بفنلندا ،ووكالة املعونة األسرتالية،
ووكالة املعونة األيرلندية ،والوزارة الفيدرالية للتعاون
االقتصادى والتطوير بأملانيا ،ووزارة شؤون األجانب بالنرويج ،ومبادرة تعليم الفتيات باألمم املتحدة،
ومؤسسة هيوليت ،ووكالة املعونة باململكة املتحدة ،والوكالة السويرسية للتطوير والتعاون ،وهيئة سيدا،
ومؤسسة ماسرت كارد ،وغريها من الهيئات العاملية واملرموقة.
وجاء هذا الكتاب ىف إطار تركيز اليونسكو عىل رصد ومتابعة تحقيق االلتزامات العاملية ىف إطار
خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ( )2030وتحقيق الهدف الرابع من بني األهداف السبع عرشة
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للتنمية املستدامة ،وهو الهدف الخاص بالتعليم واملتمثل يف «ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل
للجميع ،وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع» والتحديات التى تواجه تحقيقها ،والتى تتمثل يف
الهجرة والنزوح.
لذلك ركز هذا الكتاب عىل تفاعل التعليم مع الهجرة والنزوح ىف دول العالم ،وتباين أوجه التفاعل والتاثري
بحسب أوضاع وظروف املتلقني أو املستهدفني ،وأوضاع البلدان املستضيفة للمهاجرين والالجئني ،وغريهم من
السكان النازحني أو املرشدين.
ويتضح تأثري الهجرة الداخلية بشكل رئيىس ىف البلدان املتوسطة الدخل التى تشهد توسع حرضى
متسارع مثل الصني حيث يرتك اآلباء واألمهات املهاجرون أكثر من طفل من بني كل ثالثة أطفال ريفيني ،أما
تأثري الهجرة الخارجية والدولية فيتجىل ىف البلدان مرتفعة الدخل حيث يشكل املهاجرون ( )15%عىل األقل
من الطالب ىف نصف املدارس ،ويرتك هذا األمر آثاره عىل البلدان التى ينطلق منها املهاجرون ،حيث أوضح
التقرير أن بلدا ً واحدا ً من كل أربعة بلدان يفقد عىل األقل ُ
خمس مواطنيه من العمالة املاهرة نتيجة الهجرة،
وأكثر البلدان تأثرا ً بنزوح السكان أو ترشدهم هي البلدان ذات الدخل املنخفض التى تمثل ( )10%من مجموع
السكان يف العالم لسكنها تستضيف ( )20%من السكان املهاجرين ىف العالم ،كما أوضحت اإلحصاءات أن أكثر
من نصف النازحني قرصا ً تقل أعمارهم عن ( )18سنة.
وتتطلب مواجهة الهجرة والنزوح وجود نظم تعليمية قادرة عىل استيعاب النازحني ،وتواجه بلدان
العالم تحديات التى يفرضها الوفاء بااللتزامات الدولية فيما يخص احرتام الحق يف التعليم للجميع ،وخصوصا ً
مع تكدس املهاجرين و النازحني ىف األحياء الفقرية ،والذين ال يستقرون ىف مكان واحد ،كما يتعني عىل املعلمني
التعامل مع صفوف دراسية متعددة اللغات ،ومراعاة الطالب الذين يعانون من صدمة النزوح والترشد.
كما أوضح التقرير أن التعليم يؤثر كذلك عىل قرار النزوح أو الهجرة ،فعىل الصعيد الدوىل تضاعف
عال باملقارنة بالذين حصلوا عىل التعليم االبتدائي فقط،
احتمال الهجرة الداخلية بني الحاصلني عىل تعليم ٍ
ويتضاعف هذا االحتمال خمس مرات عىل الصعيد الدوىل .كما أن التعليم يؤثر عىل مواقف املهاجرين وتطلعاتهم
ومعتقداتهم ويؤثر أيضا ً عىل البلدان املضيفة.
وأشار التقرير إىل أن استخدام سياسات الصهر املجتمعي هو األسلوب املتبع يف معظم البلدان املرتفعة
الدخل يف التعامل مع األجانب واملهاجرين يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،وأن أسرتاليا وكندا فقط لجأتا
إىل اتباع التعددية الثقافية يف املناهج الدراسية بداية من عام  1980وبحلول عام  2010اعتمدت فنلندا وأيرلندا
ونيوزيلندا والسويد هذا النهج بالكامل ،واُعتمد جزئيا ً يف أكثر من ثلثي البلدان.
كما رصد التقرير قيام معظم الحكومات بتوفري تعليم
مواز لالجئني ،لكنها يف املقابل تعانى من االفتقار
ٍ
إىل معلمني مؤهلني ،وأن التعليم املوازي يمنع من التمتع بحياة كريمة ىف بلدان اللجوء ،ويعاني الالجئون من
احتمالية انقطاع مصادر التمويل فجأة عن الالجئني دون سابق إنذار .وأن حكومات بلدان مثل تشاد وإيران
وتركيا تكلفت تكاليف كبرية لضمان التحاق الالجئني السوريني والسودانيني واألفغان وغريهم من الالجئني
باملدارس شأنهم شأن املواطنني األصليني.
كما أشار التقرير إىل أن تعليم النازحني داخليا ً يتسم بالضعف والهشاشة يف ظل النزاعات املزمنة،
فدولة مثل كولومبيا التى تضم ثانى أكرب عدد من النازحني داخليا ً يف العالم تعاني من تواصل نشاط الجماعات
املسلحة إال أنها اتخذت خالل الخمسة عرش عاما ً املاضية سلسلة من التدابري لضمان معاملة األطفال النازحني
معاملة تفضيلية فيما يتعلق بااللتحاق باملدارس واالنتفاع بالتعليم.
كما أشار التقرير إىل اآلثار السلبية املرتتبة عىل الهجرة الداخلية وتحديات االندماج يف النظام التعليمي
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يف بلد مثل الصني حيث صار العمال املهاجرون الصينينون يمثلون ( )21%من مجموع السكان ىف أعقاب
أكرب موجة للهجرة الداخلية ىف التاريخ الحديث ،وأدت القيود املفروضة عىل تصاريح اإلقامة إىل التحاق غالبية
األطفال املهاجرين بمدارس غري مرخصة ذات نوعية متدنية مما أدت بالحكومة الصينية منذ عام ()2006
إىل مراجعة نظام التعليم وإلزام السلطات املحلية بتوفري التعليم لألطفال املهاجرين وإعفائهم من الرسوم
املدرسية .كما قامت الهند بإصدار قانون الحق يف التعليم ( )2009وإلزام السلطات املحلية بقبول األطفال
الالجئني يف املدارس.
ورصد التقرير وجود عوائق رئيسة أمام تعليم املهاجرين والالجئني ،ففى والية أسترييا بالنمسا ال يحق
للطالب الذين تتجاوز أعمارهم ( )15عاما ً االلتحاق بالتعليم الثانوي ،ويجرى تحويلهم بعد التقييم إىل دورات
خاصة ،كما رصدت التقرير ازياد نسب التحاق األطفال من أصول مغربية أو تركية خمسة أضعاف معدالت
التحاق املواطنني األصليني باملرحلة الدنيا من التعليم املهني ،وميل املهاجرين للتجمع يف أحياء معينة االلتحاق
بمدارس ذات معايري أكاديمية ومستويات أداء متدنية مما يؤثر سلبا ً عىل تحصيلهم الدرايس ،كما يعانى
املهاجرون من حاالت العزل االجتماعي والتعليمي.
كما رصد التقرير اختالف درجة وتطور إدماج الالجئني يف نظام التعليم باختالف السياقات التى تتأثر
الجغرافيا واملوارد والقدرات ،ففى مخيمات الالجئني يف كينيا والتى توجد ىف مناطق نائية ،يعانى الالجئني من
العزل الجغرايف ،كما تشكل قلة املوارد عائقا ً أمام اإلدماج يف لبنان واألردن ،نظرا ً الرتفاع أعداد الالجئني يف مقابل
عدد السكان ،مما اضطر هذه البلدان إىل اعتماد نظام الفرتتني يف املدارس ،وهذا أدى بدوره إىل عزل زمني،
كما أنه يف بلدان أخرى يتم تعليم الالجئني بصورة منفصلة وغري رسمية قائمة عىل املجتمع املحيل أو املدارس
الخاصة كما يف تعليم الالجئني الروهينجا يف بنجالديش.
وأشار التقرير إىل أن حل اإلشكاليات القائمة يحتاج إىل تحسني التعليم ،بما يساعد املهاجرين والالجئني
عىل استثمار إمكانياتهم بالكامل ،والحاجة إىل تطوير املناهج الدراسية بحيث تعكس التنوع اإلثني والثقايف،
والحاجة إىل تدريب املعلمني للقيام بإدارة صفوف دراسية متعددة اللغات ومساعدة األطفال الذين يحتاجون
إىل دعم نفيس ،حيث أشار نصف املعلمني يف ستة بلدان أوروبية إىل عدم وجود دعم ٍ
كاف للتعامل مع التنوع ىف
الفصول الدراسية ،كما أشار استقصار رأى ىف سوريا إىل أن ( )73%من املعلمني لم يتلقوا أى تدريب عىل تقديم
الدعم النفيس لألطفال ،وأن دولة مثل أملانيا تحتاج إىل تعيني ( )42000معلم إضايف ،يف حني تحتاج تركيا إىل
( )80000معلم ،وتحتاج أوغندا إىل ( )7000معلم لتعليم جميع الالجئني الحاليني.
كما أشار التقرير إىل حاجة املدارس التى تضم نسب عالية من املهاجرين إىل موارد إضافية لدعم
املتعلمني يف بيئتهم الجديدة والحاجة إىل دعم ميزانية التعليم بمبالغ إضافية.
كما أشار التقرير إىل الحاجة إىل دراسة االحتياجات التعليمية للمهاجرين والالجئني البالغني ،واستخدام
برامج التعليم غري النظامي لتعزيز الشعور باالنتماء ،ودعم برامج القرائية.
وكذلك دراسة إمكانية االعرتاف باملؤهالت املهنية السابقة للمهاجرين ،وتيسري دخولهم إىل سوق العمل،
وأشار التقرير إىل أهمية اعتماد االتفاقية العاملية لالعرتاف بمؤهالت التعليم العايل املتوقع اعتمادها ىف عام
(.)2019
ويقع الكتاب ىف عدد ( )392صفحة ،ويتكون من عرشين فصالً عىل النحو اآلتي:
 الف�صل الأول :عبارة عن مقدمة تمثل دليل للقارئ للتعامل مع التقرير ،وتمهيد حول مشكلة الهجرةوالنزوح ،وسياقاتها يف دول العالم.
 -الف�صل الثاين :الهجرة الداخلية ،واملقصود بها هجرة مجموعات سكانية داخل نفس البلد ،وأشار
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التقرير إىل حاالت بعض البلدان التي تعاني من تلك القضية كالصني ،والهند ،وكولومبيا وغريها من دول العالم،
وقضية الهجرة من الريف إىل الحرض ،والتحديات التى تطرحها أمام املخططني التعليميني.
 الف�صل الثالث :الهجرة الدولية ،وعالقتها بالسياسات التعليمية ،وكيف تمثل تلك السياسات عائقا ًأمام تعليم املهاجرين عىل مستوى دول العالم.
 الف�صل الرابع :النزوح ،وتناول إشكالية النزوح وتأثرياتها يف دول العالم ،وأهمية إدماج أبناء النازحنيوالالجئني يف النظم التعليمية ،وأهمية دور املعلمني يف التعامل مع تلك املشكلة ،وتأثريات مشكلة النزوح عىل
البلدان األصلية للنازحني ،وأهمية استعداد دول العالم للتعامل مع تلك املشكلة خصوصا ً مع ظاهرة التغري
املناخي والكوارث الطبيعية الراهنة.
 الف�صل اخلام�س :التنوع ،وتناول هذا الفصل تأثر املهاجرين بالتعليم ،وتأثري التعليم عىل مواقفومعتقدات ومواقف املهاجرين ،وأهمية تطوير السياسات التعليمية ،وإدماج املهاجرين والنازحني.
 الف�صل ال�ساد�س :تنقل الطالب واملهنيني ،وتناول هذا الفصل أهمية قضية تدويل التعليم ،وأهميةاالعرتاف باملؤهالت التى يحصل عليها املهاجرون من بلدانهم األصلية.
 الف�صل ال�سابع :رصد التعليم ىف أهداف التنمية املستدامة ،وهذا الفصل عبارة تجميع لبياناتوإحصاءات ورصد لحالة التعليم لدى السكان املهاجرين والنازحني.
 الف�صل الثامن :التعليم االبتدائي والثانوي ،واشتمل هذا الفصل عىل تقديرات ملعدالت اإلتمام حتى عام ،2030وأهمية االعرتاف بحق املهاجرين يف التعليم.
 الف�صل التا�سع :الطفولة املبكرة ،ورصد التقرير ضعف استعداد غالبية دول العالم للتعامل مع قضاياالهجرة والنزوح.
 الف�صل العا�شر :التعليم التقني واملهني والتعليم العايل وتعليم الكبار ،واشتمل عىل بيانات حول قياسقدرة املهاجرين عىل االلتحاق بالتعليم العايل ،ومدى توافر فرص االلتحاق ،ومعالجة احتياجات املهاجرين
والنازحني والالجئني.
 الف�صل احلادي ع�شر :املهارات الالزمة ملمارسة العمل ،وركز هذا الفصل عىل الكفاءات الرقمية،وحاجة املهاجرين إىل التثقيف املايل.
 الف�صل الثاين ع�شر :اإلنصاف ،وركز هذا الفصل عىل جوانب العدالة التعليمية ،والعوائق التى تواجهها،وإشكالية دعم ذوى االحتياجات الخاصة.
 الف�صل الثالث ع�شر :اإلملام بالقراءة والكتابة ،وركز هذا الفصل عىل مشكلة األمية ،وظاهرة األميةاملعزولة ،وبرامج محو األمية ،واللغة املقدمة للمهاجرين.
 الف�صل الرابع ع�شر :التنمية املستدامة واملواطنة العاملية ،وتناول املواقف من املساواة والتنوعوالعمليات املدرسية يف دول العالم ،ودور التعليم يف مواجهة التطرف العنيف.
 الف�صل اخلام�س ع�شر :مرافق التعليم وبيئات التعلم ،وتأثرها باألزمات والرصاعات والحروب ،وركزعىل دور التكنولوجيا يف دعم تعليم املهاجرين والالجئني.
 الف�صل ال�ساد�س ع�شر :املنح الدراسية ،وركز هذا الفصل عىل قياس حراك الطالب يف أوروبا ،وبرامجالتبادل األكاديمي يف أوروبا وآسيا.
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 الف�صل ال�سابع ع�شر :املعلمون ،وركز عىل صعوبة تقدير أعداد املعلمني ،وظاهرة هجرة املعلمني. الف�صل الثامن ع�شر :التعليم يف األهداف األخرى للتنمية املستدامة ،وركز هذا الفصل دور التعليم يفتوفري العمل الالئق ،والتنمية الحضارية ،والتماسك االجتماعي ،وبناء القدرات املهنية.
 الف�صل التا�سع ع�شر :التمويل ،وركز هذا الفصل عىل اإلنفاق عىل التعليم عاملياً ،والتأثري املايل لظاهرةالهجرة ،وتمويل املدارس التى تضم مهاجرين والجئني ،واإلنفاق عىل املعونات ،وإنفاق األرس املعيشية ،وتأثري
التمويل عىل األرس.
 الف�صل الع�شرين :االستنتاجات والتوصيات حول كيفية تعامل الحكومات والدول مع قضية توفريالتعليم للمهاجرين والنازحني والالجئني.
التو�صيات:
اشتمل الكتاب عىل ( )7توصيات محورية لتعامل دول العالم مع إشكالية توفري التعليم للمهاجرين
والالجئني والنازحني وهي:
 - 1حماية حق املهاجرين والنازحني يف التعليم.
 - 2إدماج املهاجرين والنازحني ىف نظم التعليم املحلية والوطنية.
 - 3فهم وتخطيط االحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحني.
 - 4إدراج تاريخ الهجرة والنزوح يف املواد واملناهج التعليمية وعرضها عرضا ً دقيقا ً ملواجهة وتصحيح
األفكار واملفاهيم املغلوطة واملتحيزة لدى التالميذ.
 - 5إعداد معلمي املهاجرين والالجئني لتمكينهم من التعامل مع التنوع وإدارة ومعالجة املشكالت
والصعوبات لدي الطلبة املهاجرين والالجئني.
 - 6االستفادة من طاقات وإمكانيات املهاجرين والنازحني.
 - 7دعم تلبية االحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحني يف إطار املعونة اإلنسانية واإلنمائية.
كيف ميكن لنا اال�ستفادة من هذا التقرير؟
يعد هذا التقرير السنوي آلية هامة لرصد حال التعليم يف العالم ،ومدى تحقق الهدف الرابع من أهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وهو الهدف الخاص بالتعليم ،وقد تناول التقرير قضية غاية ىف األهمية تمس
العالم العربي بصورة أو أخرى نتيجة ملا يمر به من تحديات ،وإن اختلف التأثري من بلد آلخر بحسب القرب
الجغرايف ،واملوارد ،والبيئة ،فدول مثل اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،والعراق ،والصومال نتيجة ما تمر به من حروب
ورصاعات خلفت ورائها ماليني الالجئني والنازحني وأثرت بصورة كبرية عىل الدول املجاورة لها ،وهناك حاجة
لدراسة تلك املشكلة بصورة علمية ،والبحث عن آليات وحلول ،باإلضافة لرضورة استعداد الدول العربية
الحتمالية حدوث تغريات مناخية وبيئية قد تؤدي لهجرة ونزوح السكان يف بعض دوله ومناطقه ،فمشكالت
السيول ،والفيضانات ،واألمطار ،والحرائق ،والزالزل وغريها من الظواهر الطبيعية تؤدي بصورة أو أخرى
ملشكالت الهجرة الداخلية ،وما يرتتب عليها من آثار.
ومن هنا فإن التقرير يعرض توصيفا ً دقيقا ً ملشكالت الهجرة الداخلية والخارجية ،والنزوح ،واللجوء،
وتأثري التعليم فيها ،وتأثره بها ،سواء ىف البلدان األصلية ،أو البلدان املضيفة ،ومن هنا فإن عىل الدول العربية
دراسة توصيات تلك التقرير واإلفادة منها وخصوصا ً ما يتعلق بدراسة احتياجات الالجئني ،وتوفري ميزانيات
أكرب لدعم املدارس التى يلتحق بها نسب كبرية من أبناء الالجئني ،وأهمية تدريب املعلمني عىل التعامل مع
الجوانب واملشكالت النفسية املرتتبة عىل اللجوء ،وأهمية اإلرساع بعقد االتفاقيات لضمان االعرتاف باملؤهالت
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التعليمية التى حصل عليها الالجئون يف بلدانهم األصلية وأهمية االنضمام لالتفاقيات العاملية يف ذلك السياق،
إضافة ألهمية دراسة احتياجات هؤالء الالجئني ،وتتبع مساراتهم التعليمية ،والعوائق التى تواجههم
واحتياجاتهم ،وأهمية تطوير املناهج لتشمل قضايا التعددية الثقافية ،وتطوير تعاملها مع قضايا الهجرة
والنزوح ،وأهمية الرتكيز عىل تمكني النازحني من االستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم بأقىص قدر ،وتوفري
الدعم واملنح لهم ،وأهمية تيسري التحاقهم بسوق العمل ،وإزالة القيود الجغرافية واللغوية وغريها ،والرتكيز
عىل اندماجهم يف مجتمعاتهم الجديدة.
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األصول النفسية واالجتـماعية للتربية – اجتاهات معاصرة
تأليف :أ .د .عيل أسعد وطفة
النارش :مركز نقد وتنوير للعلوم اإلنسانية
سنة النرش من  - 2020عدد الصفحات )552( :صفحة
مراجعة :حواس محمود
كاتب وباحث مقيم بالنرويج – اوسلو
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يعترب الكتاب الحايل «األص��ول النفسية
واالجتماعية للرتبية -اتجاهات معارصة  »-ملؤلفه
الدكتور عيل أسعد وطفة من الكتب الهامة واملميزة
يف حقل الرتبية والدراسات الرتبوية ،وهو غني
باملعلومات الضافية واملفيدة للطالب واملتخصص
والباحث يف حقل الرتبية وبحوثها ودراساتها ،وتنمية
وعيهم الرتبوي النقدي بأبعاد ومضامني الفكر
الرتبوي واتجاهاته ،بوصفه نتاجا ً تاريخيا ً ملنظومة
من الفعاليات اإلنسانية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية.
وينحو هذا الكتاب إىل أن يكون مرجعا ً علميا ً
حديثا ً للطالب والباحثني واملربني يف مجال أصول
الرتبية؛ ويهدف من حيث الجوهر إىل تمكني املربني
من تنمية وعيهم الرتبوي النقدي بأبعاد ومضامني
الفكر الرتبوي واتجاهاته ،بوصفه نتاجا ً تاريخيا ً
ملنظومة من الفعاليات اإلنسانية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية.
وقد روعي يف تأليف الكتاب أن يكون عميقا ً يف تناوله املكونات الرتبية ،وأن يقدم صورة واضحة لهذا العلم
وفق معايري منهجية تتسم بالجدة واألصالة .والفصول التي تواترت يف هذا العمل لم تكن توليفة عابرة لكتاب
مدريس أو مقرر جامعي ،بل جاءت تجاوبا ً ملقتضيات رؤية علمية شمولية؛ وقد رسخ املؤلف يف هذا العمل األسس
املنهجية واملعايري العلمية واعتمد متناهيات الدقة العلمية واملوضوعية يف تناول الظواهر الرتبوية املدروسة.

ويشكل هذا الكتاب ثمرة جهود مضنية عىل مدى سنوات طويلة بذلت يف البحث والعمل والدراسة تقصيا ً
ألهم الجوانب العلمية يف مجال أصول الرتبية ،وربما ال نبالغ إذا قلنا بأنه يمثل قطوف عقدين من الزمن يف
ميدان التدريس الجامعي ،والتأليف يف مجال الرتبية وأصولها وعلومها املختلفة
وقد توزع الكتاب عىل تسعة فصول مع خاتمة (إطاللة نقدية) ،غطت  366صفحة.

الفصل األول :التجليات الفكرية يف مفهوم التربية:
يقدم املؤلف يف هذا الفصل رؤية منهجية ذات طابع نقدي ملفهوم الرتبية بأبعاده الفلسفية والتاريخية،
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وباالستناد إىل هذه الرؤية يتم استعراض مفهوم الرتبية يف سياقه الفكري ويف تجلياته الفلسفية ،وذلك يف
نسق التتابع التاريخي والتنوع الفكري لهذا املفهوم يف النظريات الرتبوية القديمة والحديثة ،وعالج املؤلف
ضمن هذا الفصل موضوع الفصل بني مفهوم الرتبية واملفاهيم املجاورة له ال سيما مفهوم البيداغوجيا
وعلم الرتبية.

الفصل الثاني :األصول الثقافية للتربية:
يبني املؤلف العالقة الجدلية التكاملية بني الرتبية والثقافة ،إذ يرى أن العالقة بينهما تأخذ طابعا ً وجودياً،
حيث ال تكون الثقافة من غري الرتبية ،وال تكون الرتبية من غري الثقافة ،فالرتبية بمناهجها ومضامينها
وتجلياتها ظاهرة ثقافية بالرضورة ،ومن ثم فإن الثقافة ال يمكن أن تكون خارج دائرة الرتبية من حيث
الوظيفة والهوية ،فوظيفة الثقافة وظيفة تربوية ،ووظيفة الرتبية وظيفة ثقافية بالدرجة األوىل ،ومثل
هذه العالقة تعلن عن نفسها بوضوح يف مختلف مداخل العالقة بني الرتبية والثقافة ،فالرتبية تنقل الثقافة
وتحييها ،ومن غري الرتبية تضمحل الثقافة وتتالىش ،وكذلك الحال بالنسبة للثقافة التي ال تكون إال بقدرتها
عىل التأثري عىل األفراد بوظيفة تربوية.
وبالرغم من هذا التداخل البنيوي الحيوي الوشيج بني الثقافة والرتبية إال أنه يمكن أن نميز بينهما يف
مجال املؤسسات والتشكيالت والهيئات ،فالرتبية تعرف بمؤسساتها (أرسة – مدرسة – جامعة – وزارة –
جماعة – أقران – وسيلة – إعالم) والثقافة تعرف بتنظيمات القيم واملؤسسات التي تعمل عىل تنميتها مثل
(املتاحف – املكتبات – املراكز الثقافية – الوزارات – الفنون – العلوم) ومع أهمية هذا التمايز املؤسيس – إن جاز
التعبري – فإن كالً منهما يؤدي دور اآلخر ،وال يستطيع االنفكاك عنه بسبب التداخل والتشابك الكثيف بينهما.
وباإلضافة إىل هذا التمايز إال أن الثقافة أكثر شموال ً من الرتبية ،ألن الثقافة تمثل مادة الرتبية وجوهرها
ومن ثم فالثقافة تشكل اإلطار العام للرتبية ،حيث تحدد الثقافة العامة للمجتمع أبعادها ووظيفتها ومضمونها
وبالتايل فالثقافة تشكل إحدى أهم الركائز العملية للرتبية وأكثرها أهمية.

الفصل الثالث :األصول السيكولوجية للتربية:
ً
هذا الفصل هو أكثر الفصول تشويقا ً
ومتعة معرفية للقارئ ،ألنه يربط بني الرتبية وعلم النفس ،هذا
العلم الذي يدرس اإلنسان وسيكولوجيته وسلوكه وانفعاالته ودوافعه ،إذ إن معرفة النفس تشكل منطلق
الفعل الرتبوي وغايته ،فالتكوين السيكولوجي للفرد يتضمن نسقا ً من القدرات واإلمكانات والرغبات وامليول،
كما يشتمل عىل منظومة من العمليات النفسية والعقلية التي توجه هذه القدرات وتحركها وتنميها ،ويف
إحداث تغيريات نوعية يف بنية اإلنسان السيكولوجية الداخلية ويف مضامني تكوينه النفيس ،يكمن جوهر الفعل
الرتبوي وترتسم هويته ،فالرتبية هي يف واقع األمر العملية التي يعتمدها املربي يف توجيه قدرات الطفل وتنمية
ملكاته العقلية والنفسية يف اتجاهات غائية محددة ،وهذا يعني أن املعرفة الدقيقة والعلمية بسيكولوجيا
الطفل ومكوناته االنفعالية هي السبيل الوحيد لرتبيته وتعليمه بصورة علمية ،ويتناول املؤلف املبادئ الرتبوية
التي رسختها سيكولوجية الرتبية ومن أهمها :الحرية ،الحب ،التجربة الذاتية للطفل ،الحوار ،االستقالل.

الفصل الرابع :األصول االجتـماعية للتربية:
يرى املؤلف أن من يتتبع تاريخ الفكر الرتبوي سيجد عىل امتداد النظر أن هذا الفكر كان يدور محوريا ً يف
فلك الرؤية الثالثية للجوهر اإلنساني ،التي تتمثل يف أن اإلنسان كيان يرتامى يف ثالثة أبعاد أساسية هي النفس
والعقل والجسد ،ويف هذا االمتداد يكون مبدأ الفعل الرتبوي وخربه.
ومع تطور الحياة االجتماعية وتعقد الحياة اإلنسانية بدأ البعد االجتماعي يف الشخصية يأخذ صورته
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ويتجذر يف الوعي الرتبوي بوصفه جوهرا ً إنسانياً ،تتأكد أهميته وتزداد خطورته مع تقادم الزمن وتطور
املعرفة اإلنسانية ،وبدأ املفكرون يقدمون الجوهر االجتماعي لإلنسان عىل حساب األبعاد الثالثة التي تتمثل يف
النفس والجسد والعقل ،وبدأت هذه األبعاد تتحول إىل أبعاد فرعية تدور حول مركزها االجتماعي.
يشري املؤلف إىل جهود دور كهايم وماركس وفيرب وكونت وسبنرس يف تبيان الروح االجتماعية التي
تحكم الظاهرة الرتبوية ،وتأييدهم آلرائهم هذه يف منظومات فكرية سوسيولوجية ،تستند إىل منهجيات
بديعة يف التحليل والنظر ،كونت بني قانونية الظاهرة االجتماعية ورسم صورة سوسيولوجية لطبيعة التطور
االجتماعي وفق قانونية محكمة ،وعىل األثر أجىل ماركس جدل العالقة بني الرتبية واملجتمع يف نسق الجدل
بني البنية الفوقية والتحتية ،أما فيرب فقد أوضح بتفرد وتميز طبيعة العالقة بني الرتبية واألنساق الحضارية
يف تصوراته الخالقة بني الرأسمالية والروح الربوتستانتية ،وهذا جميعه يلتئم ويتخاصب يف نظرية دور كهايم
الذي أفرد للرتبية حصادا ً من عمره ،فتفرد يف ميدان العطاء ،وألهب عبقرية البحث يف تضاريس الظاهرة
الرتبوية بوصفها ظاهرة اجتماعية ،ويف امتداد الروح الرباغماتية ،نجد هذا العطاء الفكري السوسيولوجي
عند جون ديوي ،الذي أكد التالحم الوجودي بني املدرسة واملجتمع وبني الرتبية والديموقراطية.

الفصل اخلامس :األصول الفلسفية للتربية:
الفلسفة باعتبارها شكالً متقدما ً من أشكال الوعي اإلنساني بالوجود وباعتبارها معرفة عقلية تتسم
بطابع الشمول والتكامل والتنظيم - ،كما يراها الدكتور عيل أسعد وطفة يف مؤلفه القيم هذا ،-وباعتبارها
معرفة غائية تسعى لتحديد موقع اإلنسان وغايته يف الوجود.
ويشري إىل أن الفلسفة عندما تتجه إىل الرتبية فإنها تبحث يف ماهية املتعلم بوصفه إنسانا ً ويف منهج
التفكري لديه بوصفه كائنا ً عاقالً ويف غاية املعرفة التي يجب أن يمتلكها بوصفه كائنا ً غائياً ،ويف نسق القيم
الذي يجب أن تتبناه الفلسفة يف املتعلم بوصفه كائنا ً أخالقياً ،وعندما تتحول الرتبية موضوعا ً للفلسفة يمكن
القول مع املؤلف :إننا إزاء فلسفة تربوية ،وتتحدد طبيعة هذه الفلسفة الرتبوية بالطابع العام للتيارات
الفلسفية القائمة ،فهناك الفلسفات الرتبوية املثالية واملادية ،وبينهما توجد الفلسفات الرتبوية العقلية
والوجودية والرباغماتية ،التي تتميز كل منها عن األخرى بنسق السمات والخصائص والتوجهات املحددة.
وإذا كانت الفلسفة تحاول إدراك ماهية الوجود وعىل نحو شمويل ،فإن فلسفة الرتبية تحاول إدراك
موقع اإلنسان يف إطار هذا الوجود،وال يمكن وجود فلسفة من غري تربية أو تربية من غري فلسفة ،كما أن
فلسفة الرتبية تؤدي دورا ً نقديا ً وتوجيهيا ً وتكامليا ً يف مجال الرتبية والحياة الرتبوية.

الفصل السادس :األهداف التربوية فلسفة ومفهوم ًا وحتديات:
تشكل األهداف الرتبوية ،يف بنيتها واشتغالها ،ظاهرة تربوية معقدة ،تتخاصب فيها معطيات الفكر
بمعطيات الواقع ،وتتكامل يف تكويناتها طموحات املجتمع مع طموحات الفرد ،وتتجىل يف مضامينها
فلسفة املجتمع مع فلسفة الفرد ،كما تتبلور يف ذاتها الروح الحضارية للمجتمع بما تمتلكه الروح من
قدرة عىل مواجهة التحديات التي تفرضها الحياة بمعطياتها الحضارية واإلنسانية ،وتأخذ األهداف
الرتبوية مداها وجوهرها يف قدرتها عىل تحديد صورة اإلنسان املستقبيل التي يريدها املجتمع لنفسه بما
يجب أن تكون عليه هذه الصورة من سمات وخصائص وماهيات ،وغالبا ً ما تكون األهداف الرتبوية محض
إجابة عن تساؤالت تربوية تقليدية قوامها :ما صورة اإلنسان الذي نرغب يف بنائه تربوياً؟ أي إنسان نريد؟
أي مجتمع نريد؟ ما حدود هذه الصورة وما طبيعة األدوات التي يمكن أن تعتمد يف تحقيقها؟ ،وتنبثق يف
اإلجابة عن هذه التساؤالت الغائية فلسفة تربوية تستجيب نقديا ً ملسألة هوية اإلنسان وكينونته الرتبوية،
تلك هي أبعاد االشكالية التي تضعها فلسفة األهداف الرتبوية أمام العقل النقدي وتسعى إىل تجديدها
وتفكيكها وتحليلها.
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ويتجىل الهدف الرتبوي يف تصور ذهني أو فكرة تنحو إىل التحقق يف إطار الزمان واملكان ،وهذا يعني أن
الهدف يتضمن جانبني :جانب نظري عىل شكل فكرة تنطوي عىل نية التحقق ،وجانب عميل يتمثل بالوسائل
واإلمكانات التي تكفل لتلك الفكرة أن تتحول إىل حقيقة ماثلة يف إطار الزمان واملكان.
ويف ختام هذا الفصل يشري املؤلف إىل أن النقد املوضوعي املستمر يشكل الروح الحقيقية الستمرارية
األهداف الرتبوية وتطورها وتناميها بقدرات تجعلها أكثر تجاوبا ً مع متطلبات التطور الحضاري واإلنساني
يف املجتمعات املعارصة.

الفصل السابع :األصول األخالقية للتربية:
يشكل البعد األخالقي ركنا ً أساسيا ً من أركان العملية الرتبوية ونسقا ً حيويا ً يف نسيج وجودها ،ومن
الصعوبة بمكان الفصل بني األخالق والرتبية ،إذ ال يكون أحدهما من دون اآلخر أبداً ،فالرتبية فعل أخالقي يف
جوهره ،كما أن األخالق فعالية تربوية بطبيعتها ،فاألخالق والرتبية مرتهنان ببعضهما البعض ،وكل منهما
يتكامل مع اآلخر يف عملية بناء الفرد والتأثري يف سلوكه والنهوض به إىل مستوى السمو اإلنساني واألخالقي.
وباالستناد إىل ما تقدم يصل املؤلف إىل القول :أن غياب القيم األخالقية أو تدهورها يؤدي بالرضورة إىل
تصدع املجتمع وانهياره وتداعيه ،وال يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة من دون القيم األخالقية والفضائل التي
تغذيه بالتماسك والوحدة والقوة واالنسجام.
لقد أدرك املفكرون من كل االتجاهات الفكرية أن الرتبية األخالقية رضورية يف املجتمع ،وأنه من غري
األخالق تذهب الحضارة اإلنسانية وتندثر ،ويفقد البرش صمام األمن واألمان ،ألن الحياة من غري القيم تجعل
اإلنسان خاضعا ً لنزواته الوحشية وغرائزه التدمريية فيحل الخراب والدمار.

الفصل الثامن :األصول األنتربولوجيا للتربية:
يبني املؤلف أن مفهوم األنثروبولوجيا ينطوي عىل ثالثة مستويات من الدالالت املتقاطعة فهناك
األنثروبولوجيا الفلسفية التي تبحث يف القضايا النظرية للرتبية بوصفها تجليات كونية للنوع اإلنساني
برمته ،وهناك األنثروبولوجيا التي تأخذ طابعا ً أثنوجرافيا ً وصفيا ً قوامه النقص الوصفي للظروف الرتبوية
الثقافية واالجتماعية التي تحيط بالجماعات واألفراد يف سياق تعلمهم وتشكلهم اإلنساني ،ومن ثم فإن هذه
األنثروبولوجيا التألو جهدا ً يف االستفادة من املعطيات الفكرية واملنهجية للعلوم االجتماعية املقاربة لها،
والسيما علم االجتماع ،وعلم اجتماع اللغة وتاريخ النظريات االجتماعية.
واملستوى الثالث يتعلق بأنثروبولوجيا املدرسة التي ترتبط بروابط حيوية بعلم االجتماع الرتبوي ،وهناك
أثنوجرافيا مدرسية مستقلة عن أبعادها األنرتبولوجية الرصفة.
ويؤكد املؤلف عىل أن األنثروبولوجيا الرتبوية ما تزال غائبة يف حياتنا األكاديمية يف الوطن العربي ،وهذا
الفرع املعريف الجديد يحتاج إىل جهود من الباحثني واملفكرين العرب إلمكان تقديم هذا العلم والتعريف به
وبالتايل تأصيله عمليا ً عرب الدراسات والبحوث األنرتبولوجية املمكنة يف دائرة حياتنا املدرسة املثقلة بهموم
العرص ومشكالته.

الفصل التاسع :األصول االقتصادية للتربية:
انطلق علم اقتصاديات التعليم يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ،وهي املرحلة التي شكلت البداية الحقيقية
لهذا العلم ،وال سيما يف نهاية الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العرشين ،وقد تضافرت جهود عدد كبري
من املفكرين يف تأسيس هذا العلم وترسيخ معامله ،ويف هذا الصدد يشري املؤلف إىل روبرت سولو ،ثيدور شولتز،
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وغاري بيكر ،ودينيسون ،وهاربيسون ،وجاكوب
مانرس ،وهم نخبة من املفكرين الذين وضعوا
نظرية رأس املال البرشي ورسخوا معاملها.
وتفيد هذه النظرية جوهريا ً بأن الخربات
واملعارف املكتسبة يف املؤسسات التعليمية
والرتبوية تعمل عىل زيادة انتاجية األفراد ،وتمكنهم
من زيادة دخولهم االقتصادية ،وقد أطلق عىل هذه
الصيغة من الرأسمال مفهوم «رأس املال البرشي»
ويرتكز هذا املفهوم عىل االفرتاض بأن االستثمار
يف تعليم األفراد يزيد يف فعالية إنتاجهم االقتصادي،
ويشكل منطلقا ً لعملية النمو االقتصادي للدولة،
مثله مثل املصادر الطبيعية كاملناجم واملصانع
واملوارد املعدنية.
ويف ختام كتابه القيم هذا ينتقد املؤلف
النظام الرتبوي يف الوطن العربي ،الذي يعمل
بصورة مستمرة عىل محاربة الفكر ونقض العقل
وتهميش العقالنية ،وهو وفقا ً لهذه الصورة يغتذي
بالشعارات ،ويفيض باأليديولوجيات ،ويحارب
كل صورة للتفكري املبدع الخالق ،ويتساءل:
فكيف له ( أي النظام الرتبوي ) أن يؤسس لوالدة
مفكرين ومنظرين وفالسفة حقيقيني يقومون
عىل تطوير املجتمع أو النهوض به؟
وينتقد املؤلف أيضا ً قيام بعض كليات الرتبية يف الوطن العربي بإلغاء مقررات فلسفة الرتبية التي
تشكل عماد الفكر النقدي ،وأصل كل تفكري يف مجال الرتبية ،وال سيما يف أصول الرتبية ،ويبدي أسفه عىل أن
هذه الكليات لم تقف عند هذا الحد وحسب ،بل عملت عىل استبعاد العلوم اإلنسانية الرضورية جدا ً لتشكيل
وعي تربوي عقالني.
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املقاالت
البعد الفلسفـي التأسيسي للتربية فـي رياض األطفال
عند فريديريك فروبل
أ.د .عيل أسعد وطفة
أستاذ بقسم أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة الكويت  -دولة الكويت

 - 1مقدمة:
عندما تذكر رياض األطفال تقفز إىل الذهن مبارشة هذه الجهود العلمية الكبرية التي تفتقت بها عبقرية
املفكر واملربي األملاني فريديريك فروبل ،الذي تدين له اإلنسانية بأعظم اإلنجازات يف مجال الطفل والطفولة
وتربية األطفال .فاكتشافات فروبل يف مجال الطفولة تشكل سبقا ً علميا ً وتفردا ً تربويا ً دفع فروبل إىل مصاف
نخبة من العلماء واملفكرين الذين يُعرف بهم عرصهم عىل امتداد القرن التاسع عرش.
وتشكل اليوم أعمال وإبداعات فروبل يف رياض األطفال قبلة الدارسني واملربني والباحثني يف ميدان
الطفولة ،إذ ال يمكن اليوم للباحث أو املربي أن يتقدم خطوة واحدة يف ميدان الطفولة وتربية األطفال ما لم
يُيَمّ م وجهه إىل أعمال فروبل واكتشافاته يف هذا امليدان ،ألن الرتاث الذي تركه يشكل محجة الدارسني وقبلة
الباحثني يف ميدان الطفولة ورياض األطفال.
ويضاف إىل األهمية الرتبوية التي تتميز بها اكتشافات فروبل يف مجال الطفولة ،أن فروبل نفسه
باكتشافاته وأعماله وسريته العلمية يشكل ظاهرة علمية بذاتها بالغة الخصوبة والتعقيد ،وهي من هذه
الظواهر التي ال تنفك تفرض نفسها عىل العقل طاقة مولدة للتساؤل واالفرتاض واالندهاش بطبيعة الكشف
العبقري الذي سجله فروبل يف ميدان الرتبية والتعليم .ومن هذه الزاوية يقبل الباحثون عىل دراسة السرية
الذاتية لفروبل للكشف عن عقدة إبداعه الفكري بمراهنات الطفولة ذاتها التي عاشها فروبل وخربها.
وعىل هذا املنوال ويف هذا االتجاه تتعاقب الدراسات وتراكم األبحاث التي تريد أن تستكشف يف نظرية
فربول وتاريخ حياته وعطاءاته الرتبوية جوانب جديدة ما زالت مدفونة يف أعماق عبقريته الخالدة .وتأسيسا ً
عىل هذا التوجه ما زالت األعمال التي تركها تستحث الباحثني عىل قراءة جديدة يف ضوء التقادم والتقدم يف
مسار الزمن ويف مسرية التطور التاريخي للفكر الرتبوي.
ولد املفكر الرتبوي األملاني فريدريك ويلهلم أوغست فروبل  Friedrich welhelm August Froebelعام
 1782يف قرية أوبرويسباخ  Oberweissbachيف مقاطعة بروسيا ،وكان أبوه كبري رعاة الكنيسة اللوثرية يف
املنطقة((( .ولم يكد يبلغ الشهر التاسع من عمره حتى خطفت منه يد القدر والدته ليقيض بقية عمره محروما ً
من حنان األم وعطفها .ولم يكن حاله أفضل مع أبيه الذي لم يستطع أن يتفرغ كما يجب لرتبيته والعناية
به إذ كان عليه أن ينرصف لعمله الديني الكبري الذي استغرق ج ّل وقته بوصفه كبري القساوسة والكهنة يف
األبرشية التي كانت تحت إدارته .ووجد فروبل نفسه يف دائرة اإلهمال الكبري وبني أيدي الخدم الذين أهملوه
أيضا ً وتركوه لعبث أخوته الصغار(.)1
( )1تويف عام .1852
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 - 2الوالدة األولى لروضة األطفال فـي تاريخ التربية:
افتتح فروبل أول روضة لألطفال الصغار يف قرية بالنكربج عام  1840وهي قرية قريبة من كيلهو .وقد
وجد إقباال ً كبريا ً عىل املعهد حيث جاءت إحدى األمريات األملانيات لزيارة املعهد ومشاهدة التجربة فيه .وكان
فروبل يبحث عن تسمية الئقة للمعاهد واملدارس التي قام بافتتاحها ،ويف أحد األيام عندما كان يف رحلة مع
زميلني له يف رحاب الطبيعة ،وأثناء عبورهم ألحد األنهار توقف فروبل فجأة ورصخ قائالً وجدتها ،وعندما
سأله زميالها وما الذي وجدته قال :وجدت االسم الذي سأطلقه عىل معاهد األطفال وكان هذا االسم هو
«بستان األطفال» أو «روضة األطفال  ،»Kindergartinوقد دونت رصخته هذه الوالدة األوىل لرياض األطفال
يف تاريخ الفكر واملمارسة الرتبوية .واستحق فروبل أن ينال لقب أبو رياض األطفال يف تاريخ اإلنسانية وأن
يدون له أنه أول من افتتح روضة تربوية باملعنى العلمي للكلمة .ولكن فروبل لم يستطع عىل الرغم من الجهود
الجبارة التي بذلها يف تحقيق أحالمه الشخصية يف تطوير تجربته ولم يكن له أن يكحل عينيه باملشهد الرتبوي
الذي أراده حقا ً وهو إنشاء رياض أطفال نموذجية تحت إرشافه وعنايته .وقد قىض معظم لحظات حياته يف
إلقاء الخطابات وجمع التربعات وعقد الندوات وتأسيس املعاهد واملؤسسات الرتبوية ورياض األطفال التي
ما أن تفتتح حتى تغلق ألسباب مالية أحيانا ً وسياسية أحيانا ً أخرى .وكان تأثريه عرب الكتابة والتأليف بالغ
األهمية واألثر ،ومع أنه لم يحقق نجاحا ً باملعنى الشخيص للكلمة فإنه استطاع أن يحدث يف حقيقة األمر
ثورة تربوية جبارة يف ميدان الرتبية يف رياض األطفال .وأصبحت رياض األطفال بفضل فروبل ظاهرة عاملية
ثم إنسانية باملعنى الكوني .وما أن تذكر اليوم مفاهيم مثل رياض األطفال أو حدائق األطفال حتى تقفز إىل
ذهن املرء جهود هذا الرجل العظيم الذي وهب اإلنسانية إنجازا ً تربويا ً رائدا ً هو رياض األطفال التي أصبحت
اليوم قدر الحياة الرتبوية يف مختلف أنحاء العالم .وأصبح تقدم هذه الرياض مؤرشا ً كبريا ً عىل تقدم املجتمعات
والحضارة اإلنسانية يف مختلف أنحاء املعمورة.

 - 3مؤثرات العقيدة التربوية عند فروبل:

لعبت حياة فروبل االستثنائية بفصولها املحزنة واملرشقة دورا ً خطريا ً يف تكوينه اإلنساني والعقائدي.
فوفاة األم وهو صغري يف سن املهد وقسوة األب وحنان زوجة األب ثم نفورها منه وهذا الحب الذي أغدقه عليه
خاله ملدة خمس سنوات ثم هذا االنقطاع .كان أثره بليغا يف تكوين شخصية فروبل .لقد عاش طفولة معذبة
بدأها القدر بحرمانه من حنان األم الغالية ،ثم تضاعف هذا الحرمان بإهمال األب ،ليجد نفسه بني أيدي الخدم
وعنايتهم حتى هؤالء رفضوه وعذبوه وأهملوه .وكأن هذا الحرمان وهذا اإلهمال قد ولد يف نفسه شعورا ً دفينا ً
بعطفه عىل األطفال وحبه لهم بال حدود .وكأن لسان حاله يقول يجب أن يكون لألطفال ما ينعمون به وليس
عليهم أن يتجرعوا كأس الحرمان ومرارة التعذيب وقسوة اإلهمال .لقد كان حاله يف هذا األمر هو حال جان
جاك روسو الذي تم ّرس بكل فنون الحرمان والشقاء ،إذ حرم من والدته يف األسبوع األول ،وحرم من عطف
أبيه ،وهو األب الذي أثقل عليه الزمن باملصائب والويالت .وألنهما حرما من عطف األبوين وتعرضا للشقاء كان
يريدان يحققا السعادة لكل أطفال العالم .وعىل هذا األساس رسم كل منهما عقيدة تربوية تريد أن تؤسس
لألطفال حياة تربوية مفعمة بالعطاء مسكونة بالحب فياضة بالجمال.
وكأن الطبيعة هي ملجأ املعذبني واملقهورين ،والطبيعة يرمز لها باألم املعطاء وملا كان قدر فروبل
أن يحرم من حنان األم كان قدره يف القطب اآلخر أن يمتح من عطاء األم الكربى وهي الطبيعة التي تغمرنا
بالحنان .يف غياب األم لجأ فروبل إىل الطبيعة وبدأ يشعر بدفئها وجمالها وعطائها ،وكان عليه أن يعوض
بحنانها حنان األم املفقود .نعم كانت الطبيعة مالذه وسلواه حيث وجد يف أحضانها دفء الشمس وزقزقة
العصفور وحفيف األشجار وأريج الورد واألزهار ،وكانت السماء بما فيها من نجوم وضياء رصخة عميقة يف
وجدان فروبل .لقد صقلته الطبيعة وأغدقت عليها محاسن عطائها فنمّ ت فيه كل املشاعر اإلنسانية النبيلة،
واستقام له حب األطفال والبحث عن العطاء فتفجر فيه هذا العطاء الذي تمثل بإبداعاته وعقيدته الرتبوية
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التي كانت سيالً يتدفق ويغني تاريخ الرتبية بجميل العطاء .نعم هذه هي الطبيعة والطبيعة الرحيمة هذه
كانت من أرسار إبداعه وعطائه.
ويف اتصاله الح ّر األصيل مع ثقات الفكر اإلنساني ،نجد ينبوعا ً آخر من ينابيع عبقرية فروبل .لقد تأثر
بأعمال املربني وال سيما جان جاك روسو يف كتابه إميل ،كان تأثري بستالوتزي يف مذهبه الرتبوي عظيم األثر،
ويشار بالبنان هنا إىل تواصله املبارش مع أستاذه الكبري بستالوتزي يف أيفردون حيث أتيح له أن يشاهد ويجرب
ويالحظ عن كثب خالصة أعظم تجربة تربوية يف تاريخ اإلنسانية .وقد تأثر أيضا ً بعدد من املفكرين الرواد مثل
فرنسيس بيكون( )1626-1561وجون لوك ( )1704-1632وكانط ( )1804-1724وشيلنج ()1854-1775
ويبدو تأثري هؤالء املفكرين بعيد املدى يف فكر فروبل ويف عقيدته الرتبوية.
ولقد أتيحت لفروبل فرصة ذهبية يف متابعة تحصيله الجامعي يف مرحلة متأخرة من العمر وكانت
دراسته هذه نابعة من إيمانه العميق بأهمية اإلعداد الذاتي والعلمي ملهنة الرتبية .وهذا أيضا ً منحته فرصة
متميزة يف أن يكوّن ذاته وينمي مذهبه الفكري يف اتجاه اإلبداع واالبتكار والتجديد يف عالم الطفولة.
وال نستطيع يف نهاية األمر أن نتنكر للجوانب الفردية يف شخصية فروبل الذي عرف بولعه الكبري
للمعرفة وعشقه العظيم للعلوم وهوسه الكبري يف املطالعة وصدقه النادر يف التحصيل العلمي يف مجال الطبيعة
والرياضيات والهندسة والزراعة .وكان يف سبيل هذا الطموح وهذا التعطش الكبري يبذل الغايل ويضحي بأنفس
ما لديه من أجل أن يروي ظمأه الكبري إىل املعرفة .كم مرة أنفق كل ما يملك من أجل أن يلبي الحاجة املعرفية
لديه يف الجامعات .يف كل ما سبق تكمن الخلفيات األساسية لإلبداع الفكري الذي حققه فروبل يف مجال تربية
األطفال ويف مجال بيداغوجيا الطفولة.

 - 4العمق الفلسفـي املثالي لنظرية فروبل:
 - 1 - 4وحدة الوجود:
لقد تشكلت العقيدة الرتبوية عند فروبل بمعايري فلسفية تتبدى يف مختلف أبعاد نظريته الرتبوية
ويف مختلف تجلياتها .فاألنساق الفلسفية يف نظريته واضحة الظالل عميقة األبعاد .وقد كان لهذه األسس
الفلسفية دورا ً كبريا ً يف تمكني فروبل من صوغ تفكريه الرتبوي بدرجة عالية من التنظيم والتماسك وذلك عىل
خالف ما وجدناه عند بستالوتزي الذي ارتهن إبداعه الفكري بالتجربة الرتبوية املنظمة .يف املنظومة الفكرية
والرتبوية عند فروبل تظهر هذه النزعة املثالية للفلسفة األملانية ممثلة بأعمال شيللر  Schillerوأعمال شيلنج
 Schellingوجوته  Goetheوكانط  Kantوغريهم من الفالسفة املثاليني الذين أكسبوا نظرية فروبل درجة
عالية من اإلتقان والعمق واألصالة .وقد عزز هذا الطابع املثايل يف فكر فروبل نزعته الدينية واإليمانية وتأثره
الكبري بوالده الذي كان كبري األساقفة يف املنطقة التي عاش فيها ،وال يمكن لنا أن ننىس تأثره بالطبيعة الذي
فرض عىل تكوينه النفيس طابعا ً تأمليا ً إيمانيا ً مميزاً.
ينطلق فروبل يف فلسفته من مبدأ وحدة الوجود فالكون واحد من حيث الصانع ومن حيث التجانس
يف طبيعة خلقه .ومن يتأمل يف طبيعة هذا الكون تأمالً طبيعيا ً وعقليا ً عليه أن يكتشف عظمة الله وعظمة
خلقه .فالطبيعة محك يصقل النفوس ويزيل عنها غبار الزمن ويضعها يف محك اإليمان بالله ووحدة الوجود.
فالله كما يراه فروبل متأثرا ً بنزعته املثالية ،روح مطلق يدرك ذاته بذاته ويشتمل يف ذاته عىل غايات الوجود
والخلق والتكوين وبالتايل فإن الطبيعة واإلنسان يندمجان يف وجدود الروح املطلق .وهذه الحقيقية الروحانية
هي منبع جميع مظاهر الحياة والوجود ( .)2وهدف الرتبية كما يراه فروبل يتمثل يف قدرة الفرد عىل إدراك
هذا الوجود الروحي املطلق واندماجه فيه عىل نحو كامل .وبالتايل فإن هذا االرتباط بالعنرص الروحي يمكن
اإلنسان من معرفة شمولية بجميع مظاهر الوجود الحقيقي وذلكم هو هدف الرتبية األسمى .وهنا تأخذ
الرتبية يف فكر فروبل طابعا ً إيمانيا ً مثاليا ً بأهدافها واتجاهاتها العامة.
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فالشعور الديني يسجل حضوره يف كتابات فروبل كلها وهذا الشعور الديني ليس شيئا ً عارضا ً بل هو
جوهر نظامه الرتبوي ،فكل مخلوق وكل يشء يف الطبيعة يؤكد عىل وجود الله وعىل عظمته .وغاية الرتبية هي
إدراك هذا َ
القدَر وتوحيد هذا الجوهر مع املطلق.
فالطبيعة تدل الطفل عىل وجود الله وحضوره يف مختلف تجلياتها ،فاألشياء جميعها صدرت عن الوحدة
املقدسة عن الله ج ّل جالله ،والله هو املصدر الوحيد لجميع األشياء التي تنتظم يف وحدة الوجود ،ومن هنا كان
تشديده عىل رضورة دراسة الطبيعة والتأمل فيها منهجا ً تربويا ً أصيالً يف نظريته .وعىل هذا األساس يستند يف
تأكيده عىل أهمية دراسة الطفل للطبيعة والنباتات والحيوانات .وقد اعتقد بأن الوحدة ذاتها موجودة يف العالم
غري العضوي الذي يصبح رمزا ً عند الطفل لكل الوحدة العليا ،وحدة الفكر والحياة .وقد قال بوجود وحدة عليا
بني الفرد واملجتمع اللذين يكونان يف الواقع حياة عضوية واحدة كربى من واجب املدرسة تمثيلها ،وهكذا
تصبح املدرسة بالنسبة للطفل مجتمعا ً يكتشف فيه كل العالقات االجتماعية بشكل رمزي بسيط.
فالرتبية هي منطلق التقدم االجتماعي واإلنساني وهي أيضا ً أداة لنمو الفرد .ويف حياة الفرد عينها
توجد هذه الوحدة الفلسفية بني مراحل الطفولة والشباب والرجولة .وألن املدارس يف عرصه قد أخفقت يف
إدراك طبيعة هذه الوحدة وأهميتها فإن عملها أخذ طابعا ً شكليا ً مفرغا ً من أي محتوى أو مضمون .ومن
صلب هذا التصور للوحدة القائمة يف مظاهر الكون واإلنسان استطاع فروبل أن يصقل مفهومه عن النمو
العقيل والسيكولوجي للطفل وانطلق إىل تأكيد أهمية وحدة املعرفة والعاطفة واإلرادة واإلنسان .ومن هنا فإن
الرتبية واستنادا ً إىل قانون الوحدة واالستمرارية تصبح تكييفا ً مستمرا ً متقدما ً للفرد مع الحياة التي يس ّ
طرها
يف الوجود .فالرتبية تسعى للكشف عن هذا التجيل املقدس للوجود الروحي يف طبيعة األشياء ويف مكونات
الوجود بمختلف مظاهره الروحية واملادية .ألن الطبيعة والكائنات ال تعدو أن تكون مظهرا ً من مظاهر وجود
الله سبحانه وتعاىل وبالتايل فإن الكشف عنها هو كشف عن الله وتوحيد له وإقرار بكليته وعظمته ووحدانيته.
فالطبيعة تكشف للطفل حقيقة الله وتنبئ عن وجوده.
يقول فروبل يف تفسري هذا الوحدة املقدسة ويف غاية وجود األشياء « إن مصري جميع األشياء وأعمالها يف
حياتها تهدف إىل أن تكشف عن جوهرها ،وهي بذلك تكشف عن وجودها املقدس»( .)3من هذا املنطلق يمكن
تفسري ذلك الشعور الديني العميق الذي يتخلل جمع أعمال فروبل ويمكن أيضا ً أن ندرك هذه النزعة الصوفية
التي تدعوه إىل أن يرى الله يف كل يشء ويرى كل يشء يف الله.
ويستخلص بول منرو مجموعة من العنارص الرتبوية التي تستند إىل مبدأ قانون الوحدة ووحدة الوجود
عند فروبل وهي(:)4
 - 1عن طريق هذا املبدأ يمكننا أن نفهم الرتبية فهما ً تاماً.
 - 2عن طريقه يمكننا أن نعترب الطفل النقطة املركزية لجميع العالقات الحيوية
 - 3عن طريقه يمكننا أن نحدد هدفا ً واضحا ً للرتبية كما يمكننا أن نحدد الوسائل والوسائط التي يمكن
اعتمادها يف تحقيق هذا الهدف.
 - 4إن الرتبية التي تستند إىل هذا القانون هي تربية عملية ما دامت تتطلب عمالً وتطبيقا ً مبارشاً.
 - 5مثل هذه الرتبية التي تستند إىل هذا القانون الكيل لوحدة الوجود يمكنها أن تتالءم مع كل مراحل
تكور الحياة عند الطفل يف مختلف العصور.
 - 6مثل هذه الرتبية يمكنها أن تجعل أسمى األفكار الفلسفية واألخالقية واضحة وحقيقية يف معرتك
الحياة.
 - 7إن مثل هذه الرتبية تحد من نشاط حركة العمال النامية ومن آثار عرص الصناعة الفتاكة واآللية
ألنها تقوي عقل الطفل وجسده وهذا يمكنه من حماية نفسه(.)5
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 - 2 - 4النمو عمل الرتبية:
يؤكد فروبل مبدأ االتساق الكامل بني الطبيعة الخارجية وطبيعة اإلنسان .ومن هذا املبدأ الذي شغف به
ينطلق نحو مفهوم التطور واستمرار التغري يف طبيعة األشياء ،فالوحدة ال تكتمل إال بمطالب النمو والتطور.
فالكون واحد ولكنه يتطور وينمو إىل غاياته الكربى .وهذا التطور والنمو نجده يف طبيعة العالم ويف طبيعة
اإلنسان .فكل يشء يف هذا العالم يجري إىل غاية الكمال .يقول فروبل يف هذا الصدد « إن ما يكمن يف الكل يكمن
يف أصغر أجزائه ،وما يكمن يف اإلنسانية ككل يكمن يف أصغر األطفال وأقلهم» (.)6
آمن فروبل بنظرية التطور الطبيعي والعضوي التي نجدها عند دارون وغريه من أصحاب النزعة
التطورية ،ولم يقف عند حدود اإليمان بها بل حاول أن يطبقها يف ميدان الرتبية .وتلك هي الفكرة التي انطلق
منها يف فهمه لطبيعة الطفل واتجاهات التطور يف هذه الطبيعة من دورة الطفولة إىل دورة الشباب .واملبدأ
ٍ
تال يحتوي عىل كل نشاط سبقه .وعىل هذا فالرتبية ليست إال
األسايس لنظرية التطور هذه أن كل
نشاط ٍ
مظهرا ً لعملية التطور العامة ،والتطور هنا حالة من النماء التي تمكن الفرد يف نهاية األمر من إدراك وحدة
الوجود بوصفه منتميا ً إىل هذه الوحدة .إنه النمو الذي يسمح للفرد أن يدرك العالم وأن يمتلك وعيا ً بتجليات
الوحدة اإللهية يف الوجود .فعملية النمو هذه تجعل الفرد قادرا ً عىل اكتشاف عنارص الوحدة بني وجوده ووجود
الطبيعة مندمجان يف وجود واحد الوجود الذي هو الله سبحانه وتعاىل.
وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا بأن جوهر نظريته الرتبوية التي تتبدى يف كتابه الرئيس تربية اإلنسان
يعتمد عىل نظرية الوحدة والتطور وهو يف ذلك الكتاب يقول « :الله ينمي أبسط األشياء وأقلها كماالً ،وينظمها
يف مجموعات صاعدة وفقا ً لقوانني خالدة ذاتية األساس والنمو» .وما الرتبية إال تحقيق العملية التطورية يف
مرحلتها العليا وكما تتجىل يف الفرد البرشي»( .)7فالرتبية هي عملية نمو يتمكن فيها اإلنسان من تحقيق
معنى الحياة وغايتها .فالرتبية عملية حياة تدفع حياة الكائن نحو النمو واالتساع حتى يستطيع أن يرتبط
بالطبيعة واملجتمع.
ومن أجل مزيد من التبسيط نقول بأن الرتبية عند فروبل هي سعي إليصال الطفل إىل مستوى كماله
وهي الحالة التي يستطيع فيها أن يتأمل األشياء ويدرك طبيعة الخلق ووحدة الوجود وأنه ال يعدو أن يكون
جزءا ً من هذا العالم الواحد ،وأن الله تعاىل هو مصدر الوجود ومصدر الوحدة ،حيث يتجىل يف طبيعة األشياء
كما أن مكونات الوجود تدل عىل عظمته ووحدته.
 - 3 - 4الن�شاط الذاتي منطلق العملية الرتبوية:
ينطلق فروبل يف فهمه للرتبية عىل أنها عملية انبثاق داخيل لنسق من القوى النفسية الكامنة يف األعماق
الداخلية للطفل .فالرتبية عملية دينامية تنطلق وفقا ً لديناميات حركة نمائية داخلية يف الطفل .وهذا يعني أن
القوى التي تحرك الفعل الرتبوي يف الطفل هي قوة داخلية وليست خارجية .وهو يف هذا الخصوص يماثل بني
نمو الطفل ونمو النبات الذي تحركه عوامل داخلية( .)8فالنشاط الذاتي هو جوهر الحياة وهو طاقة غرستها
الطبيعة يف كيان الطفل .والنشاط الذاتي هو العملية التي تتيح للفرد أن يحقق طبيعته الخاصة .وملا كان الفرد
ال يستجيب إال لنداء القوى التي يشعر بأنها تنبع من أعماقه ،وال يلبي نداء القوى املفروضة عليه من الخارج،
فإن هذا النشاط يكون حرا ً طليقاً ،ويمكن أن نطلق عليه النشاط الذاتي ،وملا كان هذا النشاط حرا ً يجري وفقا ً
لقوانني طبيعية معينة ،فإنه ملن املمكن قبول هذا املبدأ وصياغة هذا القوانني التي يتحرك هذا النشاط الذاتي
بموجبها ،وقبولها هاديا لنا يف جميع أعمالنا الرتبوية»( .)9ومن هذا املنطلق يؤكد فروب يف أكثر أعماله ويف
مختلف مجاالت التعبري عن نظريته عىل أهمية مبدأ النشاط الذاتي للنمو والرتبية عند الطفل.
فاملبدأ األول واألكثر أهمية يف نظرية فروبل الرتبوية يتمثل يف قوله بالفاعلية الذاتية الكربى للنفس
اإلنسانية ،والنفس اإلنسانية ليست صندوقا ً تتكدس فيه املعارف واملعلومات كما هو شائع يف التعليم الذي
كان سائدا ً يف عرصه .فالرتبية وعىل خالف ذلك منظومة من األفاعيل الداخلية الهادئة واملتدرجة يف أعماق
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النفس اإلنسانية .والتعليم هو حركة تطورية يتم عربها االنتقال من البسيط إىل املركب ومن املحسوس إىل
املجرد بشكل يتفق مع طبيعة الطفل وحاجاته.
فالنشاط الذاتي للطفل هو العملية التي تحقق له جوهر طبيعته الخاصة وهي التي تساعده يف بناء
عامله الخاص وتصوره املتكامل للعالم الخارجي .فالرتبية عملية مستمرة هادفة تسعى إىل تمكني الطفل من
إدراك الطبيعة أو العالم الحيس ثم تحدو به إىل التعرف عىل طبيعته الخاصة ،وعرب هذه العملية يصبح جزءا ً
من حياة الطبيعة اإلنسانية كلها .ويريد فروبل يف هذا السياق أن يدلل عىل أن تحقيق هذه الغايات ممكن إذا
كان الفرد ينطلق عرب فعالياته الخاصة ومن منطلق حريته الداخلية ،وعىل خالف ذلك إذا كان محرك الطفل
وبواعث نشاطه ناجمة عن قوى خارجية فإنه لن يبلغ غايته ولن يحقق تواصله مع الطبيعة ولن يكتشف
الناموس الكوني الساكن يف أعماق اإلنسان.
يتحدد النشاط الذاتي للطفل عرب منظومة من الدوافع الذاتية ،وتطور الطفل مرهون بتطور قواه
الذاتية ،ويف هذا يتحقق هدف الرتبية وتسمو غايتها .ويأخذ هذا النشاط طابعا ً رضوريا ً يفرض نفسه ألنه نابع
من طبيعة األشياء ومن قانونية الوجود .ألن الطبيعة الذاتية للفرد تفرضه وتقتضيه ،ومع أهمية الرضورة
الطبيعة يف هذا النشاط فهو نشاط ح ّر ألنه يستجيب لقوة داخلية تفرض وجودها يف طبيعة الطفل الداخلية.
ولهذا سمي هذا النشاط بالنشاط الذاتي .وهذا النشاط يف املحصلة ح ّر وحتمي بقدر ما يصدر عن داخل الفرد
وبمقتىض حاجاته وحتمي بمقدار ما تفرضه القوانني الخاصة بطبيعة اإلنسان نفسه.
فالقانونية الداخلية الذاتية التي تحكم سلوك الفرد ودورة نمائه تشكل قانونا ً كليا ً للرتبية والفعل
الرتبوي وهي التي يجب أن يهتدي بها يف كل نشاط تربوي ممكن ومحتمل .وهذا يعني يف املحصلة أنه يجب
عىل التعليم أن يصدر عن منابع الطاقة الذاتية املتفجرة يف داخل الطفل وأن تكون الرتبية تتابعا ً يف انساق أفعال
ذاتية تعرب عن حرية الطفل وغاية نمائه الحر نحو االتحاد مع الطبيعة والله وتحقيق جوهره اإلنساني.
وينبثق عن فكرة الجهد الذاتي يف التعلم أن الرتبية عملية حياة مستمرة نمائية تأخذ مجراها يف طبيعة
الطفل .فالرتبية وفقا ً لهذا املنظور ليست إعدادا ً للمستقبل بل هي الحياة عينها يف دوراتها املستمرة املتنامية.
فالرتبية عملية نمو ونماء وتطور تهدف إىل تحقيق االتحاد بني الطفل والعالم ويف تحقيق هذا االتحاد تتكشف
جوهر الطفل وتتحقق غايته من الوجود.
يقول فروبل متحدثا ً عن مبدأ النشاط الذاتي يف املستوى الرتبوي واملدريس « إن النتائج الطيبة للرتبية
الحقيقية تتوقف عىل مدى إيمانك بأن شعور الطفل ك ُّل قائم بذاته ،كما تتوقف عىل تعهد هذا الشعور وتنميته
وتقويته وتعزيزه ،مع تجنب االعتداء عليه أو تعكري صفوه بأي صورة من الصور .فالنشاط الذاتي يف نظر
املدرسة معناه رغبة الطفل يف أن يندمج يف حياة غريه ،ويف الحياة املحيطة به ،ورغبته يف املساعدة يف مظاهر
النشاط العامة ،ويف الكشف عنها واملساهمة فيها ،ويف خلق الروابط بني مظاهر نشاطه ومظاهر نشاط الغري
وأساليبه يف العمل .وذلك هو الكشف الذي تتكون منه املعرفة .وكل هذا يشمل ألوانا من النشاط الذاتي الذي
يجدر باملعلم أن يغتنمها ويتخذ منها دوافع لتلك العمليات املدرسية التي يرغب فيها»(.)10
 - 4 - 4فـي تربية الإن�سان:
يف مختلف أعمال فروبل يتجىل حبه العميق والشامل للطفولة واألطفال شأنه يف ذلك شأن روسو
وبستالوتزي كما تتجىل رؤيته الكونية يف وحدة الوجود وتناسق الكون يف تدفق كوني صادر عن الله بوصفه
أصل الوجود وباعث الخلق .ومن بني مؤلفاته الكثرية تربز أهمية كتابه العظيم تربية اإلنسان Education
 of manوهو الكتاب الذي نرشه يف كيلخو  Kailhauعام 1826؛ يضمن فروبل هذا الكتاب منظومة تصوراته
الفلسفية وأكثر مبادئه الرتبوية أهمية وخصويص ،ويتعرض فيه أيضا ً إىل مرحلة الطفولة وأهميتها ،ويصف
الهدايا التي يقدمها لألطفال وإىل دور هذه الهدايا يف بناء الطفل ويف تشكيله ذهنيا ً وعقلياً .ويتضمن الكتاب
تصورات ومقوالت فروبل الرتبوية حول مفهوم الرتبية وغاياتها وعملياتها وطرائقها .ويتضمن املؤلف ستة
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فصول مركزية تدور حول مذهبه الرتبوي وال سيما فكرة وحدة الوجود ،ومرحلة الطفولة املبكرة ،واملراهقة
عند اإلنسان ،واإلنسان بوصفه عاملا ً ومتعلماً ،وعلوم الرتبية ،والصلة بني املدرسة واألرسة.
يبدأ فروبل كتابه يف االستدالل عىل وجود القانون الكيل الذي يحكم وجود الكون واألشياء وهو قانون
الوحدة الكوني أو وحدة الوجود ويقول يف هذا «هناك قانون كيل أبدي يكمن ويسيطر عىل جميع األشياء،
وأن كل إنسان ذي عقل مفكر ال بد له أن يكون مسكونا ً بهذه الفكرة ومتشبعا ً بها وقانعا ً بأنه ليس هناك
سواها»( .)11ويعني فروبل بهذا القانون الوحدة اإللهية التي تتخلل األشياء وهي وحدة يشعر بها اإلنسان
عن طريق التفكري واإليمان وال تخفى عليه أبداً.
ويف هذا الكتاب يؤكد فروبل عىل أهمية الطابع الرمزي للرتبية ألن األشياء تأخذ طابعا ً رمزيا ً فإنه يمكن
إدراك الله ووحدة الوجود عرب فعاليات رمزية تربوية محددة .فالكرة عىل سبيل املثال ترمز إىل الوحدة والكمال
والقوة يف مختلف األشياء وهو يقول يف هذا الخصوص «بما أن القوة تولد نفسها وتتحرك عىل نحو واحد بحرية
وبالتساوي يف جميع االتجاهات فإن ظاهرها املرئي ونتيجتها املادية هي الكرة»(.)12
يبني فروبل يف كتابه هذا أن النمو من زاوية تربوية ال يعني زيادة يف الكم بل زيادة يف تعقيد البناء
كما يعني زيادة يف القوة ومهارة األداء ،فالعقل يكتمل يف نمائه عندما تكتمل قوته ومهرته يف تمثل املعرفة
واستخدامها .وفيما يتعلق بالكيفية التي تتم بموجبها عملية النمو فإن فرويد يرجعها إىل مقولة النماء
الوظيفي متأثرا ً باملدرسة البنيوية الوظيفية وهو يف هذا السياق يرى إهمال أي عضو من أعضاء الجسم يؤدي
إىل اضمحالله وأحيانا ً إىل اختفائه ،وبالنتيجة فإن اختفاء هذا العضو ال يبقى ظاهرة يف حدود الفرد بل تتوارثه
األجيال املتعاقبة الصادرة من نسل الفرد املعني وهذه الظاهرة تسمى وراثة الصفات املكتسبة التي نجدها
واضحة عند المارك يف كتابه وراثة الصفات املكتسبة وعند ودارون يف كتابه أصل األنواع( .)13ومن هذا املنطلق
يدعو فروبل املعلمني واملربني إىل تنمية أحاسيس الطفل ومشاعره الداخلية عرب املالحظة والتدريب واملمارسة.
ويف دائرة هذا الكتاب يعلن فروبل هدف الرتبية وغايتها ويحددها عىل نحو أخالقي وطبيعي .فالرتبية يف
عرفه هي الوصول إىل الحكمة والحكمة هي أرقى هدف عند اإلنسان ويتمثل هذا يف توجيه اإلنسان إىل االتحاد
مع القانون الكيل مع الذات اإللهية عرب توحده مع الطبيعة.
ونجد فروبل يف هذا الكتاب يؤكد دون انقطاع وبإلحاح شديد ال يتوقف عىل أهمية تطوير حواس الطفل
وتنمية طاقاته الحسية وفقا ً لقوانني النمو الطبيعي .وهو يف ذلك يركز عىل قانون التناقض يف تطوير حواس
الطفل وقواه الداخلية .ويتمثل هذا القانون يف التضاد القائم بني األشياء كما هو الحال بني اللون األبيض
واألسود وبني الحار والبارد وبني الكبري والصغري والرشق بالغرب .ويرى أن استخدام هذا القانون يمكن املربي
من تنمية اإلمكانيات الحسية للطفل بصور طبيعة مؤكدة ألن األشياء كما يراها فروبل تكون أكثر وضوحا ً
عندما تقارن بأضدادها .فعندما نجري املقارنة بني األسود واألبيض يسهل عىل الطفل فهم اللونني معا ً ألن
االرتباط القائم يف معرتك التضاد يجعل املعرفة أكثر وضوحا ً وبساطة.
وفيما يتعلق بالحواس يبني فروبل أهمية حاسة السمع من حيث االبتداء فهي الحاسة األوىل التي تنمو
عند الطفل وتليها حاسة البرص التي تتكامل مع حاسة السمع وبالتايل فإن نمو هاتني الحاستني يساعد
املربني يف تنمية روح الطفل وعقله ومهاراته أيضاً .وتتنامى مختلف الحواس واألطراف يف تناغم مكثف يمكنان
الطفل يف النهاية من السيطرة عىل ذاته وفهم األشياء وإدراكها ويتوج هذا النمو بقدرة الطفل عىل الوقوف
الذي يستخدم فيه مختلف حواسه وطاقاته الحسية لتحقيق التوازن املنشود.
ويعد اللعب أهم وسيلة وأداة يف تطوير شخصية الطفل .واللعب هو صيغة متقدمة وعفوية من النشاط
الذاتي يف حياة الطفل .وعن طريق اللعب يستطيع الطفل أن يحقق أقىص درجات نموه وتكامل شخصيته.
ويضفي فروبل عىل اللعب مظهرا ً روحانيا ً ألنه يمنح الطفل السعادة والحرية والرضا والتوازن الداخيل .واللعب
نشاط مكثف يؤدي يف النهاية إىل تأهيل الطفل اجتماعيا ً وروحيا ً ويمكنه من االنخراط يف املستقبل يف حياة
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الجماعة ونشاطاتها ،وهذا يعني أن اللعب هو استعداد للحياة املستقبلية .وهو يؤكد بال تردد بأن شخصية
الراشد هي تكثيف ملرحلة الطفولة املبكرة وأن الراشد ال يعدو أن يكون يف شخصيته األساسية سوى خالصات
رمزية ملرحلة الطفولة «ومهما تكن شخصية الراشد والصيغة التي تتجىل فيها فإن سمات هذه الشخصية
تعود إىل خربات الطفولة وتكثيفاتها الرمزية»( .)14وباختصار يعد اللعب من أهم مظاهر النشاط العفوي عند
الطفل ،وهو أساس العملية الرتبوية يف السنني األوىل من حياة الطفل ،والطفل يتمثل العالم عن طريق اللعب،
ومن خالل اللعب يستطيع املعلم إعطاء الطفل تفسريا ً ألغلب أوجه الحياة وفعالياتها املختلفة ويستطيع
منحه اإلحساس باالستقالل والتعاون املتبادل ،وتزويده بروح املبادرة والتشويق

 - 5أغاني األمهات:
ترك لنا فروبل كتابه العبقري املوسوم بـ « :أغاني لألمهات وللحضانة Songe for mother and
 »for Nurseryويأتي هذا الكتاب حصادا ً لتجربته الرتبوية التي استمرت ملدة ثالث سنوات من التعليم يف
رياض األطفال التي أنشأها يف بالنكربج  Blankenbergوردلشتات  Rudolstadtوجري  Geraونجد فيه
أيضا ً بلورة حقيقية لتجاربه السابقة يف ميدان الرتبية والتعليم .وخالل هذه التجربة جمع فروبل منظومة
كبرية من أغاني الطفولة وضمنها كتابه هذا مع عدد كبري من الصور والرسوم وغريها ثم قام بتنظيمها
وإعدادها بطريقة تربوية ال تخلو من ذكاء وعبقرية ووظفها يف خدمة تربية األطفال الصغار يف الروضة أو
يف أحضان األرسة عند األمهات .ويف إحدى الرسائل التي بعث بها فروبل إىل أحد أصدقائه يف عام  1841يحدد
الغرض والغاية من هذه األغاني ومن توظيفاتها الرتبوية .لقد أراد فروبل عرب هذه األغاني وهذه الرسوم
والصور أن يساعد األمهات يف تنمية حواس الطفل وأعضائه ومشاعره الداخلية ،وأراد لها أيضا ً أن تساعد
األمهات واملعلمات يف أداء دورهن الرتبوي عىل أكمل وجه.
ويتضمن الكتاب مجموعة من األلعاب تم رشحها بشكل جيد يرتتب فيها عىل املعلمة أو األم أن تجعل
الطفل يغني وهو يلعب ويحرك جسد وينطلق يف دائرة املشاركة مع اآلخرين .وهو يف كثري من األحيان يصف
مراحل اللعبة وطريقة الغناء والفائدة املرجوة من ذلك كله ويحدد بصورة ذكية منظومة من الكيفيات التي
يجب عىل األم أن تتخذها يف تربية األطفال والعناية بهم .وال يخفي فروبل أن هذا املؤلف كان موجها ً إىل األمهات
ولكنه وجده مرشوعا ً من أجل الروضة حيث يمكن ملعلمة الروضة أن تعتمده كليا ً يف ممارستها الرتبوية وهو
مؤهل ليقدم لها عظيم املساعدة يف فعلها الرتبوي .فاألغاني التي يتضمنها الكتاب تعرب عن مختلف وجوه
الحياة اليومية لألرسة والطفل فهناك أغاني تخص النجار والحشاش وبائع الجرائد وبائع الحليب والبقال
والقطة والكلب والرحلة والكاهن والله والكنيسة ومختلف نشاطات الحياة اليومية .وهنا يستطيع الطفل عرب
هذه األغاني والحكايات املنشودة أن يفهم املحيط والوسط وما يدور فيه وأن يمتلك هذا املحيط بوعي عفوي
إنسيابي يتهادى عىل أنغام األغنيات الجميلة.
وقد ترك فروبل مجموعة كبرية من املقاالت والرسائل الرتبوية التي جمعت ونرشت عىل اختالف أهميتها
ومستواها يف نسق عقيدته الرتبوية .ولكنه أودع معظم أفكاره وأهمها يف كتابيه تربية اإلنسان وأغاني األمهات.

 - 6رياض األطفال:
تهدف رياض األطفال ،كما يعلن مؤسسها ،إىل إحاطة الطفل ببيئة مثالية لتحقيق نموه وازدهاره
وهذا يعني توفري مختلف عنارص النمو واالزدهار عند الطفل .ونقطة البداية كما بيّنا يف أكثر من موضع
تنطلق من ميول الطفل الطبيعية ونزعاته الوجودية ،ومنهج االنطالق ينبثق من أهمية النشاط الذاتي للطفل.
وهنا يؤكد فروبل عىل ثالثة منظومات أساسية يف تنمية الطفولة وهي الحركة ،والغناء ،واللغة .وال ينكر أحد
أن فروبل كرس حياته العلمية كلها يف تنظيم املواد التعليمية وإبرازها يف أشكال مختلفة كاللعب والنشاط
الرتكيـبي والقصص والغناء والحركة .فالفكرة األساسية يف رياض األطفال هي تمكني الطفل من التعبري
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عن ذاته وتحقيق نموه .ومن أجل هذه الغاية يعتمد عمل الروضة عىل النشاط الذاتي الحر للطفل .وهنا يؤكد
فروبل بأن الهدف الرئيس ليس الحصول عىل املعارف بل تحقيق نمو الطفل ذهنيا ً وروحياً.
يؤكد فروبل عىل أهمية اإلشارة واألغنية واللغة بوصفها الصيغ األساسية التي تمكن الطفل من التعبري
عن مشاعره وأفكاره يف الروضة .وينوه إىل أهمية التنسيق بني هذه الوسائط بقدر اإلمكان ،فالطفل يجب
أن يعرب عن األشياء بلغته وبواسطة األغاني والحركات والصور وعن طريق بناء أشياء بسيطة من الورق
واملكعبات والصلصال وغريها من املواد املناسبة .وعىل هذا الشكل تعطى األفكار ويستثار الفكر وينهض خيال
الطفل وتنمو حواسه وتتكامل طبيعته األخالقية .وشدد فروبل عىل أهمية الهدايا واألعمال إىل جانب األغاني.
ويتضح أن أغلب النشاطات يف رياض األطفال تعتمد عىل األلعاب والهدايا التي تحمل خصائص رمزية .وهذه
الهدايا تقدم للطفل تباعا ً بشكل منظم وعىل نحو تدريجي .ويف الوقت الذي يتقن فيه الطفل جميع خصائص
اللعبة تقدم له اللعبة الثانية حتى يستويف أغلب األلعاب املمكنة التي قام فروبل بتصميمها لهذه الغاية .وقد
أطلق فروبل عىل النشاطات يف الروضة مفهوم االهتمامات  Occupationsكما أطلق عىل مادة هذه االهتمامات
مفهوم الهدايا  .Giftsويتضمن منهج الدراسة يف هذه الرياض الرسم والتلوين والغناء واللعب واألناشيد والقش
والحبال والخرز التي يستخدمها األطفال يف أعمالهم اإلبداعية .كما أن املنهج يتضمن دراسة النبات والحيوان
والتعرف عىل األشياء الطبيعية يف حاضنها الطبيعي يف حدائق الحيوانات ويف الربية والحدائق والغابات.
ويعود الفضل إىل فروبل حني حوّل أفكاره املنظمة إىل أفاعيل تربوية منظمة يف داخل رياض األطفال.
ويمكن لنا تحديد أهم املبادئ التي ينتظم حولها النشاط الرتبوي يف رياض فروبل:
 - 1تشكل الحواس أساس الرتبية يف مرحلة الطفولة يف مختلف مستويات الحياة الجسدية والنفسية
والعقلية .ألن تنمية الحواس هي مبتدأ الفعل الرتبوي وهي قانونه األمثل.
 - 2التأكيد عىل أهمية الرتبية والحياة الطبيعية ألن تنمية حواس الطفل تتحقق عىل نحو مثايل بمحك
الرتبية الطبيعية ،ألن الطبيعة تشتمل عىل مختلف العنارص الرتبوية املناسبة لنمو األحاسيس واملشاعر
الطفولية.
 - 3الكشف عن قانونية الوجود أو القانونية التي تحكم الحياة يف الطبيعة ويؤدي هذا االستكشاف إىل
الكشف عن وحدانية الله ووحدة الوجود.
 - 4يشكل اللعب قانونية تربوية مركزية يف تنمية األطفال ويف تحقيق ازدهارهم النفيس والروحي.
فاللعب محور أسايس ومركزي يف رياض األطفال ألن اللعب يرتدي طابعا ً روحيا ً وإنسانيا ً ويؤدي إىل نمو
الطفل ويحقق له سعادته الوجودية.
 - 5يوجه العمل الرتبوي بموجب قانون النشاط الذاتي والتلقائي للطفل .وهذه القاعدة من أهم
القانونيات التي تحكم تفكري فروبل الفلسفي والرتبوي .فالنشاط الرتبوي يجب أن ينطلق من الداخل
وأن يتجاوب مع نوابض الحركة الداخلية لألطفال بصورة عامة .وهنا يجب عىل املربي أال يكره الطفل
عىل القيام بأي عمل ال يجد له وقعا ً وقبوال ً يف نفس الطفل .ألن أي عمل قرسي يكون مضادا ً لطبيعية
الطفل وفطرته الذاتية.
 - 6تنمية الجوانب األخالقية والروحية لألطفال ويأتي هذا االهتمام من اإليمان الكبري عند فروبل بالله
ومن تأثره بالنزعات الفلسفية اإليمانية واملثالية.
 - 7االستمرارية والتواصل يف العملية الرتبوية ألن الرتبية ال تتوقف يف مرحلة معينة بل تشكل انطالقة
مستمرة لدورات متالحقة تسعى إىل تحقيق الكمال يف الشخصية اإلنسانية .وحالة التوقف واالنقطاع
حالة سلبية تدفع الطفل خارج دائرة املطلق أو تعارض ميله الكوني نحو االتحاد مع املطلق والله
والطبيعة.
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 - 8الشمولية يف العمل الرتبوي ،وتتمثل يف شمولية العالقة مع الكون من جهة ،ويف شمولية العالقة
مع اآلخر والوسط من جهة أخرى ،فالطفل يجب أن ينمو يف الدوائر االجتماعية التي تحيط به ويف صلة
مع أقرانه وأرسته والوسط الذي يعيش فيه ألنه عرب هذه الصلة يستطيع الطفل أن يكتنه العالم وأن
يمتلكه عىل نحو ذهني(.)15

 - 7أهداف رياض األطفال:
 تهيئة الطفل للحياة املدرسية املقبلة ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو املؤسسات الرتبوية بما تتضمنهمن نشاطات وفعاليات وأنظمة وممارسات تربوية.
 بناء التفكري املنطقي عند الطفل وتطوير أدواته املعرفية عرب فعاليات اللعب والعمل والهدايا واألنشطةوالتمارين الحسية املختلفة.
 خلق التذوق الفني وبناء مشاعر اإلحساس بالجمال والحق والخري وذلك عن طريق اشرتاك األطفال يفالغناء واملوسيقا والرسم والرياضة.
 العناية بالخربات الذاتية للطفل وتطوير هذه اإلمكانية بصورة تجعل الطفل أكثر قدرة عىل فهمالوسط وأكثر تكيفا ً مع معطياته املختلفة.
 العناية بجسد الطفل وميوله الطبيعية وتقوية أعضائه وأطرافه عن طريق اللعب والعمل والحركةوالرياضة والتمارين الحسية التي تعطي لجسده مزيدا ً من القوة وتضفي عليه مزيدا ً من الجمال
واألصالة.
 تنمية النزعة االجتماعية عند الطفل والحس اإلنساني ،وتنمية اتجاهاته اإليجابية نحو اآلخر ثمتمكينه من تحقيق التوازن بني معطياته الذاتية وبني متطلبات اآلخر ،أي تحقيق املصالحة الفعالة بني
مصالحه الخاصة ومصالح اآلخرين ،بني رغبات الطفل وميوله وبني ميول اآلخرين ورضورة الحياة
االجتماعية .وهذا يعني تنمية إمكانية الطفل يف أن يجعل حياته االجتماعية أكثر تنظيما ً وتمكينه من
السيطرة عىل مسار مصريه االجتماعي .ويتضمن هذا تعويد الطفل عىل التعاون مع األطفال اآلخرين
وعىل إدراك معنى النظام وغايته يف الحياة.
 العمل عىل تنمية حب االستطالع وامليل إىل الكشف وخلق روح املبادرة املعرفية التي تجعل الطفل أكثراندفاعا ً يف تحصيل العالم وامتالكه عىل نحو نقدي.
 تمليك الطفل مهارات رضورية له يف الحياة وممهدة ملراحل الحقة مثل القراءة والكتابة والرسموالحساب .وهذا التمهيد يتم كما بينا عىل أهمية اللعب والتجربة الذاتية والنشاطات الفنية وعن طريق
املكعبات والغناء واملشاركة يف مختلف النشاطات الذاتية والجمعية املمكنة.

 - 8هدايا فروبل:
تشكل هدايا فروبل التي صممها بطريقة رمزية ذات طابع فلسفي ملحة عبقرية يف تفكري فروبل
ويف مذهبه الرتبوي .لقد وجّ ه خالص عنايته يف بناء تصورات ذكية إن لم تكن يف منتهى الذكاء عن أدوات
ووسائل تربوية تمكن الطفل من إدراك العالم عىل نحو فلسفي ومن تنمية حواسه وإدراكاته بطريقة عفوية
طبيعية وانسيابية يف اآلن الواحد .اختار فروبل ثالثة أشكال أساسية يف منظمة هداياه وهي الدائرة واملكعب
واألسطوانة .وكل شكل من هذه األشكال يحمل دالالت وخصائص رمزية تتميز بقدرتها عىل تنمية مدارك
الطفل وأحاسيسه بصورة مدهشة .وتتكون األلعاب التي صممها من جماع متنوع لهذه األشكال الثالثة.
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الهدية الأوىل:
وهو يعطي للدائرة أهمية خاصة ذات طبيعة فلسفية ،ويويص بها كثريا ً يف مجال رياض األطفال.
فالدائرة هي الشكل الهنديس الكامل ،لقد وصفها فيثاغورث وأرسطو وغريهم عىل أنها أتم األشكال وأهمها،
فالكرة يف عالم األشكال تكافئ الصفر يف الرياضيات ،وهي تنطوي عىل معاني رمزية أهمهما مبدأ السكون
والحركة ،وفيها نجد الخاص والعام ،حيث السطح الواحد وتعدد السطوح ،وفيها يكمن عنرص الظهور
وخاصة الغياب ،إذ ال يرى مركزها محورها وال يرى لها زوايا .ومن خواصها الهامة خاصتا الصدمة واالرتداد،
فما أن تصدم الكرة بحاجز حتى ترتد برسعة هائلة قرب مصدر انطالقها .وهي أكثر األشكال قدرة عىل تحريك
مشاعر الطفل ونوازعه الداخلية .وإذا كان اللعب يتجىل يف عالقة االرتباط بني الضدين أي الفعل ورد الفعل،
وتعبريا ً عن النشاط الحر للطفل وما ينجم عنه من ردود أفعال ،فإن الكرة خري من يمثل حركة الضدين ألنها
ما أن تدفع حتى ترتد فتثري دهشة الطفل وتحرك فيه نوازع الحركة واملتابعة واالستمرار والدهشة أيضاً.
تتطلب طبيعة اإلنسان من وجهة نظر فروبل أن تكون كل حركة من حركات الطفل سواء أكانت
جسمية أو عقلية ذات اتصال وارتباط بيشء من العالم الخارجي ،فإذا انعدم هذا االرتباط فإن الفرد يتحرك يف
عالم األوهام« .والطفل يف مسيس الحاجة إىل أشياء مادية يعرب فيها وبها عن إحساسه وأفكاره وينمي فيها
نشاطه الجسمي والعقيل ويشرتط يف هذه األشياء املادية أن تريض حاجات الطفل وميوله الطبيعية»(.)16
وخري كرة تقدم لألطفال يف رياضهم تكون هذه التي تحمل ألوان الطيف أو قوس قزح وهي بمشهدها
القزحي أو الطيفي هذا تبدو رائعة مبهرة وجذابة تجعل عيون األطفال تنقدح بوميض الفرحة ملشاهدتها.
وهل هناك أجمل وأبهى من مشهد ستة أطفال يلعب كل منهم بكرة تحمل لونا ً من ألوان الطيف؟ إن يف هذا
كما يقرر فروبل رمزا ً لالنسجام املطلق يف طبيعة الكون كما أنه رمز للهدوء والتكامل والسالم بني مكونات
األشياء وخصائص الوجود .ويقرر أيضا ً أن هذه اللعبة تشتمل يف بذاتها عىل ثالثة عنارص أساسية هي :الفائدة
والجمال والصدق(.)17
تتكون الهدية األوىل من صندوق يحتوي عىل ست كرات لينه من الصوف ذات ألوان مختلفة ثالث منها
تزدان باأللوان الثالثة األصلية وهي األحمر واألصفر واألزرق والثالث األخرى تزدهي باأللوان الفرعية ،أو
املركبة ،وهي الربتقايل واألخرض والبنفسجي ويتعرف الطفل عىل واحدة منها ألنها تشبه التي كان يلعب بها
يف أول األمر قبل إعطائه صندوق الكرات(.)18
يف املرحلة األوىل من عملية اللعب تؤخذ كرة زاهية اللون كأن تكون صفراء أو حمراء وتعلق بخيط يف
أعىل رسير الرضيع بحيث يسهل عليه التمتع بالنظر إليها والتعرف عىل شكلها .وبعد ميض يومني أو ثالثة
ينخفض إحساس الطفل بجمالها ولذلك فإنها توضع بني يديه فيحركها وتصحب األم هذه الحركات بألفاظها
ونغماتها ،ورغم أن الطفل لم يصل إىل الحد الذي يمكنه فهم هذه األلفاظ وتمييزها يظهر عليه التأثري بسماع
صوتها ونغماتها.
ويأخذ الطفل يف االبتسام والهتاف والدغدغة إذ يرى الكرة وهي ساكنة هادئة بجمالها وبريقها .وقد
يخيل إىل الطفل يف أول عهده بها أنها من األشياء الحية ،وعندما يكرب قليالً يتخيل أنها العصفورة أو الحمامة أو
القطة الصغرية وكلما تقدم الطفل يف السن ازداد حبا ً لها وتعلقا ً بها .وعندما يذهب إىل روضة األطفال يشرتك
مع األطفال اآلخرين يف اللعب بالكرة ويمد زميله بأفكاره حتى تتسع بذلك دائرة مخيلتهم ،وتدعم املعلمة هذا
التخيل بأن تقص عليهم حكايات عن عصفورة أو نحوه من األشياء التي تشبه يف نظرهم الكرة التي معهم
فيحرك كل كرته متنقالً بها من جهة إىل أخرى كما يفعل العصفور يف انتقاله من عش إىل آخر وهكذا.
أما طريقة تثبيت تلك األلوان يف عقول األطفال ومعرفة أسمائها فتكون يف أن تقوم املعلمة أوال ً يف تعليم
أطفالها لونا ً واحدا ً كاألحمر أو األخرض عىل سبيل املثال ،وعندما يعرف األطفال اسم هذا اللون تتأكد من ذلك
فتسألهم عن األشياء ذات اللون األحمر يف الغرفة وتكون الغرفة مجهزة بأشياء كثرية حمراء لهذه الغاية،
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وعندها يفرح األطفال ويقومون من مقاعدهم لإلشارة إىل األشياء ذات اللون املنشود وتكرر املعلمة منهجها
هذا يف التعرف عىل األلوان األخرى .والغرض من ذلك تدريب الحواس وال سيما حاسة النظر وهذا يعمق عند
األطفال اإلحساس بالجمال والفرحة ويكون لديه ثقافة جمالية خاصة باأللوان واألشكال(.)19
الهدية الثانية:
أما الشكل الثاني الذي يويص به فروبل فهو املكعب ،وليس يف اختياره يشء من املصادفة ،فالطفل يجد
متعة كبرية يف التعرف عىل خصائص املربع وهو إذ ينتقل بني املستدير واملكعب فإن يحاول أن يدرك خصائص
التباين والتجانس واالختالف بني شكلني لكل منهما ما يتميز به وينفرد .فالتشابه والتضاد بني الكرة واملكعب
يضفيان عىل أحاسيس الطفل أصالة يف تفهم األشياء وقدرة عىل املقارنة بني املتناقضات .ألنهما يمثالن الوحدة
يف االتفاق والوحدة يف االختالف .فاملكعب يمكن الطفل من التعرف عىل خصائص وحقائق أولية ترتبط بالشكل
والحجم واملساحة والعدد .ومن املفيد جدا ً استخدام الكرة واملكعب يف اللعب فنجعل الكرة تستقر عىل املكعب
يف الوقت الذي يتعذر فيه عىل املكعب أن يستقيم عىل الكرة لنبني عرب ذلك كيف يمثل املكعب املقاومة والسكون
بينما تمثل الكرة الحيوية والحياة (.)20
تتكون الهدية الثانية من صندوق يحتوي عىل ثالثة أشكال مصنوعة من الخشب الصلب وهي كرة
ومكعب وأسطوانة .وعندما تقع عينا الطفل عىل هذه الهدية يتعرف عىل الكرة ألنها كانت هديته األوىل .ويلفت
انتباهه املكعب باختالفه وزواياه وحجمه وسطوحه ويحاول أن يميز بني حركة الكرة ( التدحرج) وحركة
املكعب ( االنزالق ) وعندما يعطي األسطوانة يتعرف أيضا ً عىل أوجه الشبه بينها وبني الكرة واملكعب .والطفل
هنا يماثل بني الكرة والربتقالة وبني املكعب والصندوق الذي يضع فيه مالبسه ،واألسطوانة بالشمعة أو
بالعصا .ومن خالل العالقة بني هذه األشكال يتعلم الطفل كثريا ً عن األحجام واألشكال وخصائص األشياء.
الهدية الثالثة:
أما الشكل الثالث فهو الشكل األسطواني وهي حلقة وسطى بني الدائرة واملكعب حيث يتم اللعب وفقا ً
ملنهج العالقة بني املكعب والدائرة .وهنا يجب التأكيد عىل أبراز الوحدة بني هذه األشكال الثالثة فالطفل يمكنه
أن يدرك املعاني الفلسفية الثاوية وراء هذه الوحدة والتعدد والكثرة ويف هذا إشارة إىل قانونه الكيل وحدة
الوجود وتعدد الوحدة.
فالهدية يف هذا املستوى عبارة عن مكعب كبري من الخشب مقسم إىل ثمانية مكعبات صغرى .وتتمحور
هذه الهدية يف إعطاء الطفل صورة عن العالقة بني الكل واألجزاء وذلك من حيث الشكل ومن حيث الحجم.
ولذلك فإن الطفل يأخذ املكعب ويرى أجزاءه فيأخذ يف تقسيمه بطرق مختلفة حتى يتعرف عليه ويتضح
له الفرق بني هذا املكعب الكبري واملكعب الصغري الذي عرفه يف الهدية الثانية ..ويجب تعريف الطفل عرب
هذا املكعب أن الواحد الصحيح يمكن تقسيمه إىل نصفني كما نفعل يف الربتقالة والتفاحة والرغيف ويف هذا
املستوى يمكن للطفل معرفة مبدأ القسمة عن طريق الطول مرة والعرض مرة أخرى .والطفل يمكنه أن
يستخدم هذا املكعب املجزأ ليؤلف منه أشكاال ً جديدة مختلفة تساعده يف فهم طبيعة األشياء وهكذا تعزز
الطاقة اإلبداعية عند الطفل يف تشكيل األشياء ويف توزيعها وتحريكها بطريقة تنمو فيها حواسه وقدراته
الذهنية .ويمكن استخدام هذه الهدية لألطفال بني سني الثالثة والسادسة من العمر وهي مهمة ورضورية
جدا ً يف رياض األطفال ويف املنزل أيضاً.
الهدية الرابعة:
تأخذ الهدية الرابعة صورة مكعب كبري مقسم إىل ثمان مستطيالت تشبه علب الكربيت .ويالحظ أن
أي جزء من هذا املكعب يشابه املكعب الكبري باستثناء الحجم .ويف هذه الهدية يستطيع الطفل أن يدرك أبعاد
الطول والعرض واالرتفاع .يف هذا املكعب الجديد يالحظ أن طول كل جزء يساوي ضعف عرضه ،وهذا االختالف
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الجديد يمكن الطفل من بناء أشكال جديدة وفقا ً ملبادئ الطول والعرض واالرتفاع .وكلما كثرت األشكال
التي يستطيع الطفل تكوينها من أجزاء هذا املكعب تنوعت معلومات الطفل وازدادت خرباته .وهنا يف هذا
املستوى يجب عىل الطفل أن يدرك خصائص األشياء يف التشكيل الذي يبدعه ،وأن يكون قادرا ً عىل استغالل
جميع األجزاء ،وهذا يكسبه أيضا ً القدرة عىل وضع مخطط للتعامل مع هذه املكعبات .وتشتمل هذه الهدية
عىل فائدة كبرية يف توضيح وإكساب الطفل القدرة الحسابية األوىل التي تتعلق بالجمع والطرح واالنتقال
من البسيط إىل املركب ومن السهل إىل الصعب ومن املحسوس إىل املعقول .وقد صمم فروبل مجموعة أخرى
متتابعة من الهدايا تواكب تطور الطفل العمري والعقيل وتساعده يف تنمية ملكاته العقلية والحسية بصورة
واضحة .فالهدية الخامسة هي مكعب ينطوي عىل سبعة وعرشين مكعبا ً صغريا ً أما الهدية السادسة فهي
أيضا ً مكعب يتضمن سبعة وعرشين مكعبا ً صغريا ً عىل شكل متوازي مستطيالت .أما الهدية السابعة فتتشكل
من ثمانية وأربعني قطعة من األشكال الهندسية املصنوعة من الخشب وتأخذ هذه القطع الصغرية صورة
مربعات ومثلثات ومستطيالت ومتوازيات .وتأخذ ألوان الطيف املختلفة.

 - 9خالصة:
واجه فروبل صعوبات وتحديات حرمته من تحقيق حلمه الكبري يف بناء وتشييد رياض أطفال تناسب
طموحاته اإلنسانية الكربى .وعزاؤه يف ذلك أنه لم يتوان ولم يقرص ولم يأل جهداً .وكما يقول الشاعر العربي:
ال تلم كفي �إذا ال�سيف نبا

�صح مني العـــزم والدهــر �أبى

ومع أنه لم يحقق حلمه الشخيص فإن شهرته وأعماله وجدت صداها يف مختلف أنحاء العالم .ويكفيه
فخرا ً أنه أدهش العالم بكشفه الرتبوي العظيم يف مجال رياض األطفال بهداياه وبرامجه وأفكاره العبقرية،
وبدأ فكر فروبل ومنذ القرن التاسع عرش حتى اليوم يهيمن يف الساحة الفكرية املتعلقة بالطفولة ورياض
األطفال عند األمم والشعوب .ويف غمرة هذا كله شهدت تجاربه املثرية وأفكاره الرائعة إقباال ً منقطع النظري.
وبدأت رياض األطفال تنترش يف جميع أنحاء العالم عىل هدي نظرية فروبل وعىل منوال العطاء الفكري الذي
أغدقه يف مجال تربية األطفال والعناية بهم .ومما الشك فيه أن اإلنسانية تدين لهذا الرجل بما قدمه من إبداع
عظيم يف ميدان رياض األطفال واستحق بحق وجدارة تسمية مؤسس رياض األطفال واألب الروحي لرياض
األطفال يف العالم .وقد أصبح اسمه عىل كل لسان وفكره يومض يف عقول املربني واملعلمني يف مختلف أنحاء
العالم وال سيما يف مجال رياض األطفال.
لقد كان فروبل ،عىل خالف من سبقه ،رجل النظرية واملمارسة يف آن واحد ،وهو الذي استطاع وبدرجة
عالية من التنظيم والدقة واملنهجية أن يطبق أفكاره يف املدارس وأن يطور نظريته يف ميدان التجربة .كان
قادرا ً وبارعا ً يف االنتقال من النظرية إىل التطبيق ومن التطبيق إىل النظرية ،وهذا األمر كان نادرا ً يف عالم الفكر
واملمارسة الرتبوية .لقد كان بستالوتزي مربيا ً عظيما ً اعتمد الحدس والتجربة مجاال ً حيويا ً إلبداعه ولكنه لم
يكن قادرا ً عىل صوغ أفكاره ونظريته يف نسق نظري يتسم بالوضوح .وكان جان جاك روسو كما كان أفالطون
منظرا ً بارعا ً ولكنه لم يكن قادرا ً عىل أن يعنى بأطفاله الخمسة فأودعهم يف املالجئ.
كان فروبل مربيا ً فيلسوفاً ،وفيلسوفا ً مربياً ،وهب األطفال حبا ً ال مثيل له وقدم للرتبية نوعا ً من الفكر
األصيل الذي أغناه بالتجارب ،ووهب حياته من أجل أن يبدع لإلنسانية وأن يقدم لها كشفا ً يف مجال الطفولة
تميز بالعبقرية واألصالة والوضوح.
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