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افتتاحية العدد

اللع��ب ج��زء من إنس��انية الطف��ل ،وفيه يرى الطف��ل متعت��ه وارتياحه وش��غفه ،ويرى
التربوي��ون أن للعب قيمة تربوية ،ويؤكدون على أهميته في التعلم باعتباره أمرا ً أساس��يا ً
للنش��اط االجتماعي للطفل .ويعتبر اللعب عند كثير من املفسرين مفهوما ً غامضا ً ألنه يضم
ألوانا ً عديدة من الس��لوك التي ينبغي أن يدرس كل منها منفرداً .وتش��ير دراسات كثيرة في
مج��ال الطفولة إل��ى أن اللعب في املراحل العمرية األولى للطفل يتزايد بتزايد طاقات الطفل،
وإن من أش��هر اللعب الذي ميارس��ه الطفل في ه��ذه الفترة هو اللعب اإليهام��ي عندما يلعب
بالدم��ى .واللعب اإليهامي يس��اعد الطفل عل��ى تكيفه االجتماعي مع اآلخرين بش��كل أفضل،
ألنه يطوع الواقع لقدرات الطفل الفكرية واالنفعالية.
واللعب في حياة الطفل له وظائف متعددة ،ففيه يستكشف الطفل كنه مشاعره ،ويخفف
م��ن مخاوفه وآالمه .وقد اس��تخدم اللعب مع األطفال وس��يلة عالجية إلع��ادة توجيه الطفل
وإعادة تعليمه.
ومل��ا كان اللعب بهذه األهمية فال ضير في أن بعض الوالدين يلجؤون إلى مد الطفل بعدد
وافر من اللعب املتنوعة كي تس��عده وتش��غله عن القيام بإزع��اج الوالدين ،فاللعب حق من
حقوق الطفل ولو كان غير منتظم أو غير متكامل ،فالطفل يلعب لشىء أكثر من مجرد اللعب،
وملجرد إش��باع حاجته إلى النش��اط واالستكشاف ملا حوله ،واللعب قد يأخذ أشكاالً مختلفة
فقد يكون عدوانيا ً أو هادئاً ،أو اجتماعيا ً أو انفرادياً.
وموضوع اللعب بدأ يستأثر بأبحاث مجموعة من الباحثني الذين تنشر لهم مجلة الطفولة
العربية دراساتهم في العدد الثالث والستني .فقد اشتمل هذا العدد على أبحاث متنوعة تدور
ح��ول التعبير عن اللع��ب من وجهات نظر مختلفة قد يه��م التربويني واملتخصصني االطالع
عليها واالستفادة منها.
				

والله ولي التوفيق،
هيئة التحرير
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إصدا ٌر جديد
صدر حديثا ً عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
التقرير النهائي ملشروع:
«املسؤولية التضامنية في النظام التربوي الكويتي»

وتقص ميداني في آليات وسياسات اتخاذ القرار
وقد هدف هذا املشروع إلى دراسة
ٍّ
التربوي الكويتي وكيفية تنفيذه والتعامل معه ،واش��تملت الدراس��ة على عينة من اخلطب
األميرية التي ألقاها صاحب السمو أمير البالد منذ توليه مقاليد احلكم في عام  2006وحتى
نهاية العام  2012واملتعلقة بالتربية والتعليم.
وتضمن��ت الدراس��ة مجموعة م��ن املقترحات اإلصالحية لتحس�ين ص��ورة النظام
التربوي احلالي في دولة الكويت في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
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البحوث والدراسات

استعمال الطول واللون في رسم الشجرة للتعبير عن السعادة واحلزن
)(دراسة مقارنة عبر ثقافية بني أطفال مغاربة وفرنسيني

 برتراند طرواديك. د.أ

 بنعيسى زغبوش. د.أ

 فرنسا- جامعة األنتيل وغويانا

 املغرب-  جامعة فاس،مختبر العلوم املعرفية

 دلفني بيكار.د

 مصطفى بوعناني.د

 فرنسا-  جامعة إيكس ـ مرسيليا، PsyClé مركز البحث

 املغرب-  جامعة فاس،مختبر العلوم املعرفية

:امللخ�ص
 فإن رسم الشجرة يعتبر وسيلة للتعبير، في فهم النمو املعرفي لألطفال، بشكل عام،إذا كان الرسم يسهم
 من خالل تغيير حجم املوضوع املرس��وم واس��تعمال، من مثل الس��عادة أواحلزن،ع��ن انفعاالت أساس��ية
: تقارن دراس��تنا رس��وما ً تعبيرية أجنزها أطفال م��ن ثقافتني مختلفتني، من هذا املنطلق.األل��وان املختلف��ة
. سنة11 سنوات و7  تتراوح أعمارهم بني،مغاربة وفرنسيون
 بشكل، ال يغيرون طول األشجار، عكس األطفال الفرنسيني،أظهرت نتائج دراستنا أن األطفال املغاربة
 كما أن اس��تعمالهم لأللوان تطبعه بعض خصوصيات.) حزينة، وفق املش��اعر املرتبطة بها (س��عيدة،دال
، وخلصت هذه الدراس��ة إلى أن االس��تخدام الرمزي للطول واللون في الرس��م التعبيري للش��جرة.ثقافتهم
 إن.ال يتعلق بس��يرورة نفس��ية عامة لدرجة أنها تكون مش��تركة بني الثقافة الفرنس��ية والثقافة املغربية
 يفص��ح عن وجود متغي��رات وثوابت ثقافية في الرس��م،اس��تعمال ه��ذه اخلصائص الصورية في الرس��م
.التعبيري للشجرة

Use of Height and Color in the Tree Drawing to Express Happiness and Sadness
(A cross-cultural Study Between Moroccan Children and French Children)
Benaissa ZARHBOUCH

Bertrand TROADEC

Sidi Mohamed Ben Abdellah University,
LASCO, Fez, Morocco

Faculty of Arts and Social Sciences (HML)
University of the West Indies and Guiana (UAG)

Mostafa BOUANANI

Sidi Mohamed Ben Abdellah University,
LASCO, Fez, Morocco

Delphine PICARD

Aix-Marseille University, PsyCLE Research
Center EA 3273, France

Abstract

If the graphic contributes in general in understanding the cognitive development of
children, the drawing of a tree is a way to express basic emotions, such as happiness or
sadness by changing the size of the subject drawn and the use of different colors. From
this standpoint, our study compares expressive drawings accomplished by children
aged between 7 and 11 years, and who are coming from two different cultures:
Moroccan and French.
Results of our study show that Moroccan children, unlike French children, do not
change the size of the trees according to their own feelings (happiness, sadness). In
Addition, their use of colors is characterized by the specific features of their culture.
This study concludes that the symbolic use of size and colors in the expressive drawing
of a tree is not about a general psychological process that is likely to be shared between
French culture and Moroccan culture. Actually, the use of these graphic properties in
the drawing discloses the variables and rooted cultural characteristics in the expressive
drawing of a tree.
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()1راجع معطيات أوفى ضمن :ماك آندرو ( ،)McAndrew, 1993ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة وجمعة سيد يوسف (.)2002
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أكثر حركة عندما كان اللون بنياً ،وقضوا وقتا ً أقل فيه عندما كان اللون فاحتاً .وأدت احلجرات
ذات اللون القرنفلي ،حس��ب بروفيس��وك وراين��ي ( ،)Profusek & Rainey, 1987إلى
خفض القلق أكثر من احلجرات احلمراء .في حني توصل شوص ( )Schauss, 1979إلى أن
األحمر الوردي يس��بب االرتخاء ،وميكن استخدامه لتخفيض العدوان .وبذلك ،يتأثر سلوك
الفرد باللون احمليط به .فكيف يعبر الفرد عن مشاعره من خالل استعمال اللون؟

للجواب عن هذا الس��ؤال ،نستحضر دراس��ة كل من (Burkitt, Barrett, & Davis,
 )2004الت��ي أك��دت أن األطف��ال يس��تعملون األل��وان املفضل��ة لديه��م (األزرق ،واألصف��ر،
واألحمر) إلضفاء داللة إيجابية على رسم الشجرة؛ ويستخدمون األلوان التي ال يفضلونها
أكثر (األس��ود ،والبني) إلضفاء داللة سلبية على الرسم نفس��ه .وتعتقد بيركيت أن اختيار
األل��وان في ارتباط��ه بالداللة الوجدانية للموضوع املرس��وم ،ميك��ن أن يتعلق مبواضعات
رس��ومية ثقافية ،أو يتعلق بس��يرورة وجدانية أعم .من جانبهم��ا ،توصلت إيفيس (Ives,
 ، )1984وكل من ( )Jolley, Fenn, & Jones, 2004إلى أن األلوان الناصعة ،تستعمل
للتعبير عن الس��عادة .لكن دراس��ة بي��كار وليب��از ( ،)Picard & Lebaz, 2010أظهرت
أن األش��جار العادية ُرس��مت أساس��ا ً باألخضر والبن��ي ،باعتبارهما تلوين�ين واقعيني لهذا
املوض��وع .ويس��تخدم األطف��ال غالبا ً الرمادي ،واألس��ود لرس��م محيط الش��جرة احلزينة.
وعند رس��م الشجرة الس��عيدة ،يظهر البرتقالي ،واألحمر ،والوردي ،البنفسجي ،واألصفر،
واألزرق .وبذلك ،لم تستخدم األلوان بشكل رمزي ،بل كان استخدامها بطريقة واقعية بصريا ً
(الش��مس صفراء أو برتقالية ،والس��ماء زرقاء .)...يرى الباحثون أن استخدام األسود فقط
مت بطريقة رمزية عند اقترانه بالرس��ومات احلزينة .ذلك أن اس��تخدام األس��ود للداللة على
احلزن ،يعتبر -عموما ً  -لونا ً منطيا ً في الثقافات األوروبية (.)Pastoureau, 1992
وعلي��ه ،فإن اس��تخدام األلوان لتعيني مش��اعر متباينة يتأثر بثقافة الطفل الذي يرس��م،
عندما يس��تجيب هذا االستخدام جزئياً ،لرمزية األلوان انطالقا ً من أن الرمزية املسندة للون
األس��ود في الثقافة الغربية ،مثالً ،ترتبط بفكرة احل��داد واحلزن (Adams & Osgood,
 ،)1973; Madden, Hewett & Roth, 2000ف��ي ح�ين أن احل��داد مرتب��ط في بعض
املجتمعات العربية اإلس�لامية باللون األبيض ،وفي بعضها األخر باللون األس��ود .وبذلك،
قد يختلف التجاذب الوجداني املسند للون نفسه حسب السياق الثقافي.
 .2.1ملاذا ر�سم ال�شجرة؟
ميكن إلجراءات الرس��م أن تش��جع األطفال على إنتاج متثالتهم ،دون تدخل مباشر للغة
املنطوق��ة أو املكتوب��ة ،بس��بب الصعوب��ات التي ميك��ن أن يواجهها الطفل في ذل��ك ،إما لفقر
مخزونه اللغوي ،أو لعدم متكنه من تراكيبها .فالطفل ،حسب أرفويو ( Arfouillouxنقالً
عن“ )Chiland, 1983: 94 :ال يعبر مباش��ر ًة كما يفعل الراش��د ،م��ادام أنه غير قادر على
جتمي��ع ذكري��ات املاضي القري��ب والبعيد ،وتقدمي خط��اب واضح حملاوره” .وألن رس��وم
األطف��ال غالبا ً ما تس��تعمل ألهداف التش��خيص والتوجيه (مثالً :بيانط��ا Pianta, et al.,
 ،1999نق�لاً ع��ن ،)Cherney, et al., 2006: 136-137 :س��يكون م��ن الضروري أيضا ً
تق��ومي كفاءة الرس��م ل��دى عينة غي��ر إكلينيكية من األطف��ال ،بهدف استكش��اف معرفياتهم
ووجدانهم.
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( )2راجع مثالً دراسة كل من ( )Vaid, Rhodes, Tosun, & Eslami, 2011حول اإلجراءات التي يستعملها الطفل لتمثيل العمق من خالل رسم بيت
قريب وآخر بعيد.
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وانطالقا ً من أن التعبير عن املشاعر أو األفكار بواسطة الرسم ،يوجد غالبا ً في قلب نوايا
الفنان ،ميكن متثيل دالالتها بشــكل حرفي (مثالً :رســم وجه مبتسم للتعبير عن السعادة)،
وبشكل غير حرفي (مثالً :رسم مشهد من البادية في يوم صيفي) ،كما ميكن التعبير عنها أيضا ً
مــن خالل خصائص صورية (مثالً :ألوان ناصعة ،خطوط منحنية ،النســيج ،التركيبة.)...
إن هذا األســلوب غير احلرفي للتعبير بالرســم ،يســمى التعبير باحملتوى ،والتعبير املجرد
على التوالي ( ،)Jolley, et al., 2004 : 454أو كما ســمته إيفيس ( )Ives, 1984التعبير
املجازي (انظر الشكل رقم  .)1ففي الواليات املتحدة األمريكية ،كانت إيفيس ()Ives, 1984
أول من أقر بوجود ثالث تقنيات تعبيرية رئيســة في رسم الشجرة( :أ) تعبير حرفي( ،ب)
تعبير مجــرد( ،ج) تعبير باحملتوى؛ حيث تتعلق التقنيتــان األخيرتان بتعبير مجازي عن
االنفعاالت (الشــكل رقم  .)1يتم اإلفصاح عن التعبير احلرفي من خالل شــخصنة الشــجرة
عن طريق إضافة مالمح الوجه في الرســم (مثالً :شــجرة تبتســم في مقابل شــجرة تبكي)؛
فصــح عــن التعبير املجرد من خــالل تعديل اخلصائــص الصورية للرســم ،مثل الطول،
و ُي َ
واخلطوط ،واللون (مثالً :شــجرة طويلة مقابل شجرة قصيرة)؛ ويتم اإلفصاح عن التعبير
باحملتوى من خالل تعديالت في مضمون الرسم عن طريق إضافة عناصر السياق أو إزالتها
(مثالً :شــجرة حتتوي فواكه ،وجود الطيور والشــمس ،في مقابل شجرة مكسورة ،أو دون
أوراق .انظــر الشــكل رقم  .)2وميكن اســتخدام هــذه التقنيات التعبيريــة ،كل على حدة في
الرسم أو مجتمعة فيه.

ُيت َقن التعبير احلرفي عن املشــاعر ،من وجهة نظر منائية (باســتعمال رســم الشجرة)،
في وقت مبكر نســبيا ً لدى األطفال ( 5ســنوات) .ومع التقدم في الســن ،وخاصة عند بداية
املراهقــة ( 11عاماً) ،مييل الطفل إلى اســتخدام التقنيات التعبيريــة املجازية في توليفة مع
التعبيــر احلرفي ،ثم بدون اعتمــاد التعبير احلرفي .وهكذا ،يصبح الرســم التعبيري أغنى
وأعقد خالل النمو (راجع مثالً.)Jolley, et al., 2004 :
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ومت العثور على هذه االجتاهات النمائية عموما ً في أعمال الحقة حول الرســم التعبيري
للشــجرة ،خصوصــا ً أعمال أجريــت فــي الواليــات املتحــدة (،)Winston, et al., 1995
وإيطاليــا ( ،)Morra, et al., 1994واليابان ( ،)Hsu, 2000وانكلترا (Jolley, et al.,
 ،)2004وفرنسا (.)Picard & Gauthier, 2012

لكــن في دراســة جولي ( )Jolley, et al., 2004حول الرســومات الســعيدة واحلزينة
أجنزهــا بريطانيــون بني  4ســنوات و 12ســنة ،ومت تقوميها بشــكل فردي مــن حيث كمية
وســائل التعبير وكيفيتها ،توصلت الدراسة أيضا ً إلى أن الرسم في جانبيه :الكمي والكيفي
للتعبير عن الســعادة واحلزن يرتفعان مع الســن .فالتحسن في التعبير باحملتوى ،يتجسد
خصوصا ً في النمو الكيفي .لكن مت تســجيل مرحلة تباطؤ النمو بني  6و 9ســنوات بالنسبة
لكال القياسني ،مع حتسن دال يظهر غالبا ً لدى أطفال يبلغون  12سنة.
ومــن بني تقنيــات التعبير املجــازي ،اجتذب انتبــاه بعض الباحثــني توظيف خصائص
مجــردة ،أو صورية في الرســم ،مثل الطول واللــون ،وكانت موضوع دراســات معمقة .في
إجنلتــرا ،طلبــت بيركيــت ( )Burkitt, et al., 2004مــن أطفــال تتــراوح أعمارهم بني 4
ســنوات و 11ســنة ،أن يرســموا من خيالهم شجرة عادية ،ثم شــجرتني أخريني ،واحدة لها
داللــة إيجابيــة (ظريفــة) ،واألخرى لها داللة ســلبية (شــريرة) .وقد ُوضــع حتت تصرف
األطفال  10أقالم ملونة (األحمر ،والبرتقالي ،واألصفر ،واألخضر ،واألزرق ،والبنفســجي،
والوردي ،واألبيض ،والبني ،واألسود) ،ولكن كان عليهم أن يختاروا لونا ً واحدا ً لتلوين كل
رسم .وبتحليل تغايرات الطول وكذا األلوان املستخدمة في الرسومات ،خلص الباحثون إلى
أن األطفال يزيدون من طول املوضوع املرسوم ويستعملون األلوان املفضلة لديهم (األزرق،
واألصفــر ،واألحمــر) للداللة على شــجرة إيجابية؛ عكــس ذلك ،يخفضون طــول املوضوع
املرســوم ويســتخدمون األلوان التي ال يفضلونها أكثر (األسود والبني) للداللة على شجرة
ســلبية .بالنسبة لهؤالء الباحثني ،يســتخدم األطفال الطول واللون بشكل رمزي في الرسم
التعبيري للشــجرة .ميكن أن تســتجيب التغايرات في طول األشــجار ملواضعات رســومية
وثقافية ،أو لسيرورات نفسية عامة حول آلية صد /اجنذاب (Appetitive/ Defensive
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 ،)Mechanismتكون من خاللها الزيادة في طول املوضوع عالمة على اجنذاب الفرد نحو
املوضوع ،كما يكون فيه تقليص الطول عالمة على املسافة النفسية بني الرسام واملوضوع.
وباملث��ل ،فإن اختيار األلوان في ارتباط مع الداللة الوجدانية للموضوع املرس��وم ،ميكن أن
يتعلق مبواضعات رسومية ثقافية ،أو يتعلق بسيرورة وجدانية أعم ،حيث يربط الفرد من
خاللها األلوان املفضلة لديه برسم له داللة إيجابية ،ويربط األلوان التي يفضلها بشكل أقل
مع رسم له داللة سلبية.

أم��ا في فرنس��ا ،فقد طلب كل من بيكار وليب��از ( )Picard & Lebaz, 2010من أطفال
تتراوح أعمارهم بني  5س��نوات و 11س��نة ،رسم ش��جرة عادية ،ثم شجرة سعيدة وشجرة
حزين��ة .وضع��ت حتت تصرف األطفال تس��عة أق�لام ملون��ة (أزرق ،أخضر ،بني ،أس��ود،
أصف��ر ،أحم��ر ،برتقالي ،بنفس��جي ،وردي) وقلم رص��اص (رمادي) في أثناء الرس��م .على
عك��س الدراس��ة اإلجنليزية لبيركيت ( ،)Burkitt, et al., 2004ميكن لألطفال اس��تخدام
األقالم امللونة بحرية ،وهو ما جعل س��ياق اإلجناز أقرب إلى سياق الرسم احلر في وضعية
إكلينيكي��ة .وبتحليل اختالفات الطول واأللوان املعبر عنها في الرس��ومات ،أكد الباحثان أن
األطفال يرسمون األشجار احلزينة أصغر من األشجار العادية ،ويرسمون األشجار السعيدة
أكبر منها .واعتبارا ً لذلك ،يشكل الطول  -على منوال ما اقترحته بيركيت  -مؤشرا ً داالً على
املش��اعر املوصوفة في الرس��م .وبخص��وص األلوان ،أظه��ر حتليل التطابقات أن األش��جار
العادية ُرس��مت أساس��ا ً باألخض��ر والبني ،وهو م��ا يعادل تلوين��ا ً واقعيا ً له��ذا املوضوع.
كما يس��تخدم األطفال غالبا ً الرمادي (قلم رصاص عادي) ،واألس��ود لرس��م محيط الشجرة
احلزينة .وبالنس��بة للش��جرة الس��عيدةَ ،تظهَر ألوان جديدة من مث��ل البرتقالي ،واألحمر،
والوردي ،البنفس��جي ،واألصفر ،واألزرق؛ وأظهر حتليل أكثر تفصيالً للرس��وم ،أن األلوان
«اإليجابي��ة» تنتج عن إضافة عناصر من الس��ياق (مثل الفواكه ،والش��مس ،والس��ماء) في
الرسومات السعيدة .لكن األلوان ،في دراسة بيكار وليباز (،)Picard & Lebaz, 2010
لم تستخدم بشكل رمزي مثلما اقترحت بيركيت ذلك ،بل استخدمت بطريقة واقعية بصرياً:
الش��مس صفراء أو برتقالية ،والس��ماء زرقاء ،والفواكه حمراء ،وما إلى ذلك .من وجهة نظر
الباحثني الفرنس��يني ،اس�� ُتخ ِدم اللون األس��ود وحده ،بطريقة رمزية ،اقترانا ً بالرس��ومات
احلزينة؛ ذلك أن اس��تخدام األس��ود للتعبير على احلزن يبقى منطيا ً في الثقافات األوروبية
(.)Pastoureau, 1992
 .4.1ملاذا درا�سة عرب ثقافية (فرن�سية /مغربية)؟
م��ن خالل فحص اس��تخدام اخلصائ��ص الصورية للط��ول واللون في الرس��م التعبيري
للشجرة ،تقدم الدراستان السابقتان نتائج متقاربة بشأن االستخدام الرمزي للطول ،ولكنهما
تختلف��ان جزئيا ً بخصوص االس��تخدام الرم��زي لأللوان .إن اختالف النتائج والتفس��يرات
املتعلقة باللون ،ميكن أن تكون مرتبطة جزئيا ً باختالف املنهج املعتمد في كل دراسة (تقييد
اس��تعمال األلوان لدى بيركيت ومعاونيها ،في مقابل حرية اس��تعمالها لدى بيكار وليباز).
لق��د صار مؤكدا ً الي��وم ،أننا بحاجة إلى مزي��د من األبحاث حول هذا املوض��وع ،للتحقق من
احتمال االستخدام «الواقعي البصري» (في مقابل االستعمال «الرمزي») لأللوان في الرسم
التعبي��ري للش��جرة ،عندما ال تقيد حرية الطفل في اس��تخدامه لأللوان .وع�لاوة على ذلك،
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يج��در إجراء مزيد من األبح��اث لتحديد الطبيعة الدقيقة للس��يرورات املتدخلة (مواضعات
رسومية ثقافية ،أو سيرورات نفسية عامة) في استعمال خصائص صورية للطول واللون
في الرسم التعبيري للشجرة .إن الدراسات التي أجريت حتى اآلن ،على حد علمنا ،اقتصرت
على أطفال من ثقافات أوروبية (فرنس��ا وإجنلترا) ،وهو ما يفضي حس��ب بالدي (Baldy,
 )2009: 141إلى “انتش��ار النماذج الرس��ومية الغربية عاملياً ،واجتاهها نحو الكونية على
حساب األمناط التصويرية احمللية” .إن أحد السبل للتأكد من كون استخدام الطول واللون
في الرسم التعبيري للشجرة ،يستجيب لسيرورات نفسية (وجدانية) عامة ،أو ملواضعات
رس��ومية ثقافية ،يكمن في القيام بدراسة حتليلية مقارنة لرسوم أجنزها أطفال من ثقافات
مختلفة.
إن��ه بالضب��ط منطلق الدراس��ة احلالية ،ال��ذي يكمن ف��ي مقارنة الرس��ومات التعبيرية
للش��جرة التي أنتجه��ا أطفال من ثقافت�ين مختلفتني :أطفال مغاربة (يعيش��ون في املغرب)
وأطف��ال فرنس��يون (يعيش��ون في فرنس��ا) ،تت��راوح أعمارهم بني  7س��نوات و 11س��نة.
وألننا ننطلق  -في تعريفنا للثقافة -من اعتبارها أنظمة خاصة من األنش��طة ،ومن املعاني
املش��تركة ،أو اإلج��راءات الثقافي��ة ،أو الع��ادات كذلك ،فس��يكون من األنس��ب تصور هاتني
«الثقافت�ين» صيغتني مختلفتني ملتغير مس��تقل ضمن براديغم ش��به جتريبي (Troadec,
 ،)2011وال س��يما فيم��ا يتعلق بالرمزية املس��ندة للون األس��ود (Adams & Osgood,
 .)1973فإذا كان األس��ود ،عادة ،لون حداد في العالم الغربي ،فإن معناه يختلف في ش��مال
أفريقيا أو مصر ،حيث يحيل أكثر على رمز اخلصوبة ،ويذكر بالغيوم الغنية باألمطار .ففي
ش��مال أفريقيا ،كما في آس��يا أيضاً ،يفضل لباس األبيض وقت احلداد .ومع ذلك ،فإن رمزية
اللون�ين األس��ود واألبيض معقدة ألنها رمزية متعددة .وهك��ذا ،إذا كان األبيض رمزا ً للحداد
ف��ي املغرب ،وهو رم��ز ديني خاص بلباس املرأة ،فإن األبيض يعن��ي أيضا ً النقاء ،والبراءة.
في املقابل ،للون األس��ود عموما داللة سلبية في املغرب (وهو ما يستشف من املثل املغربي:
“قلب فالن أس��ود” ،مبعنى :احلقد وعدم التس��امح) ،كما يحيل في املعتقد الديني على ظلمة
القبر .ومع ذلك ،عندما تكون الس��ماء “سوداء” ،فإنه أيضا ً عالمة على نعمة الغيث القادمة.
وهكذا ،يختلف التجاذب الوجداني املسند للون نفسه حسب السياق.
نك��رس دراس��تنا املقارن��ة احلالي��ة ،إذن ،لتحلي��ل تغاي��رات ط��ول الرس��ومات واأللوان
املس��تخدمة لرس��م أش��جار عادية ،وس��عيدة ،وحزينة ،من قب��ل أطفال مغاربة وفرنس��يني.
حسب طرحنا (في الفرضية األولى) ،فإن استخدام طول املوضوع املرسوم باعتباره مؤشرا ً
معبرا ً عن املش��اعر (سعيد /حزين) يتعلق بسيرورة نفسية عامة ،ومن َث َّم فهي على األرجح
س��يرورة عب��ر -ثقافي��ة .إذا كانت ه��ذه الفرضية األولى قائم��ة ،فمن املتوق��ع أن األطفال في
املغرب كما في فرنسا ،س��يزيدون من طول رسومات األشجار السعيدة ،وينقصون من طول
رس��ومات األش��جار احلزينة ،مقارن��ة مع طول الرس��ومات العادية لألش��جار .باملقابل (في
الفرضية الثانية) ،نعتقد أن استخدام األلوان لتعيني مشاعر متباينة ،قد يتعلق بثقافة انتماء
الطف��ل الذي يرس��م ،خصوصا ً إذا كان هذا االس��تخدام يس��تجيب جزئياً ،عل��ى األقل ،لرمزية
األلوان ،والتي قد تكون قابلة ألن تتغير من ثقافة ألخرى (; Adams & Osgood, 1973
 .)Madden, et al., 2000وفق��ا ً للفرضي��ة الثاني��ة ،م��ن املتوقع أن يس��تخدم األطفال في
املغرب وفرنسا ،األلوان في رسوماتهم بشكل مختلف للداللة على املشاعر ،وخاصة احلزن.
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 .2املنهج:
 .1.2امل�ساركون:
إلجنــاز هذه الدراســة ،مت اختيار ما مجموعه  128طفالً متمدرســا ً باملــدارس االبتدائية
العاديــة فــي كال البلدين ،مــن بينهم  64طفــالً مغربيا ً و 64طفــالً فرنســياً .تراوحت أعمار
األطفال بني  7سنوات و 11سنة ،وينقسمون إلى  4مجموعات عمرية ( 8 - 7سنوات9 - 8 ،
ســنوات 10 - 9 ،ســنوات 11 - 10 ،ســنة) ،تتألف كل منها من  16طفالً (انظر اجلدول رقم
 .)1مجموعــات األطفال املغاربة والفرنســيني التي مت تشــكيلها ،قابلــة للمقارنة فيما بينها
على مســتوى متوســط العمر الزمني واملســتوى التعليمي الذي يبلغونه عــادة في كل بلد،
بالنظر إلى العمر املأخوذ بعني االعتبار.

 .2.2الأدوات:
تتألف األدوات املســتعملة في هذه الدراســة من عشــرة أقالم :قلم رصاص رمادي (HB
عادي) ،وتســعة أقالم ملونة (األسود ،والبني ،واألزرق ،واألخضر ،والبنفسجي ،واألحمر،
والــوردي ،واألصفر ،والبرتقالي) ،وكذلك أوراق فردية متضمنة لثالثة إطارات (متســاوية
الطــول والعرض) حتدد مجال الرســم .وبلغ حجم إطارات الرســم 140 :ملم ارتفاعا ً × 80
ملم عرضاً.
 .3.2الإجراءات:
متــت مالحظــة األطفال في مدارســهم ضمن مجموعــات صغيرة من  4أو  5أفــراد .يوزع
املجرب على كل واحد منهم ،ورقة رسم وعشرة أقالم .على األطفال أن يرسموا في املساحات
احملددة في الورقة :شــجرة عادية ،ثم شجرة سعيدة فشــجرة حزينة .ترسم دائما ً الشجرة
العادية أوالً (باعتبارها الرسم املرجعي) .فنصف األطفال ،في كل مجموعة عمرية ،يرسمون
الشــجرة الســعيدة ثم الشــجرة احلزينة ،في حني أن النصــف اآلخر من األطفال يرســمون
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الش��جرة احلزينة ثم الش��جرة الس��عيدة .كان األطفال أحرارا ً في اس��تخدام األقالم العشرة
التي توجد في متناولهم وفقا ً لرغبتهم؛ كما كانت التعليمات متطابقة متاما ً بالنسبة جلميع
األطفال ،وتقدم شفويا ً من قبل املجرب باللغة الشفوية املستخدمة في احلياة اليومية للطفل
(أي بالدارجة املغربية في املغرب ،أو بالفرنس��ية في فرنسا)« :سوف أطلب منك رسم ثالث
ش��جرات .الرسم األول لش��جرة كما اعتدت أن تفعل ذلك ،أي ش��جرة عادية .والرسم الثاني
لش��جرة سعيدة .يجب أن نرى في رس��مك أن الشجرة تبدو سعيدة .والرسم الثالث لشجرة
حزينة .يجب أن نرى في رس��مك أن الش��جرة تب��دو حزينة .هذه مجموع��ة أقالم ،ميكنك أن
تستخدم منها ما تشاء إلجناز رسوماتك .ستوضح لي الحقا ً ما قمت به جلعل الشجرة تبدو
س��عيدة أو حزينة» .لم يكن وقت الرسم محدداً ،ويسجل املجرب التفسيرات التي يقدمها كل
طفل بعد إجناز الرسومات الثالثة.

ينجز األطفال املغاربة األش��جار الثالثة من اليمني إلى اليس��ار ،في حني ينجز
األطفال الفرنس��يون رس��وماتهم من اليس��ار إلى اليمني ،توافقا ً م��ع اجتاه كتابة
اللغة في كل ثقافة (انظر الشكل رقم .)3
طفل  7سنوات و 8أشهر  -فرنسا

طفلة  8سنوات و  6أشهر  -املغرب

طفل  7سنوات و 8أشهر  -فرنسا

طفلة  8سنوات و  10أشهر  -املغرب

اجتاه التدرج في الرسم (ميني -يسار)

اجتاه التدرج في الرسم (يسار -ميني)

الشكل رقم ( )3مناذج من رسومات األشجار التي أجنزت في املغرب وفرنسا

 .3النتائج:
ركزت حتليالتنا على طول رسومات الشجرة ،وعلى عدد األلوان املستعملة فيها ونوعها.
وقمنا بقياس ما يلي:
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( )3إن حتليالً أوليا ً يتضمن ترتيب إجناز الرسومات التعبيرية (سعيدة ثم حزينة؛ حزينة ثم سعيدة) باعتباره عامالً بني  -املشاركني ،لم يكشف عن
وجود أي تأثير دال لهذا العامل على أطوال الرسوم (جميع احتماالت رفض الفرضية الصفرية أكبر من )0.28؛ ولذلك مت سحب عامل الترتيب من
التحليالت املوالية.
( )4إن حتليالً أوليا ً يتضمن ترتيب إجناز الرسومات التعبيرية (سعيدة ثم حزينة؛ حزينة ثم سعيدة) باعتباره عامالً بني  -املشاركني ،لم يكشف عن
وجود أي تأثير دال لهذا العامل على عدد األلوان املستعملة في الرسوم (جميع احتماالت رفض الفرضية الصفرية أكبر من  .)0.12ولذلك مت سحب
عامل الترتيب من التحليالت املوالية.
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جدول ( )2متوسط ارتفاع (بامللم) رسم األشجار العادية ،والسعيدة واحلزينة
لدى األطفال في املغرب وفرنسا

توضح نتائج اجلدول رقم  2أن رسومات األشجار أطول عموما ً في املغرب (م=121.61
مل��م ،ع= )24.15مم��ا هي علي��ه في فرنس��ا (م = 107.04مل��م ،ع = .) 27.16لهذه الفروق
داللة إحصائية ،كما يش��هد على ذلك تأثير رئيس لعامل البلد على طول األش��جار املرسومة
(ف ( ،12.98 = )123 ،1دال��ة عن��د  .)0.01كما تبني النتائج في اجل��دول رقم  2أن الفروق
املالحظة بني أطوال األصناف الثالثة من الرسومات طفيفة جدا ً في املغرب ،في حني أنها أكثر
وضوحا ً في فرنس��ا .كش��ف حتليل التغاير عن تأثير التفاعل بني صنف الرس��م والبلد فيما
يتعلق بطول األشجار املرسومة (ف ( 11.10 = )246 ،2دالة عند  .)0.01وتظهر اختبارات
توكي  Tukeyللمقارنات ال َبعد ّية أن أطوال األش��جار املرس��ومة في املغرب لم تتغير بشكل
دال تبعا ً لنوع الرسم (جميع احتماالت رفض الفرضية الصفرية أكبر من  ،)0.61بينما يتم
في فرنس��ا رس��م األشجار السعيدة أطول بشكل دال من األش��جار احلزينة (مستوى الداللة
أصغر من  ،)0.01ورس��مت األشجار احلزينة أقصر من األش��جار العادية (مستوى الداللة
أكب��ر م��ن  ،)0.59ولكن لم تالحظ أية فروق دالة بني أطوال األش��جار الس��عيدة واألش��جار
العادية (مس��توى الداللة أكبر من  .)0.59وأظهر حتليل أكثر تفصيالً للنتائج أن %87.50
من األطفال الفرنس��يني أجنزوا رسومات الشجرة الس��عيدة أطول من الشجرة احلزينة ،مع
ف��ارق متوس��ط من  +19.71ملم بالنس��بة لالرتف��اع؛ وخ ّفض  %78.12م��ن األطفال طول
الرس��م العادي مقارنة مع الرس��م احلزين للشجرة (متوس��طالفارق  -17.98ملم بالنسبة
لالرتف��اع) ،في ح�ين أن  %60.94من األطف��ال زادوا من طول الش��جرة العادية مقارنة مع
الشجرة السعيدة (متوسطالفارق  +12.43ملم بالنسبة للطول) ،وبذلك أظهرت النتائج أن
حتليل التغاير لم يكشف عن وجود تأثير دال للعمر أو اجلنس على طول األشجار املرسومة
(مستوى الداللة أكبر من .)0.05
� .2.3ألوان ر�سم الأ�شجار:
تش��ير فرضيتن ��ا الثاني ��ة إلى وج��ود اختالف ب�ين األطف��ال املغاربة والفرنس��يني عند
استخدامهم لأللوان املوضوعة رهن إشارتهم في الرسومات التعبيرية للشجرة.
 .1.2.3عدد الألوان:
تبني النتائج في اجلدول رقم ( )3أن األطفال املغاربة اس��تخدموا ألوانا ً أكثر (م = ،3.73
ع =  )1.26من األطفال الفرنس��يني (م =  ،3.09ع =  )1.57في رس��وماتهم ،حيث كانت هذه
الفروق دالة إحصائياً ،كما يتضح من التأثير الرئيس لعامل البلد على عدد األلوان املستخدمة
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(ف ( ،9.53 = )123 ،1دالة عند  .)0.01يبدو من اجلدول رقم ( ،)3أن األطفال قد استخدموا
ألوانا ً أكثر لرســم األشــجار السعيدة (م =  ،3.98ع =  )1.69منه عند رسم األشجار العادية
(م =  ،3.10ع =  )1.10واحلزينة (م =  ،3.15ع =  .)1.45ومع ذلك ،فإن تأثير عامل صنف
الرســم غيــر دال (ف ( ،0.36 = )246 ،2غيــر دالة) .وباملثل ،ليس هنــاك تأثير للتفاعل بني
البلد وصنف الرسم (ف ( ،1.32 = )246 ،2غير دالة) .وأخيراً ،فإن حتليل التغاير ال يكشف
عن وجود تأثير دال للعمر أو اجلنس على عدد األلوان املســتعملة (مســتوى الداللة أكبر من
.)0.38
جدول ( )3متوسط عدد األلوان (حد أقص 10 vيشمل الرماد)Í

املست�دمة في رسومات أشجار عادية وسعيدة وحزينة في املغرب وفرنسا

وإلجــراء احتــرازي ،أعيد التحليل اإلحصائي باســتبعاد اللون الرمــادي ،على اعتبار أن
الرمادي غالبا ً ما اســتخدم لرسم حدود املواضيع .وعندما مت استبعاد الرمادي من التحليل،
لم يتغير عدد األلوان املســتعملة بشــكل دال حســب البلد وصنف الرسم واجلنس ،أو السن
(جميع احتماالت الداللة أكبر من  .)0.18وكما يتضح ذلك من النتائج في اجلدول رقم (،)4
فإن انحرافات متوســط عدد األلوان املستعملة املالحظة بني املغرب وفرنسا ،تتالشى عندما
ال نأخــذ بعــني االعتبار اللون الرمادي في تشــكيلة األلوان ،وهو ما ينم عــن ارتباط الفروق
املالحظة أعاله باالستخدام املكثف لقلم الرصاص الرمادي من قبل األطفال املغاربة.
جدول ( )4متوسط عدد األلوان (حد أقص ،9 vالرماد Íمستبعد)
املست�دمة في رسومات األشجار العادية والسعيدة واحلزينة في املغرب وفرنسا

 .2.2.3اأ�سناف الألوان:
يبني الشــكل رقم ( )4تكرار اســتخدام كل لون (حد أقصى  ،%100مبا فيه الرمادي) في
املغرب وفرنسا ،في الرسومات العادية ،والسعيدة ،واحلزينة للشجرة .فقد أظهرت النتائج
أن رســم الشــجرة العادية يتــم بالرمادي (محيط املوضــوع) ،والبني (اجلــذع) واألخضر
(أوراق الشــجرة) ،أما األلوان األخرى (األسود ،واألزرق ،واألحمر ،والبنفسجي ،واألصفر،
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والوردي) فلم تســتخدم من طرف أكثر من  %20من األطفال .وهذا يتوافق مع رســم بلون
واقعي بصريا ً لهذا املوضوع (انظر مناذج من رســم شــجرة عادية في الشكل رقم ( .)4ومع
ذلــك ،تظهر اختالفات بني املغرب وفرنســا في اســتخدام األلوان في هذا الرســم .إذ يكشــف
اختبار حسن املطابقة كا ،2مع تصحيح ييتس  ،Yatesأن التوزيع التكراري لأللوان العشرة
(مبــا فيــه الرمادي) ،يختلف بــني البلدين فيما يتعلق بالرســم العــادي (كا،19.19 = )9(2
دالة عند  .)0.05ونالحظ أن النتيجة تظل نفســها عند ســحب الرمادي من التحليل (كا)8(2
=  ،27.82دالــة عنــد  .)0.01كما أوضحت النتائــج أن األطفال املغاربة يســتخدمون اللون
الرمادي ( )%97لرســم محيط املوضوع أكثر من األطفال الفرنســيني ( ،)%63إضافة إلى
ذلك ،يســتخدم األطفال املغاربة أحيانا ً البنفســجي ،والبرتقالي ،والوردي ( ،%11و%11
و %14على التوالي) في الشجرة العادية ،في حني يكون استخدام األطفال الفرنسيني لهذه
األلــوان ضئيــل أو منعــدم فيها ( ،%3و %0و %0علــى التوالي) .كما نالحــظ أن األطفال
املغاربة يســتخدمون أساســا ً األلــوان البنفســجية ،والبرتقالية ،والورديــة ،لتمثيل أوراق
الشجرة وجذعها.

ُرســم محيط الشــجرة الســعيدة خاصة بالرمادي ،والبني ،واألخضر؛ وأُضيف إلى هذه
األلوان ،األحمر في  30إلى  %40من احلاالت (الفواكه والزهور أساساً) ،واألصفر (الشمس
أساســاً) انظر على ســبيل املثال في الشكل رقم ( ،)3رسم شــجرة سعيدة أجنزتها طفلة من
املغرب عمرها  8سنوات و 6أشهر؛ وانظر أيضاً ،على سبيل املقارنة مع دراسة أخرى ،الرسم
املنجز من طرف طفل إجنليزي في الشكل رقم ( .)2مرة أخرى ،ميكن مالحظة فروق ملموسة
بني البلدين؛ إذ يشير اختبار كا( 2مع تصحيح ييتس  )Yatesإلى أن توزيعات تكرار األلوان
العشرة (مع إدراج الرمادي) بالنسبة لرسم الشجرة السعيدة ،تختلف بني البلدين (كا)9(2
=  ،20.56دالــة عنــد  .)0.05ونســجل أن النتيجة لم تتغير عند ســحب اللــون الرمادي من
التحليل (كا ،26.14 = )8(2دالة عند  .)0.01كما أظهرت النتائج أن استخدام اللون الرمادي
يكــون أكثر وضوحا ً لــدى األطفال املغاربة ( )%98منه لدى األطفال الفرنســيني (،)%61
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واألمر نفس��ه بالنسبة الس��تخدام اللون البرتقالي (املغرب ،%27 :فرنسا  .)%9في مقابل
ذلك ،جند أن اس��تخدام اللون األس��ود ،الن��ادر جدا ً لدى األطفال املغارب��ة ( ،)%9يبدو أكثر
وضوحا ً لدى األطفال الفرنس��يني ( .)%31أما في الرس��وم السعيدة لدى األطفال املغاربة،
فيبدو أن البرتقالي يرافق أساس��ا ً رس��م الفواكه أو أوراق الش��جر .أما األطفال الفرنسيون،
فيستخدمون أحيانا ً اللون األسود للرسم السعيد كرمز لقسمات الوجه.
إن رس��م الش��جرة احلزينة حتضر فيه األلوان القاعدية الثالثة نفسها (الرمادي ،البني،
األخضر) التي لوحظت في رسومات أخرى ،على الرغم من أن تكرار استخدام األخضر والبني
أق��ل حضورا ً في الصيغ��ة «حزين» (بني  %47و )%70منه ف��ي الصيغتني األخريني (بني
 %78و .)%89وهكذا ،تتميز بعض رس��ومات الش��جرة احلزينة باختفاء األلوان النمطية
للموضوع (مثل الرس��م املوجود أعلى ميني الش��كل رقم  3من الشجرة احلزينة ،التي رسمها
طفل فرنسي عمره  7سنوات و 8أشهر) .وكشف اختبار كا( 2مع تصحيح ييتس  )Yatesأن
توزيع تكرار األلوان العش��رة (مبا فيها الرمادي) بالنس��بة لرسم الشجرة احلزينة يختلف
ب�ين البلدي��ن (كا ،20.56 = )9(2دال��ة عن��د  .)0.05نالحظ أن النتيجة نفس��ها مت احلصول
عليه��ا عند س��حب اللون الرم��ادي م��ن التحلي��ل (كا ،44.91 = )8(2دالة عن��د  .)0.01فمن
ناحية ،يس��تعمل األطف��ال املغاربة الرم��ادي ( ،)%97ولكن أيضا ً األخض��ر ( )%69أكثر
من األطفال الفرنس��يني (الرمادي%61 :؛ األخضر .)%47 :ومن ناحية أخرى ،يتميز رسم
الشجرة احلزينة بوجود اللونني :األسود واألزرق ،مستعملَني على نطاق واسع جدا ً من قبل
األطفال الفرنس��يني (األسود%30 :؛ األزرق ،)%36 :ولكن أقل بكثير لدى األطفال املغاربة
(األس��ود ،%9 :األزرق .)%19 :ويس��تخدم األزرق أساس��ا ً لدى األطفال الفرنسيني ،كرمز
للدموع واملطر ،كما يالحظ األس��ود أكثر في تعيني اللون الداكن للسماء (عاصفة على سبيل
املثال) ،أو للشجرة نفسها ،أو للعناصر السياقية (فواكه جافة ،أوراق ميتة).
 .3.2.3حتليل التطابقات بني الألوان /الر�سوم:
لتعمي��ق النظر ف��ي االرتباطات القائم��ة بني األلوان والرس��وم لدى األطف��ال في املغرب
وفرنس��ا ،اس��تخدمنا حتلي��ل التطابق��ات ( ،)Greenacre, 1984الذي يس��تخدم كتقنية
ملوضعة املثيرات على مساحة متعددة األبعاد ،حيث تعكس املسافة بني مثيرين اثنني درجة
االرتباط بينهما (كلما انخفضت املس��افة ،زادت قوة االرتباط أو تكراره) .مت القيام بتحليل
منفصل للبيانات التي مت احلصول عليها من املغرب وفرنسا؛ ومت تسجيل ما يلي :إن األلوان
التي ال يتجاوز تكرار استخدامها ( %5األسود بالنسبة للمغرب والوردي بالنسبة لفرنسا)
سحبت قبل القيام بالتحليل ،تفاديا ً النحياز النتائج من قبل قيم منخفضة.

يكش��ف حتليل االرتباطات بالنس��بة للمغرب ،عن مس��احة ثنائية األبعاد :البعد ( 1كا
=  ،19.78دال��ة عن��د )0.05؛ ق��وة االرتب��اط  .%80.20 = inertieالبع��د ( 2كا،4.88 = 2
دال��ة عن��د )0.05؛ قوة االرتباط  .%19.80 = inertieبالنس��بة لفرنس��ا ،يكش��ف حتليل
التطابق��ات أيض��ا ً مس��احة ثنائي��ة األبع��اد :البع��د ( 1كا ،51.81 = 2دالة عن��د )0.01؛ قوة
االرتب��اط  .%69.20 =inertieالبع��د ( 2كا ،23.02 = 2دال��ة عن��د )0.01؛ قوة االرتباط
 .%30.80 = inertieونعرض هذه النتائج في الشكل التالي رقم .5

2
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تسمح النتائج في الشــكل رقم  5بإظهار االرتباطات القائمة بني الرسومات واأللوان في
كال البلدين .إذا كانت املساحتان متشابهتني ،فإن مساحة االرتباطات بني األلوان /الرسومات
(الشكل رقم  5أ) في مساحة املغرب ،أضيق منه بكثير في مساحة فرنسا (الشكل رقم  5ب)،
مما يشــير إلى متايز أقل بني ارتباطات األلوان /الرسومات لدى األطفال املغاربة مقارنة مع
نظرائهم الفرنســيني .نســجل في كال البلدين وجود ارتباطات بني الشجرة العادية وألوانها
النمطيــة (البني واألخضــر)؛ وكذا مجــاورات األلوان الصفــراء ،واحلمراء ،والبنفســجية،
والبرتقالية للشــجرة الســعيدة؛ ومجاورة اللون األزرق للشــجرة احلزينة .أما في فرنسا،
فقد كانت لألطفال خصوصية اقتران الشجرة احلزينة مع األسود ،وهو ما لم يقم به األطفال
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املغارب��ة ،أو ن��ادرا ً ما قاموا ب��ه .إضافة إلى ذلك ،نالح��ظ أن األطفال في املغ��رب أكثر إقرانا ً
للون البرتقالي مع الرس��م الس��عيد ،في حني أن األطفال الفرنس��يني نادرا ً ما أقاموا مثل هذا
االرتباط.
إذا كانت حتليالت التطابقات تبني أن املس��احات منظمة وفق بعدين في املغرب وفرنسا،
ف��إن البعدي��ن اللذين تنتظم وفقهما هذه املس��احات ،يب��دوان مختلفني إلى حد ما .بالنس��بة
للمغ��رب (انظر الش��كل رق��م  5أ) ،تتعارض ،ف��ي البعد األول ،رس��ومات الش��جرة العادية
(بألوانها النمطية :البني واألخضر) مع الرس��ومات الس��عيدة (املرتبطة باأللوان احلمراء،
والصفراء ،والبرتقالية)؛ ويتعارض في البعد الثاني ،بنس��بة طفيفة أكثر ،الرس��م احلزين
(املرتب��ط خصوص��ا ً بالل��ون األزرق) مع الرس��ومات واأللوان األخرى .بالنس��بة لفرنس��ا
(انظ��ر الش��كل رق��م  5ب) ،تتع��ارض ،في البعد األول ،رس��ومات ش��جرة عادي��ة (بألوانها
النمطي��ة :البن��ي واألخضر) مع الرس��ومات املعبرة عن الس��عادة واحلزي��ن (املترابطة مع
ألوان أخ��رى غير البني واألخضر)؛ وتتع��ارض ،في البعد الثاني ،الرس��ومات املعبرة ذات
املنحى اإليجابي (السعيدة ،واملرتبطة باأللوان :الصفراء ،والبنفسجية ،واحلمراء) مع تلك
ذات املنحى الس��لبي (احلزينة ،املرتبطة باأللوان الزرقاء والس��وداء) .وهكذا ،فإن مس��احة
تطابقات الرسومات /األلوان في فرنسا ،تبدو منظمة وفق )1 :نوع الرسم (عادي في مقابل
ُمع ّب��ر) ،و )2املنحى ال��ذي تعبر عنه (إيجابي في مقابل س��لبي) ،مع ترابط��ات خاصة جدا ً
بني األلوان وأنواع الرس��م ،تس��مح بظهور واضح لثالث عناقيد على املس��احة .أما املساحة
املغربية ،ف ُتم ّيز بوضوح بني الرس��ومات العادية والسعيدة ،ولكنها متنح مكانة أقل متايزا ً
للرس��ومات احلزينة ،رمبا ألن هذه الرس��ومات حتتوي ألوانا ً مشتركة مع النوعني اآلخرين
من الرسومات.
 .4مناق�شة وخال�صات:
 .1.4مناق�شة:
ال تدعم نتائج دراستنا فرضية الطابع عبر-الثقافي لالستخدام الرمزي للطول في الرسم
التعبيري للشجرةُ .تظ ِهر حتليالتنا اختالفات بني أطفال املغرب وأطفال فرنسا على مستوى
تغايرات حجم األش��جار املرس��ومة وفقا ً لطبيعتها (عادية ،س��عيدة ،حزينة) .فاألطفال في
املغرب ،ال يغيرون بشكل دال طول األشجار وفق املشاعر املرتبطة بها .في مقابل ذلك ،رسم
األطفال في فرنسا األشجار السعيدة أطول من األخرى احلزينة ،ورسموا األشجار احلزينة
أقصر من األشجار العادية .وهكذا ،فاألطفال الفرنسيون ،في دراستنا ،وحدهم الذين يظهرون
استخداما ً رمزيا لطول املوضوع لتعيني انفعاالت متباينة (سعادة /حزن) .لكن هذه النتيجة
ال تعن��ي أن األطف��ال املغارب��ة لم يقوموا بأي تغيير في طول رس��وماتهم :ف��ي الواقع ،تبدو
االنحرافات عن املتوس��طاملرصودة في هاتني املجموعتني من األطفال (انظر العمود األيس��ر
من اجلدول  )2جد متماثلة ،على الرغم من َر ْس��م األش��جار بشكل أطول قليالً ( + 14.57ملم
في املتوس��ط) لدى األطفال املغاربة .وهكذا ،يقوم األطفال في املغرب بتغيير طول األش��جار
ومداه من رس��م آلخر ،وهو تغيير مش��ابه لذلك الذي لوحظ لدى األطفال الفرنس��يني ،ولكن
هذه االختالفات ال تظهر بشكل نسقي استجابة لالنفعال املرتبط بالشجرة التي يتم رسمها.
وعليه ،لم يكن استخدام رمزية الطول لدى األطفال املغاربة واضحاً ،في حني كان أكثر متيزا ً
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( )5على الرغم من أننا نرى أن املسألة ليست بهذه البساطة ،إذ في أوروبا والواليات املتحدة األمريكية أيضاً ،ليس هناك تشجيع من قبل اآلباء على الرسم،
وال يوجد نظام رسومي متجانس فيها ،وال يحقق الطفل التواصل بواسطة الرسم .وهو ما يفيد أن تعلم الرسم ليس مسألة واضحة في الثقافة الغربية
أيضا ،مبعنى أن احمليط البصري للطفل األوروبي أو األمريكي واستعمال الرسم فيهما ،يعتبر أفقر في منو الرسم منه في منو اللغة .عكس األطفال
اليابانيني الذين ُيغ َمرون في ثقافة بصرية متتلك مجموعة غنية ومتجانسة من اخلطاطات .راجع هذه الفكرة بشكل أعمق ضمن كوهن (Cohn,
.)2012
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الرس��ومات باألل��وان الت��ي أنتجه��ا األطف��ال املغارب��ة واألطفال الفرنس��يون ،ولك��ن أيضا ً
بع��ض اخلصوصيات املتعلق��ة بثقافة االنتماء في اس��تخدام األلوان ،ارتباطا ً بالرس��ومات
الس��عيدة واحلزينة للشجرة .فاأللوان النمطية ترافق بش��كل دائم الرسم العادي للشجرة:
البني (اجلذع) واألخضر (أوراق الش��جر) .في املغرب كما في فرنس��ا ،يؤ ّثث رس��م ش��جرة
س��عيدة بعناص��ر ملونة باألحم��ر ،واألصفر ،والبنفس��جي (الفواكه ،والش��مس ،واألزهار،
واحليوان��ات ،)...بينما تظهر على الش��جرة احلزينة عالمات ممثلة بألوان أكثر اس��تعماالً،
من مثل األزرق (دموع الش��جرة ،غيوم ماطرة )...في صنفي الرسمني اآلخرين .وإلى جانب
ارتباط��ات األلوان/الرس��وم املش��تركة عب��ر  -الثقافية ،تظه��ر بع��ض اخلصوصيات عند
اس��تخدام اللون البرتقالي الذي يقترن مع رسم «س��عيد» ،والذي استعمله األطفال املغاربة
أكثر من أقرانهم الفرنسيني .فاملغرب أرض البرتقال والطماطم بامتياز ،إنهما لونان يوجدان
في الوس��ط املغرب��ي تقريبا ً على مدار الس��نة .وعلى العك��س من ذلك ،فإن اس��تخدام اللون
األس��ود املقترن مع الش��جرة احلزينة ،من س��مات األطفال الفرنس��يني ،ولكن لم يتم العثور
علي��ه (أو كان نادر احلدوث) ل��دى األطفال املغاربة .تتالءم هذه املالحظ��ة مع رمزية اللون
األسود في الثقافة الغربية ،حيث ميكن أن يرتبط مع فكرة احلداد واحلزن (راجعAdams:
.)& Osgood, 1973; Pastoureau, 1992, 2010
توحي نتائج دراس��تنا بوجود متغي��رات وثوابت ثقافية في اس��تخدام األلوان ،ارتباطا ً
بالرسم التعبيري للشجرة .من وجهة نظرنا ،تعكس الثوابت املالحظة اتساقا ً بني الثقافتني
في االس��تخدام البص��ري الواقعي لألل��وان ،للداللة على مكونات الرس��م (أوراق األش��جار
خضراء ،واجلذع بني ،والش��مس صف��راء ،والفواكه حمراء ،والدموع زرق��اء ،وما إلى ذلك؛
راجع أيضاً ،)Picard & Lebaz, 2010 :للداللة على البعد التعبيري الذي يكون أساسا ً
بواس��طة عناصر محتوى الرس��م .من جه��ة أخرى ،تعك��س التغايرات املالحظ��ة ،تباينات
ب�ين الثقافتني في االس��تخدام الرمزي لبعض األل��وان ،مبا في ذلك اللون األس��ود ،والذي ال
ميتلك نف��س الداللة الوجدانية املرتبط��ة باحلزن في كال الثقافت�ين .وباختصار ،فإننا نرى
أن التغاي��رات الثقافية املالحظة في اس��تخدام األلوان تنبثق عند اس��تخدام األطفال لرمزية
اللون ،وأن رمزية اللون تختلف حس��ب الثقافتني (حالة األس��ود) .إال أنها اختالفات طفيفة،
حيث إن األطفال استخدموا األلوان في رسوماتهم بشكل واقعي بصريا ً -أو على األقل بشكل
اتفاقي -لكون إسناد األلوان للمواضيع التي مت متثيلها في الرسم ،تع ّد مواضعات مشتركة
بني الثقافتني .وعليه ،فإذا كانت اس��تجابات األفراد السلوكية والوجدانية تختلف باختالف
األلوان (راجع ،)McAndrew, 1993 :فإننا نالحظ من خالل دراستنا ،أن التعبير باللون
يختلف أحيانا ً باختالف الثقافات (التعبير الرمزي) ،لكنه يكون مشتركا ً بني الثقافات أيضا ً
(التعبي��ر الواقع��ي) .وعموماً ،فإن األطفال من الثقافتني يس��تعمالن ألوانا ً أكثر للتعبير عن
املشاعر.
 .2.4قيود منهجية و�آفاق بحثية:
تخللت دراس��تنا قيود منهجية هامة تتعلق بالتقنية املستخدمة لقياس استخدام األلوان
في الرس��ومات .وبالفعل ،اعتبرنا اللون مس��تعمالً مبجرد حضوره في الرسم ،بغض النظر
عن طبيعة الرس��م ومس��احة اللون (أي س��واء تعل��ق األمر مبجرد خط حمليط أو مس��احة،
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فلكالهما طول أو مس��احة متغيرة) .يبدو أن قياس��نا فضفاض ،ويس��تحق التدقيق ليسمح
بتقدير أدق للكمية النس��بية لكل لون حاضر في الرس��م .وللتغلب على هذا القصور ،ميكننا
في أبحاث الحقة ،استخدام تكنولوجيا معلوماتية للتحديد اآللي لأللوان في الرسم وتكميم
املس��احة التي يحتلها كل لون (مثل البيكس��يل ُ .)Pixelتع ّد كمية مساحة اللون املستخدمة
في رس��م معني ،معلومات مهمة في أثناء التحليل الس��يكولوجي ،مع مراعاة عدم الوقوع في
فخ التفس��ير التبس��يطي ،والذي يكمن في اعتبار العنصر املس��تعمل بكثرة أو بكمية كبيرة
هو العنصر “املهم س��يكولوجيا ً” .إذ ميكن أحيانا ً أن يكون للمس��ة صغيرة من اللون مكان
مركزي في الرسم ...إن املهم إذن ،بالنسبة للتحليل ،هو الكمية النسبية من كل لون ،وليست
كميته املطلقة.
وأخيراً ،نفتح هذه الدراس��ة على مش��روع بحثي أكبر ،حيث س��يكون من املثير لالهتمام
القيام بتحليل مضمون الرس��وم العادية والتعبيرية لألش��جار املنجزة في املغرب وفرنسا.
فم��ن الناحية األولى ،قد يش��كل اللجوء إل��ى تقنيات التعبير احلرف��ي والتعبير املجازي عن
احملت��وى ،موض��وع حتلي��ل إضافي ،مب��ا في ذلك استكش��اف ح��دود اش��تراك الثقافتني في
املواضيع املرتبطة بالس��عادة (مثل ش��جرة ممتلئة بالفواكه) وباحلزن (ش��جرة مكس��ورة
مث�لاً) (انظ��ر مثالً على س��بيل املقارنة ،الش��كل رقم  2في دراس��ة جول��ي (Jolley, et al.,
 .)2004لق��د الحظن��ا ،على س��بيل املث��ال ،أن اإلحالة على الش��مس واملطر تكون معكوس��ة
بني الثقافتني .فإذا كانت الش��مس ترتبط في فرنس��ا غالبا ً بشجرة س��عيدة ،واملطر بشجرة
حزين��ة ،فإن األمر عكس ذلك في املغرب ،حيث يعتبر بعض األطفال أن الش��جرة املرس��ومة
حزينة “بس��بب الش��مس” (طفل 10 ،س��نوات) ،أو ألن اجلو “حار ومش��مس ج��دا ً” (طفل،
 8س��نوات)؛ عكس ذلك ،فالش��جرة سعيدة بوجود “املطر” (طفل 8 ،س��نوات) .ومن ناحية
ثانية ،تكش��ف مالحظة الرس��ومات التي جمعت في هذه الدراس��ة ،عن أوجه ش��به مدهشة
بخصوص أصناف األش��جار املرس��ومة :فأغلب األطفال املغاربة ،كما األطفال الفرنس��يون،
رس��موا “ش��جرة التفاح” ،أو على األقل ما ميكن للمالحظ الراشد أن يعتبره متثيالً رسوميا ً
له��ذا الصن��ف من األش��جار (انظر مثالً الش��كل رقم  2في دراس��ة جول��ي (Jolley, et al.,
)2004؛ والشكل رقم 3ب في دراستنا) .إذا كان التفاح فاكهة نبيلة في املغرب ،فإنه ال يوجد
الكثير منه في املغرب (ما عدا في بعض املناطق الباردة واجلبلية) ،بينما شجر البرتقال (أو
احلوامض عموماً) موجود بكثرة ،وتزين بها الش��وارع غالباً ،مثل البرتقال املر .نس��جل أن
هذه املالحظة قائمة أيضا ً في تاهيتي  ،Tahitiحيث ال يوجد بتاتا ً شجر التفاح في اجلزيرة،
وحيث ش��جرة اجلوز الهندي هي الشجرة األكثر ش��يوعاً ،وعلى الرغم من ذلك ال ترسم أبدا ً
باعتبارها شجرة منوذجية ( ،Troadecمالحظة شخصية) .إن هذه املالحظات تدفعنا إلى
االعتقاد بوجود مناذج منطية في رس��م الشجرة ،وكذا خاصيتها عبر  -الثقافية ،باعتبارها
موضوعا ً قد يتخذ أشكاالً مختلفة ومتغيرة وفق مختلف املناطق اجلغرافية من كوكبنا .كما
أننا نتساءل عن مدى تأثير التعليم في تشكيل هذه الصورة النمطية للشجرة لدى املتعلمني،
وهو األمر الذي يستدعي دراسة مضامني الكتب املدرسية ،والصور املرفقة بها.
 .3.4خال�صات تربوية:
إذا كانت بعض الدراس��ات توحي بأن األطفال يطورون ،مع السن ،إستراتيجيات للتمثل
28

مجلة الطفولة العربية

استعمال الطول واللون في رسم الشجرة للتعبير عن السعادة واحلزن

العدد الثالث والستون

أعق��د وأكث��ر رمزي��ة ( ،)Cherney, et al., 2006: 127وأن متث��ل املع��ارف ف��ي الذاك��رة
بعيدة املدى ُيقدَّم على أنه عنصر مهم يفس��ر أداء الذاكرة والنمو املعرفي (& Schneider
 ،)Pressley, 1985نق�لا ع��ن ،)Cherney, et al., 2006: 136) :فإن الس��ؤال احملوري
ال��ذي يج��ب أن جتيب عنه كل نظريات النمو املعرفي ،يكمن ف��ي اختالف طرق متثل األطفال
للتجربة باختالف األعمار .إنه سؤال أساسي يكمن في القدرة على فهم الرموز ،واستعمالها،
وإنتاجه��ا .فالرموز تس��مح لن��ا بالتواصل والتجريد والتبس��يط والتعميم؛ كما تس��مح لنا
باالحتفاظ باملعلومات بعيدا ً عن إحالتها ،ومناولة املعلومات وحتويلها ،إلخ (مثالًLiben :
 ،)& Downs, 1993نقال عن.)Cherney, et al., 2006: 137( :
إن فهم منو متثالت األطفال يعد عنصرا ً أساس��يا ً لبناء صورة أش��مل عن منوهم املعرفي.
( .)Cherney, et al., 2006: 136فأهمي��ة رس��ومات األطف��ال تكم��ن في تطوير دراس��ة
منوهم املعرفي ،وتكمن أيضا ً ف��ي بعدها التربوي ( ،)Cherney, et al., 2006: 127على
اعتبار أن تطور الرس��م التعبيري يجب أن ُي َ
ؤخذ بعني االعتبار في س��ياق ممارس��ة التربية
الفنية في املدارس (.)Jolley, et al., 2004: 545

لقد أفضى فحص نتائج جولي ( )Jolley, et al., 2004لشكل منو التعبير بالرسم لدى
األطفال ،إلى وجود فترة من تباطؤ النمو بني  6و 9سنوات (وبنسبة أقل بني  4و 6سنوات).
إن األطف��ال بني  4و 9س��نوات ،يلتحقون مب��دارس ابتدائية يتم تدريس الف��ن فيها عادة من
قبل مدرسني غير مختصني في الفن .وفي هذا الباب ،أوضحت دراسة كليمنت (Clement,
 ،)1994نقالً عن )Jolley, et al., 2004: 562) :أن أكثر من  %60من املدرسني في إجنلترا،
يشعرون باحلاجة إلى مزيد من التكوين في مجال تدريس الفن ،ويعتبرون أن عدم قدرتهم
على الرس��م ،نقطة س��لبية في تدري��س الفن .وهذا يفي��د أن الفن ليس مه��ارة ميكن إنتاجها
كلية من قبل الراش��دين .إن منو الرسم ،حسب كوهن ( ،)Cohn, 2012تفاعل بني الطبيعي
والثقاف��ي .إذ ال تبدو لدى اإلنس��ان قدرة فطري��ة لتمثيل املفاهيم بصري��اً ،لكن الوصول إلى
التمك��ن منها كلية يتطلب التفاعل مع نظام خارجي من التمثالت .وهذا يس��تلزم أن يتعرض
املتعلم حمليط رسومي غني بالرموز ،وأن يكون له حافز معني (مثل القبول االجتماعي) لكي
يكتسبه بطالقة (.)Cohn, 2012: 188

إن تثم�ين نش��اط الرس��م اجتماعياً ،وعدم تبخيس��ه كما احل��ال في مجتمعاتن��ا (راجع:
اجلني��د ،)2011 ،س��يفضي حتما ً إلى تطوي��ر الكتابة والقراءة لدى الطف��ل ،وتطوير قدراته
املعرفي��ة والوجدانية والس��لوكية عامة ،انطالقا ً من كون «اجلهاز املعرفي للرس��م مش��ابه
للغ��ة» ( .)Cohn, 2012: 188فمقارب��ة  Cohenتوض��ح الت��وازي ب�ين الرس��م وقدرات
تعبيري��ة أخرى ،خصوصا ً اللغة في صيغتيها اللفظية واليدوية .وبنا ًء عليه ،يرى الباحث
أن دراس��ة الرس��م “يج��ب أن تؤخ��ذ بعني االعتب��ار لفه��م التواص��ل اإلنس��اني ،واملعرفية
اإلنس��انية ،والطبيعة اإلنس��انية” ( .)Cohn, 2012: 188وعليه ،يجب وضع األطفال في
بيئ��ة تواصلية تعتمد الرس��م بش��كل كبير ،حتى يتعلموا الكالم والرس��م مع��اً ،وأال يقتصر
الرسم على بعده التشخيصي فقط في املمارسة اإلكلينيكية (.)Cohn, 2012
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في املرحلة الثالثة
من مشروع مبارك العبد الله املبارك الصباح
للدراسات العلمية املوسمية
تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ
باستقبال ومتويل اخلطط البحثية للمشاركة في مشروع الدراسات العلمية املوسمية ،والذي
يهدف لتشجيع الباحثني القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها
وفقا ً للقواعد التالية:
يجب أن يعالج موضوع الدراسة مشكلة متعلقة بالطفولة العربية ،وتعطى أولوية
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.
˚ يجب أن تكون الدراسة أمبريقية ،مع التقيد بأن يكون احلد األعلى لصفحات الدراسة
خمسني صفحة فقط.
˚ مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريخ املوافقة عليها.
˚ يقدم الباحث خطة تفصيلية للدراسة ،وتخضع هذه اخلطة للتحكيم وفق شروط
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
˚ يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.
˚ يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.
˚ ال ُتقبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق
نشرها.
˚ ال تلتزم اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية بإعادة املشروعات التي ال حتظى
باملوافقة.
˚ يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.
˚ تقوم اجلمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف املالية ،وعند إقرارها توقع مع الباحث
عقدا ً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.
˚ تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.
˚ ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان
التالي:
الدكتور /حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب 23928 :الصفاة
الرمز البريدي � 13100 :دولة الكويت
تلفون24748479 / 24748250 :
فاكس24749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@ksaac.org.kw :
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وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة
إسراء عاطي محمد الهذلي

معيد بقسم رياض األطفال
جامعة أم القرى ـ اململكة العربية السعودية
esraa727@hotmail.com

امللخ�ص:
يهدف البحث إلى دراس��ة فاعلية الرس��وم املتحركة ،والتفاعل املباش��ر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية
وف��ق نظري��ة فيجوتس��كي الثقافي��ة االجتماعية ل��دى طفل ما قبل املدرس��ة ،واس��تخدمت الباحثة املنهج ش��به
التجريب��ي القائ��م عل��ى تصمي��م مجموعتني جتريبيت�ين ،تكون��ت العينة القصدي��ة للبحث م��ن ( )40طفالً .مت
اس��تخدام أربع أدوات للبحث وهي :الرس��وم املتحركة التي تقدم مفاهيم األش��كال الهندس��ية ،وأنشطة التفاعل
املباش��ر ،واملالحظة ألنش��طة التفاعل املباش��ر ،واختبار مفاهيم األش��كال الهندس��ية .ومت حتليل البيانات كميا ً
باستخدام اختبار ( )T-Testلعينتني مرتبطتني ،وعينتني مستقلتني ،وكيفيا ً بحساب التكرار والنسبة املئوية
لترمي��ز مجموعات التحلي��ل الكيفي للمجموعة التجريبية األولى من خالل حتليل تس��جيالت الفيديو ألنش��طة
التفاعل املباشر.

The Effectiveness of Cartoon Movies and Direct Interaction
on Developing Preschool Child’s Concepts of Geometrical Shapes
According to Vygotsky’s Socio-cultural Theory
Esraa Aati Mohammed AL-Huthaly

An Assistant Teacher at Umm alqura University, KSA

Abstract
This research aims to study the effectiveness of cartoon movies and direct
interaction on developing preschool child’s concepts of geometrical shapes according
to Vygotsky’s Socio-cultural theory. To fulfill this aim, the researcher used the quasiexperimental approach based on the two experimental groups design. The intended
sample consisted of (40) children. To this research, four tools were used: Cartoon
movies that offer concepts of geometric shapes, direct interaction activities, observation
of direct interaction activities, and the test of geometrical shapes concepts. Data were
quantitatively analyzed using paired-sample T-test and T-test for two independent
samples, and qualitatively by calculating the frequency and percentage for encoding
qualitative analysis for the video recordings of the activities of direct interaction.

 جزء من رسالة املاجستير التي حصلت عليها الباحثة من قسم دراسات الطفولة /التعليم والتعلم في الطفولة املبكرة ـ جامعة امللك عبد العزيز في جدة
باململكة العربية السعودية (1435هـ 2014 /م).
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مقدمة:
يتوج��ه العالم إلى زيادة االهتمام بالطفل وحقوقه ،حيث يعد الطفل عامالً أساس��يا ً
ف��ي النهضة إذا م��ا مت توجيهه التوجيه الصحيح ،وإذا ما مت إكس��ابه مهارات عقلية تس��هم
ف��ي تق��دم األمم ،فالطفل هو مواطن املس��تقبل ،الذي س��يلعب أدوارا ً فاعلة؛ مب��ا يتميز به من
ملكات عقلية ،وقدرة على االستيعاب والتفكير والتطوير .كما أن الطفل ميتاز بسرعة التأثر
بالعوام��ل احمليط��ة به ،ومن أكثر العوامل التي تش��د انتباهه وس��ائل اإلع�لام؛ حيث الحظ
املرب��ون نش��وء عالقة وطيدة بني الطفل ووس��ائل اإلع�لام ،وخاصة فيما يتعلق بالرس��وم
املتحركة؛ وهذا أمر يس��توجب توجيه برامج األطفال توجيها ً علمياً ،وربط وس��ائل اإلعالم
باملناهج التعليمية .ويعتقد بعض اآلباء أن مش��اهدة التلفاز يعد س��لوكا ً سلبيا ً للطفل؛ ألنه
يجل��س أمام��ه دون أن يكون ل��ه دور إيجابي ،في ح�ين يغفل بعضهم نوعي��ة البرامج التي
يش��اهدها الطفل ،والت��ي تؤثر على فاعليته ،فمن املعروف أن الرس��وم املتحركة تلعب دورا ً
فاعالً في ج��ذب الطفل؛ لتوفيرها عنصر الصوت ،الصورة ،احلركة ،واألس��لوب القصصي،
باعتبارها من أكثر الوس��ائط التي ميكن اس��تغاللها في س��ن مبكرة لتعليم وتنمية املفاهيم
لدى الطفل ،وترجع أهمية اس��تخدام الرس��وم املتحركة في تعليم طفل ما قبل املدرس��ة نظرا ً
الس��تخدام أكثر من حاس��ة ف��ي تلقيها ،مم��ا يزيد من فاعليتها ،واس��تيعاب م��ا تتضمنه من
معلومات(مع��وض .)1998 ،وفيم��ا يخص األس��س واملعايير الرياضية ف��ي مرحلة ما قبل
املدرس��ة فلقد وضح ( )Clements & Sarama, 2000طريق��ة تفكير األطفال في مجال
الهندسة من عدة محاور ،من بينها خصائص األشكال الهندسية ،حيث أشارا إلى أن املجلس
القومي ملعلم��ي الرياضيات( )NCTMوض��ع معايير لبرامج توجيهي��ة لألطفال ،متكنهم
من حتليل س��مات وخصائص األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد ،وتطور احلوار
الرياضي حول العالقات الهندسية ،ومن املتوقع أن األطفال في املراحل العمرية األولى يجب
أن يتمكن��وا من إدراك األش��كال ،وأس��مائها ،وخصائصها ،ورس��مها ،ومقارنتها ،وتصنيف
األشكال الثنائية األبعاد عن الثالثية األبعاد .فاألطفال في املراحل العمرية األولى يتميزون
بق��درات رياضية أعمق وأوس��ع من مجرد تعل��م األرقام ،وهذه احلقيقة تدع��م فكرة أن طفل
ما قبل املدرس��ة يس��تطيع إدراك مفاهيم رياضية وهندسية بش��كل أفضل مما نتخيله .ومن
املتوقع أن يتحقق ذلك عبر الرس��وم املتحركة التي يحبها الطفل؛ ألن الطفل يعتبر الرس��وم
املتحرك��ة ش��يئا ً خاصا ً به ،يخاطبه بلغ��ة يفهمها ويحبها ،وخاصة إذا م��ا مت توظيفها وفق
أهم نظريات التربية والتعلم ،ومن ضمنها نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية .وتعتمد
ه��ذه النظرية على أن رفع مس��توى التعلم يكون باالرتقاء مبس��توى منطقة النمو املتقارب؛
من خالل تطويع األدوات التالية :اس��تخدام الوسائط ،واللغة ،والتفاعل املشترك؛ من خالل
النش��اط( .)Bodrova & Leong, 2007ويتعزز هذا الرأي في مجال الرياضيات ،حيث
ي��رى  )2001( Clementsأن تعل��م الطف��ل للمفاهيم الرياضية في مرحلة ما قبل املدرس��ة
على مس��توى عا ٍل من اجلودة يدعو الطفل إلى التفاعل ،وزيادة خبرته الرياضية؛ من خالل
اللعب والوصف ،والتفكير في العالم احمليط به.
م�شكلة البحث:
يرى معظم اآلباء أن التلفاز وس��يلة إعالمي��ة ترفيهية أكثر من كونها تربوية ،وذلك
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بس��بب ندرة عرض الرس��وم املتحركة التربوية املوجهة لطفل ما قبل املدرسة ،والتي تهدف
للتعليم والتثقيف أكثر من مجرد الترفيه ،باإلضافة إلى عدم وعي اآلباء مبا ميتلكه أطفالهم
من قدرات عقلية ميكن تطويرها إلى مستويات معرفية أعلى .وتوصل إسكندر ( )2007إلى
ندرة تأثير الرسوم املتحركة تربويا ً على طفل ما قبل املدرسة ،وعدم تنميتها للتفكير العلمي؛
بسبب عدم وجود مجموعة إنتاج فنية على مستوى عا ٍل من الكفاءة ،تساعد القائمني بوزارة
التربي��ة والتعلي��م في إنتاج الرس��وم املتحركة؛ على الرغ��م من أن دراس��ة ُك ٍّل من الغفيص
( )1428وعزم��ي ( )2006أكدت أن أفالم الرس��وم املتحركة حتقق العدي��د من األهداف عند
اس��تخدامها ف��ي تعليم األطفال ،ومن ذل��ك :توضيح املعنى ،والتركيز عل��ى معلومة معينة،
باإلضاف��ة إلى أنها حتت��ل املركز األول في األس��اليب الفكرية املؤثرة على عق��ل الطفل .ومن
ناحي��ة أخرى ف��إن تنمية املفاهيم الرياضية لطفل ما قبل املدرس��ة حتتاج إلى اهتمام خاص
م��ن قب��ل املربني؛ ألنها توس��ع مدارك الطف��ل ،وتنمي قدرات��ه العقلية ،ومع ذلك ف��إن العديد
م��ن رياض األطفال في اململكة العربية الس��عودية ،وخاصة احلكومي��ة منها ال تهتم بتقدمي
برام��ج موجهة لتنمي��ة املفاهيم الرياضية بأنواعها املختلفة ،وفيما يخص مفاهيم األش��كال
الهندس��ية تكتفي معلمات رياض األطفال مبا يتعلمه الطفل من مهارات التمييز بني األش��ياء
من حيث اللون واحلجم والش��كل في الركن اإلدراكي؛ دون التطرق ألبعاد ومفاهيم رياضية
أعمق .وعلى الرغم من أهمية دور املربني في توظيف النظريات التعليمية التي تعنى بتنمية
املفاهيم الرياضية لطفل ما قبل املدرسة ،فقد الحظت الباحثة من خالل احتكاكها مبؤسسات
رياض األطفال ومعلماتها إغفاالً غير متعمد لتطبيق مبادئ النظريات التربوية املختلفة ،ومن
ضمنها نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية ،مع أن هذه النظرية متد التربويني بعدد من
األدوات التي تس��هم في تس��ارع املعرفة لدى الطفل .إالّ أن معلمة مرحلة ما قبل املدرسة وإن
تطرقت لش��رح املفاهي��م الرياضية لألطفال فإنها تفعل ذلك بطريقة تلقائية؛ دون االس��تناد
إلى مبادئ النظريات العلمية ،التي توجه قدرات الطفل العقلية على أس��اس علمي صحيح.
وم��ن خالل اطالع الباحثة على الدراس��ات الس��ابقة في مجال الرس��وم املتحركة ،واملفاهيم
الرياضية في مرحلة ما قبل املدرسة ،الحظت أن هناك قصورا ً في توظيف الرسوم املتحركة
لتنمي��ة املفاهي��م الرياضية عام��ة ،ومفاهيم األش��كال الهندس��ية خاصة في مرحل��ة ما قبل
املدرسة ،واعتماد نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية في تعليم طفل ما قبل املدرسة.
وعليه تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية الرس��وم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية؛
وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة؟
ويتفرع من هذا السؤال السؤال اآلتي:
كي��ف تؤث��ر طبيعة التفاعل املباش��ر ف��ي تنمية مفاهيم األش��كال الهندس��ية وفق نظرية
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة؟
فرو�ض البحث:
في ضوء مشكلة البحث ميكن صياغة فروضه على النحو اآلتي:
 1 .1ال توج��د فروق دال��ة إحصائيا ً عند مس��توى داللة ( )0.05بني متوس��طات درجات
أطف��ال املجموعة التجريبية األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة والتفاعل
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املباش��ر من خالل األنش��طة املصاحبة) ،في التطبيق�ين القبلي والبع��دي ،في تنمية
مفاهيم األش��كال الهندس��ية؛ من خالل توظي��ف مبادئ نظرية فيجوتس��كي الثقافية
االجتماعية.
2ال توج��د ف��روق دالة إحصائيا ً عند مس��توى دالل��ة ( )0.05بني متوس��طات درجات
أطف��ال املجموعة التجريبية الثانية (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة فقط) في
التطبيقني القبلي والبعدي ،في تنمية مفاهيم األش��كال الهندس��ية؛ من خالل توظيف
مبادئ نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية.
3ال توج��د ف��روق دالة إحصائيا ً عند مس��توى دالل��ة ( )0.05بني متوس��طات درجات
أطف��ال املجموعة التجريبية األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة والتفاعل
املباش��ر م��ن خ�لال األنش��طة املصاحب��ة) ،ومتوس��طات درج��ات أطف��ال املجموعة
التجريبية الثانية (التي عرضت عليها الرسوم املتحركة فقط) في التطبيق البعدي،
في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية األبعاد؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية ،بعد ضبط التطبيق القبلي.
4ال توج��د ف��روق دالة إحصائيا ً عند مس��توى دالل��ة ( )0.05بني متوس��طات درجات
أطف��ال املجموعة التجريبية األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة والتفاعل
املباش��ر م��ن خ�لال األنش��طة املصاحب��ة) ،ومتوس��طات درج��ات أطف��ال املجموعة
التجريبية الثانية (التي عرضت عليها الرسوم املتحركة فقط) في التطبيق البعدي،
في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثالثية األبعاد؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية ،بعد ضبط التطبيق القبلي.
5ال توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجات أطفال
املجموعة التجريبية األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة والتفاعل املباشر
م��ن خالل األنش��طة املصاحبة) ،ومتوس��طات درج��ات أطفال املجموع��ة التجريبية
الثانية (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة فقط) في التطبيق البعدي ،في تنمية
مفاهيم األشكال الهندسية ككل؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية فيجوتسكي الثقافية
االجتماعية ،بعد ضبط التطبيق القبلي.

�أهداف البحث:
يهدف البحث احلالي إلى دراس��ة فاعلية الرس��وم املتحركة والتفاعل املباش��ر في تنمية
مفاهيم األش��كال الهندس��ية؛ وفق نظرية فيجوتس��كي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل
املدرسة من خالل:
1 .1إعداد سلسلة من الرسوم املتحركة تقدم مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية
األبعاد ،ويشمل ذلك :أسماء األشكال ،خصائصها ،مفهوم ثبات اخلصائص ،ووجود
األشكال في البيئة من حولنا.
2 .2إعداد أنش��طة التفاعل املباش��ر لتنمية مفاهيم األشكال الهندس��ية الثنائية والثالثية
األبعاد التي مت عرضها خالل الرسوم املتحركة.
3 .3اس��تخدام املالحظة كأداة لتحليل التفاعل املباش��ر كيفيا ً من خالل أداء األطفال ومدى
جتاوبهم مع األدوات التي متثل الوسائط وخالل التفاعل االجتماعي.
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4إعداد اختبار يقيس مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد ،وما يتطلبه
ذلك من التأكد من معامالت الصدق والثبات.
5املقارنة بني فاعلية الرس��وم املتحركة والتفاعل املباشر ،والرسوم املتحركة فقط في
تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد من خالل حتليل البيانات
كميا ً وكيفياً.
6تق��دمي منوذج ميكن أن يسترش��د ب��ه باللغة العربي��ة ملا ميكن أن يق��دم لألطفال من
الرسوم املتحركة املوجهة ملرحلة عمرية محددة ،وبأهداف تعليمية واضحة ومبينة
على نظريات التعليم املختلفة.
 7تقدمي أنشطة التفاعل املباشر كنماذج لطرق تقدمي مفاهيم األشكال الهندسية.
8االلتزام مبعايير الصدق والثبات في إعداد اختبار مفاهيم األش��كال الهندسية مما قد
يجعله صاحلا ً للتطبيق في دراسات أخرى.
�أهمية البحث

الأهمية العلمية:
 1 .1توضيح أهمية وإمكانية وفاعلية تعلم املفاهيم الرياضية في مرحلة ما قبل املدرسة؛
باعتباره��ا ركيزة لتعليم األطفال الرياضيات ،ورفع حتصيلهم في النظام املدرس��ي
الحقاً.
 2 .2توظيف مبادئ نظرية فيجوتسكي في تعليم طفل ما قبل املدرسة ،وباألخص تطوير
مفاهيم األشكال الهندسية ،فمبادئ هذه النظرية تعد مبثابة حلقة الوصل بني املعلمة
واملفهوم والطفل.
3 .3توضي��ح أهمية وفاعلية االرتقاء بتفكير الطف��ل؛ ليفهم ما حوله بدقة وعمق ،فيتعلم
االكتش��اف من خالل البيئ��ة احمليطة والتفاعل مع اآلخرين؛ لتنمي��ة قدراته الذهنية،
والتفكير املجرد.
4 .4تقدمي وس��يلة فعالة لتحس�ين النم��و املعرفي لطفل ما قبل املدرس��ة ،وه��و أمر بالغ
األهمية في البحث احلالي من حيث توظيف نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية
في إع��داد امل��ادة العلمي��ة للرس��وم املتحرك��ة؛ لتنمية مفاهيم األش��كال الهندس��ية،
باإلضافة إلى التفاعل املباشر من خالل بعض األنشطة لتعزيز تنمية هذه املفاهيم.
الأهمية التطبيقية:
1 .1تش��جيع املربني على استخدام الرس��وم املتحركة كوس��يلة فاعلة في تنمية املفاهيم
الرياضية ،واعتبارها مدخالً لتصميم واستخدام الرسوم املتحركة في تنمية مفاهيم
أخرى.
2 .2معاجل��ة أوج��ه القص��ور ف��ي تعلي��م املفاهي��م الرياضية ف��ي برامج مرحل��ة ما قبل
املدرسة.
3 .3تشجيع املربني على بناء مناهج مرحلة ما قبل املدرسة على أسس علمية تعتمد على
النظري��ات التربوي��ة ،ومنها نظرية فيجوتس��كي الثقافية االجتماعي��ة ،التي توظف
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العديد من األدوات لرفع مستوى النمو العقلي لدى الطفل ،وتنمية تفاعله املباشر مع
البيئة احمليطة ،كأحد أهم النظريات في مجال الطفولة املبكرة.
م�صطلحات البحث:
الفاعلية (:)Effectiveness
يعبر مصطلح الفاعلية في الدراس��ات التربوية التجريبي��ة بأنه« :مدى األثر الذي ميكن أن
حتدث��ه املعاجل��ة التجريبية بوصفها مثيرا ً مس��تقالً في أحد املتغي��رات التابعة ،وتظهر في
مقدار ونوع التعلم الذي حتقق من خالل املواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه» (شحاتة،
النجار.)230 :2003 ،
وعرف��ت الباحثة الفاعلية إجرائيا ً بأنها :التأثير الناجت عن التعرض للرس��وم املتحركة
والتفاعل املباش��ر في تنمية مفاهيم األش��كال الهندس��ية ،وفق نظرية فيجوتس��كي الثقافية
االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة.
الر�سوم املتحركة (:)Cartoon Movies
ه��ي« :فن تركيبي قائم على تعاقب مجموعة رس��وم مس��طحة أو أش��كال ثالثية األبعاد
مثبت��ة على ش��ريط س��ينمائي بوس��اطة التصوير لقط��ة في لقط��ة ،وعرض هذه الرس��وم
واألش��كال الحقا ً على شاش��ة سينمائية بس��رعة ( )24لقطة في الثانية هو ما مينح املشاهد
وهم احلركة» (املوسوعة العربية السورية.)844 :2010 ،
وهي« :أفالم تعتمد على اس��تحداث حركة من خالل ع��دد من اللقطات املتتابعة املتالحقة
لقطة تلو األخرى في س��رعة منتظمة عند عرضها ،من منطلق هذا املبدأ فإن حتريك احلجوم
واألشياء الثابتة أصبح متيسرا ً لعرضها على شاشة العرض» (غالب.)10 :2012 ،
وعرف��ت الباحث��ة الرس��وم املتحرك��ة إجرائي��ا ً بأنها :سلس��لة م��ن الرس��وم مت إعدادها
وحتريكها باس��تخدام التقنية ثالثي��ة األبعاد ،وإعداد املادة العلمية املتمثلة في الس��يناريو
واحلوار ،وهو ما يس��مى (باإلس��كريبت) من قبل الباحثة؛ وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية
االجتماعية ،بهدف تنمية مفاهيم األشكال الهندسية لدى طفل ما قبل املدرسة.
التفاعل املبا�شر (:(Direct Interaction
لم يعرف التفاعل املباشر بصورة محددة ،وعليه مت تعريف التفاعل االجتماعي باعتباره
جزءا ً من التفاعل املباشر ،وذلك على النحو اآلتي:
التفاع��ل االجتماعي ه��و« :تفاعل الطفل مع اآلخرين ممن يحيطون ب��ه من أفراد املجتمع،
وي��ؤدي ه��ذا التفاعل إلى اخلبرة االجتماعية ،وهو ش��رط أساس��ي لبناء البني��ات العقلية»
(العارضة.)55 :2003 ،
وعرف��ت الباحث��ة التفاعل املباش��ر إجرائيا ً بأنه :نش��اط يتضمن نوعني م��ن التفاعل ،إما
تفاعل اجتماعي أو تفاعل مع األدوات.
التفاعل االجتماعي هو :عبارة عن نش��اط مش��ترك بني طفل�ين أو مجموعة أطفال ،أو بني
طفل أو مجموعة أطفال ومعلمة ،تس��تخدم فيه الوسائط واللغة ،مما يسهم في حتسني أداء
الطفل ضمن منطقة النمو املتقارب وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية.
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التفاعل مع األدوات هو :اس��تخدام األدوات في األنش��طة (وهي ما يعبر عنها بالوس��ائط
بحسب نظرية فيجوتسكي) دون تدخل اجتماعي من اآلخرين.
مفاهيم الأ�شكال الهند�سية (:)Concepts of Geometrical Shapes
املفاهي��م هي« :تصور عقلي يعطي اس��ما ً أو رم��زا ً يدل على ظاهرة أو ح��دث معني ،ويتم
تكوين��ه عن طري��ق جتميع اخلصائص املش��تركة ألفراد ه��ذه الظاهرة أو احلدث»(ش��لبي،
خلف ،سليمان ،واجلمل.)255 :1989 ،
وهي« :املكونات األساس��ية للبناء املعرفي ،ويع��د املفهوم تركيبا ً عقليا ً يكونه الفرد نحو
أحد املعاني املقبولة اجتماعياً ،وهو عبارة عن ألفاظ جنمع بها في فكرة واحدة عن ما نعرفه
من صفات مشتركة بني عدة عناصر» (جاب الله.)13 :1412 ،
وعرفت الباحثة مفاهيم األش��كال الهندس��ية إجرائيا ً بأنها :هندسة إقليدية ،تندرج حتت
فروع الهندسة في علم الرياضيات ،وتهتم بدراسة األشكال ،من حيث أسماؤها ،وخصائصها،
ومفهوم ثبات اخلصائص ،ووجود هذه األشكال في البيئة من حولنا.
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
املبحث الأول :الر�سوم املتحركة:
تس��هم الرس��وم املتحركة في تش��كيل ش��خصية الطفل ،ألنها تقدم للطفل معلومات على
شكل قصص جتسدها شخصيات سواء كانت إنساناً ،أو حيواناً ،أو نباتاً .وقد أشار املومني،
دوالت ،والش��لول ( )2011إل��ى أن الطفل يرى في الرس��وم املتحركة امت��دادا ً حلياة اللعب،
وإطالق العنان للتخيل ،والتي هي أحد أسباب تعلق الطفل ببرامج الرسوم املتحركة.
الر�سوم املتحركة وعالقتها بالعملية التعليمية:
عالم الطفل مليء بالرس��وم واأللوان ،فمنذ س��نوات عمره األولى وهو ميس��ك باأللوان،
ويخط��ط رس��وما ً متثل في وجدان��ه وعقله مفاهيم خاص��ة ،فإذا ما مت توظي��ف هذه األلوان
وتلك الرس��وم بشكل متحرك يعكس بيئة الطفل ،ومت تقدميها في قالب علمي مفيد ،فإن حب
الطفل لهذه الرس��وم س��يزيد من تفاعله معها ،وس��يؤثر على منوه املعرفي .ويشير سحلول
( )2011إلى أن مس��ايرة التط��ورات واملس��تحدثات التكنولوجية الفعالة يس��هم في تقدمي
تعلي��م أفض��ل ،وطرق تدري��س أكثر تقدم��اً .وبنا ًء على ذل��ك فإن الرس��وم املتحركة تصنف
كإحدى طرق التدريس احلديثة ،باستخدام تقنيات عرض عالية.
إن اآلث��ار اإليجابية للرس��وم املتحركة عبر برامج التلفاز أس��همت في ظه��ور العديد من
التجارب واحملاوالت لتوظيف إس��تراتيجيات ونظريات تعليمي��ة عديدة؛ بهدف التأثير في
مكتس��بات الطفل ومخرجات��ه التعليمية .حيث أثبت  )2006( Yukoأن الرس��وم املتحركة
تؤثر في أداء وإس��تراتيجيات التعليم لطفل ما قبل املدرس��ة؛ حيث إن أداء الطفل يكون أكثر
كف��اءة عندم��ا يربط بني ما هو مطل��وب منه من مهام تفاعلية مباش��رة وبني ما يعرض عليه
من رس��وم متحرك��ة تعليمية ،باإلضافة إل��ى تطبيقه لتعليمات املعلمة الش��فهية املصاحبة
للع��رض .وقد وج��د ( )Long & Marson, 2002أن تعليم املفاهيم العلمية لألطفال من
خالل الرس��وم املتحركة ينمي روح التعاون ،ويس��اعد على تطوير مهارة الس��ؤال ،وتنمية
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األف��كار وتطبيق م��ا تعلموه في املواقف احلياتية اليومية؛ من خ�لال إثارة الدافعية للتعلم.
وق��د اس��تخدم ( )Sexton, Gervasoni, & Brandenburg, 2009أف�لام الكرت��ون
كإس��تراتيجية لتعلي��م الطالب كيفي��ة جمع األعداد ،اس��تنادا ً إلى أن الرس��وم املتحركة تعد
وسيلة للتعلم وتعليم املفاهيم العلمية ،وأن لها دورا ً فاعالً في ثقافة الطفل الرياضية ،وذلك
ضم��ن منهج مت إعداده يهدف إلى مس��اعدة املعلمني على تطوير اإلس��تراتيجيات الرياضية
للعد بشكل منطقي لدى الطلبة.
كما أكد  )2005( Thomasأن الرسوم املتحركة تثري العملية التعليمية ،ومتكن املعلمني
من اس��تحداث طرق وأنش��طة جديدة ومتنوعة؛ لتطوير مه��ارات التالميذ املعرفية .وأجرى
 )2005( Kabapinarدراس��ة حول مفاهيم الكرتون م��ن وجهة نظر الطريقة البنائية في
تعلم العلوم ،واس��تنتج أن للرسوم املتحركة فاعلية في تعليم املفاهيم ،وتوضيحها ،وإزالة
املفاهي��م اخلاطئ��ة ،كما حف��زت الدراس��ة التالميذ على البحث واالس��تقصاء وأك��دت أهمية
التفاعل الصفي والبيئة الصفية املناسبة .وأثبتت اجلهني ( )2009أهمية الرسوم املتحركة
في تنمية املفاهيم العلمية؛ من خالل دراستها أسس تصميم الرسوم املتحركة ،وتوظيفها في
تنفي��ذ فيلم قصير لتعليم طفل مرحلة ما قبل املدرس��ة ،فقد عرضت فيلم “قطرة ماء” ومدته
خم��س دقائق ،والذي يهدف إلى تعري��ف الطفل باملفاهيم العلمية املتعلق��ة باملاء ،وهي املاء
يتبخر ،ويتجمد ،وبعض األش��ياء تذوب في املاء ،وبعضها يطفو .وقد أكدت دراس��ة ناس��ة
( )2009أن الرس��وم املتحركة توس��ع األفق ،ومتكن األطفال من اس��تخدام مهارات عليا في
التفكير لقبول معلومات معرفية محصلة من الرسوم املتحركة.
وللرس��وم املتحرك��ة التعليمي��ة ع��دة مزاي��ا ،ذكره��ا كل م��ن (Barron & Orwing,
 ،وسحلول ( )2011وتوجزها الباحثة فيما يلي:
،)2003
•تنشيط األطفال في أثناء عملية التعلم؛ من خالل محاكاة الواقع ،حيث ميكن توظيف
تقنيات الرسوم املتحركة لعرض فكرة أو شخصية موجودة في املنهج بشكل ممتع.
•تعد الرس��وم املتحركة بيئة مناس��بة تالئ��م املجموعات الصغيرة ،مم��ا يزيد فاعلية
التعلم ،ويهيئ فرصا ً للعمل اجلماعي.
•تصب��ح العملي��ة التعليمي��ة أكثر دافعي��ة؛ ألن الرس��وم املتحركة متت��از باجلاذبية
واملتعة ،وهذا ال يتوفر في أي طريقة تدريس أخرى.
•تزي��د الرس��وم املتحرك��ة من الكفاءة ف��ي عرض احملت��وى ،وحتس�ين إدراك املفاهيم
الغامضة.
•تعد الرسوم املتحركة وسيلة إيضاح فعالة إذا ما روعي في تصميمها إيضاح الفكرة
الرئيسية ،وسرعة وصول املعنى.
املبحث الثاين :مفاهيم الأ�شكال الهند�سية:
إن تعل��م املفاهيم من املجاالت التي يهتم بتنميتها التربويون بش��كل كبير كأحد األهداف
الرئيس��ة للعملية التعليمية؛ من خالل إستراتيجيات ووسائل فعالة .وكما أشارا الشربيني
وصادق ( )2005إلى أن عملية اكتساب املفاهيم تبدأ منذ الطفولة األولى ،وتبنى على اإلدراك
احلس��ي ،وعل��ى مالحظة الطف��ل لتفاصيل البيئة م��ن حوله« ،وتعد مرحلة ما قبل املدرس��ة
مرحلة هامة إلكس��اب الطفل املفاهيم واملعارف ،وفيها يتم تشكيل كثير من السلوكيات التي
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ترسم له طريق املستقبل»(البالونة ،وعلي.)413 :2009 ،
مفاهيم الهند�سة الإقليدية:
تع��رف الهندس��ة اإلقليدية بأنه��ا« :املفاهيم الهندس��ية الت��ي تتضمن اس��تيعاب الطفل
خلصائ��ص الش��كل»(صالح .)174 :2009 ،وأك��دت خلي��ل ( )2009أن األطف��ال يج��ب أن
يتمكن��وا م��ن التعرف عل��ى مبادئ الهندس��ة خالل س��نوات ما قبل املدرس��ة ،مث��ل التعرف
على األش��كال وأسمائها ورس��مها ،والفصل بني األش��كال الثنائية األبعاد والثالثية األبعاد
واملقارنة بني جميع األش��كال؛ ألن الهندس��ة بالنس��بة لألطفال تعني أكثر من مجرد تس��مية
لألش��كال ،بل هي فهم خلصائص الش��كل .فالطفل في عمر الرابعة واخلامس��ة يس��تطيع أن
ميي��ز بني الدائ��رة واملربع واملثلث ،ولكن ال يفرق بني املربع واملس��تطيل ومتوازي األضالع،
ولكن في عمر اخلامسة والسادس��ة يستطيع التمييز بني شكل املربع واملستطيل ،والتعرف
عل��ى األض�لاع والزوايا (صال��ح .)2009 ،ومما هو معلوم أن األش��كال الهندس��ية متنوعة
ومقس��مة إلى فئات حتمل كل فئة خصائصها املنفردة ،كما أش��ار  )2002( Annإلى وجود
مفاهيم هندس��ية أساسية يجب أن يدركها أطفال ما قبل املدرسة ،وهي اخلصائص البسيطة
لألشكال ذات البعدين ،واخلصائص البسيطة لألشكال ذات الثالثة أبعاد .وفيما يلي تفصيل
لهذه املفاهيم:
 - 1مفاهيم الأ�شكال الهند�سية ثنائية الأبعاد:
ميتلك األطفال قدرات رياضية يجب أن توظف بش��كل موجه في مرحلة ما قبل املدرس��ة؛
لتطوي��ر معرفته��م الرياضي��ة وقدراتهم الهندس��ية ،حيث يتمك��ن الطفل من معرفة أس��ماء
األش��كال الهندس��ية ،ويوظ��ف أف��كاره الرياضية ف��ي حياته اليومي��ة ،كما يك ِّون األش��كال
الهندس��ية بنفس��ه ،ويطور معرفته؛ من خالل بع��ض املهام التي تس��تدعي التفكير(بدوي،
 .)2003أن الطفل يتمتع بقدرة جيدة على مالحظة صفات األشياء التي حتيط به في بيئته،
فيدرك صفاتها ،مس��تعينا ً بحواس��ه املختلفة ،ثم يتمكن من إدراك صفاتها املشتركة مع عدة
أشياء أخرى ،كما ترى دراسة عويس ( )2004بأن الطفل يدرك أن األبواب تتشابه ،والنوافذ
تتشابه ،وكذلك األطباق .ويتمثل دور معلمة مرحلة ما قبل املدرسة في أن تلفت انتباه الطفل
إلى أن هذه األش��ياء احمليطة به تش��به أش��كاالً هندس��ية؛ ألنها تتصف بنف��س خصائصها،
فاألطباق تش��به الدائرة ،واألبواب تشبه املستطيل ،والنافذة تشبه املربع .ونظرا ً لهذا الثراء
والتنوع في البيئة باألش��كال الهندس��ية فقد وض��ح بدوي ( )2009أن الطف��ل عندما يتعلم
أس��ماء األش��كال فإنه يس��تطيع توظيفها لوصف بعض األش��ياء في البيئة كأن يقول( :هذا
الغطاء دائري ،وهذا الباب مستطيل).
 - 2مفاهيم الأ�شكال الهند�سية ثالثية الأبعاد:
إن تش��كيالت األشياء في الفراغ تس��اعد األطفال في فهم املواضيع املتعلقة بالرياضيات
ف��ي املراحل العمرية املختلفة ،وقد ذكرت س��ميث ( )2005إن من معايير الهندس��ة اجلديدة
للمجل��س القومي ملعلمي الرياضيات ( )NCTMأن الطفل في مرحلة ما قبل املدرس��ة حتى
السنة الدراس��ية الثانية يجب أن يدرك ،ويسمي ،ويبني ،ويقارن ،ويصنف األشكال ثنائية
وثالثية األبعاد ،وأن يدرك األشكال الهندسية في بيئته ،وقد أشارت  )2001( Juanitaإلى
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ضرورة دراسة الهندسة في سن مبكرة؛ لتنمية املفاهيم الرياضية من حيث معرفة أسمائها،
وتصنيفها ،ومقارنتها باألش��كال األخرى ،ومعرفة عدد األوجه .وأضاف  )2002( Annإن
من اخلصائص البسيطة التي يجب أن يتعلمها الطفل أن األشكال لها أوجه مستوية كاملكعب
املتمثل في شكل الصندوق ،وأوجه منحنية كالكرة .وأن هناك عالقة تربط األشكال الثنائية
األبعاد؛ باألش��كال الثالثية األبعاد من خالل شكل األوجه ،حيث يحدد الطفل أياًّ من األشكال
الثنائية األبعاد متثل إحدى أوجه املكعب .ويدرك األطفال عند حمل األش��كال ثالثية األبعاد
أن لها خصائص تختلف عن األش��كال األخرى ،فبعض األشكال يتدحرج واآلخر ليس كذلك،
وأن هذه األشكال لها وجود في البيئة ،مثل الشكل األسطواني الذي يشبه األنابيب ،واألشكال
املكعبة التي تشبه حجر النرد (سميث.)2005 ،
مراحل التطور العمرية لإدراك مفاهيم الأ�شكال الهند�سية لدى طفل ما قبل املدر�سة:
يتدرج الطفل في إدراكه ملفهوم األش��كال الهندس��ية بحس��ب فئته العمرية ،فيالحظ في
املراح��ل العمرية األول��ى أن الطفل ال يدرك معنى كلمة ش��كل بجميع أبعاده��ا ،ولكن يتمتع
باملقدرة على املطابقة البصرية لألش��كال احمليطة به في بيئته ،ثم ينتقل إلى مرحلة اإلدراك
البصري الش��امل ملفهوم الش��كل بصفة عامة دون إدراك خصائصه .وبعد ذلك تأتي املرحلة
الوصفية والتحليلية لسمات وخصائص الشكل الهندسي .ويزداد التفكير بإيجاد عالقة بني
أجزاء األشكال (.)Cross, Woods, & Schweingruber, 2009
إن تدرج الفئات العمرية يعتمد على سلس��لة من األبحاث أجريت في التسعينات وبداية
األلفية اجلديدة التي تصف قدرات الطفل ،وهذه األبحاث صممت بشكل جتريبي لتوضح تطور
النمو ،وحتدد املهارات التي يستطيع الطفل اكتسابها في مراحل عمرية مختلفة ،السيما عند
تزويده بفرص تعليمية جيدة .وهناك تصنيفات مختلفة توضح مراحل إدراك الطفل ملفاهيم
األش��كال الهندس��ية مثل منوذج ( ،)Clements & Sarama, 2009ومنوذج (Cross,
 )Woods, & Schweingruber, 2009ملج��االت إدراك املفاهيم الهندس��ية .ولكن تتفق
التصنيفات على أن الفئة العمرية ( )6 - 5سنوات هي الفئة التي تستطيع أن تدرك مفاهيم
األشكال الهندسية ،فيما يخص االسم ،وعدد األضالع ،وعدد الزوايا ،وثبات اخلصائص من
حي��ث احلجم واالجتاه .وهو ما اس��تندت علي��ه الباحثة في اختيار الفئة العمرية املناس��بة
لتق��دمي هذه املفاهيم .وفيما يلي يوضح اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ( )2تصنيف للفئات
العمرية ،ومجال اإلدراك ملفاهيم األشكال الهندسية.
جدول ( )1تصنيف (& Sarama, 2009

)Clements

ملجاالت إدراك مفاهيم األشكال الهندسية

الفئة العمرية
 3سنوات

مجال اإلدراك
بدأ بإدراك الدائرة واملربع واملستطيل ،ونادرا ً ما يدرك شكل
املثلث
ال يستطيع إدراك االختالف البسيط بني املثلث والشكل اآلخر؛
فيسمي الشكلني مثلثا ً
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يتسع عنده مجال الربط واملقارنة ألشكال متعددة مبختلف
األحجام واالجتاهات
يدرك األشكال املتداخلة
يبدأ بإدراك أسماء األشكال ثنائية األبعاد ،ولكن ال يستطيع أن
يدرك األضالع والزوايا ،ويستطيع تكوين األشكال الهندسية
بواسطة األعواد
يدرك أنواع املستطيالت
ويدرك اخلصائص ،مثل عدد األضالع ،وعدد الزوايا

 5سنوات

يدرك األشكال األخرى مثل اخلماسي والسداسي

 6سنوات

مييز األشكال بدون أخطاء.

-

جدول ( )2تصنيف (& Schweingruber, 2009

)Cross, Woods,

ملجاالت إدراك مفاهيم األشكال الهندسية

الفئة العمرية

مجال اإلدراك لألشكال ثنائية األبعاد

مجال اإلدراك لألشكال ثالثية األبعاد

 3-2سنوات

ي��درك الدائ��رة واملرب��ع أوال ً ث��م ي��درك املثل��ث
واملستطيل.

يستطيع أن يصف الشكل ،ويسميه ،ويطابق األشكال
املتشابهة ،سواء كانت ثنائية أو ثالثية األبعاد؛ دون
إدراك خصائصها.

 4سنوات

ي��درك الش��كل ،وق��د ال يتق��ن وص��ف احلج��م
واالجت��اه .إال اذا تع��رض لبع��ض األنش��طة
فعنده��ا س��يدرك ع��دد األض�لاع وثب��ات
اخلصائص.

يستطيع أن يفرق بني األشكال ثنائية األبعاد وثالثية
األبعاد ،ويعرف أسماءها .وعدد األوجه.

 5سنوات

ي��درك أش��كال أكث��ر باخت�لاف أحجامه��ا؛ مع
معرف��ة عدد األضالع والزواي��ا ،وقد يتمكن من
قياس أطوال األضالع.

يستطيع أن يتعرف على األشكال ثالثية األبعاد مبسماها
الرياضي ،مثل املخروط ،والكروي.

اس ��تعراض لبع ��ض البرامج الت ��ي اهتمت بتنمي ��ة املفاهي ��م الرياضية لدى طف ��ل ما قبل
املدرسة:
تبن��ى العدي��د م��ن الباحثني وبعض املؤسس��ات التربوية فكرة إنش��اء برام��ج تعليمية
تخت��ص بتنمي��ة املفاهيم الرياضية على مراح��ل عمرية مختلفة ،وتنوعت ه��ذه البرامج في
طريقة تقدميها للمفاهيم؛ باس��تخدام وس��ائل تقنية أو من خالل أنش��طة صفية .وفيما يلي
عرض لبعض هذه البرامج:
أ -برنامج (Greenes, Ginsburg, Balfans, 2003):Big Math for Little Kids
ه��و برنام��ج ش��امل لألطفال م��ن عم��ر ( )5 - 4و( )6 - 5س��نوات ،يطور ويوس��ع من
الرياضيات التي يعرفها األطفال ،ويجعلهم قادرين على أن يفعلوا ذلك ،ويستخدم البرنامج
أنش��طة تفاعلية وقصصاً؛ ليطور أفكار األطفال عن األرقام ،واألشكال الهندسية ،واألمناط،
والقي��اس ،والعملي��ات عل��ى األعداد ،واحلرك��ة واالجتاه��ات .وتعرض األنش��طة واألفكار
الرياضية بأس��لوب مترابط ومتسلس��ل .وهي مصممة لترفع من درجة الفضول واحلماس
لتعلم واس��تخدام الرياضي��ات .وينتج البرنام��ج تعلما ً ممتعا ً ولكنه ذو ه��دف لتعلم أفكار
رياضية عميقة ،كما يش��جع األطفال على التفكير والتعبير ع��ن تفكيرهم الرياضي ،وخالل
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البرنام��ج تظه��ر تأكيدات عديدة عل��ى تطور الرياضي��ات وعلى التطور اللغ��وي الرياضي
(.)Greenes, Ginsburg, Balfanz, 2004
ويتضح من عناصر البرنامج في الوحدات املقدمة أنه يهتم بتنمية عدة مفاهيم رياضية،
من بينها مفهوم األشكال الهندسية؛ حيث يتضمن وحدة مستقلة موجهة لتنمية هذه املفاهيم،
وحتتوي على استمارة تقومي ألهداف تلك الوحدة .ومن املفاهيم الهندسية التي يقدمها:
• األشكال الثنائية والثالثية األبعاد.
•تعليم األطفال خصائص األش��كال ،مثل عدد الزوايا ،وع��دد األضالع ،وعدد األوجه،
وأشكال األوجه ،واختالف احلجم واالجتاه.
•اس��تخدامات األش��كال ووظائفها في البيئة (Greenes, Ginsburg, Balfanz,
.)2004
وجدي��ر بالذك��ر بأن ه��ذا البرنامج يعد من أوائ��ل البرامج الرياضية الش��املة لألطفال،
والتي أش��ارت إلى قدرة األطفال س��واء كانوا من بيئات فقيرة أو غنية على اكتس��اب مفاهيم
رياضية هامة في عمر مبكر.
ب  -برنامج )Epstein, 2009( :Numbers plus
ه��و برنامج مقدم ألطفال ما قبل املدرس��ة ،أوض��ح في��ه  )2009( Epsteinأنه برنامج
متخص��ص في املفاهي��م الرياضي��ة ،يحتوي عل��ى العديد من األنش��طة املفصل��ة واملوجهة
للمجموع��ات الصغيرة والكبيرة على حد س��واء ،فهو يعرض كبرنام��ج يومي يدعم بأفكار
توس��ع املدارك الرياضية لهذه املجموعات .حيث يتم إش��راك األطفال بش��كل فعال من خالل
استخدام بعض األدوات ،وتوجيه بعض األفكار ،وتعليم األرقام ،باإلضافة إلى تنمية البناء
املعرف��ي املبني على أحدث األبحاث التي يدور محورها حول تعلم الرياضيات ،وكيفية دعم
البالغ�ين لها .ويحتوي هذا البرنامج على ( )120نش��اطا ً مقس��مة على خم��س فئات وهي:
احلس الع��ددي والعمليات الرياضية ،والهندس��ة ،واملقاييس ،واجلب��ر ،وحتليل البيانات.
ويط��ور ه��ذا البرنامج فئة املفاهيم الهندس��ية من خالل حتديد األش��كال ،ووصف العالقات
املكانية ،ومعرفة أس��ماء األش��كال الثنائية والثالثية األبعاد ،وخاصي��ة االنتقال عن طريق
الدحرجة ،والتحليل املنطقي للمكان؛ باس��تخدام كلمات خاصة باملكان ،واالجتاه ،واملسافة
اخلاصة بهذه األش��كال .هذا ويتم تقدمي بعض األنش��طة التي لها عالقة باألشكال الهندسية
ويتعلم منها األطفال ما يلي:
• حتديد األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد وتسميتها ،ووصفها ،ومقارنتها،
وتصنيفها.
•إيجاد األشكال في البيئة.
•معرفة خصائص األش��كال .مثال :املثلث لديه ( )3جوان��ب و( )3زوايا بغض النظر
عن أبعاد هذه الزوايا.
•حتديد التناظر في األشكال ووصفه.
•رسم األشكال ثنائية األبعاد وتفسيرها.
•بناء مجسمات ألشكال ثالثية األبعاد.
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•تعلم خاصية الدحرجة.
ج  -برنامج )Austin, Simmons, 2003( :Saxon Early Learning
وهو من البرامج املتكاملة لألطفال من مرحلة ما قبل املدرسة إلى ( )12سنة ،حيث يهتم
برنام��ج () Saxon Early Learningباجلوان��ب املتع��ددة للنمو ،وم��ن ضمنها اجلانب
املعرفي ويش��مل :اللغة ،والعلوم ،والفن ،والرياضيات ،والصحة اجلسدية ،ومتثل املفاهيم
الهندس��ية جزءا ً م��ن املفاهيم الرياضي��ة ،وبذلك يختلف ه��ذا البرنامج عن البرامج س��ابقة
الذكر التي تختص فقط باملفاهيم الرياضية .وتعد الرياضيات محتوى أساس��يا ً من اجلانب
املعرف��ي في ه��ذا البرنامج ،والدروس في ه��ذا البرنامج مصممة لتق��دمي املفاهيم الرياضية
األساس��ية ،وخلق الوعي لدى الطفل ب��أن الرياضيات موجودة في حياتن��ا اليومية ،ويقدم
لألطف��ال مفاهيم ترتب��ط باحلس العددي ،والع��د ،والقياس ،واملقارنة ،وال��وزن ،واحلجم،
والهندس��ة .وأوض��ح ( )Austin & Simmons, 2003أن ه��ذا البرنامج يتناول تطوير
املفاهيم الهندسية من خالل األهداف اآلتية:
•إدراك األشكال مثل الدائرة واملربع واملستطيل واملثلث ووصفها ،وتسميتها.
• إدراك وض��ع وزاوي��ة الع��رض (متيي��ز األش��كال بع��د تدويره��ا واحملافظ��ة عل��ى
خصائصها).
• فح��ص ومحاول��ة التنب��ؤ بالنتائج عندما يضع الطفل ش��كلني أو أكث��ر مع بعضهما
البعض.
•وضع أنشطة تتدرج من حيث الصعوبة والسهولة.
•استخدام كلمات تدل على مكان األشياء (بجانب ،داخل ،خلف ،فوق ،حتت).
•إدراك أن األشياء في العالم لها أشكال.
املبحث الثالث :نظرية فيجوت�سكي الثقافية االجتماعية:
تعد النظرية الثقافية االجتماعي��ة إطارا ً لفهم عملية التعليم والتعلم ،وتعطي التربويني
القائمني على برامج الطفولة نظرة ذات أبعاد تطبيقية عن منو الطفل وتطوره؛ مع دعم ذلك
بأدوات مس��اعدة .وقد أنش��أ عالم النفس الروس��ي ليف فيجوتس��كي هذه النظرية من أجل
تطوير تفكير علماء النفس حول كيفية عمل املعلمني مع األطفال.
مبادئ نظرية فيجوت�سكي الثقافية االجتماعية:
تس��تند نظري��ة فيجوتس��كي الثقافي��ة االجتماعية على أربع��ة مبادئ ،وه��ي :منطقة
النمو املتقارب ،واس��تخدام الوسائط ،واستخدام اللغة ،واستخدام التفاعل خالل النشاط؛
لتس��اعد الطفل على حل املش��كالت ،وعلى التذكر ،ومتكن الطفل من اكتس��اب قدرات عقلية
متقدمة بش��كل متس��ارع ،كم��ا يؤمن فيجوتس��كي بأن تدري��ب الطفل عل��ى تطبيق مبادئ
نظريته الثقافية االجتماعية البد أن يكون من خالل التفاعل االجتماعي مبس��اعدة اآلخرين
بداي��ة ،ثم يت��درج إلى املش��اركة ،ومنه��ا إلى االس��تقاللية؛ من أج��ل تنمية ق��درات الطفل
املعرفية( .)Bodrova & leong, 2007وفيما يلي عرض لهذه املبادئ.
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منطقة النمو املتقارب (:)Zone of Proximal Development-ZPD
تع��د منطقة النمو املتقارب من أش��هر املبادئ التي اس��تند عليها فيجوتس��كي لتفس��ير
العالق��ة بني التعل��م والنمو ،مبعنى أن هن��اك عالقة بني تطور النمو وتط��ور تعلم الطفل،
وعرفها فيجوتسكي بأنها« :املسافة بني مستوى التطور الفعلي الذي يتحدد من خالل حل
املش��كلة بشكل مستقل ومس��توى النمو املتوقع ،والذي يتحدد من خالل حل املشكلة حتت
إش��راف البالغ�ين أو بالتعاون مع أق��ران لديهم قدرات أكب��ر»(.)Vygotsky, 1978: 86
وأشارت  )2012( Luiإلى أن فيجوتسكي يعرف منطقة النمو املتقارب بأنها :ما يستطيع
الطفل عمله اليوم بش��كل تعاوني س��وف يستطيع أن يفعله غدا ً بش��كل مستقل ،ويوضح
الشكل رقم ( )1التالي منطقة النمو املتقارب (.)Bodrova, Leong, 2007: 16
Level of assisted performance
أداء غير مستقل
مستويات الصعوبة
في املهمة
Difficulty of the
task

ZPD
منطقة النمو املتقارب

Level of independent performance
أداء مستقل
شكل رقم ( )1منطقة النمو املتقارب وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية

يتضح من الش��كل الس��ابق حدود منطقة النم��و املتقارب ،فهناك ح��دان هما :احلد األدنى
وهو منطقة أداء الطفل املس��تقل ،واحلد األعلى وهو أداء الطفل غير املس��تقل أي باملس��اعدة.
واملقص��ود بأداء الطفل املس��تقل هو م��ا يعرفه الطف��ل ،وميكنه فعله مبفرده .أم��ا األداء غير
املس��تقل فه��و أقصى ما يص��ل إلي��ه الطف��ل باملس��اعدة (.)Bodrova & Leong, 2007
أم��ا منطقة النم��و احملصورة بني األداء املس��تقل وغير املس��تقل وصفت بأنه��ا متقاربة ،ألن
الس��لوكيات التي سيكتسبها الطفل ستظهر في املس��تقبل القريب بشكل متقارب ،وبنا ًء على
ذلك فما لم يكن الطفل قادرا ً على فعله بنفس��ه أي مبس��اعدة اآلخرين فإنه سيس��تطيع فعله
الحقا ً بنفسه.
ا�ستخدام الو�سائط (:(Using Mediators
يعزز فيجوتسكي دور الوسائط في نظريته كأحد األدوات التي تساعد على حتويل األطفال
من أش��خاص يحتاجون للمساعدة إلى أشخاص مستقلني؛ حيث تسهل هذه الوسائط عملية
انتقال املسؤولية للطفل بشكل تدريجي ،ويعرف فيجوتسكي الوسائط بأنها« :الشيء الذي
يتوس��ط بني احلوافز البيئية وبني جتاوب الفرد لها» (.)Bodrova, Leong, 2007: 51
فالوس��ائط تس��تخدم كمثير لتحفيز اس��تجابة معينة لدى الفرد ،كما أنها تساعد في تطوير
العديد من العمليات العقلية؛ كاإلدراك ،واالنتباه ،والذاكرة ،والتفكير.
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أوضح��ت ( )Bodrova & Leong, 2007أن��ه ميك��ن اس��تخدام الوس��ائط لتعزي��ز
الوظائف العقلية العليا األربعة ،وهي كاآلتي:
 اإلدراك :يس��تطيع الطف��ل إدراك م��ا حوله عند تعرضه ملواد أو وس��ائط تس��اعده فيتطوي��ر املعايي��ر اإلدراكية في مرحلة ما قبل املدرس��ة .مثال :لكي ي��درك الطفل وجود اللون
األحم��ر والبرتقالي في البيئة من حوله فيمك��ن تقدمي صورة برتقال وتفاح للطفل ،ووصف
لونهما له ،وعند س��ؤاله الحقا ً عن وجود اللون األحمر والبرتقالي من حوله يستطيع الطفل
إعطاء أمثلة بناء على الوسيط املقدم ،ويقيس عليه.
 االنتباه :تس��تخدم الوس��ائط لزيادة االنتباه لدى الطفل عن مس��توى االنتباه العادي،ولتحق��ق ه��ذه املهمة العقلية العالي��ة فإن الطفل يج��ب أن يركز قدراته العقلي��ة بوعي تام.
مثال :اس��تخدام األلوان البراقة أو األصوات العالية ،واس��تخدام اإلش��ارة بإصبعه للعد أو
القراءة ،وهذا يعزز من احلضور الذهني املركز لدى الطفل ويكسبه مهارة تعليمية.
 التذك ��ر :يتمت��ع األطفال عادة بذاكرة جي��دة ملا يرغبون في تذك��ره ،ولكن يالحظ علىأغلبيتهم أن هذه املهارة قد تختفي حينما يحتاج األطفال أن يتذكروا شيئا ً معينا ً ليس ضمن
اهتماماته��م ،ومن َث َّم فإنه ميكن تدريب األطفال على التذكر باس��تخدام الوس��ائط الظاهرة؛
ألنه��ا تعزز لديهم التذكر املقنن ،وتنمي إدراكهم املعرف��ي .فعندما يرتدي الطفل بطاقة عليها
صور أو عبارات حتفز اهتمامه ملوضوع معني مثالً النظافة الش��خصية فإن الطفل س��يتذكر
ضرورة االهتمام بنظافته.
 التفكير :تساعد الوسائط اخلارجية الظاهرة في االنتقال من التفكير احلسي إلى التفكيرالتمثيلي املصور ،فيمكن لألطفال عند رسم أو متثيل موقف للسيارات استخدام مواد محسوسة
كالطوب ،ومواد متثيلية كالصور؛ ليفكر في إجناز شيء معني ،وربطه باحلياة الواقعية.
ا�ستخدام اللغة ):)Using Language
إن اللغ��ة أداة ثقافي��ة عاملية تس��تخدم ف��ي العديد من الس��ياقات ،واألف��كار والعمليات
املعقدة؛ ألنها كما يعتقد فيجوتس��كي متكن العقل من العمل بأقصى طريقة فعالة .وأش��ارت
( )Bodrova & Leong, 2007إلى أن اللغة تؤثر على التفكير ،وعلى اكتس��اب املعارف
اجلدي��دة ،باعتباره��ا أداة ثقافية رئيس��ة متكننا من تعلم س��لوكيات جدي��دة ،ومن التفكير
بشكل منطقي.
ا�ستخدامات اللغة:
تس��تخدم اللغة في التحدث ،والكتابة ،والرسم ،والتفكير ،وتكون من خالل الكالم العام
أو الكالم اخلاص ،فالطفل في الكالم العام يتواصل مع اآلخرين س��واء بش��كل رسمي أو غير
رس��مي ،أم��ا في ال��كالم اخلاص (املتمركز ح��ول الذات) ف��إن الطفل يوجه الكالم إلى نفس��ه
وليس لآلخرين ،مما يس��اعد عل��ى التنظيم الذاتي والتكيف مع البيئ��ة االجتماعية ،وعملية
التعلم (.)Vygotsky, 1987
ا�ستخدام اللغة يف التحدث:
«عندم��ا يندم��ج الكالم مع التفكي��ر يظهر نوع خاص من الكالم ،وهذا الكالم هو ما س��ماه
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فيجوتس��كي بال��كالم اخل��اص» (  .(Bodrova & Leong, 2007: 68إن الكالم اخلاص
هو كالم مس��موع ،ولكنه موجه للذات بدالً من األش��خاص اآلخرين ،ويختصر الطفل الكالم
اخلاص ،ويكثف الكالم العام عند تواصله مع اآلخرين.
ا�ستخدام اللغة يف الكتابة والر�سم:
أوضحت ( )Bodrova & Leong, 2007أنه ومن وجهة نظر فيجوتسكي ،فإن الكتابة
تس��تخدم كأداة لتطوير الوظائف العقلية العليا ،وهي جتعل التفكير أكثر وضوحاً .وأش��ار
فيجوتس��كي ( )1987إلى أن الكتابة عملية مدروس��ة أكثر من عملية التحدث؛ ألنها حتتاج
إل��ى رموز يج��ب اختيارها بعناية ،بعكس احلديث الذي قد يك��ون بال تركيز على التفاصيل
الدقيقة للمحتوى اللغوي املقدم .ويعد الرس��م أداة تساعد الطفل على تصور كالمه اخلاص
م��ع نفس��ه وكالمه الع��ام مع اآلخرين ،واعتبر فيجوتس��كي أن رس��ومات األطف��ال الصغار
متطلب أساسي مباشر للكتابة ( .)Vygotsky, 1999وكلما تعلم الطفل املزيد عن األشياء،
تغي��رت رس��وماته مبا يعكس فهم��ه اجلدي��د ( .)Bodrova & Leong, 2007مما يعزز
فكرة أن اللغة متمثلة في الكتابة ،ومن قبلها رسوم األطفال ،وهي أداة للتفكير واإلدراك.
ا�ستخدام الن�شاط امل�شرتك (:(Using Shared Activities
يتمتع الطفل بقدرته على التفاعل اجتماعيا ً مع البيئة احمليطة به ،ويعد هذا التفاعل عامالً
مهما ً في عملية تعلم الطفل لس��لوكيات جديدة ،متكنه م��ن أن يوجه اآلخرين ،وينظم أفكاره
الذاتي��ة .وأش��ارت ( )Bodrova & Leong, 2007إلى أن التفاع�لات االجتماعية للطفل
م��ع اآلخرين تؤدي إلى تعليمه س��لوكيات جديدة ،وإلى تنظي��م العمليات املعرفية اخلاصة
به؛ حيث إن تفاعل الطفل في أثناء النش��اط املش��ترك ميكنه من تبادل العديد من املفاهيم بني
أشخاص أقل أو أكثر نضجا ً منه ،مما يؤدي إلى اكتساب الطفل مهارة توجيه اآلخرين ،وهذا
يعد متهيدا ً إلى توجيه النفس.
�أنواع الن�شاط امل�شرتك:
صنفت ( )Bodrova & Leong, 2007أنواع النشاط املشترك التي ميكن أن يستخدمها
املعلم ليرتقي بتفكير الطفل ،وذلك من خالل دمجه في تفاعالت مختلفة ،وهي كاآلتي:
 التفاع ��ل م ��ع األقران األكبر أو األق ��ل قدرة :عند تفاعل الطفل م��ع األقران األكبر واألكثرخب��رة فإنه يس��تفيد من خبراته��م؛ ملا يتبادله معهم م��ن فوائد علمية .أما بالنس��بة لألطفال
األكثر خبرة فإن تفاعلهم مع من هم أقل قدرة يس��اعدهم على الفهم العميق للمحتوى العلمي
وللمهارات املعرفية التي اكتس��بوها؛ من خالل اس��ترجاعهم للمعلومات ،واستخدامهم للغة
والوس��ائط لتوضيحها ،مما يتيح لهم إعادة املعاجلة العقلية ملا مت تعلمه س��ابقاً .باإلضافة
إلى ذلك فإن الطفل يتفاعل أيضا ً مع املعلم باعتباره أكثر خبرة.
 التفاعل مع األقران املتس ��اوين في القدرة :قد يتبادر إلى الذهن أن تس��اوي القدرات بنياألق��ران قد تك��ون له تأثيرات س��طحية ،في حني أن هذا الن��وع من التفاعل له آث��ار إيجابية
عدي��دة ،حيث تزيد الثق��ة بالنفس ،ويزداد التناف��س عند وجود اختالف��ات وصراع معرفي
لتوضي��ح أو إثبات وجهات النظر اخلاصة؛ مما ينم��ي عقلية ومدارك الطفل .وهذا النوع من
التفاع��ل ال يقتصر على املواقف التعليمية ،بل يظهر في مواقف التعلم غير الرس��مية كما في
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اللعب التمثيلي بني مجموعات األقران املتساوين أو املتباينني في القدرات واخلبرات.
 التفاع ��ل م ��ع األقران الوهميني :ه��ذا النوع من التفاعل ال يكون وجها لوجه مع ش��خصحقيقي ،وإمنا يتفاعل الطفل مع أشخاص وهميني ،كتذكره للمعلم في أثناء الشرح ،أو تخيله
يصح��ح الواجب مثالً عند تفكيره في كيفية إمتام واجبه املدرس��ي ،حيث إن املعلم س��يكون
الش��ريك الوهمي الذي س��يطلع على تفاصيل وخطوات احلل ،ويظهر هذا النوع من التفاعل
بكث��رة أيضا ً مع األطفال خالل اللعب التمثيلي الفردي ،حني يندمج الطفل مع ذاته في اللعب
التمثيلي ،ويتخيل أشخاصا ً وهميني يلعبون معه.
منهج البحث:
اعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف البحث ،واختبار فروضه على املنهج شبه التجريبي.
القائ��م على تصميم مجموعت�ين جتريبيتني ،نظ��را ً ملالءمته لطبيعة مش��كلة البحث ،والتي
تعتمد على قياس فاعلية متغيرين ،وهما الرس��وم املتحركة ،والتفاعل املباش��ر ،والرس��وم
املتحرك��ة فق��ط ،والذي يتضمن اختبارا ً قبلي��ا ً لكال املجموعتني ثم عرض الرس��وم املتحركة
والتفاع��ل املباش��ر من خالل بعض األنش��طة املقدمة من قبل الباحث��ة للمجموعة التجريبية
األولى ،وعرض الرس��وم املتحرك��ة فقط على املجموع��ة التجريبية الثانية؛ وذلك لدراس��ة
فاعلي��ة املتغير املس��تقل (الرس��وم املتحركة والتفاعل املباش��ر) على املتغي��ر التابع (تنمية
مفاهيم األش��كال الهندس��ية) .وبعد انتهاء الفترة احملددة للتطبيق يت��م اختبار املجموعتني
اختبارا ً بعدياً.
عينة البحث:
قام��ت الباحث��ة باختيار عينة قصدي��ة ،وهم أطف��ال مرحلة التمهيدي م��ن إحدى رياض
األطف��ال التي ال تعتمد ف��ي برنامجها على فترة لتنمية املفاهي��م الرياضية ،وخاصة مفاهيم
األش��كال الهندس��ية ،وتكون��ت العين��ة من ( )40طف�لاً ،موزع�ين على صفني من املس��توى
التمهيدي ( )6 - 5سنوات.
�أدوات البحث
 - 1الر�سوم املتحركة:
مرت عملية تصميم الرسوم املتحركة بعدة خطوات وهي:
•حتديد مفاهيم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد املختارة في البحث،
والت��ي مت تقدميه��ا ف��ي الرس��وم املتحركة ،وذل��ك من خالل اس��تعراض الدراس��ات
الس��ابقة وبرامج الطفولة لتحديد نوعية ومس��توى مفاهيم األشكال الهندسية التي
ميكن تقدميها لألطفال في هذه املرحلة.
•استش��ارة متخصصة في كتابة إس��كريبت الرس��وم املتحركة؛ للتع��رف على كيفية
كتابة إسكريبت احللقات بشكل علمي صحيح.
•كتاب��ة إس��كريبت حلق��ات الرس��وم املتحرك��ة ،والذي ميث��ل محتوى امل��ادة العلمية
املقدمة وفق نظرية فيجوتس��كي الثقافية االجتماعي��ة .وقد صممت الباحثة عددا ً من
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الش��خصيات واملواق��ف القصصية بهدف حتقي��ق تعلم احملت��وى الرياضي الذي مت
حتديده حملتوى احللقات ،ومبا يتناسب مع املواصفات املتطلبة في الرسوم املتحركة
لألطفال ،وقد تكونت شخصيات املواقف القصصية من أربعة من األطفال ،وهم مفكر،
فهيم ،لبيبة ،وأفكار ،باإلضافة إلى املعلمة ،وعائلة مفكر ،وعائلة لبيبة ،واملهرج.
وق��د اهتم��ت الباحث��ة عن��د صياغة الن��ص املصاحب للرس��وم املتحركة بعدة
عناص��ر منها :الزمن ،واللغة (أبو احلس��ن )2001 ،ومت اختيار الزمن بنا ًء على مدة
االنتباه لدى طفل ما قبل املدرسة« .مدى انتباه الطفل خالل هذه الفترة يساوي (عمره
الزمن��ي  )1+والناجت يكون عدد الدقائق التي يس��تطيع الطفل التركيز اإلرادي فيها،
وميكن صياغة ما سبق في صورة املعادلة التالية :مدى االنتباه = العمر الزمني »1+
(مغربي )23 :2001 ،نقالً عن بهادر (.)1996
أما اللغة فكان النص قائما ً على اللغة الفصحى؛ حيث أش��ارت قربان ()2012
إل��ى أن من أحد معايي��ر إنتاج الرس��وم املتحركة وضع س��يناريو باللغة الفصحى،
ومناس��بته لعمر األطفال ،ومت التدقيق اللغوي لإلس��كريبت م��ن قبل متخصصة في
اللغة العربية.
•عرض إس��كريبت الرس��وم املتحركة على احملكمني من مخرجي الرسوم املتحركة في
الدول العربية (اململكة العربية الس��عودية ،األردن ،مصر) واألس��اتذة املتخصصني
في دراس��ات الطفول��ة ،وفي مناهج وطرق تدريس ري��اض األطفال ،ومناهج وطرق
تدري��س الرياضيات ،ومعلمات ومش��رفات رياض األطفال ،وذل��ك للحكم على مدى
مناسبة احملتوى املقدم لطفل ما قبل املدرسة املستوى التمهيدي ( )6 - 5سنوات.
 - 2الأن�شطة املقدمة خالل التفاعل املبا�شر:
قامت الباحثة بتصميم واقتباس مجموعة من األنشطة التفاعلية لتقدمي مفاهيم األشكال
الهندس��ية لألطفال في املجموعة التجريبية األولى بعد مش��اهدة الرسوم املتحركة ،وقد مت
االس��تعانة بعدد م��ن املصادر من خالل االطالع على بعض املواقع اإللكترونية ،مثل ش��ركة
( ،)Lakeshoreحي��ث مت اختيار بعض األنش��طة التعليمية ،وهي( :اللوحة الهندس��ية)؛
وذك لتكوين أشكال هندسية من اخليوط املطاطية ،و(مجموعة من األعواد) لتكوين األشكال
الهندس��ية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ،ولعبة (تطابق األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
وثالثية األبعاد في البيئة) ،ولعبة (لوحة تصنيف األشكال الهندسية مبا متثله في البيئة)
وذلك لتمييز وجود األشكال في البيئة ( ،)Lakeshore, 2013وزيارة أحد رياض األطفال
املتبعة لنظام منتس��وري ،فتم اختيار بعض من أدوات منتس��وري ،وهي( :البرج الوردي)،
وه��و عبارة عن مجموع��ة من املكعب��ات ذات أحجام مختلفة وذلك الس��تخدامها في نش��اط
املعاجل��ة اليدوية للش��كل ،و(صندوق املثلثات) ال��ذي يحتوي على أن��واع وأحجام وألوان
متعددة للمثلثات ،ومت اس��تخدامه في نشاط (هيا يا أشكال) وذلك ملعرفة ثبات اخلصائص
لش��كل املثلث مهما اختلف حجمه ووضعه ،و(صندوقني لألسطوانات) ،أحدهما يختلف في
احلج��م واآلخر يختلف في الطول ،و(صندوق األش��كال ثالثية األبعاد) ،وذلك الس��تخدامه
في لعبة اصطياد األش��كال بحيث يختار الطفل الشكل الذي تذكر املعلمة اسمه العملي ،مثالً
قبعة احلفالت فيختار الطفل شكل املخروط.
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كم��ا مت االط�لاع عل��ى برنام��ج ( ،)Big Math for Little Kidsواختي��ار بع��ض
األنشطة ،ومت تنفيذها من قبل الباحثة مثل لعبة (جبل الوحش) ،ومت تغيير اسمها إلى لعبة
(الطريق إلى األش��كال) لتتناسب مع محتوى اللعبة ،والتي تهدف إلى عد الزوايا واألضالع
لألش��كال ثنائي��ة األبعاد ،ولعبة (هيا يا أش��كال) ،وذلك ملعرفة ثبات اخلصائص لألش��كال
ثنائي��ة األبع��اد ،ولعبة (تصنيف األش��كال) وذل��ك ملعرفة ع��دد األضالع والزواي��ا وثبات
خصائص األشكال ثنائية األبعاد ،ولعبة (وجها ً لوجه) ملعرفة عدد األوجه لألشكال ثالثية
األبعاد .ولعبة (اصطياد األش��كال ثالثية األبعاد) ولعبة (فرز األش��كال) ،والتي تهدف إلى
متييز وجود األش��كال ثالثية األبعاد في البيئةGreenes, Ginsburg, & Balfanz,( .
 .)2003وتصمي��م عدد من األعمال الفنية لكل ش��كل من األش��كال الهندس��ية ثنائية األبعاد
وثالثية األبعاد من حيث وجودها في البيئة من قبل الباحثة؛ وذلك ملمارس��ة الطفل للش��كل
ومعاجلته في أثناء التفاعل .ومت وضع كل نش��اط على طاولة ،وتوضيح الباحثة من هدف
كل نشاط ،وعلى الطفل التنقل بني األنشطة املطابقة للمفاهيم التي عرضت في حلقة الرسوم
املتحركة.
 - 3املالحظة:
اعتمدت الباحثة على املالحظة غير املوجهة بدون حتديد نقاط مسبقة كمحتوى للمالحظة،
وتركها مفتوحة بتس��جيل كل ما يحدث في املوقف املس��تهدف متهيدا ً لتحليليه حتليالً كيفيا ً
مفص�لاً ،وذلك لتحلي��ل تفاعل األطفال املباش��ر مع األنش��طة بعد عرض الرس��وم املتحركة
للمجموع��ة التجريبي��ة األولى .وقد اعتم��دت الباحثة ه��ذا النوع من املالحظ��ة في حتليلها
الكيف��ي بنا ًء على ما ذكره ُك ٌّل م��ن ( )Cohen, Manion, & Morrison, 2007أنه عند
وصف مادة مس��جلة للتفاعل االجتماعي فإن املالحظة ميكن تس��جيلها على هيئة جداول أو
فئات بحيث تقسم كل فئة إلى مستويات ،كما أن املالحظة غير املوجهة تتناسب بشكل سلس
مع تفسير األوضاع املس��جلة ،فهي تفيد وتشبع الفرضيات التي يتناولها البحث والبيانات
التي يحتاجها الباحث من خالل تس��جيالت واقعية وحقائق ثابتة ،وليس من اس��تنتاجات
خاص��ة ب��ه؛ حيث يصف ما يرى بدقة وبدون حتيز ،وال يعتمد على التفس��يرات املس��بقة أو
العشوائية.
ومت��ت املالحظ��ة ع��ن طريق وض��ع كامي��را فيديو مثبت��ة على حام��ل في زاوي��ة الصف
لتعط��ي تصورا ً كام�لاً عن املوقف التعليمي وتصوير تفاعل األطف��ال خالل أدائهم وتفاعلهم
م��ع املعلمة ،وم��دى جتاوبهم مع األدوات خالل فترة التفاعل املباش��ر ملدة ( )30دقيقة ،ومن
ث��م تفريغ أنش��طة كل حلقة على حدة ،وذلك بتس��جيل جميع املالحظ��ات التي تعبر عن أداء
كل طفل مع األنش��طة التي مارس��ها خالل فترة التفاعل املباش��ر لتحليلها حتليالً كيفياً .وقد
كان لتس��جيالت الفيديو فائدة كبيرة في تفريغ املالحظة تفصيلياً ،حيث متكنت الباحثة من
إعادة تش��غيل الفيديو في كل مرة لتسجيل املالحظة مركزة على كل طفل على حدة ضمن كل
نشاط.
 - 4اختبار مفاهيم الأ�شكال الهند�سية:
أع��دت الباحث��ة اختبار مفاهيم األش��كال الهندس��ية لقي��اس فاعلية الرس��وم املتحركة،
والتفاعل املباش��ر في تنمية مفاهيم األش��كال الهندس��ية ثنائية األبع��اد وثالثية األبعاد من
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حيث أسماء األش��كال ،وخصائص األشكال ،وثبات اخلصائص ،ووجود األشكال في البيئة
م��ن حولنا .واعتم��د االختبار على بع��ض البطاقات املصورة ،واألش��كال الهندس��ية ثالثية
األبعاد املجسمة ،وذلك بحسب ما يتطلبه قياس كل بند.
�أ  -مكونات االختبار:
يقيس االختبار مفاهيم األش��كال الهندس��ية ثنائية األبعاد ،وثالثية األبعاد ،ويتكون من
عدد من البنود ،وهي بنود األش��كال الهندسية ثنائية األبعاد ،وتتكون من ( )5بنود ،وبنود
األشكال الهندسية ثالثية األبعاد ،وتتكون من ( )6بنود ،وموضحة كاآلتي:
 - 1بنود اختبار الأ�شكال الهند�سية ثنائية الأبعاد:
1 .1تسمية األشكال الهندسية ثنائية األبعاد.
2 .2معرفة عدد األضالع لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد.
3 .3معرفة عدد الزوايا لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد.
4 .4معرفة ثبات خصائص األشكال الهندسية ثنائية األبعاد.
5 .5متييز وجود األشكال الهندسية ثنائية األبعاد في البيئة من حولنا.
 - 2بنود اختبار الأ�شكال الهند�سية ثالثية الأبعاد:
1 .1تسمية األشكال الهندسية ثالثية األبعاد.
2 .2معرفة شكل األسطح لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد.
3 .3معرفة عدد أوجه األشكال الهندسية ثالثية األبعاد.
4 .4متييز العالقة بني األشكال الهندسية ثنائية األبعاد والثالثية األبعاد.
5 .5معرفة دحرجة األشكال الهندسية ثالثية األبعاد.
6 .6متييز وجود األشكال الهندسية ثالثية األبعاد في البيئة من حولنا.
ب  -طريقة الت�صحيح:
على كل سؤال من أسئلة االختبار ضمن كل بند يحصل الطفل على درجة ( )1عند اإلجابة
الصحيحة و(صفر) إذا أخطأ .ما عدا في بند معرفة ثبات خصائص األشكال الهندسية ثناية
األبعاد ،حيث يحصل الطفل على الدرجة ( )2على كل سؤال إذا أشار على كل األشكال بشكل
صحيح والدرجة ( )1إذا أش��ار على ش��كلني منه��ا على األقل والدرجة (صفر) إذا أش��ار إلى
شكل واحد فقط ،أو لم يشر ألي شكل ،وذلك نظرا ً لتعدد األشكال في السؤال.
بع��ض البنود تعتمد على مس��تويني ،فال ينقل الفاحص للمس��توى الثان��ي إال إذا جتاوز
الطفل املستوى األول.
ج  -عدد جل�سات االختبار:
مت تقدمي االختبار لألطفال خالل جلسة واحدة.

52

مجلة الطفولة العربية

فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال

العدد الثالث والستون

د  -املدة الزمنية لالختبار:
يستغرق تطبيق االختبار تقريبا ً ما بني  20 - 15دقيقة.
هـ  -ح�ساب �صدق االختبار:
يقصد بصدق االختبار بأنه « :االختبار الذي يقيس ما وضع االختبار لقياسه»(عبيدات،
عدس ،عبد احلق .)219: 2002 ،واستخدمت الباحثة صدق احملكمني والصدق البنائي وذلك
على النحو اآلتي:
ص ��دق احملكم�ي�ن :للتحقق م��ن صدق االختب��ار مت عرضه على مجموعة م��ن احملكمني ،وفي
ضوء اقتراحات احملكمني وآرائهم قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة اآلتية:
•توضيح صياغة بعض األسئلة.
•مثال ألحد األس��ئلة :ك��م عدد أضالع املرب��ع؟ مت توضيحه بعرض س��ؤال بديل آخر
للطفل ،مثالً :كم عدد جوانب املربع؟
•تغيير ألوان األش��كال الهندس��ية ثنائي��ة األبعاد في البطاق��ات املقدمة للطفل حتى ال
يربط الطفل الشكل بلون محدد.

الصدق البنائي  :Structure Validityويعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة
ال��ذي يقيس مدى حتقي��ق األهداف التي تري��د األداة الوصول إليها ،ويبني م��دى ارتباط كل
بعد من أبعاد مفاهيم األش��كال الهندس��ية بالدرجة الكلية .وقد قامت الباحثة باختبار عينة
من أطفال مرحلة ما قبل املدرس��ة في املس��توى التمهيدي مبكة املكرمة ( )30طفالً في يومي
الس��بت واألح��د  26-25م��ن ذي احلج��ة 1433هـ بواق��ع ( )15طفالً في كل ي��وم ،ثم قامت
بإيجاد معامل االرتباط بحسابه من القيمة التامة وفق معامل ارتباط بيرسون (Pearson
 )Correlation Coefficientبني مجموع درجات كل من مفهوم األشكال الهندسية ثنائية
األبعاد ومفهوم األش��كال الهندسية ثالثية األبعاد بالدرجة الكلية ملفهوم األشكال الهندسية
ككل كما هو موضح في اجلدول رقم ( )3اآلتي:
جدول ( )3حساب الصدق البنائي الختبار مفاهيم األشكال الهندسية

معامل االرتباط

البعد

0.885

مفهوم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد

0.902

مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد




 وجود داللة عند مستوى .0.01

يتب�ين م��ن اجل��دول رق��م ( )3أن قيم معام�لات االرتباط ب�ين كل من مفهوم األش��كال
الهندس��ية ثنائية األبعاد ،ومفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد ،والدرجة الكلية ملفهوم
األشكال الهندسية ككل تراوحت بني ( 0.885و ،)0.902وهي قيم مرتفعة وجميعها دالة
عند مس��توى داللة ( ،)0.01وهذه النتيجة تش��ير إلى إمكانية اس��تخدام املقياس في البحث
احلالي.
و -ح�ساب ثبات االختبار:
يقص��د بثبات االختب��ار أنه« :االختبار ال��ذي يعطي نتائج متقاربة أو نف��س النتائج إذا
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طب��ق أكثر من مرة في ظروف متماثلة» (عبيدات ،ع��دس ،وعبد احلق .)219 :2002 ،وذكر
عب��د الهادي ( )2002أن إعادة تطبيق االختبار يقصد به��ا إجراء االختبار على مجموعة من
األطف��ال ،ثم حتس��ب درجاته��م ،وبعد فترة زمنية يج��رى تطبيق االختبار م��رة أخرى على
نف��س األطف��ال وفي نف��س الظروف ،ثم حتس��ب درجاتهم في امل��رة الثانية ،ثم يتم حس��اب
معام��ل االرتب��اط بني الدرج��ات التي حصل عليه��ا األطفال في امل��رة األول��ى والثانية ،وإذا
كانت الدرجات متقاربة س��يكون معامل االرتباط عالياً ،وبذلك يتميز هذا االختبار بالثبات.
وحلساب ثبات اختبار مفاهيم األشكال الهندسية املعد من قبل الباحثة مت اتباع طريقة إعادة
االختبار بتطبيق االختبار على عينة من أطفال مرحلة ما قبل املدرسة في املستوى التمهيدي
مبك��ة املكرمة ( )30طفالً في يومي الس��بت ،واألحد  26 - 25من ذي احلجة 1433هـ بواقع
( )15طفالً في كل يوم ،ثم قامت بإعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها بعد فترة زمنية
محددة (أسبوعان) في يومي األحد واالثنني  12 - 11من محرم 1434هـ .ومت حساب الثبات
ع��ن طري��ق إيجاد معامل االرتباط بحس��ابه من القيمة التامة وفق معامل ارتباط بيرس��ون
( (Pearson Correlation Coefficientكما هو موضح في اجلدول رقم ( )4اآلتي:
جدول ( )4حساب ثبات اختبار مفاهيم األشكال الهندسية

معامل االرتباط

البعد

0.969

مفهوم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد

0.959

مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

0.975

مفهوم األشكال الهندسية ككل





 وجود داللة عند مستوى .0.01

يتب�ين من اجل��دول رق��م ( )4أن قيم معام�لات االرتباط لبن��ود اختبار مفهوم األش��كال
الهندس��ية ثنائية األبعاد ( ،)0.969وقيمة معامل االرتباط لبنود اختبار مفهوم األش��كال
الهندس��ية ثالثية األبعاد (  ،)0.959في ح�ين كانت قيمة معامل االرتباط إلجمالي اختبار
مفهوم األشكال الهندسية ككل ( ،)0.975وجميعها دالة عند مستوى (.)0.01
�أ�ساليب حتليل البيانات:

 - 1حتليل البيانات الكمية:
لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيانات التي مت جتميعها الختبار فروض البحث ،قامت
الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
(أ) اختب��ار «ت» لعينت�ين مس��تقلتني ( )Independent Samples T-Testللتعرف
على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املجموعتني التجريبيتني.
(ب) اختب��ار «ت» لعينت�ين مرتبطت�ين ( )Paired-Samples T-Testللتعرف على
م��ا إذا كان��ت هنالك ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني درج��ات املجموعت�ين التجريبيتني في
التحصيلني القبلي والبعدي.
 - 2حتليل البيانات الكيفية:
أجرت الباحثة حتليالً كيفيا ً بحساب التكرار والنسبة املئوية لترميز مجموعات التحليل
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الكيف��ي للمجموعة التجريبية األولى من خالل حتليل تس��جيالت الفيديو ألنش��طة التفاعل
املباش��ر بني األطفال من خالل األنش��طة املعدة من قبل الباحثة ،والتي تتناس��ب مع املفاهيم
املقدم��ة ف��ي كل حلقة من حلقات الرس��وم املتحرك��ة .ومت حتليل املالحظة م��ن خالل تفريغ
تس��جيالت الفيديو بنا ًء على كيفية عمل األطفال وأدائهم في أثناء النشاط ،ومدى جتاوبهم،
وقد مت بناء التحليل بنا ًء على منوذج ( )Thematic Conceptual Matrixفي التحليل
الكيفي ،والذي يعتمد على حتليل البيانات وفق املجموعات ،ثم وضع ترميز يتناسب مع كل
مجموعة ) .)Miles & Huberman,1994وعليه فقد قس��مت الباحثة أداء األطفال على
عدة مجموعات وهي كاآلتي:
جدول ( )5تعريف مجموعات التحليل الكيفي

املجموعات

مستوى
األداء

التفاصيل

الترميز
إتقان بدون مساعدة

أن يتم الطفل العمل كامالً دون مساعدة املعلمة.

إتقان مبساعدة

أن يتم الطفل العمل كامالً مبساعدة املعلمة.

متوسط بدون مساعدة

أن يتم الطفل نصف العمل أو أكثر دون مساعدة املعلمة.

متوسط مبساعدة

أن يتم الطفل نصف العمل أو أكثر مبساعدة املعلمة.

ضعيف بدون مساعدة

أن يتم الطفل أقل من نصف العمل بدون مساعدة املعلمة.

ضعيف مبساعدة

أن يتم الطفل أقل من نصف العمل مبساعدة املعلمة.

خاطئ بدون مساعدة

أن ال يستطيع الطفل إمتام العمل وحده.

خاطئ مبساعدة

أن ال يستطيع الطفل إمتام العمل مبساعدة املعلمة.

أداء صحيح دون إشارة للتفاصيل

أن يؤدي الطفل العمل تلقائيا ً بشكل صحيح دون إظهار أي أداء يوضح
التركيز على التفاصيل أو التفكير.

أداء يبني االنتباه للتفاصيل

أن يؤدي الطفل العمل وهو يظهر إدراكه خلصائص الشكل أو كيفية
التفاعل مع النشاط ،ويظهر ذلك من خالل التحدث أو أداء بعض
احلركات كاإلشارة لألجزاء.
أن يؤدي الطفل العمل مبتدئا ً بنظرة سريعة على التفاصيل دون إعطاء
نفسه الوقت الكافي للتعمق فيها مما يؤثر على صحة األداء.
أن يتضمن عمل الطفل عدة محاوالت صحيحة وخاطئة بطريقة
عشوائية حتى يصل إلى إمتام العمل أو عدم إمتامه.

أداء للبحث عن التفاصيل
باحملاولة واخلطأ
بداية صحيحة وإكمال صحيح
بداية صحيحة وإكمال ضعيف
بداية صحيحة وإكمال خاطئ

مراحل العمل

ويبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح ويكمله بطريقة صحيحة.
أن يبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح ويكمله مع وجود بعض األخطاء
والنقص.
ويبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح ،ويكمله بطريقة خاطئة.

بداية خاطئة ثم تصحيح ذاتي
وإكمال صحيح
بداية خاطئة وإكمال ضعيف

أن يبدأ الطفل النشاط بشكل خاطئ ثم يدرك اخلطأ ويكمله بطريقة
صحيحة.
أن يبدأ الطفل النشاط بشكل خاطئ ،ويكمله مبساعدة مع وجود بعض
األخطاء والنقص.

بداية خاطئة وإكمال خاطئ

أن يبدأ الطفل النشاط بشكل خاطئ ويكمله مبساعدة وبدون مساعدة
بطريقه خاطئة.
أن يؤدي الطفل عمله ويظهر تفاعالً بالتحدث مع نفسه أو األطفال
اآلخرين أو املعلمة كذكر اخلصائص خالل النشاط.

يتحدث في أثناء العمل

التعليق

التعريف

ال يتحدث في أثناء العمل

ويؤدي الطفل عمله دون التحدث خالل النشاط.

يتجاوب في أثناء العمل

ويبدي الطفل فهمه من النشاط وذلك باإلجابة على تساؤالت املعلمة.

ال يتجاوب أثناء العمل

أن ال يبدي الطفل فهمه من النشاط وذلك بعدم اإلجابة على تساؤالت
املعلمة.
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نتائج البحث:
� ً
أوال ـ نتائج التحليل الكمي:
للوصول إلى نتائج التحليل الكمي للبيانات التي مت احلصول عليها بعد تطبيق التجربة
عل��ى مجموعت��ي البحث عم��دت الباحثة إل��ى اختبار ف��روض البحث واإلجابة عن الس��ؤال
الرئيس .وتوضح النتائج كاآلتي:
( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجات أطفال
املجموعة التجريبية األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحركة والتفاعل املباش��ر من
خالل األنش��طة املصاحبة) ف��ي التطبيقني القبل��ي والبعدي لكل من بعد مفهوم األش��كال
الهندسية ثنائية األبعاد ،وبعد مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد ،وإجمالي مفهوم
األش��كال الهندس��ية ككل؛ لصالح التطبيق البعدي؛ حيث يالحظ أن قيم احتمال املعنوية
في اختبار «ت» تساوي ( )0.000 ،0.000 ،0.000على التوالي ،وهي قيم دالة.
جدول ( )6نتائج اختبار «ت» لعينتني مرتبطتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة
التجريبية األولى ،في التطبيقني القبلي والبعدي لتنمية مفاهيم األشكال الهندسية

البعد

القياس

مفهوم األشكال
الهندسية
ثنائية األبعاد

القبلي

مفهوم األشكال
الهندسية
ثالثية األبعاد
مفهوم األشكال
الهندسية ككل

البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

العدد
20
20

املتوسط
احلسابي
17.50

5.790

27.80

5.727

20

13.40

20

35.75

20

30.90

20

63.55

االنحراف املعياري

3.662
4.678
8.117

9.919

قيمة «ت»

احتمال
املعنوية

12.125-

0.000

18.43518.862-

0.000
0.000







 وجود داللة عند مستوى .0.5

( )2وج��ود فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى داللة ( )0.05بني متوس��طات درجات
أطف��ال املجموعة التجريبي��ة الثانية (التي عرض��ت عليها الرس��وم املتحركة فقط) في
التطبيقني القبلي والبعدي لكل من بعد مفهوم األش��كال الهندسية ثنائية األبعاد ،وبعد
مفهوم األش��كال الهندس��ية ثالثية األبع��اد ،وإجمالي مفهوم األش��كال الهندس��ية ككل؛
لصالح التطبيق البعدي؛ حيث يالحظ أن قيم احتمال املعنوية في اختبار «ت» تساوي
( )0.000 ،0.000 ،0.000على التوالي وهي قيم دالة.
جدول ( )7نتائج اختبار «ت» لعينتني مرتبطتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة
التجريبية الثانية ،في التطبيقني القبلي والبعدي لتنمية مفاهيم األشكال الهندسية

املتوسط
احلسابي

البعد

القياس

العدد

مفهوم األشكال
الهندسية
ثنائية األبعاد

القبلي

20

17.70

البعدي

20

27.60
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االنحراف
املعياري
7.138
5.335

قيمة «ت»

احتمال
املعنوية

7.642-

0.000
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ثالثية األبعاد
مفهوم األشكال
الهندسية ككل
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القبلي

20

13.15

2.700

البعدي

20

33.85

4.977

القبلي

20

30.85

8.158

20

البعدي

9.299

61.45

العدد الثالث والستون

21.261-

0.000



16.759-

0.000



 وجود داللة عند مستوى .0.5

( )3ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية عند مس��توى دالل��ة ( )0.05بني متوس��طات
درج��ات أطف��ال املجموع��ة التجريبية األول��ى (التي عرض��ت عليها الرس��وم املتحركة
والتفاعل املباش��ر من خالل األنش��طة املصاحبة) ،وأطفال املجموعة التجريبية الثانية
(الت��ي عرض��ت عليها الرس��وم املتحركة فق��ط) في التطبي��ق البعدي ملفاهيم األش��كال
الهندسية ثنائية األبعاد؛ حيث يالحظ أن قيمة احتمال املعنوية في اختبار«ت» تساوي
( ،)0.910وهي قيمة غير دالة.
جدول ( )8نتائج اختبار حتليل «ت» لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية
مفاهيم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد

املتوسط
احلسابي

البعد

املجموعة

العدد

مفهوم األشكال
الهندسية
ثنائية األبعاد

األولى

20

27.80

الثانية

20

27.60

االنحراف املعياري
5.727
5.335

قيمة «ت»

احتمال املعنوية

0.114

0.910

( )4ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية عند مس��توى دالل��ة ( )0.05بني متوس��طات
درج��ات أطف��ال املجموع��ة التجريبية األول��ى (التي عرض��ت عليها الرس��وم املتحركة
والتفاعل املباش��ر من خالل األنش��طة املصاحبة) ،وأطفال املجموعة التجريبية الثانية
(الت��ي عرض��ت عليها الرس��وم املتحركة فق��ط) في التطبي��ق البعدي ملفاهيم األش��كال
الهندسية ثالثية األبعاد؛ حيث يالحظ أن قيمة احتمال املعنوية في اختبار «ت» تساوي
( ،)0.221وهي قيمة غير دالة.
جدول ( )9نتائج اختبار حتليل «ت» لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية
مفاهيم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

البعد

املجموعة

العدد

املتوسط
احلسابي

االنحراف
املعياري

مفهوم األشكال
الهندسية ثالثية
األبعاد

األولى

20

35.75

4.678

الثانية

20

33.85

4.977

قيمة «ت»

احتمال
املعنوية

1.244

0.221

( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجات
أطف��ال املجموع��ة التجريبي��ة األولى (التي عرضت عليها الرس��وم املتحرك��ة والتفاعل
املباش��ر م��ن خالل األنش��طة املصاحب��ة) ،وأطفال املجموع��ة التجريبي��ة الثانية (التي
عرضت عليها الرس��وم املتحركة فقط) في التطبيق البعدي لكل من بعد مفهوم األشكال
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العدد الثالث والستون

الهندس��ية ثنائي��ة األبعاد ،وبعد مفهوم األش��كال الهندس��ية ثالثية األبع��اد ،وإجمالي
مفهوم األش��كال الهندس��ية ككل؛ حيث يالحظ أن قيم احتم��ال املعنوية في اختبار «ت»
تساوي ( )0.493 ،0.221 ،0.910على التوالي وهي قيم غير دالة.
جدول ( )10نتائج اختبار حتليل «ت» لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية
مفاهيم األشكال الهندسية

البعد

املجموعة

العدد

املتوسط
احلسابي

االنحراف
املعياري

مفهوم
األشكال
الهندسية
ككل

األولى

20

63.55

9.891

الثانية

20

61.45

9.299

قيمة «ت»
0.692

احتمال
املعنوية
0.493

ثاني ًا ـ نتائج التحليل الكيفي:
نظرا ً ألهمية تفسير نتائج التحليل الكمي للفروق (أو عدم وجود فروق) بني املجموعتني
التجريبيتني ،واستكماالً ملخرجات البحث ،ولإلجابة عن السؤال الفرعي من السؤال الرئيسي.
فقد قامت الباحثة بعمل مالحظة للتفاعل املباش��ر لألنشطة في املجموعة التجريبية األولى،
ثم حتليل كيفي لبيانات مالحظة تسجيالت الفيديو ،حيث أمكن هذا التحليل تقدمي تفسيرات
منطقي��ة لنتيج��ة الفرض الثالث ،والراب��ع ،واخلامس ،وفيما يلي توضي��ح لنتائج التحليل
الكيفي للمالحظة.
جدول ( )11التحليل الكيفي لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد

املجموعة

الترميز
إتقان بدون مساعدة
إتقان مبساعدة
متوسط بدون مساعدة

مستوى
األداء

متوسط مبساعدة
ضعيف بدون مساعدة
ضعيف مبساعدة
خاطئ بدون مساعدة
خاطئ مبساعدة

التفاصيل

أداء صحيح دون إشارة
للتفاصيل
أداء يب�ين االنتب��اه
للتفاصيل
أداء ل���ل���ب���ح���ث ع��ن
التفاصيل
باحملاولة واخلطأ

معرفة
الشكل
47

عدد
األضالع
والزوايا
23

ثبات
اخلصائص
16

وجود
األشكال
في البيئة
36

مجموع
التكرارات
122

1

5

1

1

8

0

1

2

0

3

2
2
2
0
8

1
0
2
0
0

0
1
1
0
1

1
0
0
0
0

4
3
5
0
9

النسبة
79.2
5.2
1.9
2.6
1.9
3.2
0

5.8

154

%100

41

5

3

37

86

55.8

6

22

14

0

42

27.3

13

5

5

1

24

15.6

2

0

0

0

2

1.3

املجموع

املجموع
58

154

%100
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مراحل
العمل
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بداية صحيحة وإكمال
صحيح
بداية صحيحة وإكمال
ضعيف
بداية صحيحة وإكمال
خاطئ
ب����داي����ة خ���اط���ئ���ة ث��م
تصحيح ذات��ي وإكمال
صحيح
ب��داي��ة خاطئة وإكمال
ضعيف
ب��داي��ة خاطئة وإكمال
خاطئ

46

28

17

37

128

83.1

4

0

0

1

5

3.2

2

1

2

0

5

3.2

2

1

0

0

3

1.9

3

2

2

0

7

4.5

5

0

1

0

6

3.9

154

%100

املجموع

التعليق

يتحدث في أثناء العمل
ال ي��ت��ح��دث ف���ي أث��ن��اء
العمل
يتجاوب في أثناء العمل
ال ي��ت��ج��اوب ف��ي أث��ن��اء
العمل

العدد الثالث والستون

2

-

0

0

2

1.3

0

0

63

40.9

35

81

52.6

3

8

5.2

154

%100

57

6

3

23

20

0

3

2

املجموع

يتضح من اجلدول الس��ابق أن النسبة األعلى ملس��توى األداء هي اإلتقان بدون مساعدة،
ومقدارها ( )%79.2جلميع مفاهيم األش��كال الهندسية ثنائية األبعاد ،وذلك بسبب معرفة
أكثر األطفال بكيفية التفاعل مع األنش��طة التي تهدف إلى معرفة الشكل ،مثل لعبة (األشكال
املخفية) ،وهي تلوين كل شكل بلون مختلف ،ولعبة (البطاقات املخاطة)؛ حيث كان األطفال
يتقن��ون خياطة األش��كال؛ ابتدا ًء م��ن الزاوية ،ومرورا ً بجميع األض�لاع ،حتى الوصول إلى
الزاوية األخيرة ،ويظهر ذلك أن نس��بة كبيرة من األطفال في املجموعة األولى لديهم معرفة
جيدة بالش��كل ،ولديهم قدرة على معاجلته دون احلاجة ملس��اعدة؛ حيث متكن أكثر األطفال
م��ن عد األض�لاع والزوايا بطريقة صحيحة ف��ي لعبتي (تصنيف األش��كال) و(الطريق إلى
األش��كال) ،وتكوين ش��كل املثلث واملس��تطيل بطريقة صحيحة في نش��اط (تكوين الش��كل
الهندسي بواسطة األعواد) ،وكذلك مفهوم ثبات اخلصائص؛ بسبب ممارسة معظم األطفال
للمفاهيم املكتس��بة من مش��اهدة الرس��وم املتحركة خالل لعبتي (هيا يا أشكال) و(تصنيف
األش��كال) ،والتي متث��ل تطبيقا ً ملفه��وم أن خواص الش��كل ال تتغير مهما اختل��ف احلجم أو
ال��دوران ،ويظهر أن نس��بة كبيرة من األطفال ف��ي املجموعة األولى لديهم معرفة باألش��ياء
التي متثل وجود األش��كال في البيئة دون مساعدة؛ وذلك بسبب معرفة أكثر األطفال بكيفية
التفاع��ل مع األنش��طة التي ته��دف إلى متييز وجود األش��كال ثنائية األبعاد ف��ي البيئة ،من
خالل لعبة (لوحة وجود األش��كال في البيئة) ولعبة (تطابق الش��كل ووجوده في البيئة)،
وهذا يؤكد تأثير مش��اهدة الرس��وم املتحركة؛ حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم
املجموعتني التجريبيتني بنسب متقاربة؛ مما يشير إلى تأثير هذه املشاهدة على املعرفة.
أما النس��بة األقل في مس��توى األداء لألشكال الهندس��ية ثنائية األبعاد فكانت تشير إلى
مس��توى متوسط بدون مس��اعدة ،ومستوى ضعيف بدون مس��اعدة ،ومقدارهما (،)%1.9
وظه��ر ذلك خالل أنش��طة عد األضالع والزوايا؛ فقد يعد الطف��ل األضالع صحيحة ،ويخطئ
ف��ي عد الزواي��ا أو العكس .وكذلك من خالل أنش��طة ثب��ات اخلصائص فيخط��ئ الطفل عند
ع��د األض�لاع بعد دوران الش��كل .وهذه نتيجة متوقع��ة حلاجة الطفل للمس��اعدة والتفاعل
59

مجلة الطفولة العربية

فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال

العدد الثالث والستون

االجتماعي باس��تخدام اللغة والوسائط في حالة عدم اكتس��ابه للمفهوم حتى بعد مشاهدة
الرسوم املتحركة.
كم��ا يتضح أن النس��بة األعل��ى للتفاصيل ه��ي األداء الصحي��ح دون إش��ارة للتفاصيل،
ومقدارها ( ،)%55.8وذلك بسبب تفاعل األطفال مع األدوات في األنشطة ،والتي تهدف إلى
معرفة الشكل بتلقائية؛ مما يؤكد معرفتهم به ،فاألطفال ميثلون الشكل على اللوح الهندسي
بشكل صحيح؛ دون اإلشارة إلى تفاصيل الشكل ،وهذا يؤكد تأثير مشاهدة الرسوم املتحركة،
حي��ث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم املجموعتني التجريبيتني بنس��ب متقاربة؛ مما
يش��ير إلى تأثير هذه املش��اهدة عل��ى املعرفة .من جانب آخ��ر بلغت نس��بة األداء الذي يبني
االنتب��اه للتفاصيل ( )%27.3ألداء يب�ين االنتباه للتفاصيل ،ويظه��ر ذلك عند عد األضالع
والزواي��ا؛ حي��ث يظهر األطف��ال إدراكهم خلصائص الش��كل في لعبتي (تصنيف األش��كال)
و(الطريق إلى األشكال) ،وذلك لعد األضالع والزوايا إما بالتحدث في أثناء العد أو اإلشارة
إل��ى األضالع والزوايا ،وهذه النتيجة تبني أن درجة صعوبة املفهوم تؤثر في طريقة تفاعل
الطف��ل مع األدوات ،فعندما تزداد الصعوبة مييل األطفال إل��ى االنتباه للتفاصيل ،والتركيز
عليها؛ للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
أما نس��بة األداء ال��ذي يبني البحث عن التفاصيل ،فقد بلغت ( ،)%15.6إذ تش��ير إلى أن
التفاع��ل مع األدوات وح��ده لم يكن له التأثير الواضح في عين��ة البحث ،خاصة في املفاهيم
البس��يطة مث��ل معرف��ة الش��كل ،فمن عرف األش��كال م��ن األطفال أدى النش��اط دون إش��ارة
للتفاصيل ،ومن لم يعرف األشكال من األطفال لم ينتبه ،ولم يبحث عن التفاصيل ،مما يفسر
ع��دم وجود فروق ذات داللة إحصائي��ة بني املجموعتني التجريبيتني ف��ي االختبار البعدي.
والنس��بة األقل هي احملاولة واخلطأ إذ بلغ��ت ( ،)%1.3والتي متثل األطفال الذين لم تظهر
عليهم االس��تفادة ،حيث تكررت محاوالتهم لتمثيل الشكل على اللوحة الهندسية في أنشطة
مفهوم معرفة الشكل .وهذه النتائج تؤكد حاجة الطفل إلى التفاعل االجتماعي؛ للفت انتباهه
للتفاصيل باستخدام الوسائط في حالة عدم تعلمه للمفهوم ،أو عدم متكنه منه.
وكما يتضح أن النسبة األعلى ملراحل العمل هي بداية صحيحة وإكمال صحيح ،إذ بلغت
()%83.1؛ وذلك بس��بب إتقان أكثر األطفال ألداء األنش��طة التي تهدف إلى معرفة الش��كل،
وعدد األضالع والزوايا ،وثبات اخلصائص ،ووجود األشكال ثنائية األبعاد في البيئة ،وقد
بلغت ()%1.9؛ وذلك بس��بب تعدد بعض محاوالت هؤالء األطفال في متثيل األش��كال على
اللوح الهندسي ،مع وجود بعض األخطاء والتصحيح في بعض األحيان في أنشطة معرفة
الش��كل؛ مم��ا يعزز نتيج��ة أن التفاعل مع األدوات وح��ده لم يكن له األث��ر الواضح في عينة
البحث؛ في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم ،وحاجته إلى التفاعل االجتماعي.
أما النس��بة األعلى للتعليق يتجاوب في أثناء العمل بلغت ( ،)%52.6ويظهر ذلك خالل
أنش��طة ثبات اخلصائص ،ووجود األشكال في البيئة ،وتشير هذه النسبة إلى أن األطفال ال
يتحدث��ون في أثناء انهماكهم في التفاع��ل مع األدوات ،ولكنهم يتجاوبون عند التفاعل معهم
من قبل الباحثة؛ بس��بب طبيعة النش��اط الت��ي تتطلب التفاعل معهم واإلجابة على أس��ئلة
الباحث��ة ،وبلغ��ت النس��بة ( )%40.9لتعلي��ق ال يتحدث أثن��اء العمل؛ ألن بع��ض األطفال
يتفاعل��ون مع األنش��طة بتلقائية دون ذكر للتفاصيل مثل نش��اط (البطاق��ات املخاطة) ،أو
لعبة (األش��كال املخفية) في أنشطة معرفة الش��كل ،فغالبا ً ما يتم تلوين األشكال أو خياطة
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األش��كال بدون حتدث .والنسبة األقل لتعليق يتحدث في أثناء العمل ،وقد بلغت ()%3.2؛
وذلك بس��بب حتدث قليل من األطفال عند متثيل الش��كل الهندسي بعد األضالع والزوايا في
أنشطة معرفة الشكل.
جدول ( )12التحليل الكيفي لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد

املجموعة

الترميز

إتقان بدون مساعدة
إتقان مبساعدة
متوسط بدون مساعدة
مستوى
األداء

متوسط مبساعدة
ضعيف بدون مساعدة
ضعيف مبساعدة
خاطئ بدون مساعدة
خاطئ مبساعدة

معرفة
الشكل

عدد
األوجه
وعالقتها
باألشكال
ثنائية
األبعاد

92

51

8

2

0
2
0
1
0

1
7
0
2

13

84

240

84.5

0

6

16

5.6

0
0
0
1

0
2
0

التفاصيل

مراحل
العمل

بداية صحيحة وإكمال
صحيح
بداية صحيحة وإكمال
ضعيف
بداية صحيحة وإكمال
خاطئ
بداية خاطئة ثم تصحيح
ذاتي وإكمال صحيح
بداية خاطئة وإكمال
ضعيف
بداية خاطئة وإكمال
خاطئ
يتحدث في أثناء العمل

التعليق

ال يتحدث في أثناء العمل
يتجاوب في أثناء العمل

ال يتجاوب في أثناء العمل

4

1.4

284

67

44

0

77

188

66.2

31

9

13

13

66

23.2

4

1
املجموع

8
2

1

14

27

3
284

9.5

1.1
%100

98

52

13

88

251

88.4

2

6

0

12

20

7

0

2

1

0

3

1

2

1

0

2

5

1.8

1

2

0

1

4

1.4

0

0

0

1

1

0.4

284

%100

1

املجموع
أداء ص��ح��ي��ح دون
إشارة للتفاصيل
أداء ي��ب�ين االن��ت��ب��اه
للتفاصيل
أداء ل��ل��ب��ح��ث ع��ن
للتفاصيل
باحملاولة واخلطأ

2

0.7

%100

0

1

9

3.2

1

0

0

10

11

3.9

0.4

0

0

الدحرجة،
مستوي
ومنحني

وجود
األشكال
في البيئة

مجموع
التكرارات

النسبة

0

0

املجموع
12
84
6
1

1

12
45
5

املجموع

-

13
1

0
0

98
6

1

13
96

162
13

284

0.4

4.6

33.8
57

4.6

%100

يتضح من اجلدول الس��ابق أن النس��بة األعلى اإلتقان بدون مس��اعدة بلغت ()%84.5
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جلميع مفاهيم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد ،ويظهر ذلك أن نسبة كبيرة من األطفال في
املجموعة األولى لديهم معرفة جيدة بالشكل ،ولديهم القدرة على معاجلته في أنشطة معرفة
الشكل دون احلاجة إلى مساعدة ،كما متثلت النسبة األعلى لألداء مع األنشطة التي تهدف إلى
عدد األوجه وعالقتها باألش��كال ثنائية األبعاد؛ حيث متكن أكثر األطفال خالل نش��اط لعبة
(وجها ً لوجه) من اختيار الوجه املناس��ب من األشكال ثنائية األبعاد ،ومطابقته على الشكل
ثالثي األبعاد ثم عد األوجه ،وكذلك مفهوم الدحرجة ومس��توي ومنحني؛ حيث متكن معظم
األطفال من اختيار األش��كال التي تتدحرج أثناء النشاط ،كما ذكروا سبب اختيارهم للشكل؛
ٍ
منحن ،كما يظهر أن نس��بة كبيرة من األطفال في املجموعة األولى لديهم معرفة
بأن س��طحه
باألشياء التي متثل وجود األشكال في البيئة دون مساعدة .وذلك بسبب معرفة أكثر األطفال
بكيفية التفاعل مع أدوات األنش��طة التي تهدف إلى متييز وجود األش��كال ثالثية األبعاد في
البيئة من خالل لعبة (لوحة وجود األش��كال في البيئة) ولعبة (تطابق الشكل ووجوده في
البيئة) ،وهذا التقدم الذي أحرزه األطفال ميكن تفسيره من خالل نتائج التحليل اإلحصائي
الذي أظهر تقدم املجموعتني التجريبيتني بعد مشاهدة الرسوم املتحركة بنسب متقاربة مما
يشير إلى تأثير املشاهدة على هذه املعرفة.
م��ن جان��ب آخر فقد بلغت نس��بة األداء لضعي��ف مبس��اعدة ( ،)%1.4ولضعيف بدون
مس��اعدة ( ،)%0.7وقد ظهر ذلك خالل نش��اط مفهوم الدحرجة ومس��توي ومنحني؛ وذلك
ألن بعض األطفال لم مييزوا بني أس��طح األش��كال إن كانت مس��توية أم منحنية ،أما النسبة
األقل فهي أداء خاطئ مبساعدة ،وبدون مساعدة ،ومقدارها( ،)%0.4وتشير هذه النسبة إلى
عدم وجود تأثير للنش��اط على من لم يكتس��بوا املفاهيم من مشاهدة الرسوم املتحركة حتى
بوجود املساعدة؛ مما يعزز نتيجة أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر الواضح في
عينة البحث ،في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم ،وحاجته إلى التفاعل االجتماعي.
كما يتضح أن النس��بة األعلى أداء صحيح دون إش��ارة للتفاصيل ،ومقدارها ()%66.2؛
وذلك بس��بب تفاعل األطفال مع أدوات أنش��طة معرفة الش��كل بتلقائية؛ مما يؤكد معرفتهم
به .فكان معظم األطفال يدركون الش��كل ويتفاعلون مع نشاط (املعاجلة اليدوية) و(تكوين
األشكال الهندسية ثالثية األبعاد) ،وظهر ذلك خالل أنشطة عدد األوجه وعالقتها باألشكال
ثنائية األبعاد ،وذلك بسبب اختيار األطفال للقطع التي متثل األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
ومطابقتها على أوجه الشكل ثالثي األبعاد بتلقائية؛ دون ذكر أو إشارة إلى التفاصيل ،وهذا
يبني أنه في حالة متكن الطفل من املفهوم فإنه يؤديه بطريقة تلقائية دون إشارة للتفاصيل.
وهذا يؤكد تأثير مش��اهدة الرس��وم املتحركة؛ حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم
املجموعتني التجريبيتني بنسب متقاربة؛ مما يشير إلى تأثير هذه املشاهدة على املعرفة.
م��ن جانب آخ��ر بلغت نس��بة أداء يبني االنتب��اه للتفاصي��ل ( ،)%23.2ويظهر ذلك عند
نشاط مفهوم الدحرجة ومستوي ومنحني؛ حيث كان بعض األطفال يظهرون إدراكهم لنوع
س��طح الشكل وإمكانية دحرجته أم ال ،وظهر ذلك من خالل انتباه األطفال لألشكال املختارة
التي تتدحرج ،ولم يتم ذلك تلقائياً ،بل بذكر الس��بب وهو انحناءة الس��طح ،واألشكال التي
ال تتدحرج؛ بس��بب استواء أسطحها ،وهذه النتيجة تبني أن درجة صعوبة املفهوم تؤثر في
طريقة تفاعل الطفل مع األدوات ،فعندما تزداد الصعوبة مييل األطفال إلى االنتباه للتفاصيل
والتركيز عليها؛ للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
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وبلغت النسبة األقل ألداء احملاولة واخلطأ ( ،)%1.1والتي متثل األطفال الذين لم تظهر
عليه��م االس��تفادة؛ حيث تكررت محاوالتهم في تكوين الش��كل خالل أنش��طة مفهوم معرفة
الشكل ،وظهر ذلك خالل أنشطة مفهوم عدد األوجه وعالقته باألشكال ثنائية األبعاد ،ومتثل
هذه النس��بة من األطفال الذين لديهم العديد من األخطاء في أثناء املمارسة لألطفال الذين لم
يس��تفيدوا من مشاهدة الرسوم املتحركة ،وال من وجود األدوات .وهذه النتائج تؤكد حاجة
الطف��ل إلى التفاعل االجتماعي للفت انتباهه للتفاصيل؛ باس��تخدام الوس��ائط في حالة عدم
تعلمه للمفهوم ،أو عدم متكنه منه.
كما يتضح أن النسبة األعلى ملراحل العمل هي بداية صحيحة ،وإكمال صحيح ومقدارها
( ،)%88.4وذلك بس��بب إتقان أكثر األطفال ألداء األنش��طة التي تهدف إلى معرفة الش��كل،
وع��دد األوجه وعالقتها باألش��كال ثنائية األبعاد ،والدحرجة ومس��توي ومنحني ،ووجود
األش��كال ثالثي��ة األبعاد في البيئ��ة ،أما النس��بة األقل فه��ي لبداية خاطئة وإكم��ال خاطئ،
والنسبة األقل ( ،)%0.4وظهر ذلك من أداء بعض األطفال اخلاطئ الذي لم مييز بني أسطح
األش��كال إن كانت مستوية أم منحنية خالل نش��اط مفهوم الدحرجة مستوي ومنحني .كما
ظه��ر األداء اخلاطئ خالل نش��اط وجود األش��كال ثالثية األبعاد في البيئ��ة؛ حيث لم يتمكن
أحد األطفال من مطابقة الش��كل ووجوده في البيئة ،واآلخر لم يتمكن من فرز األش��كال التي
متث��ل املكع��ب ،ومتوازي املس��تطيالت في البيئة؛ مما يش��ير إلى عدم وجود تأثير للنش��اط
التفاعلي على من لم يكتس��بوا املفهوم ،وذلك حتى بعد تقدمي املساعدة عند البداية اخلاطئة،
فكان اإلكمال مبستوى خاطئ؛ مما يعزز نتيجة أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر
الواضح في عينة البحث ،في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم وحاجته للتفاعل االجتماعي.
أما التعليق فالنسبة األعلى يتجاوب في أثناء العمل ،وقد بلغت ( ،)%57ويظهر ذلك من
خالل أنش��طة مفاهيم عدد األوجه وعالقتها باألش��كال ثنائية األبعاد ،والدحرجة ومستوي
ومنحني ،ووجود األش��كال ثالثية األبعاد في البيئة ،وتش��ير هذه النس��بة إلى أن األطفال ال
يتحدث��ون في أثناء انهماكهم في التفاع��ل مع األدوات ،ولكنهم يتجاوبون عند التفاعل معهم
من قبل الباحثة؛ بسبب طبيعة النشاط التي تتطلب التفاعل االجتماعي معهم .والنسبة األقل
كانت لتعليق يتحدث في أثناء العمل وال يتجاوب في أثناء العمل ،والنسبة األقل ()%4.6؛
حي��ث كان بعض األطفال يقوم بالعد في أثناء وضع القطع على أوجه األش��كال في أنش��طة
عدد األوجه ،وعالقتها باألشكال ثنائية األبعاد.
من خالل العرض الس��ابق وكيفية تفس��ير التحليل الكيفي لعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني املجموعتني التجريبيتني ،جند أن اكتساب أطفال عينة البحث ملفاهيم األشكال
الهندس��ية كان من خالل الرس��وم املتحركة ،أما تفاعلهم مع األدوات من خالل األنش��طة فلم
يكن تفاعل عميق ،بل تطبيق عملي ملا مت اكتسابه من الرسوم املتحركة ،وقد أظهرت النتائج
في مس��توى األداء ،ومراحل العمل ،والتفاصيل ،والتعليق أن تطبيق الطفل لألنش��طة يكون
بش��كل تلقائي ملا مت تعلمه س��ابقا ً من خالل الرس��وم املتحركة ،أما إذا كان التعلم ضعيفا ً أو
منعدم��ا ً فإن تفاعل الطفل مع األدوات يك��ون ضعيفا ً أيضاً .ومع ذلك فقد بني التحليل الكيفي
أن��ه كلم��ا زادت صعوبة املفه��وم زاد انتباه الطف��ل للتفاصيل في حالة تعلم��ه ،وقد أكد على
ذلك ظهور مماثل للنتائج مع األش��كال ثالثية األبعاد ،وذل��ك يؤكد حاجة الطفل للتفاعل مع
الوس��ائط احلس��ية التعليمية ،خاصة عند تعرض الطفل ملفاهيم جدي��دة ،أو أكثر تقدما ً من
63

مجلة الطفولة العربية

فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال

العدد الثالث والستون

املفاهيم األساسية البسيطة.
مما سبق ميكن تلخيص أهم ما أسفرت عنه مناقشة نتائج التحليل الكيفي في اآلتي:
1 .1تأكيد تأثير مشاهدة الرسوم املتحركة على أداء أطفال عينة البحث ،وتقدم املجموعتني
التجريبيتني بنس��ب متقاربة؛ حيث إن تطبيق الطفل لألنش��طة كان بشكل تلقائي ملا
مت تعلمه سابقاً؛ من خالل الرسوم املتحركة.
2 .2تفسير التحليل الكيفي لنتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني
التجريبيت�ين ف��ي االختبار البع��دي ،لعدم وجود تأثي��ر واضح لتفاع��ل األطفال مع
األدوات في حالة عدم اكتس��اب املفهوم .فعدم اكتس��اب أطفال عينة البحث للمفاهيم
في املجموعة األولى حتى بوجود املساعدة في أثناء التفاعل مع األدوات يعزز نتيجة
أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر الواضح في عينة البحث.
3 .3درجة صعوبة املفهوم تؤثر في طريقة تفاعل أطفال عينة البحث مع األدوات في حالة
اكتس��ابهم للمفاهي��م؛ فعندما تزداد الصعوب��ة مييل األطفال إل��ى االنتباه للتفاصيل
والتركيز عليها للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
4 .4تأكي��د حاجة أطفال عين��ة البحث للمس��اعدة والتفاعل االجتماعي باس��تخدام اللغة
والوس��ائط في حالة عدم اكتس��ابهم للمفهوم حتى بعد مش��اهدة الرسوم املتحركة،
فالتعل��م الضعيف أو املنع��دم ينتج عنه تفاعل ضعيف أيضا ً م��ع األدوات التي متثل
الوسائط .فعدم االستفادة من مشاهدة الرسوم املتحركة وال من وجود األدوات يؤكد
احلاجة إلى التفاعل االجتماعي.
5 .5تأكيد أن التفاعل االجتماعي الس��طحي البسيط ال يؤدي إلى تغيير نوعي في التعلم،
بل البد أن تتضمن املواقف التعليمية تفاعالت اجتماعية عميقة تتطلب استخدام اللغة
والوسائط؛ ملساعدة الطفل على حتسني أدائه ،والتقدم في منطقة النمو املتقارب.
التو�صيات:
1 .1في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج ،توصي الباحثة باآلتي:
2 .2حتفي��ز جل��ان تطوي��ر مناهج مرحلة م��ا قبل املدرس��ة على تضمني رس��وم متحركة
تعليمية تعمق فهم الطفل للمفاهيم الرياضية خاصة ،وملختلف املفاهيم عامة.
3 .3زيادة الوعي بأهمية األنشطة التفاعلية في البيئة الصفية لطفل ما قبل املدرسة ،مما
يعزز إدراكه للمفاهيم الرياضية بعد مشاهدة الرسوم املتحركة ،باستخدام الوسائط
التي تسهم في ترسيخ املفاهيم لدى الطفل.
4 .4تعزي��ز وجود جلان متابعة من مش��رفي مرحلة ما قبل املدرس��ة؛ لقياس مدى تطور
النمو املعرفي لطفل ما قبل املدرس��ة ،من خالل تقومي أداء الطفل بعد تعرضه ملختلف
البرامج واألنش��طة التعليمية ،وم��ن ضمنها برامج الرس��وم املتحركة ،لقياس مدى
فاعلية اإلستراتيجيات املختلفة في التعليم.
5 .5تعديل وتطوير برامج مرحلة ما قبل املدرسة مبا يسمح بتفاعل املعلمة مع األطفال في
مجموعات صغيرة أو تفاعلهم مع بعضهم بعضا ً بشكل أكثر مما هو متاح حالياً.
6 .6بناء أدوات ووسائل تقومي ملا يتعلمه األطفال من املفاهيم في مرحلة ما قبل املدرسة،
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يق��وم بها املعلم��ات وفق أس��س واضحة ومح��ددة ،وتطويرها بنا ًء عل��ى مخرجات
التقومي.
7 .7جتهيز البيئة الصفية في مرحلة ما قبل املدرس��ة باملتطلبات التقنية التي تس��هم في
تفعي��ل اس��تخدام البرامج التعليمية ،كأجه��زة العرض ،مكبرات صوتية ،احلاس��ب
اآللي ،كاميرا فوتوغرافية ،وجهاز تس��جيل صوتي ومرئي لسهولة حتليل التجارب
العلمية.
8 .8إنش��اء دليل إرش��ادي ملعلم��ي مرحلة ما قبل املدرس��ة ف��ي كيفية توظيف األنش��طة
اخلاصة بتنمية املفاهيم الرياضية ،ويرفق بالدليل أسماء املواقع والشركات العاملية
الت��ي تزود مرحلة ما قبل املدرس��ة بالبرامج واأللعاب التي تعم��ق فاعلية تعلم هذه
األنشطة.
9 .9تش��جيع الباحثني على توظيف اإلس��تراتيجيات والنظري��ات التعليمية في تصميم
برامج تهدف إلى تطوير املفاهيم الرياضية خاصة وملختلف املفاهيم عامة.
1010تضمني مقررات تس��هم في تعليم أس��س تصميم الرس��وم املتحركة وكيفية توظيفها
في أقسام رياض األطفال والفنون واإلعالم ،أو إنشاء أقسام في كليات التربية تعنى
بتقنيات التعليم للمراحل العمرية املبكرة.
 1111إنشاء مؤسسة تعليمية اس��تثمارية تضم عددا ً من املتخصصني واخلبراء في مجال
تقني��ة املعلوم��ات ،لتصميم الرس��وم املتحرك��ة وإخراجها ،وعددا ً م��ن املتخصصني
واخلب��راء ف��ي مجال تربية الطف��ل ،ومناهج وط��رق التدريس لإلش��راف على إعداد
البرام��ج التعليمي��ة التي تس��هم في تنمي��ة املفاهي��م املختلفة ،ومن ضمنه��ا املفاهيم
الرياضية ،كما تس��تقطب ش��ريحة من اخلريجني واخلريجات من املجاالت الس��ابق
ذكرها لتوظيف قدراتهم اإلبداعية وتوجيهها خلدمة املجتمع.
1212استخدام الرس��وم املتحركة املطبقة في البحث احلالي واألنشطة واملصاحبة لها في
البرنامج اليومي لرياض األطفال ،وأيضا ً استخدامها كنماذج إلعداد برامج وأنشطة
على غرارها.
1313إمكانية اس��تخدام اختبار مفاهيم األشكال الهندسية في دراسات الحقة نظرا ً اللتزام
الباحثة مبعايير الصدق والثبات في إعداده.
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�صدر حديث ًا
عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ضم��ن اجله��ود الت��ي تق��وم به��ا
اجلمعي��ة الكويتي��ة لتق��دم الطفول��ة
العربية في عرض األس��لوب التربوي
املع��روف باس��م" :ريجي��و إمييلي��ا"
قامت اجلمعي��ة بترجمة كتاب( :حتى
يصب��ح التعلُّ��م مرئي��ا ً وملموس��اً:
األطف��ال ـ في مواق��ف التعلُ��م ـ فرادى
وجماعات) .وهذا الكتاب هو عبارة عن
جترب��ة بحثية قام بإجرائها مش��روع
"الصف��ر" بكلي��ة التربية للدراس��ات
العلي��ا بجامع��ة هارفارد ،ومؤسس��ة
أطفال ريجيو مبدينة "ريجيو إمييليا
اإليطالية".
ولعل املوضوع األبرز الذي يتناوله
مشروع الكتاب هو التوثيق ،باعتباره
العملية الت��ي جتعل من التعليم مرئيا ً
وملموس��اً ،فنج��د م��ن ضم��ن فصول
الكتاب املهمة عرضا ً للحياة اليومية للمدرس��ة ،وكيفية رؤية غير العادي في العادي من
األشياء ،وأهمية وفهم التوثيق ،وغيرها من املوضوعات واملشروعات التي قام بها أطفال
بلدية "ريجيو إمييليا اإليطالية" ،والتي قام بعرضها وتوثيقها معلمات تلك املدارس.
وه��ذا الكت��اب هو سلس��لة من الكت��ب التي قام��ت اجلمعي��ة بترجمتها ،ف��كان كتاب:
"األطف��ال ولغاتهم املئ��ة :مدخل ريجيو إمييلي��ا ـ تأمالت متطورة" ه��و الباكورة ،الذي
ص��در في ع��ام  ،2010وكتاب" :املؤش��رات" الذي صدر مؤخرا ً ع��ن اجلمعية بالتعاون
مع "مؤسس��ة أطفال ريجيو" .والكتاب احلالي هو الثال��ث الذي يطرح اجلانب النظري
والتطبيقي في آن واحد.

طبع هذا الكتاب بدعم مالي
من وقفية األستاذ /عبدالباقي عبدالله النوري
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اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد
)(حقي ألعب وأتعلم وأبتكر
 صفاء أحمد محمد محمد.د

 كلية رياض األطفال- أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية
جامعة الفيوم
جمهورية مصر العربية
safaa_@hotmail.com

:امللخ�ص
هدف��ت الدراس��ة إلى التعرف عل��ى اجتاهات معلمات ري��اض األطفال نحو املنهج اجلدي��د (حقي ألعب
، الدورات التدريبية، اخلبرة، وكذلك معرفة دور املتغي��رات (املؤهل العلمي،وأتعل��م وأبتكر) في محافظة الفيوم
 وقد مت اختيار عينة منهم بالطريقة،) معلمة1072(  بلغ مجتمع الدراسة.املنطقة التعليمية) على تلك االجتاهات
 ولتحقيق أهداف،) تقريبا ً من مجتمع الدراسة الكلي%32( ) معلمة بنسبة350( الطبقية العشوائية تكونت من
 وبعد تطبيق الدراس��ة وجم��ع البيانات مت إجراء، مت تصمي��م اس��تبانة ومت التأكد من صدقها وثباتها،الدراس��ة
. وأسفرت النتائج عن أن هناك اجتاهات إيجابية مرتفعة نحو املنهج اجلديد بشكل عام،املعاجلة اإلحصائية

Attitudes of Kindergarten Teachers Towards the New Curriculum
(My Right to Play, Learn, and be Creative)

Safaa Ahmed Mohamed Mohamed
Assistant Professor, Department of Educational Sciences
College of Kindergarten, Fayoum University, Egypt

Abstract

The aim of the study was to identify the attitudes of kindergartens’ teachers towards
the new curriculum known as “My right to play, learn and be creative” in El Fayoum
Governorate, Moreover, the study pinpointed the effect of some variables such as
teachers'qualifications, there experience, training courses and educational zone on the
teachers' attitudes. The sample of the study consisted of (350( teachers, representing (32%),
chosen randomly from a total of (1072( teachers. A questionnaire was used for collecting
data. The reliability and validity of the tool were obtained. The results have shown that the
teachers' attitude were positive towards the new curriculum.
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مقدمة:
مرحلة الطفولة من أهم مراحل احلياة تأثيرا ً على نفس��ية الطفل ،حيث تتكون شخصيته
التي تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً في مراحل حياته املستقبلية ،إما إيجابا ً أو سلباً ،والروضة مبا يتوافر
فيه��ا م��ن مقومات تربوي��ة تتمثل في املبنى املالئ��م خلصائص وحاجات األطف��ال ،واملعلمة
املؤهل��ة تربوي��ا ً وعلميا ً ولديها ميل وح��ب لألطفال ،ودراية وخبرة بكيفي��ة التعامل معهم،
واملنه��ج املناس��ب لهذه املرحلة مبا يحتويه م��ن مفاهيم وحقائق وخبرات وأنش��طة مالئمة
حلاجات األطفال وميولهم ،واحملققة لرغباتهم ،واملراعية الستعداداتهم ،واملرتبطة ببيئتهم
وأمور حياتهم بقصد مساعدتهم على النمو الشامل واملتكامل ،وتعديل سلوكهم وفقا ً لفلسفة
املجتمع ومبادئه وقيمه وعاداته وثقافته (بدر.)2002 ،
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم املصرية منهجا ً لتعليم أطفال الروضة حتت مس��مى
املنه��ج اجلدي��د (حقي ألعب وأتعلم وأبتك��ر) ،وتطبيق هذا املنهج هو مش��روع رائد ومتميز
ق��ام بإعداده خب��راء ومتخصصون في مج��ال الطفولة ،ويقوم على الفلس��فة التربوية التي
تق��وم عليه��ا مناه��ج ري��اض األطف��ال ،وذلك م��ا أعربت عن��ه بع��ض املوجه��ات واملديرات
واملعلم��ات ،وف��ي الوقت نفس��ه مهما كان املنهج جيدا ً فس��وف يصبح عدمي اجلدوى دون
توافر اجتاهات إيجابية نحو عملية تطبيقه من معلمات رياض األطفال ،وثمة اتفاق على أن
كلمة الس��ر لنجاح الفرد في عمله هي اجتاهاته نحوه ،ونحو ما يقدمه بصفة عامة؛ ألن هذه
االجتاه��ات هي القاعدة التي تبنى عليها معظم النش��اطات العملي��ة ،وعليه فإن االجتاهات
التربوي��ة اإليجابية ملعلمة الروضة تلعب دورا ً أساس��يا ً في جناحها املهن��ي ،فاملعلمة التي
تك��ون اجتاهاته��ا إيجابية نحو تطبيق املنهج اجلديد (حقي ألع��ب وأتعلم وأبتكر) ،وتكون
محبة ملهنتها فاهمة للدور املنوط بها ،مدركة لواجباتها ومس��ؤولياتها ،يكون لها دور فعال
ف��ي العملي��ة التعليمي��ة؛ لذا فإن االهتم��ام مبعرفة اجتاهاته��م نحو تطبي��ق املنهج اجلديد،
وبع��ض القضايا الت��ي ترتبط به يعد في مقدمة مظاهر اهتم��ام املجتمع بالعملية التربوية،
وإن ملعرف��ة اجتاهاته��م أهمية قصوى في رس��م اخلطط ،ووضع املناهج ،واتخاذ الس��بل
التي تؤدي إلى تغيير ما ميكن تغييره نحو األفضل.
وهك��ذا يتب�ين أن معرف��ة اجتاهات العامل�ين في امليدان التربوي تفي��د في تقدير مدى
رفضهم أو قبولهم لعملية تطوير املناهج ،وذلك من خالل إضافة أهداف جديدة أو أنشطة
ووسائل تعليمية متنوعة ،أو اقتراح أساليب تقومي جديدة (املجادي وفرماوي.)2001 ،
يتبني مما ذكر أن لهذا البحث أهميته ومبرراته كونه بحثا ً جديدا ً في ميدانه ،حيث لم
جت��ر في حدود علم الباحثة دراس��ات مماثلة حول اجتاه��ات معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر).
م�شكلة الدرا�سة:
على الرغم من متيز املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) املطبق حاليا ً في رياض
األطفال بحس��ب وجهة نظر املس��ؤوالت عن تنفيذه ،فإن املقابالت الش��خصية() والدورات
التدريبية التي اشتركت فيها الباحثة ،ومن خالل مالحظات الباحثة ملعلمات رياض األطفال
() ملحق رقم (.)1
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في أثناء اإلشراف على التربية العملية والنقاش مع طالبات الدراسات العليا ،وهن معلمات
في رياض األطفال وجدت أن الغالبية العظمى للمعلمات أعربن عن بعض االجتاهات السلبية
نحو املنهج اجلديد ،وعلى سبيل املثال عمل على زيادة العبء املهني على كاهل املعلمة ،وأنه
لم يتح لهن اإلعداد الكافي ولم يتم تزويدهم بالكفايات واملهارات الضرورية لتطبيق املنهج
اجلدي��د ،وعدم توافر اإلمكانيات املادية التي تعني معلمة رياض األطفال في بلوغ أغراضها،
وعدم وجود توجيه وإشراف ومتابعة جيدة من قبل مشرفني متمكنني وقادرين على تطوير
مستوى املعلمة وعدم تشجيع املعلمات وحتفيزهن ماديا ً ومعنويا ً لتحسني مستوى أدائهن،
كل ه��ذا أدى إل��ى تكوي��ن اجتاهات س��لبية نحو تطبيق املنه��ج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم
وأبتكر) مع طفل هذه املرحلة العمرية ،ومن َث َّم تتمحور مش��كلة الدراس��ة في التعرف على
اجتاه��ات معلمات رياض األطفال نح��و املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) وعالقته
ببعض املتغيرات مثل (املؤهل العلمي ،اخلبرة ،التدريب ،املنطقة التعليمية (ريف ،مدينة).
�أ�سئلة الدرا�سة:
حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج
اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير املؤهل العلمي؟
•ه��ل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية ب�ين اجتاهات معلمات ري��اض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير اخلبرة؟
•ه��ل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية ب�ين اجتاهات معلمات ري��اض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير التدريب؟
•ه��ل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية ب�ين اجتاهات معلمات ري��اض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير املنطقة التعليمية
(ريف ،مدينة)؟
�أهداف الدرا�سة:
•التع��رف على االجتاه العام ملعلمات رياض األطف��ال نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب
وأتعلم وأبتكر).
•تقص��ي اﺘﺠﺎﻫﺎﺕ معلمات رياض األطفال نحو املنه��ج اجلديد ،دور كل من متغيرات
(املؤهل العلمي ،واخلبرة ،والتدريب ،واملنطقة التعليمية) في هذه االجتاهات.
•تق��دمي املقترحات التي تس��هم في دع��م وتعزيز االجتاهات اإليجابي��ة ،والعمل على
تطويرها.
•محاولة حصر ورص��د املعوقات التي تواجه املعلمة بري��اض األطفال ،وتعوقها عن
أداء دورها مما يس��تتبعه من تأثير س��لبي على اجتاهاتها نحو املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر) ،وطرح احللول الكفيلة مبعاجلتها.
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•التوص��ل لبعض املقترح��ات التي ميكن أن تق��دم من أجل االهتم��ام مبعلمات رياض
األطفال من حيث إعدادهن وتدريبهن وتهيئة الظروف واخلبرات التربوية املناس��بة
لتكوين اجتاه إيجابى نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر).
•ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻟﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴتهن للمنهج اجلديد ﻁﺒﻘا ً ﻤﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
(املؤهل العلمي ،واخلبرة ،التدريب ،املنطقة التعليمية).
�أهمية الدرا�سة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:
•تظهر أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله ،ومن ندرة الدراسات
والبح��وث التي تناولت اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر).
•من شأن هذه الدراسة لفت أنظار املسؤولني للتركيز على إزالة العوائق في طريق
استخدام املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر).
•قد تضيف هذه الدراسة معرفة جديدة ومناسبة ينطلق منها باحثون آخرون في
إجراء دراسات أخرى.
•قد تعود هذه الدراسة بالفائدة على مصممي املناهج في رياض األطفال.
•تبرز أهمية الدراس��ة في أن اجتاه املعلمة نحو املنهج ورضاها عنه يؤدى إلى تكوين
الدافعي��ة لديه��ا ورغبتها ف��ي العمل وإجناز مهماته��ا بأقصى طاقته��ا .التوصل إلى
صورة واقعية عن العوامل التي أدت إلى تبني بعض معلمات رياض األطفال صورة
سلبية نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر).
•ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻤﻟﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ املصري��ة ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ
ﺩﻭﺭ املنهج اجلديد ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ.
•ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅ��ﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺠـﺎﺡ
ﺍﻤﻟﻌﻠﹼم��ة ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺘها ،ﻭﺃﺩﺍﺌها ﻟﺩﻭﺭها ﺒﺤﺏ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺘﺩﻓﻌها ﻵﻓـﺎﻕ ﻤـﻥ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ.
حدود الدرا�سة:
يتحدد إطار هذه الدراسة باحملددات اآلتية:
1 .1احل ��دود الزماني ��ة :تت��م إج��راءات هذه الدراس��ة للفصل الدراس��ي الثان��ي للعام
الدراسي .2012
 2 .2احلدود املكانية :تتحدد هذه الدراسة مبحافظة الفيوم.
3 .3احلدود البش ��رية :تقتصر هذه الدراس��ة على معلمات رياض األطفال بالروضات
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احلكومية والتجريبية مبحافظة الفيوم.
م�صطلحات الدرا�سة:
 -1االجتاه:
االجتاه هو موقف الش��خص من ش��يء معني ،أو موضوع معني ،وهذا املوقف قد يكون
إيجابيا ً أو سلبيا ً (جوهر.)2006 ،
 -2املنهج اجلديد منهج «حقي �ألعب و�أتعلم و�أبتكر» :
منهج يقوم على مجموعة من اخلبرات التربوية املتكاملة املترابطة التي توفرها الروضة
داخل مؤسس��ات رياض األطف��ال وخارجها وفق أهداف تربوية منش��ودة ،والتي حتقق في
مجمله��ا هدف النمو املتكامل الش��امل املتوازن لطفل ما قبل املدرس��ة االبتدائية (دليل وزارة
التربية والتعليم املصرية.)2010 ،
الإطار النظري:
� ً
أوال  -االجتاهات:
يعرف االجتاه بأنه استعداد خاص عام في األفراد ،ولكنه مكتسب بدرجات متفاوتة،
ويدفعهم إلى االس��تجابة ألش��ياء ومواقف بطرق ميكن أن يقال عنها إنها في صاحلها أو
ضده ...وبينما االجتاهات عرضه للتغيير فإن وجهتها وقوتها لها قدر كاف ٍمن االستمرار
ف��ي مدى فت��رات زمنية ،جتع��ل من املمك��ن اعتبارها خصائص ش��خصية(& Bohner
.)Wanke, 2002

وتعرفها مكاري 2002 ،بأنها نوع من اس��تجابات الفرد إزاء موضوع أو فكرة معينة،
وق��د تك��ون هذه االس��تجابات إيجابية أو س��لبية وتنش��أ من خالل م��رور الفرد بتجربة
معينة (مكاري.)2002 ،
وم��ن خالل العرض الس��ابق م��ن التعريف��ات باالجتاهات يذكر أنه��ا تضمنت اآلتي:
أنها مجموعة من اس��تجابات مكتس��بة ،أي أن االس��تجابات قد تكون إيجابية أو س��لبية،
وقد تكون اس��تجابات جت��اه فكرة أو موضوع ،وأنها ثابتة نس��بيا ً تتكون نتيجة مواقف
معينة.
ولقد قدم علماء النفس أُطرا ً نظرية عديدة لتفسير تكوين االجتاهات أهمها:

( )1نظرية االشتراط :Reinforcement
تق��وم ه��ذه النظرية على افتراض أساس��ي هو أن اإلنس��ان يتعل��م االجتاهات بنفس
الطريق��ة الت��ي يتعل��م بها العادات ،فكما يكتس��ب الناس احلقائق واملعلومات يكتس��بون
املش��اعر والقي��م املرتبطة بهذه املعلوم��ات واحلقائق ،وتتكون االجتاه��ات وتتطور تبعا ً
لهذا (الشرقاوي.)2001 ،
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( )2نظرية املجال :Field Theory
ي��رى أصح��اب ه��ذه النظري��ة أن االجتاه��ات تتغير نتيج��ة لوجود الفرد ف��ي مواقف
تتعارض فيها دوافعه وحوافزه ،فينش��أ الصراع لديه ،ويظهر التوتر ،ويجد الفرد نفسه
يختار أكثر االستجابات فائدة بالنسبة له فيتجه نحوها (.)Bonner, 2006

( )3النظرية الوظيفية :Functionlism
تتكون االجتاهات لدى الفرد حسب ما يراه أصحاب هذه النظرية نتيجة لقيمة النفع
أو م��ا تقدم��ه له ه��ذه االجتاهات من وظيفة نفس��ية في موقف مح��دد ،وإال فإنه يغيرها
بأخرى أكثر نفعية.

( )4نظرية اجلشتالط )اإلدراك( :Gestalt
وتقوم هذه النظرية على افتراض أساسي هو أن الناس بحاجة ألن ينظموا تصوراتهم،
ويكمل��وا إدراكاتهم ،ويبس��طوها في املواقف التي تواجههم ،له��ذا تتكون االجتاهات تبعا ً
له��ذا التص��ور عندما يوجد الفرد في موق��ف ما ،ويحاول إدراكه ليتم فهمه ،واس��تيعابه
من خالل إعادة تنظيم أجزاء هذا املوقف من جديد ،فيضيف علية من خبراته السابقة ما
يساعده على ذلك ،وهذه اإلضافات أو التكمالت للمواقف تفسر اجتاهات األفراد نحو هذه
املواقف (.)Collins & Stukas, 2006
وظائف االجتاهات:
تعمل االجتاهات كأغراض تربوية تعليمية ،وتهدف لتكوين العادات الس��لوكية التي
حتقق هذه األهداف ،واالجتاهات لها وظيفة هامة في أنها تعمل في مجموعة من املعاني
العام��ة ،ذل��ك ألن االجتاه عبارة عن معن��ى يربطه الفرد في موضوع أو فكرة ،ويؤثر هذا
املعن��ى ب��دوره في قبول الفرد له��ذا املوضوع أو لهذه الفك��رة أو رفضه لها ،واالجتاهات
تعمل كموجهات عامة لسلوك األفراد (.)Gee & Gee, 2006
مكونات االجتاهات:
من أهم املكونات األساسية لالجتاهات:

1 .1اجلانب املعرفي :وهذا اجلانب يتضمن معتقدات الفرد نحو األشياء.
 2 .2اجلان��ب العاطف��ي والوجداني :وهذا يش��ير إلى النواحي العاطفي��ة والوجدانية
التي تتعلق باألشياء.
3 .3اجلانب الس��لوكي أو العملي :وهذا املكون يتضمن جميع االس��تعدادات السلوكية
املرتبطة باالجتاه (.)Laura & Dolores, 2006
كيفية تكوين االجتاهات وتعديلها وقيا�سها:
مما ال شك فيه أن االجتاهات ال تتشكل وليدة اللحظة ،بل هي متر عبر مراحل ،وتتطور
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فيها حتى تصبح جزءا ً من شخصية الفرد ،وال تنفك عنه فاالجتاه قد يتكون نتيجة تعلم
مقص��ود يق��وم به بعض األفراد عن طريق إعط��اء املعلومات اخلاصة مبوضوع االجتاه،
واملناقش��ة املش��تركة ملوضوع ما أو خلق الظروف الطبيعية ملمارس��ة أس��اليب النش��اط
املتعلقة باملوضوع (مكاري.)2002 ،
وميكن تكوين االجتاهات باس��تخدام األس��اليب والطرق القائمة على نظريات التعلم
والتعليم التي تس��تخدم في التعزيز واإلثابة أساس��ا ً الكتساب الس��لوك وترسيخه ،فإذا
اقت��رب املتعل��م من أمر ما (مثير) إلى نتائج إيجابية (تعزيز) يكتس��ب ميالً (اجتاه) وإذا
أدى الس��لوك إلى نتائج مؤملة أو س��لبية غير مرغوب فيها فإن الفرد مييل إلى حتاش��ي
املثي��ر واالبتع��اد عن��ه ،وال يفك��ر في تكرار س��لوكه به��ذا االجتاه الس��لبي ،وهناك طرق
ومصادر لتغيير االجتاهات منها ،تزويد األفراد باملعلومات عن موضوع االجتاه ،وسائل
اإلع�لام واالتصال اجلمعية ،التغير القصري في الس��لوك ،تغيير اإلط��ار املرجعي ،تغيير
اجلماعة املرجعية ،التعليم املدرسي الرسمي ،قرار اجلماعة ،السلطات القادة واملسؤولون
(مرعي واحليلة.)2002 ،
أما بالنسبة لقياس االجتاهات فقد ابتكر علماء النفس كثيرا ً من املقاييس التي تستخدم
لقي��اس االجتاهات قياس��ا ً كمي��ا ً وعددياً ،وميكن تقس��يم املقاييس إلى مقاييس مباش��رة
وهي :مقياس بوجاردوس ،ومقياس ثيرس��تون ،ومقي��اس ليكرت وغيرهم .مقاييس غير
مباش��رة :ومنها االختبارات اإلسقاطية ،والس��يكودراما ،والسوسيودراما .وسنتناول هنا
مقياس ليكرت نظرا ً ألن هذا املقياس هو املقياس املستخدم في معظم الدراسات (Laura
.)& Dolores, 2006
ثاني ًا ـ املنهج اجلديد “حقي �ألعب و�أتعلم و�أبتكر”
املنهج اجلديد “حقي ألعب وأتعلم وأبتكر» يش��جع املعلمة على تس��جيل كل ما يكتس��به
الطف��ل داخل الروضة من خالل املواقف املنظمة واألنش��طة املخطط��ة احلرة واملوجهة نظام
األركان احل��رة أو مراك��ز االهتمام ،وركن التعل��م املوجه واملقصود ،وال��ذي يتيح للطفل أن
يش��بع حاجاته ،وينمي مهاراته في تلقائي��ة وإيجابية مع مراعاة املرونة والتنوع والتكامل
والترابط وحتقيق التوازن ب�ين جوانب النمو املختلفة ،وهي تخطط لهذه اخلبرة املقصودة
مس��بقاً ،وحتدد لها األهداف في مجاالت النمو املختلفة واملنبثقة من مجاالت ومعايير نواجت
التعل��م ومحت��وى املنهج ،بحيث يكتس��ب األطفال من خالل التفاعل واملش��اركة ما يناس��ب
مستوى منوهم وتقدمهم فرديا ً وجماعياً.
الأ�سا�س الفكري ملنهج «حقي �ألعب و�أتعلم و�أبتكر»:
النم ��و الش� �ـامل املتكام ��ل املت ��وازن :ينظ��ر ملفه��وم التكامل من ناحي��ة تنظي��م املنهج بطرق
مختلف��ة ،فيؤك��د البعض أهمي��ة التكامل بني مجاالت أنش��طة محتوى املنه��ج املختلفة التي
ترتب��ط ببعضه��ا ارتباطا ً أفقياً .واالجتاه اآلخر يرى أن التكام��ل يحدث داخل الفرد في أثناء
نشاطه الداخلي في تنظيم املعرفة والربط بني اخلبرات التي تبدو غير مترابطة.
التكامل :يهدف التكامل إلى حتقيق الش��خصية املتكاملة للطفل ،ويهتم بالقيمة االجتماعية
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مل��ا يقدم لألطف��ال ويعتمد على التنظيم الس��يكولوجي ،ث��م على التنظي��م املنطقي ،ويخرج
األطفال مبعلومات ومفاهيم وعادات واجتاهات وقيم وميول واهتمامات متكاملة.
الش ��مول :يقصد بالش��مول احتواء أهداف اخلب��رات على مجموعة من اجلوانب األساس��ية
للنمو التي يجب أن يكتسبها الطفل في أثناء فترة منوه فيما قبل املدرسة ( 6-4سنوات).
الت ��وازن :يقصد بالتوازن هو مدى مراعاة الوزن النس��بي لبرمجة األهداف س��واء أكان على
مس��توى اخلبرة ،أو على مس��توى كل نش��اط على حدة .ولكي نصل إلى حتقيق التوازن في
النم��و للمج��االت الثالثة املج��ال املعرفي ،واالجتماع��ي ،واحلس احلركي ،يج��ب أن نترجم
نواجت التعلم ومؤشرات معايير املنهج إلى أهداف سلوكية تصف سلوك الطفل عند االنتهاء
من اخلبرة ،ومبا يحقق منو الطفل وتقدمه.
فل�سفة منهج «حقي �ألعب و�أتعلم و�أبتكر»:
• قابلي ��ة طف ��ل الروضة للنمو وللتعلم :كل فرد قابل للتعلم ،وكل طفل (متعلم) قابل
للوصول إلى مستوي التمكن ،وكل متمكن قابل لإلبداع إذا ما توافرت له بيئة التعلم
املناس��بة لظروف��ه ،وه��ذا يتطلب أن يخاطب املنه��ج جميع األطفال ،م��ن خالل تنوع
محتواه وتطويع أساليب تطبيقه ،وحتقيق أهدافه.

•التعل ��م عمليات ونواجت للتعلم :حيث تق��اس مخرجات العملية التعليمية ليس فقط
مبدى ما اكتسبه الطفل املتعلم من العملية التعليمية فقط ،ولكن أيضا ً بالكيفية التي
توصل بها املتعلم إلى إجناز ما أجنزه.
• الدور األساس ��ي للمنهج هو تيسير عملية منو وتعلم الطفل :إن وزن أي مجال من
مج��االت محتوى املنهج مرهون مبدى مس��اهمته في متكني الطف��ل من التعلم ،ومدى
إتاحة الفرصة لتنمية قدراته على التعلم الذاتي.
• التمي ��ز حصيلة الت ��زاوج بني العقل والوجدان :من مس��لمات ه��ذا املنهج أن التميز
لي��س قاص��را ً على بع��ض األطفال دون البع��ض ،إمنا هو ح��ق للجمي��ع إذا توافرت
ل��ه البيئ��ة التعليمية الت��ي متكنه من ذل��ك ،وإن التمي��ز يتحقق بت��زاوج عقل الطفل
املتعلم ووجدانه ،وتنعكس آثاره على أداءاته وس��لوكياته على املستوى الشخصي
واألسري.

•املنهج كائن ينمو منو ًا طبيعي ًا :إن التعليم عملية تراكمية بنائية متدرجة ومستمرة،
وبناء املنهج البد أن يتكامل مع مكوناته ويتتابع في عناصره.
• اللع ��ب :وتوظيف��ه كأفض��ل أس��لوب لتنمي��ة الطف��ل ومهارات��ه وتعلمه ف��ي رياض
األطفال.

•تثقيف اآلباء وإقناعهم بأهمية تلك املرحلة ليقوموا بدورهم في تنشئة طفل ما قبل
املدرس��ة التنش��ئة الس��ليمة ،وتوفير املناخ الثقافي واالجتماعي والتربوي املناسب
للطفل داخل األسرة.
• املش ��اركة املجتمعي ��ة وتفعيلها مبا يتناس��ب م��ع أهداف وفلس��فة التربية ،ومنهج
رياض األطفال.
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م�صادر حمتوى املنهج:
ينبثق منهج رياض األطفال اجلديد من عدة مصادر أساسية لبناء املناهج ،منها:
•طبيع��ة العصر  -طبيع��ة املجتمع املص��ري  -خصائص طفل الروض��ة وحاجاته-
االجتاهات التربوية املعاصرة
•االجتاهات التربوية املعاصرة فى مجال أنواع املناهج املناسبة لرياض األطفال.
• االجتاه��ات املعاص��رة فى مج��ال أه��داف التربية فى ري��اض األطف��ال ومناهجها-
االجتاهات املعاصرة في مجال النظر إلى الطبيعة البشرية للطفل.
•االجتاهات املعاصرة فى مجال التعليم والتعلم  -االجتاهات املعــاصرة حـول تدعيم
عالقـــة الروضــة باملنزل واملشاركة املجتمعية.
•وثيقة املعايير القومية لرياض األطفال املصرية خاصة :مجاالت ومعايير ومؤشرات
نواجت التعلم ومجاالت ومعايير ومؤشرات محتوى املنهج.
حتديد �أهداف حمتوى املنهج اجلديد:
لتحديد أهدف محتوى املنهج مت ترجمة كل من معايير ومؤشرات وثيقة مجاالت ومعايير
نواجت التعلم ،وكذلك معايير ومؤشرات وثيقة محتوى املنهج ،إلى أهداف إجرائية ووضعها
في مصفوفة متكاملة ،حتى ميكن ترجمتها إلى ممارس��ات وأنش��طة حتقق األهداف بصورة
واقعي��ة ومناس��بة لطفل الروض��ة ،وميكن مالحظ��ة ومتابعة خط��وات تنفيذها وقياس��ها
وتقوميه��ا ،وفى هذا اإلطار حتدد وثيقة معايي��ر محتوى املنهج اجلوانب املعرفية واملهارية
والوجدانية التي سيتم إكسابها للطفل خالل مرحلة رياض األطفال ،وهى تتكامل مع معايير
وثيقة نواجت التعلم (دليل وزارة التربية والتعليم املصرية.)2010 ،
� ً
أوال ـ وثيقة جماالت ومعايري نواجت التعلم كم�صدر للأهداف الإجرائية للمنهج:
وته��دف الوثيق��ة إل��ى حتديد خصائ��ص ومواصفات املتعل��م الذي أنه��ى مرحلة رياض
األطف��ال في املج��االت املختلفة لن��واجت التعلم ،وما نتوقع��ه من الطفل بنهاي��ة هذه املرحلة
التربوية الهامة.
وتتك��ون وثيق��ة معايير نواجت التعلم من املج��االت املختلفة مثل :مجال النمو اجلس��مي
احلركي ،ومجال النمو االجتماعي الوجداني ،ومجال أساليب التعليم والتعلم ،ومجال اللغة
والتواصل ،ومجال الوعي واملعرفة العامة.
ثاني ًا ـ وثيقة جماالت ومعايري حمتوى املنهج كم�صدر للأهداف الإجرائية للمنهج:
تنطل��ق وثيق��ة مجاالت ومعايير محت��وى املنهج من مناهج رياض األطفال التي تس��تند
باألس��اس حلق الطفل في اللعب ،واعتبار املرح الطفولي جزءا ً ال يتجزأ من س��بل التعلم في
هذه املرحلة املبكرة من عمر اإلنس��ان ،ومن ث��م يجب أن يحمل محتوى منهج رياض األطفال
املالمح اآلتية:
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• محور الطفل (يتمركز حول الطفل).
• تبني خبراته ،ويصمم على احلركة واللعب واالنطالق واحلرية.
• يعتمد على التعلم املنظم أو املوجه جنبا ً إلى جنب مع التعلم احلر.
• تبني خبراته بصورة متدرجة (من الس��هل إلى الصعب  -من البس��يط إلى املركب-
من القريب إلى البعيد  -من احملسوس إلى املجرد .)...
• ش��امل ومت��وازن بحي��ث يقدم أنش��طة تلب��ي حاجات األطف��ال اجلس��مية والعقلية
واالنفعالية واالجتماعية.
• يؤكد مبدأ التعلم باملمارسة ومن خالل اللعب.
• يؤكد مبدأ احلرية واالختيار في ضوء حاجات واهتمامات األطفال.
• يراعي الفروق الفردية بني األطفال.
• يؤك��د إيجابي��ة الطف��ل وفعاليته مع عناص��ر البيئ��ة التربوية التي تثير حواس��ه،
وتدفعه إلى االستكشاف والبحث والتجريب.
وتتكون وثيقة مجاالت ومعايير احملتوى من:
• مجاالت ومعايير فنون اللغة ،وتش��مل مجال الفهم ،مجال التواصل الش��فهي ،مجال
االستعداد للقراءة (مهارات ما قبل القراءة) ،مجال االستعداد للكتابة (مهارات ما قبل
الكتابة).
• مج��االت ومعايي��ر املفاهي��م االجتماعي��ة ،وتش��مل مج��ال املواطنة ،مج��ال املفاهيم
التاريخية ،مجال املفاهيم اجلغرافية ،مجال املفاهيم االقتصادية.
• مج��االت ومعايي��ر القي��م الديني��ة واألخالقي��ة ،وتش��مل مج��ال اإلمي��ان ومج��ال
املعامالت.
• مج��االت ومعايي��ر الرياضيات ،وتش��مل مجال األع��داد والعالق��ات العددية ،مجال
التقدير واحلس��اب ،مجال القياس ،مجال الهندس��ة واحلس املكاني ،مجال العالقات
اجلبرية والبيانات.
• مجاالت معايير العلوم ،وتش��مل مجال املعرفة الفيزيقية ،مجال علوم احلياة ،مجال
البيئة وعلوم األرض ،مجال التطبيقات التكنولوجية.
• مجاالت ومعايير التربية البدنية والصحة ،وتش��مل مجال التربية البدنية ومفاهيم
الصحة واألمان.
• مجاالت ومعايير فنون األداء ،وتشمل مجال فنون املوسيقا واإليقاع احلركي ،مجال
الفنون البصرية ،مجال الفنون املسرحية.
ول��كل من مج��االت معايير نواجت التعلم ،ومعايير محت��وى املنهج مجموعة من املعايير
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تع��د مبثابة األه��داف اخلاصة للمجال ،ولكل معيار مجموعة من املؤش��رات مبثابة األهداف
اإلجرائية لتحقيق املعيار ،وفى صورة تكاملية يتم بناء املمارس��ات واألنش��طة التي حتقق
األه��داف اإلجرائي��ة ،وفى ضوء ذلك يت��م اختيار طرق وأدوات وأس��اليب وأماك��ن تنفيذها
ومتابع��ة األطفال ومالحظتهم ،وتوثيق املالحظ��ات ،وقياس مدى حتقيق األهداف من خالل
أدوات قياس موضوعية تتمتع بالش��فافية والواقعية ومناسبة للطفل واألهداف واحملتوى،
وتعتبر أساسا ً للتقومي مبراحله املختلفة (دليل وزارة التربية والتعليم املصرية.)2010 ،
الدرا�سات العربية والأجنبية ال�سابقة:
 )1دراس��ة جوه��ر والهول��ي ( :)2005بعن��وان «اجتاه��ات معلم��ات ري��اض األطف��ال
بدولة الكويت نحو األس��لوب املطور» اس��تهدف البحث اإلجابة عن س��ؤالني رئيسيني هما:
ما اجتاه��ات معلمات رياض األطفال بدولة الكويت نحو اس��تخدام األس��لوب املطور؟ وهل
تختلف هذه االجتاهات باختالف متغيرات :العمر ،س��نوات اخلب��رة ،جهة التخرج ،املنطقة
التعليمي��ة ،التدري��ب؟ أعدت الباحثتان اس��تبانة لقياس اجتاهات معلم��ات رياض األطفال
نحو األس��لوب املط��ور ،وتتكون االس��تبانة من ( )46عب��ارة موقفية ،وتكون��ت العينة من
( )308معلم��ة جرى س��حبها بطريقة عش��وائية لتمثيل متغي��رات العينة .وبع��د التطبيق
وتفري��غ البيان��ات واملعاجلة اإلحصائية ثم التوصل إلى أن يتواف��ر لدى املعلمات اجتاهات
إيجابية نحو األسلوب املطور ،وقد شملت هذه االجتاهات العديد من املكونات واملبادئ التي
يقوم عليها مثل التعلم الذاتي ،االرتقاء باملمارسات التدريسية.
 )2دراس��ة إبراهيم (« :)2008اجتاه��ات معلمات رياض األطفال نح��و العمل مع الطفل
في ض��وء بعض املتغيرات النفس��ية والدميوجرافية» ،وهدفت الدراس��ة إل��ى التعرف على
اجتاهات معلمات رياض األطفال احلاليات باخلدمة مبحافظة بني س��ويف في ضوء بعض
املتغي��رات النفس��ية (مفهوم ال��ذات  -االحتراق النفس��ي) والدميوجرافية (م��كان اإلقامة -
س��نوات اخلبرة  -احلالة الزواجية  -األجر) ،ومت إجراء الدراس��ة على  200معلمة رياض
أطفال مت اختيارهن من مؤسسات رياض األطفال احلكومية واخلاصة مبحافظة بني سويف،
وقد اشتملت أدوات الدراسة على استمارة البيانات األولية والدميوجرافية ،ومقياس اجتاه
معلم��ات ري��اض األطفال نحو مهن��ة التدريس ،ومقي��اس ملفهوم الذات ،ومقي��اس االحتراق
النفسي للمعلمني.
وتوصل��ت الدراس��ة إل��ى إنه توجد عالق��ة ارتباطيه موجبة بني اجت��اه معلمات رياض
األطف��ال نحو العمل مع الطفل ،ومفهوم ال��ذات لديهن ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوس��طات درج��ات معلمات رياض األطفال ف��ي االجتاه نحو العمل مع الطف��ل وفقا ً ملتغير
م��كان اإلقامة (ري��ف /حضر) لصال��ح الريف .ووفقا ً ملتغير س��نوات اخلب��رة (أقل /أكثر)
لصالح األكثر خبرة.

 )3ﺩﺭﺍﺴﺔ  :)2006( Gultekinﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻤﻟﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻤﻟﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ للكفايات
املهني��ة التعليمي��ة ،ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻤﻟﺭﺸﺤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ لنوعي��ة املناهج وبرامج ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ املقدمة لألطفال
79

مجلة الطفولة العربية

اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد

العدد الثالث والستون

ف��ي هذه املرحلة مرتفعة ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻤﻟﺭﺸﺤﻭﻥ للبرنامج ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﻔﻴﺩا ً ﺠدا ً
ﻟﻠﺤﺼﻭل على املؤهل التعليمي.

 )4دراسة :)2009( Guهدفت الدراسة إلى التعرف على اجتاه معلمات رياض األطفال
نحو استخدام املوسيقا مع األطفال ،ومواقفهم جتاه استخدام املوسيقا في الفصول الدراسية،
واعتمدت الدراس��ة على عينة بلغت  145معلمة ،وعلى اس��تبانة ،وقد مت استخدام التحليل
اإلحصائ��ي الوصف��ي ،وتوصلت الدراس��ة إلى اس��تنتاج أن املعلمات لديه��ن اعتقاد بأهمية
املوسيقا في تنمية األطفال.

 )5دراسة  :)2010( Argyris & Kalleryتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آراء
واجتاه��ات معلمات رياض األطف��ال نحو إدخال أجهزة الكمبيوتر ف��ي رياض األطفال ،ومت
اختيار عينة عش��وائية بلغت  250معلمة ،واعتمدت الدراسة على االستبانة ،وقد مت حتليل
البيان��ات ،وكانت النتائ��ج على النحو اآلتي :معظم املدرس�ين عقدوا موقف��ا ً إيجابيا ً معتدالً
جتاه إدخال أجهزة الكمبيوتر في رياض األطفال ،أش��ارت الدراس��ة إلى أن العمر ،وسنوات
التدريس ،وإجمالي األطفال في الصف واملشاركة في ورش العمل واملتغيرات األربعة كانت
ترتبط بشكل كبير مع مواقف املدرسني نحو إدخال أجهزة الكمبيوتر في رياض األطفال.
 )6دراس��ة املجي��دل والش��ريع ( :)2012بعن��وان :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ
ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﺤﻟﺴﻜﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠاً ،ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺤﻟﺴﻜﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ
ﺍﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ومتثل��ت ﺍﻷﺩﺍة ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ .ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺃﻥ ﻤﻟﺘﻐﻴر ﺍﺠﻟﻨﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭا ً ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜلتا ﻋﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ .ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻤﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜلت��ا ﻋﻴﻨﺘﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺙ .ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺤﻟﺴﻜﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ .ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﺤﻟﺴﻜﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎه��ا ً ﺇﻴﺠابي��ا ً ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤل
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
تعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
أوضحت الدراسات السابقة أهمية االجتاهات في مجاالت األداء األكادميي واالجتماعي،
ومبالحظ��ة هذه النتائج وغيرها من نتائج الدراس��ات التي تناول��ت موضوع االجتاه ميكن
الق��ول بأنه��ا أظهرت فوائ��د هذا الن��وع من الدراس��ات في املج��االت التعليمية ،والنفس��ية،
واالجتماعية ،وتش��ابهت الدراس��ات الس��ابقة من حيث االعتماد على املنهج الوصفي ،ومن
حي��ث العين��ات التي كان أغلبها م��ن املعلمات في طور اخلدمة ،والباحث�ين الذين أجروا تلك
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الدراس��ات من العاملني ف��ي مجال التعلي��م ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ املعلم��ات ﻨﺤﻭ املنه��ج اجلديد (حقي ألع��ب وأتعلم وأبتك��ر) ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻌﻭﺍﻤل متعددة
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻋينة ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﻭﻤـﻥ ﺜـ��ﻡ اﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻌﻅ��ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ على ﺃهمية ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ
ﺍﻤﻟﻌﻠﹼﻤـات ﺍﻟلواتي يعددن أو يعملن في مهنة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎبية ﻨﺤـﻭ
مناهج وبرامج رياض األطفال ﻓـﻲ االرتقاء ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﱢﺭﻩ
للمعلم��ة ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﻤﻟﻬﻨتها واالرتقاء ﺒالعملي��ة التعليمية ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﻨﺸﻭﺩﺓ
ﻤﺒﺩﻉ ﻗـﺎﺩﺭٍ ،ﻟﺩﻴـﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩت ﺍﻟﺒﺎﺤثة
ﺒإعداد ﺠﻴ ٍل
ٍ
ﻤﻥ ﺍﺨﻟﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅ��ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻤﻟﺘﺒﻌﺔ.
املنهج والإجراءات:
يتن��اول وصف��ا ً للمنه��ج املتبع ف��ي هذه الدراس��ة ،ومجتمعه��ا وعينتها ،ووص��ف األداة
املستخدمة فيها ،وصدقها وثباتها وإجراءات تنفيذها ،وتصميمها ومعاجلاتها اإلحصائية.
منهج الدرا�سة:
أتبع��ت الباحث��ة في هذه الدراس��ة املنه��ج الوصفي ،الذي ي��درس الواقع كم��ا هو عليه،
بهدف استكش��اف اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم
وأبتك��ر) ،ومدى عالقته مبتغيرات الدراس��ة واملؤه��ل العلمي ،اخلبرة ،ال��دورات التدريبية
واملنطق��ة التعليمية (ريف ،مدينة) ،حيث يتم ف��ي هذا املنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج املطلوبة.
جمتمع الدرا�سة:
يتك��ون مجتم��ع الدراس��ة من جميع املعلمات املس��جالت رس��ميا ً في الفصل الدراس��ي
الثاني  2012الالتي يعملن في الروضات احلكومية والتجريبية في الريف واملدن مبحافظة
الفيوم ،وبلغ عدد املعلمات اللواتي ش��ملتهن الدراس��ة موزعات على مدن محافظة الفيوم
كما يبينه اجلدول اآلتي:
جدول ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة

اإلدارة
التعليمية
عدد
املعلمات

غرب
الفيوم

شرق
الفيوم

أطسا

سنورس

طامية

أبشواي

يوسف
الصديق

املجموع

165

163

230

208

97

154

55

1072

عينة الدرا�سة:
مت اختيار عينة الدراسة من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة % 23بالطريقة العشوائية
الطبقية ،من معلمات رياض األطفال للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ،2102والبالغ
عدده��ا ( )053معلم��ة ،حي��ث مت تقس��يم مجتمع الدراس��ة كما ف��ي جدول رق��م ( .)2وتبعا ً
ملتغيرات الدراسة تبعا ً للمتغيرات املستقلة كما في اجلداول اآلتية (:)5( ،)4( ،)3
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جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة

اإلدارة
التعليمية
عدد
املعلمات
املوقع

غرب
الفيوم

شرق
الفيوم

اطسا

سنورس

طامية

أبشواي

يوسف
الصديق

98

99

45

40

23

30

15

مدينة

مدينة

ريف

ريف

ريف

ريف

ريف

املجموع
350

جدول ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير املؤهل العلمي

م

املؤهل العلمي

عدد املعلمات

النسبة املئوية

1

مؤهل عا ٍل متخصص رياض األطفال

150

% 43

2

مؤهل عالي غير متخصص

200

%57

350

%100

املجموع

جدول ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير اخلبرة

م

اخلبرة

عدد املعلمات

النسبة املئوية

1

اقل من 5سنوات

110

%31

2

أقل من  10 – 5سنوات

160

%46

3

من  20 - 10سنة

80

%23

350

%100

املجموع

جدول رقم ( )5يوضح توزيع أفراد العينة وفق ًا لعدد الدورات التدريبية التي تلقينها

م

الدورات التدريبية

عدد املعلمات

النسبة املئوية

1

بدون دورة

60

%17

2

دورة واحدة

150

% 43

3

أكثر من دورة

140

%40

350

%100

املجموع

�أداة الدرا�سة:
مقياس اجتاهات معلمات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد:
قام��ت الباحث��ة بإعداد اس��تبانة وكتابة بنوده��ا في ضوء خبرته��ا ،وبالرجوع إلى
األدب التربوي والدراس��ات الس��ابقة املتعلق��ة باالجتاهات ،وتتكون هذه االس��تبانة من
خم��س مج��االت ،وهي االجتاهات العامة نح��و املنهج وتطبيق املنه��ج ،ومحتوى املنهج
ودور املنهج مع الطفل ،ودور املنهج في التواصل مع األسرة ،ويحتوي كل مجال على عدد
من الفقرات ،واإلجمالي  50فقرة ،واجلدول رقم ( )6يبني فقرات االس��تبانة تبعا ً ملجاالت
الدراسة.
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جدول ( )6فقرات االستبانة تبع ًا ملجاالت الدراسة

الرقم

عدد الفقرات

املجـــال

1

االجتاهات العامة نحو املنهج

10

2

تطبيق املنهج

14

3

محتوى املنهج

12

4

دور املنهج مع الطفل

8

5

دور املنهج في التواصل مع اآلسرة

6
50

املجموع

واجلدول رقم ( )7يوضح توزيع األوزان التي تعطي اإلجابات على الفقرات على ضوء
اجتاه الفقرة ومس��توى اإلجابة عنها .وهي من نوع ليكرت ذات اإلجابات اخلمس وهي:
موافق بش��دة ،موافق ،محايد ،معارض ،معارض بش��دة ،تعطى األوزان 5 ،4 ،3 ،2 ،1 :إذا
كان اجتاها ً إيجابياً ،وتعطى األوزان بالعكس في حالة إذا كان اجتاها ً سلبياً.
جدول ( )7يوضح توزيع األوزان التي تعطي اإلجابات عن الفقرات
على ضوء اجتاه الفقرة ومستوى اإلجابة عنها

الفقـرة

مستـوى االستجـابـة
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الفقرة التي حتمل اجتاهً ا إيجابيا ً

5

4

3

2

1

الفقرة التي حتمل اجتاها سلبيا

1

2

3

4

5

�صدق �أداة الدرا�سة:
لقد روعي في بناء االستبانة أن تعكس فقراتها اجتاهات معلمات رياض األطفال
نح��و املنهج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،وللتأكد من ص��دق األداة ،فقد مت عرض
االستبانة بصورتها األولية على جلنة التحكيم بإبداء رأيها ووجهة نظرها في كل فقرة
من فقرات االستبانة ،من حيث وضوح الفقرة ،وكذلك االجتاه الذي حتمله الفقرة إيجابيا ً
كان أم س��لبيا ً .وبعد جتميع آراء أعضاء جلنة التحكيم في فقرات االس��تبانة ،مت تعديل
االس��تبانة بحذف بعض فقراتها ،وتعديل البعض اآلخر ،وأصبحت االس��تبانة بصورتها
املعدلة تتكون من ( )50بنداً.
ثبات �أدوات الدرا�سة:
ثبات األداة :للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة ألفا كرونباخ الستخراج الثبات،
فبلغت نس��بته الكلية على فقرات االس��تبانة ( )0.785وعلى البنود ( ،)0.81وهي نسبة
ثبات مقبولة تربويا ً تؤكد إمكانية استخدام األداة.
�إجراءات الدرا�سة:
مت إجراء تطبيق الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:
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العدد الثالث والستون

 1 .1إعداد أداة الدراس��ة ،وهى اس��تبانة اجتاهات املعلمات نح��و املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتحقق من صدقها وثباتها.
 2 .2أخذ املوافقة لتطبيق الدراس��ة بالتنس��يق مع وزارة التربية والتعليم ،ومديريات
التربي��ة والتعليم في محافظ��ة الفيوم ،واملدارس التابعة له��ذه املديريات لغايات
تسهيل الدراسة.
 3 .3زيارة املدارس املعنية ،والتحدث مع مدير املدرسة ومعلمات رياض األطفال حول
الدراسة وأهدافها لتقدمي التسهيالت الالزمة لتطبيق الدراسة.
4 .4حتديد عينة الدراس��ة ،واختيار املجموعة ،واالتفاق على الوقت املناس��ب للبدء في
عملية التطبيق .قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على معلمات رياض األطفال عينة
الدراسة ،والتي تكونت من( )350معلمة ،وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني،
حيث تعاون مع الباحثة التربويون ،وبعض املعلمني ،وبعض مديري املدارس ،في
توزيع وإيصال االستبانة إلى جميع أفراد عينة الدراسة ،واستالمها منهم.
 5 .5قام أفراد عينة الدراس��ة بإعادة االستبانات بعد تعبئتها واإلجابة عن فقراتها ،وقد
تس��لمت الباحثة املجموعة األخيرة من هذه االس��تبانات خالل األس��بوع األول من
شهر نوفمبر  ،2012وبهذا تكون الباحثة قد تسلمت جميع االستبانات التي وزعت
على أفراد عينة الدراس��ة ،أي )350( :استبانة وأن جميع االستبانات املعادة كانت
صاحلة للتحليل اإلحصائي.
 6 .6قام��ت الباحث��ة بإدخ��ال هذه البيان��ات إلى احلاس��وب إلجراء عملي��ات التحليل
اإلحصائي املناس��بة ملعرفة النتائج ،وقد اس��تخدمت النس��ب املئوية واملتوسطات
احلسابية ،واالنحرافات املعيارية جلميع فقرات األداة .
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
الس ��ؤال األول :ه��ل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ين معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير املؤهل العلمي؟
ولإلجاب��ة ع��ن هذا التس��اؤل قام��ت الباحثة بحس��اب قيم��ة ( ،)Fوحس��اب الفروق في
املتوس��طات واالنحرافات املعياري��ة بني معلمات رياض األطفال نح��و املنهج اجلديد (حقي
ألع��ب وأتعلم وأبتك��ر) ،التي تعزى إلى متغير املؤهل العلم��ي ،كما يتضح من اجلدول رقم
( )8داللة الفروق بني املتوس��طات واالنحراف��ات املعيارية بني معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،التي تعزى إلى متغير املؤهل العلمي.
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جدول ( )8يوضح داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية بني معلمات رياض األطفال
نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) التي تعزى إلى متغير املؤهل العلمي

م
م

مؤهل عالي تخصص
رياض األطفال

املجـــال

مؤهل عالي
غير متخصص

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

قيمة ()F

مستوى
الداللة

االجتاهات العامة نحو
املنهج
تطبيق املنهج

4.86

1.56

4.9

.64

2.67

0.08

4.8

11.6

3.3

1.87

1.67

0.09

3

محتوى املنهج

4.4

4
5

1
2

9.6

4.8

1.78

0.06

1.56

دور املنهج مع الطفل

4.6

9.8

4.4

1.56

2.05

0.05

دور املنهج في التواصل
مع األسرة

4.4

9.3

4.7

.89

.65

0.07

الدرجة الكلية

2.07

0.27

2.13

0.29

8.7

0.09

يتب�ين م��ن اجلدول رق��م ( )8عدم وج��ود ف��روق ذات داللة إحصائية في متوس��طات
اجتاه��ات معلم��ات رياض األطف��ال نحو املنهج اجلدي��د تعزى ملتغير املؤه��ل العلمي على
الدرج��ة الكلية ،يوضح املقياس أن املقارنة بني متوس��طات درج��ات املعلمات املتخصصات
وغي��ر املتخصصات ال تختلف بش��كل كبير فيما عدا بند تطبيق املنهج ،حيث بلغ املتوس��ط
احلس��ابي م��ع املعلمات املتخصص��ات ( )4.8واملعلمات غير املتخصص��ات ( ،)3.3في حني
وجد اتفاق في البنود التالية ،وهذا يعني أن احلاصالت على درجات علمية أخرى تتشابه
مع املعلمات املتخصصات ،أي :أن أداء املعلمات ال يتأثر باختالف املؤهالت التعليمية.
الس ��ؤال الثاني :هل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية بني معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) تعزى إلى متغير اخلبرة؟
ولإلجاب��ة ع��ن هذا التس��اؤل قام��ت الباحثة بحس��اب قيم��ة ( ،)Fوحس��اب الفروق في
املتوس��طات واالنحرافات املعياري��ة بني معلمات رياض األطفال نح��و املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر) ،التي تعزى إلى متغير اخلبرة ،كما يتضح من اجلدول رقم ( )9داللة
الف��روق بني املتوس��طات واالنحراف��ات املعيارية بني معلم��ات رياض األطف��ال نحو املنهج
اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،التي تعزى إلى متغير اخلبرة.
جدول ( )9يوضح داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية بني معلمات رياض األطفال
نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) التي تعزى إلى متغير اخلبرة

أقل من 5سنوات

أقل من 10 – 5

من  20 - 10سنة

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

قيمة
()F

مستوى
الداللة

االجتاهات العامة نحو
املنهج
تطبيق املنهج

4.9

1.1

4.9

.63

4.9

3.79

1.12

0.05

4.4

1.77

3.3

.67

4.1

.87

1.7

0.07

3

محتوى املنهج

4.9

.67

4.8

1.56

4.8

1.56

.87

0.08

4

دور املنهج مع الطفل

4.9

1.56

4.8

1.56

3.6

1.77

.64

0.04

م
1
2

املجـــال
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أقل من 5سنوات

أقل من 10 – 5

العدد الثالث والستون

من  20 - 10سنة

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

قيمة
()F

مستوى
الداللة

.76

3.6

1.77

3.7

2.67

.75

0.03

0.29

2.03

0.30

2.16

2.05

5.5

0.03

م

املجـــال

5

دور املنهج في التواصل
مع األسرة

3.3

الدرجة الكلية

2.17

يتب�ين م��ن اجلدول رق��م ( )9عدم وج��ود ف��روق ذات داللة إحصائية في متوس��طات
اجتاه��ات معلمات رياض األطفال نحو املنه��ج اجلديد الذي يعزى إلى متغير اخلبرة .وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر اجتاهات إيجابية ترجع ملتغير سنوات
اخلب��رة ،وزي��ادة التوضيح جند أن درجة تواف��ر االجتاهات اإليجابية ل��دى أفراد العينة
كان��ت مرتفعة ،في حني جند أن هناك اختالف في بند تطبيق املنهج ،حيث بلغ على التوالي:
(.)4.4( ، )3.3( ،)4.1
الس ��ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) تعزى إلى متغير التدريب؟
ولإلجاب��ة عن ه��ذا التس��اؤل قامت الباحثة بحس��اب قيم��ة ( ،)Fوحس��اب الفروق في
املتوس��طات واالنحرافات املعياري��ة بني معلمات رياض األطفال نح��و املنهج اجلديد (حقي
ألع��ب وأتعلم وأبتكر) ،والت��ي تعزى إلى متغير التدريب كما يتض��ح من جدول رقم ()10
داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية بني معلمات رياض األطفال نحو املنهج
اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير التدريب.
جدول ( )10يوضح داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية بني معلمات رياض األطفال
نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) والتي تعزى إلى متغير التدريب

دورة واحدة

أكثر من واحدة

قيمة ()F

مستوى
الداللة
0.05

م

املجـــال

1

االجتاهات العامة نحو املنهج

4.9

2

تطبيق املنهج

3.3

1.66

3

محتوى املنهج

3.4

1.56

4.5

4

دور املنهج مع الطفل

3.1

1.77

4.2

1.87

5

دور املنهج في التواصل مع
األسرة

3.2

1.66

3.5

1.77

.64

6

الدرجة الكلية

7.46

0.27

2.09

2.10

2.08

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

.78

4.6

1.77

2.67

4.4

.78

1.67

0.06

.87

1.56

0.01

.87

0.08
0.08
0.25

يتضح من اجلدول رقم ( )10وجود الفروق بني املتوس��طات واالنحرافات املعيارية بني
معلم��ات رياض األطف��ال نحو املنهج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم وأبتك��ر) التي تعزى إلى
متغي��ر التدري��ب ،وأن اجتاهات املعلم��ات تختلف باختالف عدد ال��دورات التدريبية التي
التحقن بها ،وهذا يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينة
الدراسة وفقا ً الختالف عدد الدورات التي التحقن بها ،وكذلك تعزو الباحثة هذه النتيجة
إلى فعالية الدورات التي مت االلتحاق بها.
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الس ��ؤال الراب ��ع :هل توجد فروق ذات دالل��ة إحصائية بني معلمات رياض األطفال نحو
املنه��ج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم وأبتك��ر) ،والتي تع��زى إلى متغير املنطق��ة التعليمية
(ريف ،مدينة)؟
ولإلجاب��ة ع��ن هذا التس��اؤل قام��ت الباحثة بحس��اب قيم��ة ( ،)Fوحس��اب الفروق في
املتوس��طات واالنحرافات املعياري��ة بني معلمات رياض األطفال نح��و املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى متغير املنطقة التعليمية (ريف ،مدينة) ،كما يتضح
م��ن اجل��دول رقم ( )11دالل��ة الفروق بني املتوس��طات واالنحرافات املعياري��ة بني معلمات
ري��اض األطفال نحو املنهج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والت��ي تعزى إلى متغير
املنطقة التعليمية (ريف ،مدينة).
جدول ( )11يوضح داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية بني معلمات رياض األطفال نحو
املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) والتي تعزى إلى متغير املنطقة التعليمية (ريف ،مدينة)

م

املجــــال

املنطقة التعليمية (قرية)

املنطقة التعليمية (مدينة)

قيمة ()F

مستوى
الداللة
2.8

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

1

االجتاهات العامة نحو املنهج

4.9

2

تطبيق املنهج

.77

3.5

1.77

0.02

4.5

1.77

3.9

1.56

0.07

2.76

3

محتوى املنهج

4.9

4

دور املنهج مع الطفل

.78

3.5

3.67

0.08

1.9

4.1

1.56

3.5

5

دور املنهج في التواصل مع األسرة

.78

.87

0.01

3.7

0.56

2.9

1.87

6

الدرجة الكلية

.64

0.08

0.28

2.15

0.29

0.51

2.06

0.08

يوض��ح اجلدول رق��م ( )11داللة الف��روق بني املتوس��طات واالنحراف��ات املعيارية بني
معلم��ات رياض األطفال نحو املنهج اجلديد (حق��ي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،والتي تعزى إلى
متغير املنطقة التعليمية (ريف ،مدينة) يرجع هذا االختالف في تكوين االجتاهات إلى مدى
توافر اإلمكانات املادية إلى طبيعة احلياة االجتماعية والثقافية للمعلمة والطفل واألسرة.
مناق�شة النتائج:
أش��ارت النتائ��ج إلى أن درجة االجتاه��ات اإليجابية مرتفعة نح��و املنهج اجلديد
(حق��ي ألعب وأتعلم وأبتكر) بش��كل عام وتعتبر معلمة الروضة عامالً حاس��ما ً في العملية
التعليمي��ة ،وه��ى عنص��ر رئيس��ي يتوق��ف علي��ه العملي��ة التعليمية ف��ي حتقي��ق أهدافها
املوضوعة ،وأن االجتاهات اإليجابية تقرر مدى جناحها في حياتها على املستوى الشخصي
واملهني ،فإذا كان لدينا اجتاهات إيجابية نحو عملنا ،فإن هذا سيدفعنا إلى محاولة التخطي
والتغل��ب على كل املعوق��ات واإلحباطات الت��ي تواجهنا وتعوق جناحنا ف��ي العمل ،أما إذا
كانت اجتاهات س��لبية فإن هذا يعطي فرصة لتبني أكبر قدر من اإلحباطات التي من ش��انها
أن جتعلنا نفشل في عملنا ،وهذا يوضح ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍإلﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓإﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻟﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،وهذا يحفزنا ملعرفة
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ املعلم��ات ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻟﺎ ﻟﻬﺎ
ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ العملي��ة التعليمية ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ
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ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻤﻟﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻤﻟﻌﺩﻴﻥ ﻤﻟﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻟﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ والتدري��ب ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﻴل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭإﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ
ﻋﻥ ﺍﻤﻟﻬﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ املعلمة ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ عملها ﺒﺄﻓﻀل ﻭﺠﻪ.
وتعتق��د الباحث��ة أن االجتاه��ات اإليجابية الكبي��رة للمعلمات نحو اس��تخدام املنهج
اجلدي��د ،والت��ي أظهرته��ا النتائ��ج ،كفيلة ب��أن تتبن��ى وزارة التربية والتعليم سياس��ة
تطبيقي��ة حازم��ة في تنفي��ذ املعلمات له��ذا املنهج مع ض��رورة توفير التوجيه واإلش��راف
اجلي��د ،فق��د أظه��رت النتائج أن الدرج��ة الكلية لالجتاهات بش��كل عام مرتفع��ة ،مما يؤكد
إمكانية تطبيقه في رياض األطفال ،واالهتمام به من خالل زيادة املعرفة النظرية أو اتباع
ال��دورات التدريبي��ة املتعلقة به .واالهتم��ام برغبة املعلمات في تغيير أس��لوب التدريس
التقليدي الذي تبني قصوره عن مواكبة التغيرات العصرية في املجال التربوي واالنتقال
إلى إس��تراتيجيات تعليمية حديثة أكثر مالءمة ملتطلبات االنفجار املعرفي ،ويتفق هذا مع
دراس��ة جوهر والهولي ( ،)2005دراس��ة إبراهيم ( ،)2008دراس��ة )2009( Guودراسة
 ،)2010( Kallery & Argyrisوق��د يع��ود الس��بب أيض��ا ً إل��ى طبيع��ة املنهج اجلديد
وارتباط��ه الوثي��ق بحي��اة الطفل ،وإلى الفوائ��د التي تعود من تطبيقه .ه��و منهج يعتمد
في األس��اس على التعلم م��ن خالل اللعب واالبتكار واالعتماد عل��ى األلعاب لتقدمي املعارف
واخلبرات واألنش��طة املتعددة ،فمنها ما يوجد في بنك األنش��طة ومنه��ا ما حتضره املعلمة
بنا ًء على احتياجات األطفال ،يتم حتضير وإعداد األنش��طة فيه وفقا ً لثالثة مستويات وهي
البداية والتنمية والتحقق.
أصب��ح دور املعلمة في املنهج احلديث أكثر فعالية وإيجابية ،فأصبح لها دور في وضع
املنهج ،واألنش��طة املختلفة التي تتناسب مع احتياجات األطفال ،وكذلك بنا ًء على املؤشرات
واملعايير القومية لرياض األطفال ،ووضع مؤشرات مربع التكامل ،وكذلك دورها في وضع
اخلطط السنوية والشهرية واألسبوعية ،وعمل ملفات اإلجناز لألطفال .وكذلك عمل وجتهيز
بطاق��ات التقومي .جند أن ارتفاع االجتاهات اإليجابي��ة ال تختلف مع املعلمات املتخصصات
أو غير املتخصصات ،ويتفق هذا مع دراسة جوهر والهولي ( )2005ودراسة& Argyris
 .)2010( Kalleryودراس��ة  ,)2006( Gultekinفي حني أش��ارت النتائج إلى الفروق
ف��ي اجتاه��ات املعلمات نحو املنهج اجلديد تبعا ً ملتغير اخلبرة .أش��ارت النتائج إلى عدم
وج��ود ف��روق في اجتاهاتهم نحو املنهج اجلديد ككل ،وإمكاني��ة تطبيقه ،تبعا ً ملتغير مدة
اخلب��رة ،وقد يعود ذل��ك إلى تعرض املعلمات إلى خبرات متش��ابهة نوعا ً ما حول املنهج
اجلديد بوصفه إس��تراتيجية تعليمية حديثة يتم احلديث عنها بوصفه واحد من البدائل
املقترحة لتحسني العملية التعليمية ،ويتفق هذا مع دراسة جوهر والهولي ( ،)2005دراسة
إبراهي��م ( ،)2008وم��ن ثم ف��إن هذه االجتاهات ق��د تعبر عن رغبة املعلم��ات في امتالك
املهارات الالزمة للتعامل مع املنهج اجلديد ،متمثلة في أن املعلمات يبدين احتياجا ً تدريبيا ً
كبي��را ً ف��ي مجال التدريب على املنهج اجلديد ،في حني أش��ارت النتائ��ج إلى وجود فروق
ذات دالل��ة إحصائي��ة في اجتاهات املعلمات نحو املنهج اجلديد تبعا ً ملتغير مدة التدريب،
ويتفق هذا مع دراس��ة جوهر والهولي ( ،)2005ودراس��ة سهام إبراهيم ( ،)2008وقد كان
للتدري��ب بكلي��ة رياض األطفال أث��ر إيجابي على املعلمات ,حيث اكتس�بن خبرة ومهارة في
العم��ل باملنهج اجلديد .كما جند أن هن��اك اختالفا ً بني تطبيق املنهج في الريف واملدينة ،وقد
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يرجع إلى عدم توافر اإلمكانيات املادية ،وعدم توافر التوجيه واإلشراف الكافي ،وانخفاض
املس��توى الثقاف��ي لألس��رة ،وذل��ك يتفق م��ع دراس��ة إبراهي��م ( ,)2008ودراس��ة ﺍﻤﻟﺠﻴﺩل
(.)2012
تب�ين أن اجتاه��ات املعلم��ات نح��و املنهج اجلدي��د إيجابية .وقد يعود الس��بب في ذلك
إل��ى طبيعة املنهج اجلديد .حيث يس��اعد املعلمة في مراع��اة الفروق الفردية بني األطفال،
وإيص��ال املعلومات لألطفال ،وإثارة الدافعية لديهم مبا يحتويه من أنش��طة مقترحة عن
طريق بنك األنشطة ،وهو مرفق ضمن محتويات املنهج اجلديد باإلضافة إلى رغبة املعلمات
في مس��ايرة التطور العلم��ي والتكنولوجي .وبذلك جند أن البن��ود اخلاصة باملنهج كانت
مرتفعة ،وأيضا ً البنود اخلاصة بتطبيق املنهج ومحتواه ودوره مع الطفل.
ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎبية ﻨﺤـﻭ املنهج اجلديد ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ العملية التعليمية
ٍ
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﻤﻟﻬﻨتها تنعكس ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼمة ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘها
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ توفره للمعلمة ﻤـﻥ
ﺩﺍﺨل قاع��ة النش��اط ،ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻤﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ تقدمها لألطفال ،ﻭتس��عى ﻹﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻤﻟﻬـﺎﻡ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ األطفال ،ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ األنش��طة ،ﻋﻨﺩﻫﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﻟﻨـﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹب��داﻉ ﻭالتعل��م ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﺤﻟﺭﻴﺔ وتقب��ل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ،
ﻜـ ّل ﻫـﺫﺍ ﻴﺭﻗﻰ ﺒالعملية التعليمية.
ﺇﺫا ً ﻓﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﹼمة ﺍإلﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اهتمام وإقبال
األطف��ال على األنش��طة ،ﻭﺍﻟﺘﻲ تقدم له��م ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍالﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ البعد عن
ممارستهم لألنشطة ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ل��دى املعلم��ات ،ﺤﺘﻰ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺒﻁ��ﺭﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﺇﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ وتعدي��ل االجتاه��ات ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻴﺯﻭﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺜﺒﻭﺘﻪ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﻭﺘﻐﻴﺭﻩ.
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ املنه��ج
اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﺤﺜﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁ��ﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﻟﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ متر ﺒﻬﺎ املعلمة.
وم��ا أﺴﻔﺭت النتائ��ج ﻋﻨﻪ أن ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ احلالي��ة ﻟﻬﺎ إس��ها ٌم وأﺜﺭ إﻴﺠﺎﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ
معلم��ات رياض األطفال أو املديرات أو املوجه��ات ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ املعلمات ،وﻓﻲ ﺩﻋﻡ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.
التو�صيات:
•عقد دورات تدريبية مكثفة ملعلمات رياض األطفال على املنهج اجلديد لدعم وتعزيز
اجتاه��ات املعلمات نحو املنهج اجلديد في مجال طرق التدريس ،وأس��اليب معاملة
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األطف��ال وتوجي��ه س��لوكهم ،وذلك إلث��راء أفكاره��ن بأمثلة وتدريب��ات وتطبيقات
تربوي��ة بس��يطة ومثي��رة ،وتزويدهن ب��األدوات واألجه��زة الالزمة ل��كل تدريب،
والعمل على حتضيرها قبل القيام بها.
•ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻴﺎﺕ رياض األطفال ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻤﻟﺩﺍﺭﺱ ،وباملعلم��ات ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ،ﻤﻟﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
دع��م وتعزيز املنه��ج اجلدي��د ،ﻭﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ،
ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻤﻟﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻤﻟﺴﺎﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻊ املنهج اجلديد.
•ﺇﺸﺭﺍﻙ املعلم��ات ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻤﻟﻨﺎﻫﺞ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘهن ﻓﻲ املجال كمعلمات في
ﺍﻤﻟﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭا ً ميداني��ا ً ﻭﺍقعي��ا ً ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﺨﻟﺒﻴﺭ ﺃﻭ
ﺍﻤﻟﻨﻅﺭ ﺍﻤﻟﺜﺎﻟﻲ.
•ﻀﺭﻭﺭﺓ تطوي��ر أس��اليب ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ املعلم��ات ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﻭﺼﻭالً ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻎ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.
ً
ﺩﻭﺭي��ا،
•ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺤﻤﻟﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ إلﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋلى ما ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ.
•اس��تمرار ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻷﻓﻀل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒاﺨﺘﻼﻑ ﺍﻤﻟﻨﺎﻁ��ﻕ ﻭﺍألﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ.
•ضرورة تكثيف عملية اإلشراف والتوجيه على معلمات رياض األطفال ،وتزويدهن
بكل جديد في مجال املنهج اجلديد.
البحوث والدرا�سات املقرتحة:
•إجراء دراسة مقارنة بني املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ومنهج األنشطة
في رياض األطفال.
•تق��ومي أداء معلم��ات ري��اض األطفال ف��ي ضوء املنه��ج اجلديد (حقي ألع��ب وأتعلم
وأبتكر).
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ملحق رقم ()1
بطاقة مقابلة شخصية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...وبعد،
مت تصميم هذه البطاقة بهدف حتديد اجتاهات وآراء معلمات رياض األطفال
نحو املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) ،وذلك إلجراء دراسة بحثية .ونأمل
منكم التعاون.
االسم ............................... :املؤهل الدراسي........................................ :
عنوان الروضة .................... :اسم الروضة............................................ :
سنوات اخلبرة ..................... :الدورات التدريبية................................... :
•ما رأيك في تطبيق املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر) في الروضة؟
.......................................................................................................
•ما السلبيات واإليجابيات التي تقابلك في أثناء تطبيق املنهج اجلديد (حقي
ألعب وأتعلم وأبتكر)؟
.......................................................................................................
•ما الصعوبات التي تقابلك مع املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر)؟
.......................................................................................................
•اذكر أهم املشكالت التي تواجهك في أثناء تطبيق املنهج اجلديد (حقي ألعب
وأتعلم وأبتكر) مع إدارة الروضة أو األسرة أو الطفل؟
.......................................................................................................
•ما اقتراحات التطوير لتطبيق املنهج اجلديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر)
بطريقة أفضل؟
.......................................................................................................
شكرا ً لكم حسن تعاونكم،
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كتاب العدد
سيكولوجية الطفل املبدع
Psychology of Creative Child
تأليف :أ .د .ممدوح عبد املنعم الكناني

الناشر :دار املسيرة للنشر والتوزيعَ ،ع ّمان2011 ،
( )440صفحة من القطع املتوسط
عرض ومراجعة :السيد أحمد املخزجني

صحافي ـ عضو احتاد الكتاب بالقاهرة ،مقيم بالكويت
eelmakhzangi@yahoo.com

يحتوي الكتاب على اثني عش��ر فص�لاً تتناول مبررات
االهتم��ام باإلب��داع في الطفول��ة ،ومفهوم اإلب��داع وأنواعه
ومس��توياته ،وقدرات اإلبداع لدى الطفل ،وسمات ودوافع
الطف��ل املب��دع ،واحل��ل االبت��كاري للمش��كلة (العملي��ة
االبتكاري��ة) ،والن��اجت االبت��كاري ،واكتش��اف األطف��ال
املبدعني ،وتفس��ير نظري��ات علم النفس لإلب��داع ،والفروق
بني اجلنس�ين في اإلب��داع ،ومنوها خالل مرحل��ة الطفولة،
واخليال وإبداع الطفل ،ولعب الطفل وإبداعه ،وأخيرا ً لعب
الدور ف��ي الدرام��ا اإلبداعية ،ومس��رحة القصة وس��ردها،
وقائم��ة املراج��ع باللغتني العربي��ة واألجنبي��ة ،ثم مقدمة
الكتاب الت��ي يوضح املؤل��ف فيها أهدافه من ه��ذا الكتاب،
والت��ي منه��ا :بي��ان عالق��ة اخلي��ال واللع��ب وأنواعهم��ا
بتنمية التفكي��ر االبتكاري ،وإبداع الطف��ل ،وأثر لعب الدور
والقصص والدراما على ابتكارية الطفل ..إلى جانب متكني القارئ ـ بشكل عام ـ من فهم قدرات
وس��مات االبتكار واإلبداع والفروق بينهما ،والفرق بني إبداع الطفل وإبداع الشخص البالغ أو
الراش��د ،إلى جانب حرص املؤلف على تفس��ير نظريات علم النفس حلدوث االبتكار واإلبداع
لدى األفراد ،والفروق بني اجلنس�ين (الذكور واإلن��اث) في التفكير االبتكاري واإلبداع .هذا مع
تطعي��م الكتاب بعدد من األمثل��ة والتدريب��ات (التطبيقات) على بعض املفاهي��م والعمليات
العقلي��ة التي يتناولها الكتاب بني طيات صفحات��ه .وفيما يلي عرض ألبرز املوضوعات التي
يتناولها د .الكناني في كتابه.
�أهمية ت�شجيع الإبداع
يعتب��ر الفصالن األول والثاني من الكتاب مبثابة (مدخل) أو إطار نظري إلى موضوعاته،
حي��ث يتناول املؤلف ـ في الفص��ل األول ـ بيان مبررات ،أو باألحرى (دوافع) االهتمام باإلبداع
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في مرحلة الطفولة التي تعد من أهم مراحل تربية األطفال وتنش��ئتهم ،ألنهم س��يتفاعلون مع
عصر املعلومات وثورة التكنولوجيا .ويش��ير ـ في هذا الصدد ـ إلى ثالثة عوامل أدت إلى زيادة
اهتمام علماء النفس بدراسة التفكير االبتكاري (لدى األطفال) وهي:
 1 .1أن مقايي��س ال��ذكاء التقليدي��ة ل��م تثبت بطريق��ة مقنعة أنه��ا تس��تطيع التمييز بني
األشخاص الذين يتوقع أن يصبحوا مبدعني ،واألشخاص غير املبدعني.
 2 .2زي��ادة تفجر املعرف��ة وتدفقها ،مما جعل أس��اليب التدريس املألوفة وأس��اليب التعلم
التقليدي محدودة الفائدة ،مما نتج عن ذلك االهتمام البالغ لدراسة التفكير االبتكاري.
 3 .3االهتمام بدراسة التفاعل بني املتغيرات املعرفية وغير املعرفية.
وم��ن ثم جند املؤلف يش��دد على أهمية تش��جيع ومس��اندة اإلب��داع لدى الطف��ل ،فيؤكد أن
تش��جيع اإلبداع وتنميته لدى األطفال يس��اعد في زيادة إحس��اس األطفال باإلجادة والكفاءة
الذاتي��ة ،حيث يش��عرون بالفخ��ر واحترام وتقدي��ر قدراتهم اخلاصة على التفكير ،مما يس��هم
إس��هاما ً كبي��را ً في إجنازاتهم التالية .كما يس��اعد اإلب��داع األطفال على تنمية ش��عور إيجابي
نحو أنفس��هم ،وميكن تشجيع هذا الش��عور بأن يستجيب اآلباء واملعلمون بإيجابية ملا يفعله
الطفل ،كأن يقول له“ :أنا أحب الطريقة التي اس��تخدمت بها اللون األزرق في صورتك ،أو هذه
الطريق��ة جي��دة الدعائك بأنك فيل” .وكذلك فإن إبداعية األطفال تعكس مش��اعرهم وعواطفهم
وتخيالته��م ،حيث ال يهتم األطفال غالبا ً مبا إذا كانت األش��ياء (حقيقة) ،ولكن اهتمامهم يكون
أكثر تركيزا ً على كيفية تفكيرهم فيما يكون هذه األشياء .ومن ثم فعند عملنا مع األطفال الصغار
يج��ب أن نتذكر أن عملية اإلب��داع عندهم أكثر أهمية من املنتج الفني ،وهذا يعني أنهم يكونون
أكثر اهتماما ً بالرسم أو الغناء أو احلركة ذاتها أكثر من اهتمامهم بإنتاج صورة جيدة ،أو غناء
الكلمات الصحيحة لألغنية (ص  30من الكتاب).
ويطرح املؤلف س��ؤاال ً قد يبدو غريبا ً في ش��كله املباش��ر ،أال وهو :هل ميكن أن يوجد اإلبداع
عند األطفال؟ ويجيب بقوله :نعم ،وذلك من خالل مجموعة اخلصائص أو الصفات التي ميكن
التع��رف إليها مبكرا ً ل��دى الطفل .ويدلل بأن الطف��ل الذي نراه مياال ً إلى الف��ك والتركيب وعمل
ألعاب مكونة من املكعبات ،والطفل الذي يبرع في الرسم واألشغال اليدوية والطفل الذي يحب
املوس��يقا وميكن أن يتعلمها والطفل املوهوب في الغناء ،هؤالء جميعا ً أطفال لديهم اس��تعداد
لإلبداع ،ومن املمكن الكش��ف والتعرف عليهم سواء باملالحظة العادية أو باستخدام األساليب
العلمية املتعارف عليها.
ول��ذا يوض��ح الكتاب أن التفكي��ر االبتكاري للطفل يتجلى في اكتش��اف عالق��ات بني أجزاء
اخلبرة ،أو تكوين أفكارا ً جديدة لم تكن معروفة من قبل بالنسبة له ،أو يتمثل في إنتاج حركات
للعب جديدة  ...ومثال ذلك :حل مشكلة رياضية من قبل الطفل بطريقة تختلف عما هو موجود
باملادة املدرسية أو عما يقدمه املعلم ،يعتبر إبداعاً ،وإن كان غير جديد على العلم ،وظهور مثل
هذا اإلبداع مؤشر إلبداع حقيقي الحق (ص .)51
ويخل��ص املؤلف من ذلك إل��ى أن املبدع هو ذلك الطفل الذي لدي��ه القدرة على التعبير احلر
الذي ميكنه من اكتش��اف املش��كالت واملواقف الغامضة ،ومن إعادة صياغة اخلبرة في أمناط
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جديدة عن طريق تقدمي أكبر عدد ممكن من االس��تجابات واألنش��طة غير املألوفة ،والتي تتميز
باملرونة بالنسبة للطفل نفسه ،ويعبر عنها بأي شكل من األشكال واألساليب املختلفة للتعابير
القصصية والفنية ،واحلركية ،واملوسيقية  ...إلخ.
ويعرض املؤلف في نهاية الفصل الثاني للكتاب للموهبة تعريفها وخصائصها والعبقرية.
أما خصائص املوهبة فتتمثل في أربع نقاط هي:
1 .1أن الشخص املوهوب ميتلك متيزا ً وتفوقا ً في أحد اجلوانب الفنية أو العلمية أو األدبية،
أي أنه قد يكون متميزا ً في الرس��م أو املوس��يقا أو الش��عر أو كتابة القصة ،إلى آخر هذه
اجلوانب.
2 .2عندما تكون املوهبة مقترنة باالبتكار فإن الش��خص املوهوب ميكنه في هذه احلالة أن
يقدم أعماال ً تتسم بأن أفكارها جديدة.
3 .3أن الشخص املوهوب قد يكون قادرا ً على اكتشاف حلول جديدة ملشاكل قدمية.
 4 .4أن املوهبة تستلزم أن يكون الشخص املوهوب على قدر كبير من الذكاء( .ص.)77
قدرات الإبداع لدى الطفل
أم��ا الفص��ول (الثالث والراب��ع واخلامس) م��ن الكتاب فتعتب��ر مبثابة (املج��ال التطبيقي
العملي) الكاشف عن (س��يكولوجية الطفل املبدع) ،والتي يخصص املؤلف كتابه عنها ،حيث
يعرض لس��تة عناصر هي :احلساس��ية للمش��كالت ،والطالقة ،واملرونة واألصالة ،واإلثراء أو
التعمي��ق أو التوضيح ،والق��درة على إعادة التنظيم وإدراك العالق��ات ،والتخيل ،ثم االحتفاظ
باالجتاه أو مواصلته.
ويس��توقف القارئ في هذا الفصل ،حديث املؤلف عن س��ؤال مهم :هل كل ما هو غير مألوف
يعتبر ابتكاراً؟ ويجيب عن ذلك موضحاً :أن االبتكار األصيل يتطلب قدرا ً أعلى من مجرد اجلدة
(أي غي��ر مأل��وف) ،كم��ا أن مجرد التباين عم��ا هو معتاد لي��س كافياً ،...وأن��ه توجد خاصية
جوهري��ة ثالثة لالبتكار تظهر ف��ي أن يكون له (دالالت أخالقية إيجابي��ة عالية) فمن الصعب
التفكي��ر ـ مث�لاً ـ فيما هو غير مألوف من أس��لحة الدمار الش��امل على أنها ابت��كار ،فهو وإن كان
كذلك فإنه يجب النظر إلى آثاره السلبية اخلطيرة على املجتمعات اإلنسانية بوجه خاص.
ينتق��ل املؤل��ف بعد ذلك للحديث ع��ن (التخيل) ملا له من أثر مهم ف��ي حتقيق عملية اإلبداع
ل��دى الطفل ،فيق��ول :عملية اإلب��داع تعتمد بدرجة كبيرة ج��دا ً على اس��تخدام التخيل لتطوير
(املوج��ود) ،ويعرف التخيل بأنه الق��درة على تصور احلقائق واألف��كار ،وترتيبها في عالقات
أو خطط جديدة ،فالتخيل يس��اعد الفرد على التصور وتصميم اخلطط ،إلى جانب القدرة على
التنب��ؤ مب��ا ميكن أن يص��ل إليه من نتائج م��ن خالل هذه اخلط��ط قبل تنفيذه��ا .والطفل لديه
اس��تعداد قوي للخيال ،فاخليال هو أثمن هبة أعطتها الطبيعة لألطفال ،وهو خيال أوس��ع من
خيال الراش��دين وأخصب ،واخليال مس��ؤول عن كل األعمال االبتكارية في احلياة اإلنس��انية
(ص .)120
وتس��تطيع األم أن تنم��ي قدرة الطفل على التخيل بأن تقص علي��ه بداية قصة ،وتطلب منه
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أن يكمله��ا ،أو تطل��ب منه أن يخطط أو يضع تصوراته لرحلة أو نزهة س��وف يقومون بها ،كما
ميكنها أن تصاحبه في الرحالت اخللوية وتشركه معها في عادة التأمل في األشياء احمليطة.
و ُيعد التخيل أحد املكونات الرئيسية للسلوك اإلبداعي ،فالفرد عندما يواجه موقف اإلبداع
فإنه يتحرر من هذا الواقع ،ويك ِّون لنفسه واقعا ً جدياً ،هو الواقع اإلبداعي املستمد من التخيل،
وعندم��ا يتمكن املبدع من التحرر من الغم��وض اعتمادا ً على العملية التخيلية ،فإنه يتمكن من
إنت��اج فكرة متت��از مبرونة األفكار ،وطالقة الص��ور ،وأصالة املعاني .مما يول��د وحدة متميزة
تشمل مكونات العمل اإلبداعي في ناجت أصيل (ص .)121
وتأسيس��ا ً على ذلك يعرف د .الكناني الطفل املبدع بأنه الطفل القادر على ممارس��ة قدراته
على جتاوز الوضع القائم إلى وضع يحدث رؤى مستقبلية حتدث تغييرا ً في الواقع في مسار
ال نهائي.
�سمات الطفل املبدع
ف��ي الفصل الرابع للكت��اب يتناول املؤلف (س��مات ودوافع الطفل املبدع)،حيث يش��ير إلى
بعض خصائص الش��خصية التي تطلق مباشرة الس��لوك االبتكاري ،واألمثلة األكثر وضوحا ً
عل��ى ذلك هي وجود بعض الس��مات الس��لبية ،مث��ل رفض القواع��د االجتماعية التي تس��بب
إنتاج ما هو غير مألوف ،وال ينظر إلى مثل هذا الس��لوك عادة على أنه ابتكاري ،ولكن على أنه
غي��ر مرغوب فيه ،أو مزعج ،أو حتى نوع من اجلنون ،وس��وف تكون له تداعيات س��لبية على
الش��خص املعني ،وهو يتضمن  -في أحس��ن الظروف  -وصف (االبتكار الكاذب) .وال يلزم أن
يكون االبتكار دائما ً رد فعل لعوامل سلبية سواء في شخصية الفرد أو في البيئة.
وم��ن ث��م يرى املؤل��ف أنه ميكن فه��م العالقة ب�ين الش��خصية واالبتكار بس��هولة بفحص
اخلصائص (الس��لبية) للش��خصية ،والتي تبدو أنها معوقة إلنتاج ما هو غير مألوف وفعال.
مثال ذلك أن الش��خص قد يس��تطيع أن يكون مزودا ً باملعرفة إلنتاج ما هو غير مألوف وفعال،
وأن��ه محفز بدرجة عالي��ة لذلك ،ولكنه خاضع حتت تأثير الكبت نتيجة خصائص ش��خصية
مث��ل اخل��وف من أن يب��دو غريب��اً ،كذلك ف��إن احلاجة املبال��غ فيها إل��ى التطاب��ق االجتماعي
(مح��اكاة الواق��ع) ،ميكن أن ينظر إليه��ا على أنها حواجز مانعة من االبت��كار ،وهنا ال أن يكون
التش��جيع ،ولكن إضعاف مثل هذه اخلصائص ،هو ما سوف يسهل حتقق القدرات االبتكارية
(ص .)133
أما بالنسبة ملميزات األفراد املبتكرين فلهم سمات خاصة تفصلهم عن األفراد األقل قدرة على
االبتكار ،حيث اس��تنتج البعض وجود تسع س��مات تعتبـــر ـ بصفة عامة ـ إيجابية ،واالثنتان
األخيرتني أقل إيجابية ،وهذه الس��مات هي( :االستقااللية في االجتاهات والسلوك االجتماعي ـ
السيطرة ـ االنطواء ـ االنفتاح ـ اتساع دائرة االهتمامات ـ تقبل الذات ـ اإللهام (احلدس) ـ املرونةـ
نقص االهتمام باملعايير االجتماعية  -االجتاهات االجتماعية املضادة).
وقد بني اجلدول الذي وضعه املؤلف سمات املبدعني والسلوكيات الدالة عليها ،على النحو
اآلتي (ص :)141
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سمات املبدعني والسلوكيات الدالة عليها

الدافعية

السلوكيات الدالة عليها

السمة

يحتاج لقليل من احلث اخلارجي إلثارته في البداية

االستقاللية

يستطيع استخدام مصادر املعلومات املتوافرة ومعاجلة املشكالت باستقاللية

األصالة

يعطي أفكارا ً جديدة

املرونة

يستطيع االنتقال من أسلوب في التفكير إلى آخر بكل سهولة

الطالقة

يعطي حلوال ً متعددة للمشكلة

املثابرة

يستمر ويصمم على إجناز املهمة

حب االستطالع

مييل الستكشاف املجهول والتعرف إلى كل جديد

املالحظة

ينتبه لكل ما يدور حوله

التفكير التأملي

يستطيع االنتقال من احملسوس إلى املجرد

املبادرة

سريع البديهة واتخاذ القرار

النقد

يفحص البيانات واملعلومات ويقومها (يصدر حكما ً عليها)

املجازفة

يقوم بأعمال نتائجها غير مؤكدة إلثبات فكرة أو حل مشكلة

االتصال

يستطيع التعبير عن نفسه بوضوح ،ويحسن االستماع والتواصل مع اآلخرين

القيادة

يعبر عن رأيه بجرأة ،يستطيع قيادة اآلخرين

سرعة التعلم

يتعلم بسرعة وبسهولة

احلس اجلماعي

يحترم سلوك اآلخرين وأفكارهم

الثقة بالنفس

واثق من نفسه ،يبادر إلى عرض أعماله

التكيف

يتكيف بسرعة مع املواقف الطارئة

حتمل الغموض

يتعامل بسهولة ويسر مع املسائل الصعبة والغامضة

اتخاذ القرار

يستطيع احلكم على البدائل ومدى مالءمتها للحل

كذل��ك عرض املؤل��ف للفرق بني الطف��ل املبدع والطفل غي��ر املبدع ،في اجل��دول اآلتي (ص
:)149
 1 -1رؤية مستقبلية

املبدع

غير املبدع

رؤية للماضي (والوضع القائم)

 2 -2تفكير مرن

تفكير متصلب (جامد)

 3 -3تكوين عالقات جديدة

تذكر وتكرار عالقات قدمية

 4 -4تغيير الواقع

محافظة على الوقع (أو الثبات)

 5 -5خيال حر

خيال موجه (أو معتمد على)

 6 -6قيم إنسانية عاملية

قيم خصوصية محلية (تقليدية)

 7 -7حترر من احملرمات الثقافية

هيمنة احملرمات الثقافية (أسير ثقافة الواقع)

 8 -8تعدد التأويالت أو التفسيرات

تفسيرات أحادية بعامل واحد

9 -9التعامل مع املعرفة بأسلوب جدلي لولبي

يتناول املعرفة بأسلوب ذي اجتاه واحد أو دائري

1010مستقل ال تنقصه اخلبرة كثيرا ً

غير مستقل فهوم يحتاج إلى حماية الكبار (أو اآلخرين)

1111الطفل إيجابي

الطفل سلبي

1212يشكل الواقع

التكيف مع الواقع (الرضوخ له)

1313تقبل الواقع من خالل التعرف على التناقضات

تقبل الواقع من غير التعرف إلى التناقضات
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1414إنتاج املعرفة واملعلومات

استهالك املعرفة واملعلومات

1515التعلم اإليجابي من خالل إثارة اسئلة

التعلم السلبي من خالل اإلجابات اجلاهزة

1616إنتاج آراء شخصية جديدة

تذكر آراء اآلخرين

1717إنتاج أفكار ومنتجات مبدعة

استهالك أفكار ومنتجات اآلخرين

1818التعلم في إطار ثقافة اإلبداع

التعلم في إطار ثقافة التذكر

العملية الإبتكارية
يتحدث الكتاب في الفصل اخلامس عن (احلل االبتكاري للمشكلة) ،أو ما يسميه املؤلف بـ:
(العملية االبتكارية) ،وحل املش��كلة هو نش��اط ذهني معرفي يتم فيه تنظيم التمثيل املعرفي
للخبرات الس��ابقة مع مكونات موقف املش��كلة احلالية معاً ،وذلك بغي��ة حتقيق الهدف ،ويتم
هذا النش��اط وفق إس��تراتيجية االس��تبصار التي تتم فيها محاولة صياغة مبدأ ،أو اكتش��اف
نظام عالقات يؤدي إلى حل املشكلة ،وميكن صياغة فروض وتخمينات ذكية للحل.
وحلل املشكلة يقوم كل من املعلم والطفل ،بسلسلة من اإلجراءات إليجاد حل مناسب ،بحيث
يكون الطفل صانعا ً للتوقعات الذكية ،أو التي نسميها الفروض ،وواصفا ً خلطة السير ،أي أنه
يضع إس��تراتيجية أو مسودة احلل  Protocolحتى تزول املعوقات ويتحقق الهدف .والطفل
ف��ي تفكيره حلل املش��كلة يتعلم وصف الصعوبة بصوت مس��موع ،ويح��اول اقتراح خطط أو
مستعينا ً بخبراته ،وهو يتجه نحو طريق التفكير العلمي.
ويعتمد أس��لوب حل املش��كالت أيضا ً على مق��دار ما يتعلمه الطفل ،وعل��ى مدى ما ميكن أن
يس��تثمره مما تعلمه ،وهذا يتطلب أن يس��توعب الطفل قدرا ً من املعلوم��ات واحلقائق الكافية،
لكي يس��تطيع الطفل أن يقدم حلوال ً للمش��كلة ،وتعليم الطفل كيف يتعرف على املش��كلة يأتي
من خبرته املباش��رة ،لذلك فإن ما يتعلمه الطفل يجب أن يش��تمل على بعض املشكالت وطرق
حلها ،سواء كانت مشكالت دراسة أو مشكالت لعب ،أو عالقات اجتماعية (ص .)167 ،163
ويوضح املؤلف من خالل اجلدول التالي (املقارن) أس��لوب حل املش��كلة بطريقة ابتكارية
وحلها بطريقة تقليدية أو معتادة (ص :)183
أوجه املقارنة

أسلوب حل املشكلة ابتكاريا ً

أسلوب حل املشكلة املعتاد

نظام التفكير

نظام التفكير مفتوح

نظام التفكير مغلق

مسارات التفكير

مسارات التفكير أكثر تشعبا ً

مسارات التفكير أقل تشعبا ً

معطيات املشكلة

االنطالق من فكرة إلى أخرى محاوال ً
الوصول إلى حل املشكلة

ينحصر التفكير حول فكرة واحدة والوصول
إلى احلل املطلوب.

املعلومات واخلبرات السابقة

تستخدم في توليد واستمطار أفكار جديدة
ومعلومات أخرى

احللول التي يتم التوصل إليها

حلول ملشكالت جديدة وغير مألوفة
باإلضافة للحلول املألوفة األخرى.

يتم توظيف املعلومات في ضوء الفكرة
الغالبة الواحدة التي توصل إلى حل.
غالبا ً ما تكون حلوال ً مألوفة وشائعة وسهل
الوصول إليها

طبيعة العمليات العقلية

العمليات التي تتم داخل عقل املبتكر غالبا ً
ما تكون معقدة ومتشعبة

نوع األفكار وكمها

األفكار متعددة وكثيرة نتيجة عملية
التوليد واالستمطار
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 يكون صبورا ً وال يحبط بسرعة. يوجه تفكيره في اجتاهات كثيرة. ال يقتصر على مدخل واحد. يفكر في أكبر عدد ممكن مناالستجابات.
 يهتم باملعلومات املباشرة وغيراملباشرة

العدد الثالث والستون
 قد ال يكون صبوراً. اختصار املشكلة وحتويلها إلى عددممكن من الرموز محاوال ً تقليل األفكار.
 يحصر التفكير في اجتاه واحد.ـ التفكير ينصب على احلقائق واملعلومات
ذات الصلة املباشرة باملشكلة.

امل�ؤ�س�سات الرتبوية
ف��ي حدي��ث الكتاب عن (الن��اجت االبتكاري) في الفصل الس��ادس ،يس��توقف القارئ تنبيه
املؤل��ف للمعني�ين بالطفل واملؤسس��ات التربوية إلى ض��رورة االهتمام باجلان��ب اخللقي في
العملي��ة اإلبداعية ،باعتباره أساس��ا ً وركي��زة ال غنى عنهما في اجلان��ب اإلبداعي ،حتى تأخذ
بأي��دي املبدعني البارزين فيما تقدم��ه أذهانهم وخبراتهم ،نحو اخلي��ر والبناء واإلصالح ،ألن
واقع اإلبداع يش��ير إلى أن املبدع�ين البارزين الذين فقدوا اجلانب األخالق��ي ،كانوا دمارا ً على
املجتمع��ات مبا أنتجوا من ابتكارات ،فمخترع القنبلة الذرية رجل مبدع ال ش��ك في ذلك ،ولكن
فق��دان اجلان��ب األخالقي جعله يس��خر ذهنه في ابتكار ما يدمر به البش��رية؛ ل��ذا فإنه يتعني
حتص�ين اإلبداع في حدود ما ينفع البش��رية ،وفي ظل الضوابط الش��رعية األخالقية ،وهذا ما
يحتم على اجلهات التعليمية إعطاء أولوية لهذا اجلانب ،وإال انتجت أفرادا ً ممن ال يقيمون وزنا ً
ملعايير اإلبداع وحدوده (ص .)193
ويتحدث املؤلف بعد ذلك عن (إس��تراتيجية اكتشاف القدرة اإلبداعية للطفل) ،فيوضح أن
اكتش��اف القدرة اإلبداعية يعد اخلطوة األولى نحو االهتمام باإلبداع واملبدعني ،والطريق نحو
مالحظة الس��لوك اإلبداعي للطفل واكتش��اف املجال النوعي إلبداعه ،وذلك يعتمد على مراقبة
مس��ارات تفكير األطفال الكتش��اف الكامن ل��دى األطفال املبدعني ،ومن خالل كم هذه األنش��طة
وتنوعها وتفردها ميكن للمعلمة ال ُكفء الكشف عن األطفال املبدعني فعالً ،ومن َث َّم اتخاذ الطرق
واألس��اليب الالزمة لتنمية التفكير اإلبداعي لديهم .وهناك بعض األفعال واألدوات الس��لوكية
الت��ي يدل وجودها على بداية اإلب��داع عند األطفال ،ويجب على الوالدي��ن واملعلمة الوعي بها
(ص .)210
أم��ا بالنس��بة لتفس��ير نظريات علم��ي النف��س واالجتم��اع ،فقد ع��رض الكت��اب لنظريات
السلوكية ،والتحليل النفسي ،واملعرفية ،واإلنسانية لإلبداع .وفي مجال النظريات االجتماعية
والنظري��ات العاملي��ة لإلبداع ،يش��ير املؤلف إلى النظري��ة االجتماعية التي ُتع�� ّول كثيرا ً على
التنش��ئة االجتماعية في تنمية اإلب��داع وتطوير إمكاناته لدى األفراد ،واحلديث عن التنش��ئة
االجتماعي��ة يعني بيان الظروف والش��روط الثقافية والتربوية التي يعي��ش فيها الفرد ،ومن
ثم تؤثر على س��لوكه ،وحت��دد اجتاهاته وقيمه في إط��ار تنمية أو إحباط الق��درات اإلبداعية،
مث��ال ذلك الكش��ف عن طبيعة ودور املناخ األس��ري واالجتاه��ات الوالدية في تنش��ئة الطفل،
والقيم االجتماعية الس��ائدة في العالقات األسرية ،وأساليب التنشئة :هل تعتمد على التقريع
والتأني��ب أم اإليحاء والتعليم؟ وهل حتبذ س��لوك الطاعة واالنصياع أم حرية التعبير وتنمية
االستقاللية؟ وما موقفها من املرء طفالً في البيت ،وإنسانا ً مواطنا ً في املجتمع؟ (ص .)269
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في الفصل التاس��ع للكتاب يعرض املؤلف للفروق بني اجلنس�ين في عملية اإلبداع ومنوها
خالل مرحل��ة الطفولة ،فيذكر أن فريقا ً من الباحثني يرى أن الفروق بني اجلنس�ين في االبتكار
ترج��ع إل��ى عوامل فطرية (اس��تعدادات) .أم��ا الفريق اآلخر فإن��ه يرجعها إل��ى عوامل ثقافية
اجتماعية .ويس��تند أصحاب وجهة النظر األولى إلى أن االبت��كار يتفق مع طبيعة الرجل أكثر
مم��ا يتفق م��ع طبيعة املرأة ،وذلك ألن االبتكار يحتاج إلى ش��خصية مس��تقلة ،جريئة ،ثائرة،
حتب املخاطرة والتجديد أو األصالة .أما تكوين املرأة اجلس��مي والنفسي فإنه يجعالنها تنزع
إلى االس��تقرار واحلياة األليفة .وقد تأيد هذا التفسير من قبل الدراسات التي تشير إلى ارتباط
االبتكار بس��مة الذكورة أكثر من ارتباطه بسمة األنوثة .وأن سمة الذكورة لدى املبتكرين أعلى
منها عند غير املبتكرات .في حني يرى أصحاب وجهة النظر الثانية أن اختالف السياق الثقافي
االجتماعي يش��جع على اس��تعداد الرجل دائماً ،أكثر مما يش��جع املرأة على تنمية استعدادها
املتس��اوي فطريا ً مع اس��تعداد الرجل على االبتكار .إن الس��لوك االبت��كاري يتأثر إلى حد كبير
بالسياق النفسي واالجتماعي والوجداني واملعرفي احمليط بالفرد ،مما يؤدي إلى وجود فروق
بني األفراد داخل اجلماعة الواح��دة ،وكذلك أيضا ً الفروق بني اجلماعات (ص .)285ويخلص
املؤلف من ذلك إلى وجود فروق واضحة بني الكبار واألطفال في العوامل الداخلية (النفس��ية)
واخلارجي��ة (االجتماعية) ،مث��ل اخلبرة واملعرفة ومه��ارات تقومي الذات ،والص��ورة الذهنية
الذاتي��ة ،والدوافع ،إل��ى جانب عوامل أخ��رى ،والتي تتضم��ن املعايي��ر االجتماعية واألمناط
املهنية وأدوار احلياة.
الوهم والواقع
ويس��تعرض الكتاب في الفصل العاش��ر (اخليال واإلبداع) بع��ض املصطلحات واملفاهيم،
والعالقات بني اخليال واإلبداع واألنش��طة التي ميكن من خاللها قياس أبعاد التخيل ،ودعوته
إلى تش��جيع اخليال اإلبداعي للطفل .حيث يؤكد على أن اخليال يحتل حيزا ً كبيرا ً من النشاط
العقل��ي لألطفال ،وتك��ون الصور الذهنية التي تتابع في عملية اخلي��ال ،على درجة كبيرة من
الوض��وح ،إذا قورن��ت بالصور الذهنية ف��ي حياة الراش��دين ،وهذا يجعل التميي��ز بني الوهم
والواقع أمرا ً صعبا ً على طفل في الثالثة أو الرابعة.
ويش��ير مصطل��ح التخيل إلى نش��اط غير محكوم أو غي��ر متحكم في��ه ،أو ال ميكن توجيهه
بواسطة الفرد الذي ينغمس فيه كبديل للواقع ،وهو يرتبط بأحالم اليقظة ،واخليال هو القدرة
العقلية النش��طة عل��ى تكوين الصور والتصورات اجلديدة ،ويش��ير ه��ذا املصطلح إلى عملية
الدم��ج والتركيب ،وإعادة التركيب ب�ين مكونات الذاكرة اخلاصة باخلب��رات املاضية ،وكذلك
الصور التي يتم تشكيلها وتكوينها خالل ذلك في تركيبات جديدة.
وفي س��ن خمس س��نوات يكون تخيل الطف��ل حرا ً منطلق��اً ،فقد منا تخيل األطف��ال في هذه
السن منوا ً ميكنهم من أن يسبح خيالهم مسافات بعيدة في حرية وانطالق ،ولهذا مييلون إلى
االس��تماع إلى القصص التي تتضمن الش��خصيات الغريبة مثل األق��زام ،والعمالقة ،واملالئكة
وغيره��ا مما جنده في القصص اخليالي��ة ،وهم بطبيعتهم يحب��ون املبالغة في احلديث (ص
 ،)330أم��ا طفل السادس��ة فإنه يتمتع بخي��ال خصب ،ويكون في صور مناج��اة (مونولوج)
فيق��وم الطف��ل بتوجيه األوامر لألش��ياء احلية وغير احلي��ة ،كما يكون تخيل الطف��ل إبداعيا ً أو
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تركيباً ،كما أنه يأخذ اجتاها ً جديدا ً نتيجة للنضج العقلي ،فيكون موجها إلى غاية عملية أكثر
من التخيل احلر املطلق من القيود الذي يقوم على الوهم ،وال يتصل مباضي الطفل أو بحاضره،
ويأخذ تخيل الطفل في س��ن السادسة ش��كالً آخر؛ إذ جنده يتشبه باألبطال وبأعمال البطولة،
وتك��ون قراءة الطفل وما يش��اهد من متثيليات وأفالم س��ينمائية ،وما يس��معه من قصص في
اإلذاعة مجاال ً خصبا ً ميده بعناصر متنوعة تبرز هذه الناحية في شخصيته.
أم��ا طف��ل الس��ابعة والثامن��ة فينمو لدي��ه االس��تعداد التخيلي وح��ب الرواي��ات الدرامية
والقصص اخليالية ،كما ميتاز الطفل في س��ن الس��ابعة والثامنة بذاكرة بصرية حادة ،ولذلك
كان اجل��زء األكبر من مادة تفكيره قائما ً على الصور البصرية ،فهو يس��تعني في عملية التفكير
باستعادة الصورة احلسية وخاصة بذلك النوع من التخيل الذي يسمى التخيل االسترجاعي
 ،Reproductiveكما يظهر التخيل التركيبي  Constructiveأو اإلبداعي  Creativeوهو
القدرة على تركيب أو إبداع صور ال توجد في الواقع ،وإن كان ميكن أن يتحقق في املستقبل.
ويذك��ر الكتاب أنه يغل��ب على اخليال في املراح��ل املبكرة (مرحلة ما قبل املدرس��ة) طابع
اللعب والتهومي ،أو ما يس��مى بالتخيل أو الفانتازيا .ولهذا فقد أشار كوهن وماكايث Cohen
 & Macheuthإل��ى أن اخلي��ال لدى األطف��ال األصغر س��نا ً غالبا ً ما يكون مرتبط��ا ً باللعب،
أو ه��و نوع م��ن اللعب يتميز بالتلقائي��ة واحلرية ،وعدم اخلضوع للقواع��د والقوانني .ويكون
العم��ل اإلبداعي بش��كل عام ،محصلة للتخي��ل (اخليال /التخيل) احلر واخلي��ال املنظم ،هكذا
يك��ون العمل اإلبداعي عمالً خيالي��ا ً أكثر منه تخيالً ،فاخليال إذن مرتبط بالنظام أو األس��لوب
اخل��اص ،بالصناعة أو التكنيك في ح�ين أن التخيل مرتبط باحلرية النس��بية التي تتمثل في
التدفق والتهومي الطليق في مجال أو موضوع معني.
في نهاية الفصل يؤكد املؤلف على ضرورة تش��جيع اخليال اإلبداعي للطفل ،ألن ممارس��ة
اخليال أمر ضروري لتنمية اإلبداع ،وهو وسيلة هامة من وسائل إعمال الفكر اإلبداعي ،واخليال
بحاجة إلى حفظ وإلى تدريب لكي ينمو عند الفرد ،ومن ثم البد من التشجيع عليه منذ الصغر،
وكلم��ا كان اخلي��ال ممتلئا ً وعميق��ا ً كان دليالً على ق��درة إبداعية وتصورية كبيرة ،من إنش��اء
عالقات جديدة ،من اخلبرات السابقة ،ومن صور وأشكال ال سابق خبرة للفرد بها ،ومن توهم
عوال��م وحوادث لم تقع ،ه��ذه القدرة من أهم دعائم اإلبداع ،في رأي املؤلف ،ويعلل ذلك بأننا ال
ميك��ن أن نتص��ور مخترعا ً أو مبتكرا ً دون خيال واس��ع؛ ألن االختراع يبدأ عنده بتصور ش��يء
ممكن حتقيقه ،أو بتصوره عندما يتم ،وبعد ذلك يسعى نحو حتقيقه.
وعلى الرغم من مطالبته األسرة باالهتمام بحفز خيال الطفل عن طريق القصص واحلكايات،
تقديرا ً لدور اخليال في عملية اإلبداع ،فإنه ينبه بأال تبالغ في سرد أو حكي القصص اخليالية
عل��ى الرغم من أهميتها في إثراء خي��ال الطفل وخصوبة تفكيره ،وعليها أن تس��اعد طفلها في
الوقت نفسه على عبور الهوة بني عامله اخليالي وواقعه الذي يعيش فيه.
ويرصد املؤلف أن معظم تساؤالت األطفال يكتنفها اخليال ،وفي مرحلة الطفولة نالحظ أن
اللع��ب اإليهامي أو اخليالي ،وأحالم اليقظة متيز هذه املرحلة ،ويالحظ فيها قوة خيال الطفل،
حيث يطغى خياله على احلقيقة ،ونالحظ أن األطفال في هذه املرحلة مولعون باللعب والدمى
والعرائس ،ومتثيل أدوار الكبار (ص  349ـ .)350
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لعب الطفل و�إبداعه
يأت��ي الفص��ل احلادي عش��ر م��ن الكتاب (لع��ب الطف��ل وإبداعه) ف��ي مكانه املناس��ب من
موضوع��ات الكت��اب .وفيه يش��ير املؤل��ف إلى أن اإلنس��ان ميارس س��لوك اللعب ف��ي حياته
الفردية واجلماعية ،وتبدأ هذه املمارس��ة منذ األش��هر األولى من حياته ،حيث يلعب مع نفسه
بتحريك عينيه نحو األش��ياء املتحرك��ة من حوله ،وحتريك يديه ورجليه ،وتش��ابكها معاً ،ثم
يتط��ور اللعب الفردي لدى الطفل مع تقدمه في العمر ،وتتط��ور كذلك حاجاته النمائية .وكلما
زاد عمر الطفل ونضج جهازه العصبي والعضلي ،فإن نشاط اللعب يأخذ بالتعقيد والتنظيم،
بص��ورة متوازي��ة مع اخلصائص النمائي��ة للطفل ،حيث يتطور اللعب ف��ي احلالة الفردية في
إط��ار منافس��ة الذات ،إلى حال��ة الفردية في إطار منافس��ة اآلخرين وممارس��ة س��لوك اللعب
ف��ي حضورهم ،ثم اللعب مبش��اركتهم ،ث��م اللعب بصورة جماعية تعاونية في س��ياق اللعب
االستكش��افي ،أو املعاجلة ،أو املران ،أو التكرار ،وتصبح ممارسته فيما بعد بحاجة إلى قواعد
وشروط وتعلم للقيام بها.
و ُيع��د اللع��ب من األنش��طة املهمة التي ميكن أن تس��اعد عل��ى تنمية األطفال م��ن النواحي
اجلسمية واالجتماعية والنفسية ،كما يعتبر اللعب مظهرا ً من مظاهر سلوك اإلنسان في مرحلة
الطفول��ة املبكرة ،والت��ي تعد مرحلة وضع اللبن��ات األولى في تكوين ش��خصية الفرد ،ولذلك
تجُ م��ع نظريات علم النفس على الرغ��م من اختالفها على أهمية (اللع��ب) في هذه املرحلة في
تكوين ش��خصية الفرد .ومن ثم يعتبر املؤلف اللعب وس��يطا ً تربويا ً مهما ً يسهم بدرجة كبيرة
في تش��كيل الطفل في هذه املرحلة التكوينية من النمو اإلنساني .فعن طريق اللعب يتم إشباع
نزوع الطفل إلى احلياة املش��تركة مع الكبار على أس��اس (العامل املش��ترك) ،كما أنه باللعب
تتفتح أمام الطفل أبعاد العالقات االجتماعية بني األفراد (ص .)355
أما عن دور اللعب في تنمية إبداع الطفل ،فيؤكد علماء التربية على أهمية اللعب في رياض
األطفال كوس��يلة للتعلم ،وتنمية مهارات التفكير ،وعلى اعتبار أن اللعب نش��اط ينطوي على
خبرات تعمل على منو الطفل منوا ً طبيعياً ،كما يهيئ اللعب للطفل استكشاف البيئة من حوله،
والتدري��ب على كيفي��ة التعامل م��ع البيئة بحيث يس��تطيع مواجهة املش��كالت ،وفهم حقيقة
احلياة .كما أن ممارسة األلعاب تؤدي إلى منو املعرفة عن طبيعة األشياء ،وكلما مارس الطفل
األلعاب التي يخترع فيها األشياء ،أدى ذلك إلى تعلم بناء ومنو قدراته الفكرية ،كما أن األطفال
ف��ي لعبهم يتبعون أكثر من طريقة ،ويقومون مبحاوالت متنوعة ملعاجلة مش��كالت من صنع
خيالهم تساعدهم على مواجهة مشكالت حقيقية في حياتهم مستقبالً (ولعل هذا ما دعا فيزانا
ميلر ألن تقرر أن اللعب ليس مضيعة للوقت).
تعقيب ومالحظة
كتاب سيكولوجية الطفل املبدع ،للدكتور ممدوح عبد املنعم الكناني ،عمل أكادميي يستحق
القراءة أكثر من مرة ،ملا يتمتع به من س�لامة األس��لوب وس��هولة لغته وبع��ده عن التعقيدات
واإلغراق الفلس��في وغموض املصطلحات العلمية ،مما يكش��ف بوضوح إدراك املؤلف لطبيعة
موضوع كتابه والش��رائح املخاطبة (األسرة ،واملدرسة ،واألطفال أنفسهم) السيما أنه الكتاب
األول من سلس��لة تش��مل أربعة كت��ب للمؤلف ،حرص فيها على أن تتضم��ن مفاهيم جديدة لم
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تتواف��ر ف��ي العديد من املراجع الت��ي تعالج مرحلة الطفول��ة واإلبداع الذي يرتبط بها بش��كل
وثيق.
كذلك اتس��مت فصول الكتاب بالش��رح الـموس��ع ،وبس��ط خب��رة مؤلفه على م��دى يقارب
األربع�ين عاماً -1977( ،وحتى اآلن) ما ميكن القارئ الع��ادي ،فضالً عن الباحث املتخصص
من احلصول على مادة علمية دسمة تفيد القراء نظريا ً وعملياً ،وتساعد األسرة واملدرسني على
اكتشاف مواهب أبنائهم أو تالميذهم في مختلف املراحل التعليمية.
وعل��ى الرغم من تقديرن��ا للجهد البارز املبذول ف��ي الكتاب ،فإن ثمة تعقيب��ا ً ومالحظات ال
تغض من قيمة الكتاب ومؤلفه.
م��ن ذل��ك ما ذك��ره د .الكناني من أن اخلي��ال هو أثمن هب��ة أعطتها الطبيع��ة لألطفال (ص
 .)120واحلقيقة أن املوهبة ـ أيا ً كان نوعها ـ هي عطاء من الله عز وجل لعباده ،مؤمنني أو غير
مؤمنني ،فليس هناك ش��يء اسمه (هبة الطبيعة) فالطبيعة ذاتها خلق الله سبحانه وتعالى،
وهذا القول من اخلطأ الشائع على ألسنة الناس حتى املثقفني منهم واملتعلمني!!
أيض��ا ً يذك��ر املؤلف أثناء حديثه عن (االكتش��اف) أن االكتش��اف يأتي ع��ن طريق الصدفة
(املصادفة) والفطنة العارضة “فاالكتشافات العظيمة في املجاالت املختلفة قد ال تكون نتيجة
لبحث أو جهد منطقي منظم ،وإمنا هي نتيجة لعامل الصدفة” (املصادفة) (ص  .)70واحلقيقة
أن��ه م��ا من اختراع أو اكتش��اف ،أو إبداع ،يوجد ف��ي الكون إال بعلم الله عز وج��ل وإرادته ،ألن
الصدف��ة (املصادف��ة) عمل غير محس��وب س��لفا ً وال متوقع من قبل اإلنس��ان ،وال مينع ذلك من
وج��وده وتقديره ب��إرادة الله وعلمه (علم الله األزلي)؛ ألنه ال يقع ف��ي ملك الله إال ما يريد .فما
ال يفطن إليه عقل اإلنس��ان ،ثم يشاء الله له أن يوجد في هذا العالم بسبب من اإلنسان ،يسعه
عل��م الله (وال يحيطون بش��يء من علمه إال مبا يش��اء) وهذه املش��يئة اإللهية تهدي اإلنس��ان
إل��ى اكتش��اف أو اختراع رمبا ال يكون له دخل فيه ،إال مبق��دار الداللة عليه أو االهتداء الوصول
إليه .هذه الهداية هي التي يس��ميها الغربيون صدفة (مصادفة) (أو هبة الطبيعة) وهذا خطأ
محض.
يتبق��ى أن نش��ير إلى مالحظة ش��كلية تتعل��ق بالفصلني (الثام��ن) و(التاس��ع) ،فنرى أن
األنسب أن يكون فصل (الفروق بني اجلنسني في اإلبداع ومنوها خالل مرحلة الطفولة) مكانه
(الفصل العاش��ر) في الكتاب ،وأن فصل (تفس��ير نظريات علم النفس لإلبداع) مكانه (الفصل
األخي��ر) ف��ي الكتاب ،أي بعد الفصل (الثاني عش��ر) ـ لعب الدور في الدرام��ا اإلبداعية ،...فهذا
الترتيب هو األقرب ـ منطقيا ً ـ طبقا ً ملنهج الكتاب وموضوعات فصوله.
ولل��ه در العماد األصفهاني صاحب املقولة املش��هورة“ :ال يكتب إنس��ان كتابه في يومه إال
قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ،ولو بقي كذا لكان يستحسن ،ولو ِزيد هذا لكان أفضل”!.
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
تس��ترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة
الطفول��ة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتبارا ً من العدد ( )33ـ ديس��مبر  2007وفقا ً
للمح��اور اآلتية ،والتي س��تصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة ،وس��يكون كل محور
منها عنوانا ً بارزا ً ألغلفتها:
 1ـ األطفال والدميقراطية.
 2ـ األطفال وثقافة التسامح.
 3ـ األطفال والعلوم.
4ـ

األطفال وثقافة الصورة.

 5ـ األطفال وفضاء اللعب.
6ـ

األطفال والثقافة اإللكترونية.

 7ـ األطفال والعدالة التربوية.
 8ـ مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ( املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات ...إلخ).
لذا ،فإنه يس��عد اجلمعية الكويتية لتق��دم الطفولة العربية دع��وة الباحثني العرب أينما
وج��دوا للمس��اهمة ف��ي مجلة الطفول��ة العربي��ة ببحث يعدون��ه خصيصا ً ألي م��ن احملاور
املذكورة ،هذا وس��تقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تش��جيعا ً لألبحاث والدراسات
املقدمة ،على أن تكون تلك األبحاث وفقا ً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على
موقع اجلمعية اآلتيwww.ksaac.org :

آملني اس��تجابتكم الكرمية ،مع موافاتنا بعنوان الدراس��ة الت��ي ترغبون في إعدادها وفقا ً
للمحاور الثمانية املذكورة ،ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية
ص .ب 23928 :ـ الصفاة13100 :
دولة الكويت
هاتف ،24748479 ،24748250 :فاكس24749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@ksaac.org.kw :

٭ ( 500دوالر أمريكي) لألبحاث امليدانية والتجريبية ،و( 150دوالرا ً أمريكيا ً) لألبحاث والدراسات النظرية.
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أنشطة وأخبار
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
 عَ قد مجلس أمناء شبكة املعلومات العربية للتربية (شمعة) االجتماع األول العادي لعام
 2015في فندق جفينور روتانا ـ في العاصمة اللبنانية بيروت صباح يوم السبت املوافق 28
آذار /مارس  ،2015برئاسة الدكتور حسن اإلبراهيم ـ رئيس مجلس األمناء ،وحضور السيدات
والسادة أعضاء املجلس التالية أسماؤهم :السيدة سلوى السنيورة بعاصيري (رئيسة اللجنة
التنس��يقية) ،الدكتور عدنان األمني (أمني الصندوق) ،الدكت��ورة فايزة اخلرافي ،الدكتور حمد
الهمامي ،الدكتور رؤوف الغصيني ،الدكتورة رميا كرامي ،األس��تاذ محمود النوري ،واألستاذة
بس��مة ش��باني (أمينة الس��ر) .وقد اعتذر من عدم احلضور كل من :الدكت��ورة عزيزة البناني،
والدكتور حازم الببالوي ،وتغيب الدكتور عبد املنعم عثمان.
وق��د تضمن جدول األعم��ال البنود اآلتية :االفتت��اح ،بكلمة لرئيس مجل��س األمناء الدكتور
حس��ن اإلبراهيم ،إقرار ج��دول األعمال ،املصادقة على محضر اجتماع مجلس األمناء الس��ابق
( )2/2014بتاريخ  1تش��رين الثاني /نوفمبر  ،2014متابعة توصيات االجتماع الس��ابق
للمجل��س ،التقري��ر الوصف��ي ع��ن الع��ام  ،2014التقرير املالي ع��ن الع��ام  ،2014تقدمي عمل
ش��معة خالل الفصل األول من العام  ،2015عرض ردود أعضاء املجلس على رسالة الرئيس
واتخاذ القرارات بش��أنها ،مس��تجدات تأمني الدعم املالي :الوقفي��ة ،الصندوق العربي لإلمناء
االقتصادي واالجتماعي ،مؤسس��ة الكويت للتقدم العلمي ،مستجدات استقطاب أعضاء جدد،
وأخي��را ً تعيني املوعد الق��ادم الجتماع املجلس الذي تقرر أن يكون في يوم الس��بت املوافق 28
تشرين الثاني /نوفمبر .2015
 حضر الدكتور حس��ن اإلبراهي��م ـ ممثل دولة الكويت ـ عضو املجل��س التنفيذي للمنظمة
الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اجتماعات الدورة الـ ( )196للمجلس التنفيذي
في مقر اليونيسكو بباريس خالل الفترة من  8إلى  23أبريل .2015
وف��ي كلمة دول��ة الكويت التي ألقاه��ا الدكتور اإلبراهي��م أمام الدورة ال��ـ ( )196للمجلس،
تأكيد دولة الكويت عل��ى ضرورة تضافر اجلهود الدولية ملكافحة آفة الفقر ،باعتباره «مصدرا ً
رئيس��اً» للحروب والصراعات والعنف ،وكل أشكال التمزق االجتماعي ،من أجل ضمان جناح
خطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام  2015وبلوغ أهدافها.
وقال د .حسن اإلبراهيم في كلمته «إن أكثر الفئات عرضة في الوقت الراهن للفقر واحلرمان
م��ن العي��ش الكرمي ،ومن االنتف��اع بالتعليم واخلدم��ات الصحية فئة الالجئني الس��وريني في
اخل��ارج ،خصوص��ا ً في لبنان واألردن ،مما يش��كل عبئا ً هائ�لاً على البني��ة التحتية واقتصاد
هذين البلدين نظرا ً لقلة مواردهما».
ودع��ا الدكتور اإلبراهيم ـ ف��ي نهاية كلمته ـ املدي��رة العامة لليونس��كو ،واجلهات املانحة،
والصنادي��ق الدولي��ة ،إلى تقدمي الدعم ال�لازم لهذين البلدين من أجل مس��اعدتهما على إغاثة
الالجئني ،وتأمني فرص التعليم املناسبة لهم.
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 فق��دت اجلمعي��ة الكويتية لتق��دم الطفولة العربي��ة عضوا ً من
أعضائها املؤسس�ين ،بل فقدت الكويت ابنا ً بارا ً م��ن أبنائها ،برحيل
املرحوم الس��يد /جاسم محمد عبد احملسن اخلرافي ـ رئيس مجلس
األمة الكويتي السابق ـ عن عاملنا في يوم اخلميس احلادي والعشرين
من مايو 2015م املوافق الثالث من شعبان 1436هـ.
واجلمعية إذ تس��تذكر مآثر وإسهامات وتعاون الفقيد ،تدعو الله
العل��ي القدي��ر أن يجعلها في ميزان حس��ناته ،وأن يتغمده بواس��ع
رحمته ،ويجعل اجلنة مثواه ،وأن يلهم آله وذويه وأصدقاءه الصبر والسلوان.
 فازت األس��تاذة /س��عاد الس��يد رجب الرفاع��ي ـ عضو الهيئة
االستشارية مبجلة الطفولة العربية ـ ووكيل وزارة التربية األسبق،
بجائ��زة امل��رأة العربي��ة لع��ام  ،2015وه��ي من فئ��ة جائ��زة املرأة
الناش��طة ف��ي احلكوم��ة ،ويأتي ف��وز األس��تاذة الرفاع��ي ضمن 20
س��يدة فزن في مج��االت مختلفة .وقد أُعلن ذلك في حفل أقيم مس��اء
الثالث��اء املوافق 19ماي��و 2015بفندق ش��يراتون الكويت بحضور
أعضاء جلنة اجلائزة ،والرئيس الفخري للجنة الوكيل املس��اعد في
الديوان األميري لش��ؤون املراسم الش��يخ مبارك فهد السالم ،والذي
أكد أن جوائز املرأة العربية 2015تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة السيدات املميزة.
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