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العدد السابع والستون

مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها امليدانية تقدم للقارئ املهتم مبجال
الطفولة غرف ًا معرفي ًا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقاالت وقراءات عامة يستفيد منها
املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية واإلجنليزية املواد اآلتية:
1ـ األبحاث امليدانية والتجريبية.
 2ـ األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3ـ عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
4ـ التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
 5ـ املقاالت العامة املتخصصة.
*

قواعد عامة:

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

يشترط فيما يقدم للنشر في املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
اجلودة في الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي ،واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
التعهد من الكاتب ،أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن ُيبلغ برد
املجلة وحكمها.
أن تك ــون اإلس ــهامات مطبوع ــة مبعال ــج الكلم ــات  Winwordعلى أال يزيد ع ــدد صفحاته على 40
صفحة حجم .A4
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في اجلانب
اليمني في سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
إرس ــال نس ــخة واح ــدة م ــن البحث مع الديس ــك وملخص ــني أحدهم ــا باللغ ــة العربية واآلخ ــر باللغة
اإلجنليزية ،باإلضافة إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرساله البحث ألول مرة.
ميكن إرسال نسخ املساهمات عن طريق اإلنترنت اخلاص مبجلة الطفولة العربية:
haa49@ksaac.org.kw

قواعد خاصة:

أو ًال ـ األبحاث امليدانية والتجريبية:
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
اس ــتيفاء البح ــث ملتطلب ــات البح ــوث امليدانية والتجريبية مب ــا يتضمنه من مقدم ــة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراع ــي الباح ــث توضيح أس ــلوب اختي ــار العينة ،وأدوات الدراس ــة وخصائصها الس ــيكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مس ــتعين ًا باجلداول اإلحصائية أو الرس ــومات البيانية متى كانت
هناك حاجة لذلك.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيع ًا لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
قواعد التوثيق:

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

عن ــد اإلش ــارة إل ــى املراج ــع في املنت يذكر االس ــم األخير (فق ــط) للمؤلف أو الباحث وس ــنة
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
(من اثنني إلى خمس ــة) تذكر أس ــماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل (أبو عالم ،العمر،
الصراف ،الشيخ ،)1999 ،وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث
األول وآخــرون مثــل (أبو عالم ،وآخرون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان عدد
الباحثني س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
 )1999أو ( ،)Skinner, et al., 1965وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني «قوسني
صغيرين» ،وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل( :أبو عالم.)43 :1990 ،
وج ــود قائم ــة املراجع ف ــي نهاية البحث يذكر فيه ــا جميع املراجع التي أش ــير إليها في منت
البحث وترتب ترتيب ًا أبجدي ًا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
وتأت ــي املراج ــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعده ــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
اآلتي:
أ ـ عندما يكون املرجع كتاب ًا:
اس ــم املؤلف (س ــنة النش ــر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس ــم البلد :اسم الناشر،
مثال :مراد ،صالح أحمد ( .)2001األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية
واالجتماعية ،القاهرة :األجنلو املصرية.
ب ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في مجلة:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
نايف ــة ( .)2002تعليم التفكير للطفل اخلليج ــي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
.114
ج ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
ف ــي أس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص باملصادر
واملراجع.
وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثاني ًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتي ــز هيئة التحرير الدراس ــات واملقاالت النظرية للنش ــر إذا ملس ــت م ــن املراجعة األولية أن
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف
الدراس ــة ومناقش ــة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في
الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
ثالث ًا ـــ عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
الكتاب حديث النشر ،ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.
استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
حتت ــوي الصفح ــة األولى من تقرير املراجعة على اس ــم املؤلف وعن ــوان الكتاب والبلد التي
نشر فيها واسم الناشر ،وسنة النشر ،وعدد صفحات الكتاب ،ويكتب في أسفل الصفحة اسم
ا ُملراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4

رابع ًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنش ــر املجل ــة التقارير العلمي ــة عن املؤمترات والن ــدوات واحللقات الدراس ــية في مجال
الطفول ــة وقضاياه ــا الت ــي تعقد في الكوي ــت أو البالد العربي ــة أو غير العربية بش ــرط أن يغطي
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة
ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كم ــا تنش ــر املجلة محاض ــر احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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مجلة الطفولة العربية
مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

د .سعاد الصباح
د .حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
د .فهد محمد الراشد
د .عبد اللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
د .أنور عبد الله النوري***
السيد /محمد علي النقي
د .عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس

الهيئـــــة االستشــــاريـــــة

أ .د .حامد عمار ****
أ .د .أسامة اخلولي*

أ .د .رجاء أبو عالم
أ .د .الغالي أحر شاو
د .عبد الله عمر العمر
د .عبد الرحمن مصيقر
د .بهية اجلشي
األستاذة سعاد الرفاعي

كلية التربية ـ جامعة عني شمس
معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ فاس
كلية اآلداب ـ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى ـ مملكة البحرين
وكيل مساعد وزارة التربية (سابق ًا) ـ الكويت

هيئ ـ ــة التحـ ــري ـ ــر

د .حسن اإلبراهيم
د .علي عاشور اجلعفر
أ .د .قاسم الصراف
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد جواد رضا**
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
د .أنور النوري***

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام .2001
** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2012 / 5 / 8
*** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2013 / 8 / 2
**** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2014 / 12 / 9
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محتويات العدد السابع والستون
الصفحة

٭ افتتاحية العدد

7

٭ البحوث والدراسات:
ــ

اخلصائص السيكومرتية ملقياس نوعية احلياة لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية يف مملكة البحرين

ــ

تقيمي نوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت

د .توفيق عبداملنعم توفيق

9

   

27

أ .عمثان يعقوب الثويين
د .فامطة أمحد اجلامس

أ .د .العريب بني الفقيه

ــ

ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال  -جامعة القاهرة

55

(دراسة ميدانية)

د .زينب عيل دمحم عيل

٭ تقارير:
املؤمتر الدويل الثاين اخلاص بتجربة رجييو إمييليا الرتبوية" :مهنج رجييو
إمييليا يف التعلمي :املدرسة باعتبارها ماكنًا لإلهلام واالبتاكر والتعاون"
 9-7مارس  ،2016فندق املارينا  -دولة الكويت
د .سعيد إمساعيل معر

87

     

٭ أنشطة وأخبار امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
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افتتاحية العدد
من األمور اليت حترص جملة الطفولة العربية عىل إبرازها وإعطاهئا جانبًا من األمهية
يه ثقافة قبول اآلخر يف ضوء ما أسفرت عنه بعض البحوث والدراسات امليدانية يف
السنوات األخرية ،وخباصة فميا حيتدم الرصاع حوله من األحداث السياسية واالجمتاعية
املعارصة اليت تعصف بالوطن العريب؛ لذلك اكنت احلاجة إىل االستعانة بدور الرتبويني
يف إلقاء مزيد من الضوء عىل رضورة تبين ثقافة قبول اآلخر يف مدارسنا ومناجهنا
التعلميية .وهذا ما ارتأته امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية من وجوب ختصيص
ملف العدد السابع والستني (يونيو  )2016ملوضوع ثقافة قبول اآلخر ملا له من أمهية يف
هذا الظرف التارخيي الذي تعيشه األمة العربية من ترشذم وخالف وتباعد يف املشاعر
واألفاكر واآلراء.
إن ثقافة قبول اآلخر هو أصل السمل االجمتايع الذي حتتاجه جممتعاتنا العربية
يف الوقت الراهن .مبعىن أنه ال ميكن غرس التعايش السيمل بني البرش يف جو ينترش
فيه الكراهية والبغضاء ورفض االختالف .ولذلك فإن تقدم األمم ال يقاس مبقدار ما متلكه
من الرثوات واإلجنازات ،بل إن التقدم يقاس مبدى اتباع األمة أفرادًا ومجاعات ألساليب
فهم بعضهم البعض واحرتام خصوصيات اآلخرين مهام اكن االختالف يف العرق والدين
واللغة واألصل والعادات والتقاليد .ومن هنا فإن نرش ثقافة التساحم وقبول اآلخر ُيعد
مطلبًا أساسيًا جديرًا باالهمتام والدراسة.
ولعل اخلطوة األوىل يف اهمتامنا هبذا االجتاه ينبيغ أن تمتثل يف حماولة غرس ثقافة
قبول اآلخر يف مناجهنا الرتبوية وبراجمنا التعلميية حىت يترشب هبا اجليل اجلديد.
فااللزتام هبذا اجلانب يقينا الرتدي يف مزنلق الذاتية واألنانية والبعد عن اآلخرين .إن خلو
مناجهنا التعلميية من تعزيز القمي اإلنسانية والدينية اليت تربط البرش بعضهم ببعض
قد ُيعد مسؤو ً
ال بدرجة أو بأخرى معا تعاين منه جممتعاتنا من اضطرابات سياسية
واجمتاعية وأخالقية.
ومن هنا جاء اهمتام القامئني عىل جملة الطفولة العربية بإلقاء الضوء ومواصلة
حبث املوضوع ودراسة أبعاده وأمهيته يف رعاية الطفولة العربية يف نطاق االستجابة
ملسايع امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية باعتبار «قبول اآلخر» مطلبًا رضوريًا يف
مسريتنا التمنوية حنو آفاق املستقبل.
					

واللـه ويل التوفيق،

هيئة التحرير

7

اخلامس والستون
العدد السابع
والستون
العدد

الطفولة العربية
مجلة الطفولة
مجلة
العربية

8
106
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اخلصائص السيكومترية ملقياس نوعية احلياة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية...

العدد السابع والستون

البحوث والدراسات

اخلصائص السيكومترية ملقياس نوعية احلياة
لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مملكة البحرين
د .توفيق عبد املنعم توفيق
tawfiksaad@yahoo.com
قسم علم النفس
كلية اآلداب  -جامعة البحرين

امللخص:
هدفت هذه الدراسة إىل تع ّرف اخلصائص السيكومرتية ملقياس نوعية احلياة لدى تالميذ
مكونات نوعية احلياةُ .أجريت
املرحلة اإلعدادية يف مملكة البحرين ،وحتديد الفروق بني اجلنسني يف ِّ
ٍ
عينة قوامها  500تمليذ وتمليذة يف املرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين ،ترتاوح
هذه الدراسة عىل
أمعارمه الزمنية بني ( )15-13عامًا ،حيث استجابوا لفقرات مقياس كيومزن ،النخسة العربية اخلاصة
باألطفال ،واليت مت تطبيقها عىل أفراد العينة داخل الصفوف الدراسية.
وأشارت الدراسة إىل أن املقياس يمتتع مبعامل ثبات مرتفع ،حيث تراوحت قمي معامل ثبات ألفا
بني ( ،)0.88- 0.40يف حني أن قمي معامل ثبات االستقرار بطريقة إعادة االختبار تراوحت بني (،)0.70- 0.30
ٍ
ٍ
عاملية ظهرت من خالل القمي العالية لتشبعات الفقرات عىل العوامل ،ونتج
ببنية
مكا أن املقياس يمتتع
عهنا عامل عام ،وعامل خاص بنوع ّية احلياة الذاتية ،وعامل ثالث يتع ّلق بنوع ّية احلياة املوضوعية .مكا
ٍ
جوهرية بني اجلنسني ،وقد مت مناقشة وتفسري النتاجئ يف ضوء األدب
فروق
أشارت النتاجئ إىل وجود
ٍ
السابق ،واقرتاح البحوث املستقبلية ذات العالقة.

Psychometric Properties of the Quality of Life Scale

of Middle School Students in the Kingdom of Bahrain
Tawfik A. Tawfik

Department of Psychology
Faculty of Arts - University of Bahrain

Abstract
The study aimed at examining the quality of life among middle school students in
Kingdom of Bahrain and to reveal the sex-related differences in student responses. A total
sample of 500 (250 male, 250 female), 13-15-year-old students was chosen to participate
in the study and to respond to the Arabic version of the (COM.QOLS-vs-5th ed, Cummins,
1997), that was prepared by the author.
Results of study showed that the test-retest reliability estimates ranged from (0.300.70) while alpha reliability estimates ranged from (0.40-0.88), indicating an acceptable to
high levels of stability. Factor analysis of the student scores yielded three factors with high
loadings, which were labeled as: “General”, “Subjective quality of life”, and “Objective
quality of life”. Significant sex-related differences were also observed on the dimensions
of quality of life. Based on these findings, the author suggested that more research should
be done in this direction.
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مقدمة :

لقد أصبح مفهوم نوعية احلياة موضوعًا مه ً
ام يف املجال اليحص واخلدمات االجمتاعية والنفسية،
واملختصني يف الشؤون االجمتاعية ،والباحثون يف جمال العلوم االجمتاعية والنفسية،
فكثري من األطباء
ِّ
ّ
هيمتون بتعزيز ودفع نوعية احلياة لتصبح هدفًا واقعيًا يف التعامل مع املرىض ،وتوفري الدمع النفيس
واالجمتايع هلم.
وتسمتد دراسة نوع ّية حياة األطفال أمهيهتا من حقيقة أن جودة حياة الراشد تبدأ من إدراك نوع ّية
األمع .ومن هنا جاءت األمهية
تؤسس لنوعية حياة الرشد عىل األرحج ،ويف األغلب
ّ
حياة الطفولة اليت ِّ
ٍ
ٍ
هائلة عىل الصعيد العاملي،
بصورة
املطلقة لفحص نوعية احلياة ،وتع ّددت مقاييس جودة حياة األطفال
غري أن أغلب هذه املقاييس ،مكا يرى الباحث ،تنيمت إىل املجال اليحص ،حيث إهنا تسهتدف قياس
ٍ
خطرية ،مثل الرسطان ،والقلب ،والصدر ،وإصابات الدماغ،
أمراض
جودة حياة األطفال الذين يعانون من
ٍ
واألمراض املزمنة ،والرصع ...إخل.
وتعد دراسة نوع ّية احلياة من املوضوعات اليت تنيمت إىل جمال عمل النفس اإلجيايب ،وهو من
املجاالت احلديثة يف عمل النفس ،واليت تنال اهمتامًا حبثيًا مزتايدًا يومًا عن يوم .وقد اقرتن هبذا احلقل
ظهور العديد من املفاهمي اليت حتاول أن جتد موقعها وماكهنا من البحث ،مثل :مفهوم اللياقة النفسية،
متعددة (عن :درويش ،)2004 ،مكا تناوله أيضًا
والذي تناوله سويف ( )2004 ،2003 ،2002يف مقاالت
ِّ
درويش (2003؛  )2004يف دراساته ،باعتباره أحد املفاهمي احلديثة اليت هت ّ
مت باخلصائص واجلوانب
وس ُبل التع ّرف علهيا وتمنيهتا .ومضن السياق ذاته ،ظهرت أيضا مفاهمي أخرى
اإلجيابية لدى الفردُ ،
ترتبط هبذا املجال ،مثل :مفهوم اهلناء الخشيص ،وحب احلياة ،واألمل ،والسعادة ،والتفاؤل ،واليت
تناوهلا عبد اخلالق ( )2010 ،2008 ،2006 ،2003يف دراساته ،وإسرتاتيجيات حتسني جودة احلياة
من أجل وقاية األطفال والناشئة من االضطرابات النفسية (األنصاري .)2006 ،وحيث أن نوعية احلياة
يتضمن ِّ
مؤشات موضوعية اكلرثوة ،واملمتلاكت ،ومستوى األمان ،والصحة؛
متعدد األبعاد ،فإنه
مصطلح
ِّ
ّ
ومؤرشات ذاتية تشري إىل التقومي الخشيص الذي يدركه األفراد ،اعمتادًا عىل مطوحاهتم (عبد اخلالق
وعيد والنيال.)2010 ،
ونظرًا ألمهية مفهوم نوعية احلياة ،فقد ليق موضوع قياس نوعية احلياة اهمتامًا واسعًا بني
املختصني يف عمل النفس ،حيث ِّ
تركز املقاييس احلديثة لنوع ّية احلياة عىل اجلوانب الذاتية ،اكلوظائف
ِّ
ٍ
عام ،تقسمي هذه املقاييس إىل مقاييس عامة ،ومقاييس
االنفعالية ،واالجمتاعية ،واملعرفية .وميكن،
بوجه ٍ
خاصة مبرىض مصابني بأمراض عضوية أو نفسية معينة.
ويرى مشيدت وبلنجر ( )Schmidt & Bullinger, 2003أن احلاجة ماسة إىل أداة قياسية دولية عرب
ثقافية جلودة حياة األطفال ،وهذا يبدو أنه أمر صعب املنال بسبب اختالف الظروف االجمتاعية والثقافية
مباكن حفص حساسية أدوات
لألطفال يف البلدان املختلفة ،فميا يعتقد أيزر ( )Eiser, 2004أنه من األمهية
ٍ
لتغي استجابات األطفال عرب الزمن ،وتغري املعايري الداخلية للحمك
قياس نوعية احلياة ،ومدى مراعاهتا
ّ
عىل نوعية احلياة ،وهذا ما جيعل مهمة قياس نوعية حياة األطفال أمرًا يف غاية الصعوبة.
مبقياس أحادي
ويرى الباحث أن نوع ّية احلياة مفهوم متعدد اجلوانب واألبعاد ،ومن مث فإن تقديره
ٍ
البعد يعد اختيارًا غري مناسب ،غري أن هذا األمر ال ينطبق عىل مقياس منمظة الصحة العاملية لنوعية
احلياة .وقد توصل خرباء منمظة الصحة العاملية إىل حتديد املجاالت أو األبعاد األساسية لنوعية احلياة
اعمتادًا عىل حبوث مستفيضة عرب الثقافات (عبد اخلالق.)2010 ،
مكا أن مفهوم نوعية احلياة النفسية يشري إىل اإلحساس اإلجيايب حبسن احلال ،ويرصد باملؤرشات
السلوكية اليت تدل عىل ارتفاع مستويات رضا املرء عن ذاته وعن حياته بشلك عام ،وسعيه املتواصل
لتحقيق أهداف خشصية مقدرة وذات قمية ومعىن بالنسبة له ،واستقالليته يف حتديد وجهة ومسار
حياته ،وإقامته لعالقات اجمتاعية إجيابية متبادلة مع اآلخرين واالسمترار فهيا .مكا ترتبط جودة احلياة
بلك من اإلحساس العام بالسعادة والسكينة والمطأنينة النفسية (.)Ryff, et al., 2006
النفسية ٍ
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ويالحظ أن بعض الباحثني يستخدم مصطلح جودة احلياة يف حني يستخدم غريمه نوعية احلياة،
مكا يستخدم البعض اآلخر مصطلح الرضا عن احلياة ،والرأي األرحج أن مصطلح (نوعية احلياة) أدق
وأمشل يف إشارته إىل مستوى احلياة بوجه عام ،من دون أن محتل معىن قمييًا  Evaluativeمثل لكمة
جودة ،إذ تعين لكمة «نوعية» ُ ّ
ك من املستوى املرتفع واملنخفض ،يف حني أن اجلودة تشري فقط إىل
اجلانب اإلجيايب املرتفع (عبد اخلالق.)2010 ،
ويعرف قاموس كوليزن للغة اإلجنلزيية  Collins English Dictionaryمصطلح نوعية احلياة
 Quality of lifeبالرفاه العام للخشص أو املجمتع ،والذي يقاس من خالل الصحة والسعادة ،بد ًال من
الرثوة (.)Collins English Dictionary, 2013
مكا تعرف «نوعية احلياة” أهنا املستوى الذي يعيش فيه اإلنسان يف إطار البيئتني املادية
واالجمتاعية ،ومدى رضاه عهنا ،وسعادته هبا ،وتشمتل نوعية احلياة عىل مؤرشات موضوعية من
مثل :الدخل ،والعمل ،ومعدل الوفاة ،واألمراض ،واخلدمات املتاحة يف البيئة اكلصحة واملواصالت،
ومؤرشات ذاتية تمشل رضا الفرد عن هذا املستوى وسعادته به .ويرتاوح مستوى نوعية احلياة بني
املرتفع واملنخفض مع درجات بيهنام (عبد اخلالق.)2011 ،
وتعرف عبد الوهاب ( )2007مفهوم نوعية احلياة بأنه «حالة داخلية يشعر هبا الفرد وتظهر يف
سلوكه واستجاباته ،وتشري إىل ارتياحه وتقبله مجليع مظاهر احلياة من خالل تقبله لذاته وألرسته
ولآلخرين ،وللبيئة املدركة وتفاعله مع خرباهتا بصورة متوافقة» (عبد الوهاب.)2007 ،
ويعرف عبد اخلالق ( )2008نوعية احلياة بأنه” التقدير الذي يضعه الفرد لنوعية حياته بوجه عام
اعمتادًا عىل حمكه الخشيص” ،ويتضمن هذا التعريف عدة جوانب يه )1( :يعمتد حمك الخشص عىل
تقديره الخشيص ،وليس مكا حيدده غريه )2( ،حيدد الفرد بنفسه املعايري اليت يقمي عىل أساهسا حمكه
عىل نوعية حياته )3( ،ينيمت احلمك عىل احلياة ـ إىل اجلوانب املعرفية للخشصية وليس الوجدانية،
( )4يتعلق هذا التقدير أو احلمك عىل احلياة بشلك اكمل وليس جبانب حمدد فهيا (عبد اخلالق.)2008 ،
ويرى كيومزن  Cumminsأن مفهوم نوعية احلياة يشري إىل الصحة اجليدة ،أو السعادة ،أو تقدير
الذات ،أو الرضا عن احلياة ،أو الصحة النفسية .مكا أنه ذو طبيعة مركبة معقدة ،لذلك فال غرو من عدم
وجود اتفاق حول التعريف أو حىت شلك معياري للقياس ،وهذا قطعًا ليس فقرًا يف التصورات اخلاصة
باملفهوم حيث جسل كيومزن ) Cummins (1997أكرث من مائة أداة قياسية جلودة احلياة ،ولكن للك مهنا
طابعة اخلاص يف خليط من املتغريات احملرية واملتداخلة (.)Cummins,1997
ويقرر بيرت مع آخرين ( )2002أن مفهوم جودة احلياة مفهوم يصعب تعريفه خاصة لدى األطفال
واملراهقني ومن ََّ
ث فإن هذه الصعوبة تنصب أيضًا عيل بناء أدوات لقياس جودة احلياة لدهيم (Peter,
 .)Meriel, & Jenney, 2002ويذكر ورنيك يف دراسته مع آخرين ( )2005ما يصفه بأنه جودة احلياة
املدركة ،واليت حتوي متغريات مثل :التوظيف االجمتايع؛ والتوظيف اليحص؛ وإدراك األدوار املختلفة
(.)Wrennick, Schneider, Monga, 2005
ويضيف دروكر مع آخرين يف دراسهتم ( )2003أمهية متغريات أخرى مثل :مدى الشعور بالضبط
االجمتايع وعالقات اجلرية واملاكنة االقتصادية واالجمتاعية ،واليت ميكن أن تؤثر عىل جوانب أخرى
من جودة حياة الراشدين مثل اجلانب اليحص (. )Drukker, Kaplan, Feron, & Van, 2003
وليس هذا مبستغرب ،حيث تؤثر تلك املتغريات الصحية والفزييقية ويسوق لك من رائز وسرييج
( )2000دلي ً
ال سابقًا عيل ذلك حني يقرران الرضا عن براجم الرعاية الصحية يؤثر عىل مدى بالرضا عن
ث تأثري ذلك عىل جودة احلياة املدركة لدي الراشدين ( )Rahty & Sirgy, 2000فض ً
املجمتع ،ومن ََّ
ال عن
تأثر بل ارتباط أسلوب احلياة  life styleجبودة احلياة وهذا ما أثرته دراسات عديدة مثل دراسة تشني
مع آخرين (.)Chen, et al., 2005

11

مجلة الطفولة العربية

اخلصائص السيكومترية ملقياس نوعية احلياة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية...

العدد السابع والستون

مشكلة الدراسة:
تتلخص مشلكة الدراسة يف غياب الدراسات اليت تناولت تطوير مقاييس جلودة حياة األطفال يف
البلدان العربية ،وذلك بسبب ندرة األحباث العربية اليت تتعلق ببيانات أو معلومات أو أدوات تتعلق
بنوعية حياة األطفال ،مما يرتتب هيلع تع ّذر تد ّبر سبل حتسني أو تطوير نوعية حياة األطفال ،من َ ّ
ث
نوعية حياة الراشدين ،فض ً
ال عن أن هذا يع ّد ثغر ًة حبثي ًة ال تواكب الهنضة البحثية العاملية يف هذا
املجال الذي تزداد يوما بعد يوم .فعىل املستوى اخلليجي قدم منيس ،واكمظ ( )2006مقياس جلودة
احلياة لطالب اجلامعة ،مكا قدم عبد اخلالق ( )2008الصيغة العربية ملقياس نوعية احلياة لدى طالب
املرحلتني اجلامعية والثانوية بدولة الكويت ،وقدم سلميان ( )2010مقياس جودة احلياة لدى طالب
جامعة تبوك .ويالحظ أن هذه املقاييس يف معمظها تركز عىل قياس جودة احلياة لدى طالب اجلامعة
أو املرحلة الثانوية ،يف حني أن الدراسات عىل املستوى العريب قد خال من الدراسات اليت هتمت بقياس
جبودة احلياة لدى األطفال ،وهذا ما دفع الباحث إىل إثراء امليدان بدراسة عربية خليجية تعىن هبذا
املوضوع.

أسئلة الدراسة:
يف ضوء ما تق ّدم ،ميكن صياغة مشلكة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
(أ)
(ب)
(ج)

املطور يف الدراسة احلالية؟
ما البنية العاملية ملقياس نوعية احلياة
ّ
املطور يف الدراسة احلالية؟
ما اخلصائص السيكومرتية ملقياس نوعية احلياة
ّ
هل توجد فروق جوهرية يف أبعاد نوعية احلياة بني اجلنسني (ذكور ،إناث) عىل املقياس؟

أهداف الدراسة:
تسىع الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
املطور يف الدراسة احلالية.
 - 1حتديد البنية العاملية ملقياس نوع ّية حياة األطفال
ّ
املطور يف الدراسة الراهنة.
 - 2تع ّرف اخلصائص السيكومرتية ملقياس نوع ّية حياة األطفال
ّ
املطور يف الدراسة.
 - 3حتديد الفروق بني اجلنسني يف أبعاد نوعية احلياة عىل املقياس
ّ
أهمية الدراسة :تتحدد أمهية الدراسة يف اجلوانب اآلتية:
 - 1تتص ّدى الدراسة ملفهوم « نوعية احلياة » ،وهو مفهوم جديد نسبيًا يف عمل النفس ،وما يستتبع ذلك
من رضورة توفري أداة صادقة وثابتة لقياس هذا املفهوم لدى األطفال.
 - 2هذه الدراسة حماولة لتوفري أداة قياس تتوافر فهيا الرشوط السيكومرتية املالمئة للبيئة العربية.
 - 3تعترب هذه الدراسة ،يف حدود عمل الباحث واطالعاته ،الدراسة األوىل اليت يمت فهيا تطوير أداة
لقياس نوعية احلياة لدى األطفال يف البيئة العربية ،والتح ّقق من خصائصها السيكومرتية.

محددات الدراسة:
ِّ
 - 1احلدود البشرية :تقترص النتاجئ يف الدراسة عىل األطفال من سن (15-13عامًا) ،يف مدارس وزارة
الرتبية والتعلمي بالبحرين ،يف الفصل الدرايس الثاين لعام .2015 /2014

 - 2احلدود
املوضوعية :يتحدد صدق وثبات نتاجئ الدراسة ،وإماكنية تعمميها عىل املجمتع األصيل،
ّ
بدرجة صدق األدوات املستخدمة فهيا ،ومدى استخدامها الدقيق يف البيئة البحرينية.
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مصطلحات الدراسة:

نوعية الـحياة :حمصلة اإلدراك الذايت واملوضويع ملدى تو ّفر ،ومدى أمهية ،ومدى الرضا عن ُحسن
وحسن املرام املجمتيع،
املرام
ِّ
املتعدد؛ مثلُ :حسن املرام املادي ،والصحة ،واإلنتاجية ،واملودة ،واألمانُ ،
وحسن املرام االنفعايل.
ُ

مقياس نوعية احلياة :و ُيقصد به يف هذه الدراسة الصورة البحرينية ملقياس روبرت اكمزن لنوع ّية حياة
األطفال (.)Cummins, 1997
املرحلة اإلعدادية :مرحلة إلعداد الطالب مضن ّ
سل نظام التعلمي املعمتد يف مملكة البحرين ،حيث
يلتحق األطفال هبذه املرحلة يف سن ( )15-13عامًا.

اإلطار النظري:
يتخذ مفهوم نوعية احلياة طابعًا شديد الرتكيب والتعقيد ،ولذلك فال غرو من عدم وجود اتفاق
ٍ
معياري لقياسه ،ولكن ليس بسبب غياب التصورات
شلك
بني املختصني حول التعريف ،أو حىت حول
ٍ
النظرية اخلاصة باملفهوم ،حيث رصد اكمزن ( )Cummins, 1997: 6أكرث من مائة أداة قياسية جلودة
ِّ
ممتي من املتغريات املتداخلة.
للك مهنا خليط
احلياةٍ ،
ٍ
مبصطلحات مثل :السعادة ،والرضا عن
وتشري بعض الدراسات ( )Weise, 1996إىل نوعية احلياة
احلياة ،واحلياة الطيبة ،وتنطبق هذه املصطلحات عىل احلاالت السو ّية يف درجاهتا املرتفعة ،يف حني
ٍ
ٍ
ٍ
وجمسية،
مرضية،
حباالت
أن مصطلحات مثل :القدرة الوظيفية ،ونتيجة العالج ،يرتبط استخدامها عاد ًة
ٍ
ٍ
ناحية أخرى ،يق ّر بيرت
نفسية ،ولكن االتفاق حول ذلك ليس قاطعًا (عن :عبد اخلالق .)2010 ،ومن
أو
ٍ
بدقة جتعله
وزمالؤه ( )Peter, Meriel, & Jenney, 2002بأن مفهوم نوعية احلياة مفهوم يصعب تعريفه
قاب ً
ال للقياس واملالحظة ،خاصة لدى األطفال واملراهقني ،ومن ََّ
ث فان هذه الصعوبة تنحسب أيضًا عىل
بناء أدوات لقياس نوعية احلياة لدهيم.
وفميا خيص البحوث العربية ،مفن املالحظ أن بعض الباحثني يستخدمون مصطلح «نوعية
احلياة» يف حني يستخدم باحثون آخرون مصطلح «جودة احلياة» ،ويرى عبد اخلالق ( )2010أن لكمة
ٍ
بوجه عام ،من دون أن محتل معىن قمييًا ،مثل لكمة
«نوع ّية» أدق يف إشارهتا إىل مستوى احلياة
«جودة» اليت تعين لكمة «نوع ّية» من املستوى املرتفع واملنخفض» ،يف حني أن مصطلح اجلودة يشري
ّ
املفضل استخدام مصطلح «نوع ّية احلياة» (ص.)233 :
فقط إىل اجلانب اإلجيايب املرتفع ،ومن مث مفن
ٍ
موح ٍد ،فقد اهمت
تعريف
ونظرًا لصعوبة تعريف مصطلح «نوعية احلياة» ،وعدم االتفاق عىل
ّ
مصم إيفانز وكوب
بعض الباحثني بتعريفه إجرائيًا ،اعمتادًا عىل املقياس املستخدم ،فعىل سبيل املثالّ ،
( )Evans & Cope, 1989استخبارًا لتقدير نوعية احلياة ،يشمتل عىل مخسة أبعاد ،ويه )1( :اهلناء
العام؛ ويمشل اهلناء املادي ،واجلمسي ،والمنو الخشيص )2( ،العالقات بني األخشاص ،ويضم عالقات
الزواج ،وعالقات الوالد بالطفل ،والعالقات مع األرسة املمت ّدة ،والعالقات خارج نطاق الزواج )3( ،النشاط
التنظيمي :السلوك اإليثاري الذي هيمت باآلخرين ،والسلوك السيايس )4( ،النشاط املهين :خصائص
املهنة ،والعالقات داخل املهنة ،والرضا املهين )5( ،النشاط الرتوحيي ،وشغل وقت الفراغ؛ ويمشل
النشاط الريايض ،وسلوك اإلجازات .باإلضافة إىل أن هناك ما ُيمسى باملؤرشات املوضوعية والذاتية
لنوعية احلياة (املرجع السابق).
ويتنوع مفهوم نوعية احلياة من حيث املداخل التفسريية له ،فهناك مفهوم نوعية احلياة من
املنظور االجمتايع حيث ُينظر إىل نوعية احلياة عىل أهنا ذلك البناء ِّ
اللكي الشامل الذي يتكون من
ٍ
مجموعة من املتغريات املتنوعة اليت هتدف إىل إشباع احلاجات األساسية لألفراد ،حبيث ميكن قياس
ٍ
ٍ
موضوعية تقيس القمي املتدفقة ،ومبؤرشات ذاتية تقيس قدر اإلشباع الذي
مبؤرشات
هذا اإلشباع
حت ّقق .أما من املنظور النفيس ،فقد اكن لعمل النفس السبق يف فهم وحتديد املتغريات املؤثرة يف نوعية
حياة الفرد ،ويرجع ذلك بالدرجة األوىل لكون نوعية احلياة يف الهناية تعبريًا عن اإلدراك الذايت هلذا
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ُ
يدرك ُه مهنا ،وتقومي الفرد لملؤرشات املوضوعية يف حياته ميثل
املفهوم .فاحلياة بالنسبة للفرد هو ما
ٍ
ٍ
ٍ
متغري يف ٍ
معينة.
ظروف
حمدد ،ويف ظل
وقت
يف أحد مستوياته انعاكسًا مبارشًا إلدراكه ملدى أمهية لك
ٍ
ومن املنظور الطيب ،فقد أصبح هذا املفهوم موضوعًا مه ً
ام يف جمال الصحة ،حيث االهمتام بتعزيز
ودفع نوعية احلياة لتصبح هدفًا واقعيًا يف التعامل مع املرىض ،وتوفري الدمع النفيس واالجمتايع هلم
(الغندور.)1999 ،
ومن املالحظ أن هناك العديد من األبعاد اليت ميكن أن تندرج مضن مفهوم نوعية احلياة لدى
األطفال ،حيث يشري رينيك وزمالؤه ( )Wrennick, Schneider, Monga, 2005إىل نوع ّية احلياة املُدركة،
واليت حتوي متغريات مثل :التوظيف االجمتايع؛ والتوظيف اليحص؛ وإدراك األدوار املختلفة .ولقد
سبقهم ريتشاردز وسيجلر ( )Richards & Siegler, 1986اللذان ّ
ركزا عىل مدى تأثر نوعية احلياة مبدي
ينبه وي
فهم األطفال ملفهوم احلياة ،ومدي االستدالل اخلاص باملوضوعات غري املألوفة لدهيم ،هذا فميا ِّ
ٍ
ٍ
مهمة بنوعية حياة األطفال ،مثل التعمل ،وللهو ،واللعب،
متغريات
وليوجن ( )Wei & Leung, 1998إىل
لدرجة تأثر نوعية احلياة مبدي تقدم تقنية الوسائط اإلعالمية يف امتالكها واستخدامها ،ومدى حتقيق
وينوه دراكر وآخرون
املتعة الخشصية من خالهلا ،وهذا يدخل مضن نظام نوعية احلياة املدركة ذاتيًا.
ِّ
متغيات أخرى ،مكدى الشعور بالضبط االجمتايع،
( )Drukker, Kaplan, Feron, & Van, 2003بأمهية
ِّ
جانب آخر لنوعية حياة
وعالقات اجلرية ،واملاكنة االقتصادية واالجمتاعية ،واليت ميكن أن تؤثر يف
ٍ
الطفل ،وهو اجلانب اليحص.
مبستغرب أن تؤثر تلك املتغريات الصح ّية واملادية عىل نوع ّية احلياة ،حيث يسوق راهيت
وليس
ٍ
وسرييج ( )Rahty & Sirgy, 2000دلي ً
ال عىل ذلك ،حني يشريان إىل أن الرضا عن براجم الرعاية الصحية
ُ
يؤثر عىل مدى الرضا عن املجمتع ،ومن مث فإن لذلك تأثريًا عىل نوعية احلياة املدركة لدى األطفال ،ناهيك
عن ارتباط أسلوب احلياة بنوع ّيهتا ،وهذا ما ّ
أكدته دراسات عدة ،مثل دراسة تشن وآخرين (Chen, et
عينة قوامها ( )7887طف ً
ٍ
ال يف اليابان مبدى
 )al., 2005لدى
معري تراوح بني  13-12عامًا ،حيث ُلوحظ
ٍ
ارتباط جوهري موجب بني املتغري ّين.
ومثة دليل آخر عىل تأثر منايح نوعية احلياة معومًا بنوعية احلياة الصحية لألطفال يسوقه
رامجل وآخرون ( ،)Rajmil, Alonso, Berra, & Ravens-Sieberer, 2006واليت خلصت إىل أن نوعية
احلياة ضعيفة املستوى لدى األطفال ترتبط بضعف حسن املرام اليحص واجلمسي واملادي ،مثملا ترتبط
ِّ
بتدن مستوى البيئة املدرسية .ومثة دليل ثالث يف تايالند عىل أمه ّية متغريات البيئة املدرسية ،حيث

انهتت دراسة جريوجانكول وآخرون ( )Jirojanakul, Skevington, & Hudson, 2003إىل أن نوعية حياة
األطفال يف سن املدرسة تتأ ّثر بدخل األب ،ومستوى تعلميه ،ونوع املدرسة ،وحىت نوعية املواصالت
املستخدمة لملدرسة ذهابًا وإيابًا ،والوقت اإلضايف املستغرق يف الدراسات اإلضافية ،وطبيعة ثقافة
مكتغري يف الدراسة.
البيئة (ريف /حرض) ،عالو ًة عىل تو ّقعات األطفال االجمتاعية والبيئية
ٍ

الدراسات السابقة:
الـمحور األول :دراسات تتعلق بتقنني مقاييس نوعية حياة األطفال:
ومهنا دراسة روداري وآخرين ( ،)Rodary, Pezet-Langevin, & Kalifa, 2001واليت عنيت
حصة األطفال ( ،)Che-cf87بوصفها أحد جماالت نوعية احلياة ،ودراسة باتيا وزمالئه
بتقنني استبانة
ّ
( ،)Bhatia, et al., 2004واليت اضطلعت بتقنني مقياس نوعية احلياة ملينيبولس ما نشرت /صورة
عينة قوامها ( )643طف ً
ٍ
معري تراوح ما بني
ال مبدى
الشباب ( ،)MMQL-yfحيث مت تقنني األداة عىل
ٍ
( )12-8عامًا ،ودراسة رامجل وآخرين ( ،)Rajmil, Herdman, & Sanmamed, 2004واليت استعرضت
حتليليًا دراسات استبانة الصحة املتعلقة بنوع ّية حياة األطفال واملراهقني ( ،)HRQOLودراسة فيكيس
وآخرين ( ،)Fekkes, et al., 2000واهلادفة إىل تقنني استبانة تابكول ( )TAPQOLجلودة حياة أطفال
ٍ
ٍ
ٍ
ألطفال تراوحت أمعارمه ما بني ()5-1
أرسة
عينة قوامها ()483
مفردة عىل
ما قبل املدرسة ذات الـ ()43
ٍ
أعوام ،وهلا صورة أخرى سابقة عهنا استخدمها فرييزب وآخرون (& Verrips, Vogles, Koopmaam,
ٍ
لغات ،مهنا النخسة الصينية اليت قام
 )Nicolet, 1999حتتوي عىل ( )56مفردة ،ومت ترمجهتا إيل عدة
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عينة قوامها ( )288طف ً
ٍ
ال ،ودراسة
بتقنيهنا يل وزمالؤه ( )Lee, Chien, YLKO, Chou, & Tai, 2005عيل
واملكونة
فارين وآخرين ( )Varni, Seid, & Rode, 1999لتقنني قامئة نوع ّية حياة األطفال (،)PEDSQl
ّ
عينة قوامها ( )291طف ً
ٍ
ال ،وهناك تقنني آخر هلا قام به ماه وزمالؤه (Mah, Fung,
من ( )23مفردة ،عىل
عينة قوامها ( )104طف ً
ٍ
ال ومراهقًا ،إىل غري ذلك من األدوات ،والدراسات
 )Tough, & Verhoef, 2006عيل
اليت عنيت بتقنيهنا ،بقصد إثراء املعلومات ،وتوفري البيانات المكية والكيفية اخلاصة مبقاييس نوعية
ّ
يتجل نشاط حبيث يف تقنني مثل هذه األدوات عىل الصعيد العاملي،
حياة األطفال ،ومن هذه الدراسات
ميثل حاضن ًة ملسار الدراسة.

الـمحور الثاني :دراسات تتصل بالفروق بني اجلنسني يف نوعية حياة األطفال:
هناك الدراسات اليت خلصت إىل أن الذكور أكرث شعورًا وإدرا ً
اك لنوعية احلياة مقارنة باإلناث ،ومهنا
عينة قوامها ( )226طف ً
ٍ
ال
دراسة وارسكربجر وآخرين ( ،)Warschburger, et al., 2004واليت ُأجريت عيل
معري يرتاوح ما بني ( )16-8عامًا ،ودراسة ستوبر ( ،)Stauber, 2005واليت مت تطبيقها
ومراهقًا مبدى
ٍ
ً
معري تراوح بني ( )13-8عامًا ،ودراسة بيرتسن وآخرين (Petersen,
مبدى
ال
طف
()78
قوامها
عيل عينة
ٍ
عينة قوامها ( )295طف ً
ٍ
معري تراوح بني (-8
ال مبدى
 ،)Schmidt, & Bullinger, 2006واليت أجريت عىل
ٍ
 )16عامًا ،ودراسة ارينجتون  -ساندرز وآخرين (Arrington-Sanders, Yi, Tsevat, Wilmott, & Britto,
ٍ
ٍ
خمتلفة من األطفال واملراهقني تراوحت أمعارمه من ( )18-10عامًا.
عينات
 ،)2006واليت ُأجريت عيل
ناحية أخرى ،تتوافر الدراسات اليت انهتت إىل أن اإلناث أكرث شعورًا وإدرا ً
ٍ
اك لنوع ّية احلياة
ومن
مقارن ًة بالذكور ،ومهنا دراسة جريوجانالك وزمالئه (،)Jirojanakul, Skevington, & Hudson, 2003
عينة قوامها ( )498طف ً
ٍ
معري يرتاوح بني ( )8-5أعوام ،ودراسة سلفاديوراي
ال مبدى
واليت ُأجريت عىل
ٍ
ُ
ً
ٍ
عينة قوامها ( )148طفال بواقع
وآخرين ( ،)Selvadurai, Blimkie, & Cooper, 2004واليت أجريت عىل
( )73ذكرًا و( )75أنىث.
مث جاءت دراسات أخرى ِّ
ٍ
جوهرية بني اجلنسني يف جودة حياة األطفال ،ومن
فروق
تؤكد عدم وجود
ٍ
عينة قوامها ( )66طف ً
ٍ
ال
أمثلهتا دراسة مارياج واكمزن ( ،)Marriage & Cummins, 2004واليت متت عىل
ٍ
عينة قوامها ()3800
معري من ( )12-5عامًا ،ودراسة سوري ( ، )Soori, 2004واليت ًأجريت عىل
مبدى
ٍ
إيراين مبدى معري تراوح بني ( )12-6عامًا ،ودراسة باستيانسن وآخرين (Bastiaansen, Koot,
طفل
ٍ
ٍ
عينة قوامها ( )126طف ً
ٍ
ال تراوحت أمعارمه بني ( )19-7عامًا،
 ،)& Ferdinand, 2005واليت ُطبقت عيل
عينة قوامها ( )1363طف ً
ٍ
ال
ودراسة جن وزمالئه ( ،)Ng, Lim, Jin, & Shinfuky, 2005واليت ًأجريت عىل
تراوحت أمعارمه من ( )15-10عامًا.
ٍ
بصورة أوسع خارج نطاق العامل
ويتضح من الدراسات السابقة أن أدوات التقنني قد شاعت
العريب ،وهذا أمر ِّ
يؤكد أمهية إجراء دراسة ملقاييس نوعية احلياة لدى األطفال يف البحرين ،مكا أن
مسألة الفروق بني اجلنسني ،ومدى واجتاه جوهريهتام ،مل ُتسم بعد ،لكن هذه الدراسة تنحو باجتاه
االفرتاض الذي يشري إىل أن الذكور أكرث إدرااك وشعورًا بنوعية احلياة مقارنة باإلناث.

عينة الدراسة:
بلغ إمجايل العينة ( )500طفل مبدارس مملكة البحرين ،ولقد اختري أفراد العينة عشوائيًا من ع ّدة
مدارس إعدادية مناصف ًة بني اجلنسني ،وتراوحت أمعار األطفال بني ( )15-13عامًا.

أدوات الدراسة:
مقياس كيومنز لنوعية حياة األطفال ( ،)COM.QOLS-sv-5 ed.وهو من إعداد روبرت كيومزن
( ،)Cummins, 1997ويص ُلح ألطفال املدارس .ويذكر اكمزن يف تقدميه هلذا املقياس أنه من املالحظ وجود
ٍ
ٍ
منتقاة من الناس ،خاص ًة فميا يتعلق
مجموعات
كثري من األدوات واملقاييس اليت مت تطويرها لتناسب
بإجراءات مالحظة الظروف الصحية ،واحلاالت الطبية ،لذلك أتت مثل هذه املقاييس غري مناسبة لعامة
الناس ،فض ً
ال عن أن املقاييس األكرث معومي ًة مهنا ال تص ُلح أيضًا مع لك قطاعات املجمتع ،وألن بعضها
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ٍ
مما يصعب ويعيق
أيضًا اهمت جبامعات
فرعية من األفراد ،مثل فائت ذوي اخللل املعريف ،واألطفالّ ،
معلية التعممي املعياري عىل عامة الناس.
ّ
ٍ
ٍ
فرعية من الناس ،متخذًا
مجاعة
أي
لذا جاء هذا املقياس احلايل
ليحل تلك املشلكة ،حيث إنه يناسب ّ
ثالث صور ،وىه:
 - 1الصورة األولـى - )Com.Q.O.L (A( :للراشدين.
 - 2الصورة الثانية - )Com.Q.O.L (I( :لذوى االحتياجات اخلاصة واإلعاقات املعرفية.
 - 3الصورة الثالثة - )Com.Q.O.L (S( :لألطفال من ( )18-11عامًا.
ٍ
ٍ
ٍ
وذاتية يف آن واحد ،للك مهنا سبعة
موضوعية
طبيعة
ويتبع املقياس تعريفًا لنوعية احلياة ذي
أبعاد ،يه:
( )1حسن املرام املادي ( )2الصحة ( )3اإلنتاجية ( )4املو ّدة ( )5األمان (ُ )6حسن املرام االجمتايع
(ُ )7حسن املرام االنفعايل.
وتتعلق األبعاد املوضوعية بالقياسات الثقافية ُ
حلسن املرام املوضويع ،يف حني تتعلق األبعاد
الذاتية مبدى الرضا واإلشباع ألمهية تلك األبعاد للفرد.

مزايا محتويات املقياس:
متعدد األبعاد ،حيث يوجد اتفاق يف هذا املجال عىل أن املقاييس األكرث
 - 1ميتاز املقياس احلايل بأنه
ِّ
املكونات املنفصلة للظاهرة املقاسة ،حىت وإن اكنت طبيعة الظاهرة
بني
توحد
ِّ
نفعًا وفائدة يه اليت ِّ
دقيق ًة أو متداخل ًة.
باملكونات املوضوعية،
 - 2أن املقياس احلايل متعدد احملاور ،ولذلك فل ُه صورتان منفصلتان؛ تعىن األوىل
ِّ
باملكونات الذاتية ،وهذا ثابت يف أدبيات هذا املجال ،عىل الرمغ من االرتباط الضعيف بيهنام،
والثانية
ِّ
مثل االرتباط الضعيف بني الصحة اجلمسية ،والصحة املدركة.
ويع ُد املقياس متعدد احملاور أيضًا بالنسبة للقياسات الذاتية ،حيث ُيق ّدر لك جمال أو ُبعد عىل
حده وفقًا ملدى أمهيته لدى الفرد ،ومدى رضاه عنه ،ومثة ارتباط جوهري إجيايب بني األمهية والرضا،
مع إماكن تقدير مستوى األمهية بوصفها عامل وزن ذايت للك جمال وذلك حباصل رضب األمهية ×
الرضا ،عملًا بأن أول طبعة لملقياس ظهرت عام ( ،)1991مث توالت الطبعات اليت رويع فهيا اإلضافة
واحلذف والتعديل لألفضل.
ٍ
ٍ
ٍ
 - 3أن املقياس ميكن استخدامه مع أية ٍ
عينة من األطفال ،وهذه املزية تنطبق
مجموعة أو
رشحية أو
فئة أو
عىل نخسة الراشدين أيضًا.
 - 4أن املقياس يمتتع خبصائص سيكومرتية جيدة (.)Cummins, 1997: 6 - 8

صدق وثبات املقياس:
تبي متتع املقياس
 - 1الصدق :من خالل ( )16دراسة لملقياس قام هبا كيومزن مبفرده ،ومع آخرينّ ،
بصدق حمتوى مرتفع ،وكذلك صدق البناء ،حيث بلغت معامالت االرتباط مع مقياس رينولدز وريمكوند
املعدل لقلق األطفال الرصحي ( ،)RCMAS( )1985وقامئة مسح خماوف األطفال ،إعداد جولدن وكنج
مدى تراوح من ( 0.13 -إىل  ،)0.47وكذلك احلال مع مقياس ريكر ( )1992املع ّدل لربوفيل جتاه
(،)1992
ً
احلياة ،حيث تراوحت قمي معامالت االرتباط ما بني ( .01 -إىل  ،)0.61ولكها معامالت تشري إىل صدق
املقياس.
 - 2الثبات :حيث تراوحت معامالت ثبات ألفا من ( ،)0.70 - 0.30وكذلك تراوحت معامالت ثبات االستقرار
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بإعادة االختبار ما بني ( ،)0.88 - 0.40ويالحظ اخنفاض معامالت الثبات لدى بعض أبعاد املقياس ،وذلك
لدى عينات كثرية تراوحت بني ( )70 - 52مفحوصًا.

نتائج الدراسة:
ً
أوال  -عرض نتائج السؤال األول:
املطور يف الدراسة احلالية
ينص السؤال األول عىل ما يأيت« :هل تشمتل البنية العاملية لملقياس
ّ
ّ
وعامل آخر لنوعية احلياة الذاتية؟».
املوضوعية،
احلياة
بنوعية
يتعلق
عام
عامل
عىل
ٍ
ٍ
املكونات األساسية
ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم الباحث أسلوب التحليل العاميل (طريقة
ِّ
هلوتلنج) وتدوير احملاور املتعامد بطريقة الفارمياكس لاكيزر ،حيث أسفرت النتاجئ عن ثالثة عوامل
أساسية يوحضها اجلدول رمق (:)1
عامل منها (ن=)500
التشبعات على كل
جدول ( )1أبعاد (عوامل) مقياس نوعية احلياة وقيم
ٍ
ّ
العـامل األول
األبعاد

العـامل الثاني
التشبعات
األبعاد

التشبعات

اإلنتاجية (الذاتية)

.750

حسن المرام االجتماعي (الذاتي)

.739

المودة
(الموضوعية)
األمان (الموضوعي)

العـامل الثـالث
التشبعات
األبعاد

.689

الصحة (الذاتية)

.748

.681

األمان(الذاتي)
حسن المرام
االنفعالي
(الموضوعي)

.550

حسن المرام االنفعالي (الذاتي)

.718

حسن المرام المادي
(الموضوعي)

.460

المــودة (الذاتية)

.687

حسن المرام المادي (الذاتي)
األمـــــان (الذاتي)
الجــذر الكــامن
نسـبة التبـــاين

.516
.486
2.69
%19.23

.547

حسن المرام
االنفعالي
(الموضوعي)

.344

الجــذر الكــامن

1.30

الجــذر الكــامن
نسـبة التبـــاين

1.33
%9.55

نسـبة التبـــاين

%9.33

فقد أسفر التحليل أو ًال عن استخراج مخسة عوامل ،مت حذف اثنني مهنا ،ومها العامالن الرابع
جوهرية حكد أدىن ،ومن ََّ
ٍ
ث
تشبعات
أي مهنام عىل ثالثة
واخلامس لعدم جوهريهتام ،حيث مل حيتو ِ ّ
ٍ
مت استبعادمها ،واإلبقاء فقط عىل العوامل الثالثة املتبقية وفقًا حملك جوهرية العامل عىل احتوائه
ثالثة تشبعات جوهرية ،وعىل حمك جوهرية التشبعات العاملية (≥  ).30وبلغت نسبة التباين العاميل
املُستقطب من خالل العوامل الثالثة املذكورة ( ،)% 38.13ويتضح من اجلدول رمق ( )1أن ال ُبنية العاملية
لملقياس حتتوى عىل العوامل اآلتية:
 - 1العامل األول :نوعية احلياة الذاتية.
 - 2العامل الثاين :نوعية احلياة املوضوعية.
 - 3العامل الثالثُ :حسن املرام االنفعايل املوضويع واجلودة الذاتية للصحة واألمان.

ثاني ًا  -عرض نتائج السؤال الثاني:
خبصائص
املطور يف الدراسة احلالية
ينص السؤال الثاين عىل ما يأيت« :هل يتصف املقياس
ٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
جيدة؟».
سيكومرتية
املطور عىل عينة
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت حساب صدق املقياس عن طريق تطبيق املقياس
ّ
17

مجلة الطفولة العربية

العدد السابع والستون

اخلصائص السيكومترية ملقياس نوعية احلياة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية...

استطالعية قوامها ( )50طف ً
ال ،اختريت عشوائيًا من العينة األساسية البالغ قوامها ( )500طفل ،وباملدى
العمري ذاته ،واجلدول رمق ( )2يوحض معامالت صدق االتساق الداخيل:
املطور (ن = )50
جدول ( )2معامالت صدق االتساق الداخلي للمقياس
ّ

معامالت صدق االتساق الداخلي
أبعاد نوعية الحياة
حسن المرام المادي
الصحة
اإلنتاجية
المودة
األمان
حُ سن المرام المجتمعي
حُ سن المرام االنفعالي

جودة الحياة الموضوعية

جودة الحياة الذاتية

ر

الداللة

ر

الداللة

.270
.345
.088
.375
.443
.794
.246

.05
.01
---. 01
.001
.001
---

.644
.339
.793
.702
.630
.671
.712

.001
. 01
.001
.001
.001
.001
.001

ويتضح من اجلدول رمق ( )2أن مجيع أبعاد املقياس بشق ّيه املوضويع والذايت صادقة
وحسن املرام االنفعايل)،
جوهريًا ،فميا عدا نوعية احلياة املوضوعية يف
ّ
بعديا (اإلنتاجيةُ ،
حيث مل يصال ملستوى الداللة اإلحصائية ،أي أن هذا الشق صادق بنسبة ( ،)% 71.42أما
الشق الذايت فهو صادق بنسبة ( .)% 100أما بالنسبة ملعامالت ثبات املقياس ،فقد مت حساهبا
ويبي اجلدول رمق ( )3معامالت ثبات
بفاصل زمين قدره أسبوع.
بطريقة إعادة االختبار
ّ
ٍ
االستقرار لملقياس:
جدول ( )3معامالت ثبات االستقرار بإعادة االختبار ملقياس نوعية احلياة (ن = )50
أبعاد نوعية الحياة

معامالت ثبات االستقرار

حُ سن المرام المادي
الصحـــــــة
اإلنتاجيــــــة
المــــــودة
األمــــــان
حُ سن المرام المجتمعي
حُ سن المرام االنفعالي
جمـــــــلة
الدرجة الكلية للمقيــــاس

جودة الحياة الموضوعية

جودة الحياة الذاتية

الداللة

الداللة

ر

0.001
0.793
0.01
0.791
0.01
0.683
. 01
0.968
0.001
0.949
0.001
0.982
0.01
0.961
0.01
0.968
س = 0.953

ر

.001
0.702
.01
0.624
.001
0.982
.001
0.947
.001
0.926
.001
0.798
.001
0.869
.001
0.923
الداللة = ((.001

مما يثبت حصة الفرض األول
ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت الثبات جوهريةّ ،
متامًا (فض ً
ال عن املعايري اليت مت حساهبا عىل العينة اللكية البالغ قوامها ( )500طفل.

ثالث ًا  -عرض نتائج السؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث عىل ما يأيت« :هل توجد فروق جوهرية يف أبعاد نوعية احلياة بني اجلنسني
ّ
(ذكور ،إناث) عىل املقياس؟».
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت إجراء حتليل التباين ألبعاد مقياس نوعية احلياة لألطفال ،وتدوين
اجلنسي يف أبعاد نوعية احلياة،
النتاجئ يف اجلدول رمق ( ،)4ومن مث إجراء اختبار (ت) للفروق بني
ّ
وتبويب النتاجئ يف اجلدول رمق (:)5
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جدول ( )4حتليل التباين ألبعاد مقياس جودة حياة األطفال (ن=)500
التباين
المتغيرات
حسن المرام المادي

الصحة

أبعاد نوعية الحياة الموضــوعية

اإلنتاجية

المودة

األمان

حسن المرام االجتماعي

حسن المرام االنفعالي

جملة

حسن المرام المادي

الصحة

أبعاد نوعية الحياة الذاتية

اإلنتاجية

المودة

األمان

حسن المرام االجتماعي

حسن المرام االنفعالي

جملة

جملة نوعية الحــياة

مصدر التباين

مجموع المربعات

دح

متوسط المربعات

بين المجموعات

.098

1

0.098
1.807

داخل المجموعات

899.924

498

جملة

900.022

499

بين المجموعات

1292.832

1

1292.832

داخل المجموعات

964.616

498

19.375

جملة

10941.448

499

بين المجموعات

0.008

1

0.008

داخل المجموعات

2997.792

498

6.020

جملة

2997.792

499

بين المجموعات

1.922

1

1.922

داخل المجموعات

3102.628

498

6.230

جملة

3104.550

499

بين المجموعات

2.888

1

2.888

داخل المجموعات

2815.912

498

5.654

جملة

2818.800

499

بين المجموعات

1280.000

1

1280.800

داخل المجموعات

65713.200

498

131.954

جملة

66993.200

499

بين المجموعات

17.298

1

17.298

داخل المجموعات

6263.252

498

6.553

جملة

6280.550

499

بين المجموعات

19.602

1

19.602

داخل المجموعات

89408.420

498

179.535

جملة

89428.022

499

بين المجموعات

61.250

1

61.250

داخل المجموعات

1186.612

498

2.383

جملة

1247.862

499

بين المجموعات

1.800

1

1.800

داخل المجموعات

948.768

498

1.905

جملة

950.568

499

بين المجموعات

8.712

1

8.712

داخل المجموعات

1282.136

498

2.575

جملة

1290.848

499

بين المجموعات

2.048

1

2.048

داخل المجموعات

1633.144

498

3.275

جملة

1633.192

499

بين المجموعات

6.962

1

6.962

داخل المجموعات

1001.156

498

2.010

جملة

1008.118

499

بين المجموعات

3.042

1

3.042

داخل المجموعات

1727.476

498

3.469

جملة

1730.518

499

بين المجموعات

1.682

1

1.682

داخل المجموعات

1910.996

498

3.837

جملة

1912.678

499

بين المجموعات

172.872

1

172.872

داخل المجموعات

27893.880

498

560.120

جملة

28066.752

499

بين المجموعات
داخل المجموعات

76.05
126774.50

1
498

جملة

126850.55

499

19

76.050
254.567

"ف"

0.054

66.728

0.001

0.308

0.511

9.700

2.640

0.109

25.706

0.945

3.384

0.625

3.463

0.877

0.438

3.086

0.299

الداللة

ــ

0.001

ــ

ــ

ــ

0.002

ــ

ــ

0.001

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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جدول ( )5نتائج اختبار (ت) للفروق بني اجلنسني يف أبعاد جودة احلياة (ن=)500
(ت)

أبعاد نوعية الحياة الذاتية

أبعاد نوعية الحياة الموضــوعية

المتغيرات

إناث (ن=)250

ذكور (ن=)250

(ت)

الداللة
ـــ

م

ع

م

ع

حسن المرام المادي

7.88

1.33

7.85

1.35

.23

الصحة

17.95

3.94

14.74

4.81

8.17

* .001

اإلنتاجية

10.82

2.57

10.81

2.32

0.36

ـــ

المودة

11.13

2.74

11.00

2.22

0.56

ـــ

األمان

11.24

2.45

11.39

2.29

0.72

ـــ

حسن المرام االجتماعي

15.24

11.72

18.44

11.24

3.12

حسن المرام االنفعالي
جملة

**.002

9.55

2.34

9.18

2.75

1.63

83.83

13.97

83.43

12.79

0.33

حسن المرام المادي
الصحة

9.97

1.75

10.67

1.30

5.07

**.001

10.63

1.29

10.75

1.45

0.97

ـــ

اإلنتاجية

9.82

1.69

10.08

1.50

1.84

ـــ

المودة

10.14

1.93

10.26

1.68

0.79

ـــ

األمان

10.42

1.55

10.66

1.26

1.86

ـــ

حسن المرام االجتماعي

9.23

1.80

9.08

1.92

0.94

ـــ

حسن المرام االنفعالي

10.32

1.75

10.20

2.14

0.66

ـــ

1.76

ـــ

جملة

70.54

7.99

71.72

6.93

جملة نوعية الحياة

154.38

16.70

155.16

15.16

.55

* القمية دالة لصاحل الذكور **  .القمية دالة لصاحل اإلناث   .

السابقي ،ميكن مالحظة تطابق نتاجئ اختباري (ف ،ت) حيث إن الفروق جوهرية فقط
اجلدولي
ومن
ّ
ّ
وحسن املرام االجمتايع)،
يف ثالثة أبعاد ،اثنان مهنا يتعلقان بنوعية احلياة املوضوعية ويه( :الصحةُ ،
(حسن املرام املادي).
والبعد الثالث يتعلق بنوعية احلياة الذاتية ،وهوُ :

مناقشة نتائج الدراسة:
يتضح من نتاجئ البحث احلايل أن الصورة البحرينية ملقياس جودة احلياة لألطفال تمتتع ببنية
عاملية جيدة ،حيث إن املقياس يقيس العوامل اآلتية:
 - 1العامل األول :نوعية احلياة الذاتية.

 - 2العامل الثاين :نوعية احلياة املوضوعية.

 - 3العامل الثالثُ :حسن املرام االنفعايل املوضويع واجلودة الذاتية للصحة واألمان.

مكا أن املقياس ّ
املطور يمتتع خبصائص سيكومرتية جيدة ،وذلك من خالل ارتفاع قمي الصدق
والثبات لملقياس .وإذا لوحظ اخنفاض بعدين من األبعاد السبعة يف صدق االتساق الداخيل فهذا أمر
له مربره ،فالنخسة األمريكية ذاهتا اعرتاها بعض االخنفاض يف الصدق والثبات ،وهذا أمر وارد عىل
حد قول الباحث يل وآخرين ( )Lee, Chien, YLKO, Chou, & Tai, 2005الذين أقروا بأن صدق مقاييس
جودة حياة األطفال وثباهتا يع ّد ضعيفًا نسبيًا إذا ما قورن مبقاييس أخرى.
املطور فإن اجتاهات داللة الفروق لصاحل
اجلنسي عىل أبعاد املقياس
أما بالنسبة للفروق بني
ّ
ّ
عدي حسن املرام
الذكور يف ُبعد الصحة مما يتسق متامًا مع الفرض الثاين ،أما اجتاهات الفروق يف ُب ّ
االجمتايع ،وحسن املرام املادي فقد اكنتا لصاحل اإلناث مما يتعارض مع الفرض .أي أن الفرض الثاين
قد ثبتت حصته بنسبة ( ،)% 6.25حيث توافرت داللة واحدة لصاحل الذكور من مجلة ( )16متغريًا.
وعىل الرمغ من ضآلة نسبة حتقق مصداقية الفرض الثاين ،فإن لك نتيجة هلا ما يدمعها من تراث
الدراسات السابقة ،إال أن البحث أبرز ثالث نتاجئ مهمة ،ويه:
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أ  -وجود فروق جوهرية لصاحل الذكور.
ب -وجود فروق جوهرية لصاحل اإلناث.

ج  -عدم وجود فروق جوهرية بني اجلنسني.

والنتيجة األوىل تدمع نتاجئ دراسات عدة مثل :دراسة وارسكربجر وآخرين (Warschburger,
 ،)et al., 2004ودراسة ستوبر ( ،)Stauber, 2005ودراسة بيرتسن وآخرين (& Petersen, Schmidt,
 ،)Bullinger, 2006ودراسة ارينجتون  -ساندرز وآخرين (& Arrington-Sanders, Yi, Tsevat, Wilmott,
 ،)Britto, 2006وغريها من الدراسات ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل طبيعة التنشئة االجمتاعية للذكر،
حىت وإن اكن طف ً
ال ،يف املجمتع البحريين.
أما النتيجة الثانية فتؤيدها أيضًا نتاجئ دراسات عديدة ،مثل :دراسة جريوجانالك وزمالئه
( ،)Jirojanakul, Skevington, & Hudson, 2003ودراسة سلفاديوراي وآخرين (Selvadurai, Blimkie,
 ،)& Cooper, 2004وغريها .ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل ميل األرسة العربية إىل تدليل اإلناث أكرث،
والتلطف يزيد من إدراك األنىث جلودة حياهتا ،فض ً
ّ
ال عن اسهتدافها املسمتر إلجعاب
وهذا التدليل
اآلخرين ومهاداة اآلخرين هلا ومؤانسهتا.
وفميا يتعلق بالنتيجة الثالثة ،فتدمعها نتاجئ دراسات عديدة مثل :دراسة مارياج واكمزن
( ،)Marriage & Cummins, 2004ودراسة سوري ( ،)Soori, 2004ودراسة باستيانسن وآخرين
( ،)Bastiaansen, Koot, & Ferdinand, 2005ودراسة جن وزمالئه (Ng, Lim, Jin, & Shinfuky,
 ،)2005وغريها .ولعل السبب يف ذلك ُيعزى إىل طبيعة اخلصائص العمرية ملرحلة الطفولة ،وما
يعرتهيا من قصور يف اإلدراك ،وتغريات متبادلة متفاعلة تعرتي الذكور واإلناث معًا ،وبذلك ُتى
ٍ
ٍ
ٍ
مقبلة من املراهقة أو الرشد ،شأهنا يف
سنوات
جوهرية ،يك ال تتضح إال يف
فروق
ما بيهنام من
ٍ
ذلك شأن كثري من الظواهر النفسية.

التوصيات والبحوث املقترحة:
املطور يف الدراسة احلالية
يف ضوء نتاجئ الدراسة احلالية ،يويص الباحث باستخدام املقياس
ّ
ٍ
مزيد من البحوث املتعلقة بأدوات
لقياس نوعية احلياة لدى األطفال يف الدول العربية ،ويقرتح إجراء
أخرى لنوعية حياة األطفال األسوياء واملرىض والفائت اخلاصة ،وعقد مقارنات عرب ثقافية ،والقيام
بدراسات تدخل ّية لتحسني نوعية حياة األطفال يف الدول العربية.
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتبارا ً من العدد ( )33ـ ديســمبر  2007وفقا ً
للمحــاور اآلتية ،والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة ،وســيكون 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 يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصا ً ألي مــن احملاور
املذكورة ،هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعا ً لألبحاث والدراسات
املقدمة ،على أن تكون تلك األبحاث وفقا ً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على
موقع اجلمعية اآلتيwww.ksaac.org :

آملني اســتجابتكم الكرمية ،مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي 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 :
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العربية
مجلة

دعوة إلى الباح�ني العرب
للمشاركة في املرحلة ال�ال�ة
من مشرو Ÿمبار„ العبد الله املبار„ الصباÕ
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 تاري aاملوافقة 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 Ôتقبل 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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هدفت الدراسة إىل حتديد ومعرفة الفروق يف مستويات نوعية احلياة وأبعادها لدى فائت الطلبة
املوهوبني ،ومعرفة طبيعة العالقة بني أبعاد نوعية احلياة وبني مستويات أداء الطلبة املوهوبني عىل حماكت
اإلبداع والذاكء والتحصيل األاكدميي يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت .وتكونت عينة الدراسة من ( )142طالبًا
من طلبة الصف احلادي عرش .واتبعت الدراسة املهنج الوصيف ،ومت استخدام اختبارات تورانس للتفكري اإلبدايع
واختبار املصفوفات املتتابعة لرافن وجسالت التحصيل األاكدميي كأدوات للكشف عن فائت املوهوبني واستخدام
الصيغة العربية املخترصة ملقياس نوعية احلياة الصادر عن منمظة الصحة العاملية كأداة للدراسة .وتوصلت
الدراسة إىل متزي فائت الطلبة املوهوبني رفيع بنوعية احلياة ،وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات
أبعاد نوعية احلياة بني فائت الطلبة املوهوبني يف البعد االجمتايع والبعد البييئ ،وإىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مستويات أبعاد نوعية احلياة لدى لك فئة من فائت الطلبة املوهوبني ،وإىل وجود عالقة ارتباطية بني
مستوى أداء الطلبة املوهوبني ومرتفيع اإلبداع ،ومرتفيع الذاكء ،ومرتفيع التحصيل األاكدميي عىل حمك اإلبداع
مع مستوى البعد النفيس لنوعية احلياة ،ووجود عالقة ارتباطية بني مستوى أداهئم عىل حمك الذاكء مع مستوى
البعد اجلمسي والبعد االجمتايع لنوعية احلياة ،ووجود عالقة ارتباطية بني مستوى أداهئم عىل حمك التحصيل
األاكدميي ومستوى البعد البييئ لنوعية احلياة.

Assessment of the Quality of Life of the Gifted Students in the
Secondary Stage in the State of Kuwait
Larabi Benlafkih
Professor of cognitive Neuroscience
and Neuropsychology
Gifted Education Section

Fatima A. AL-Jasim
Assistant Professor in gifted
student
Gifted Education Section

Othman Y. ALthuwaini
Master’s Student, Gifted
Education Section

College of Graduate Studies, Arabian Gulf University – Kingdom of Bahrain

Abstract
The study aimed at identifying and knowing the differences in the levels of the quality of
life among different types of gifted students, knowing the nature of the relationship between the
dimensions of the quality of life and the levels of performance of gifted students on measures of
creativity, intelligence and academic achievement in secondary schools in Kuwait. The study’s
sample consisted of (142) eleventh grade students. The descriptive method was used, and the
results showed that gifted students had high levels of the quality of life, and that there were
statistically significant differences in the levels of the dimensions of the quality of life between
types of gifted students in the social and environmental dimensions of the quality of life.
Moreover, there were statistically significant differences in the levels of the dimensions of the
quality of life among all types of gifted students. Also, there was a correlation between the level
of performance of gifted students and high creativity, high IQ and high academic achievement.
A correlation between high grades on the scale of creativity and the level of the psychological
dimension of the quality of life was also detected.

(*) جزء من رسالة املاجستري اليت حصل علهيا الباحث األول من جامعة اخلليج العريب ،عام .2013
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املقدمة:
هيمت عمل النفس اإلجيايب بفروعه املختلفة باخلربات اإلجيابية اليت حتقق الرفاهية
الذاتية وجودة لإلنسان يف حياته ،وخصائص وممزيات الخشصية اإلجيابية من تنظمي للذات
والتكيف مع احمليط وما يتطلب من أداء فيه ،ومل يغفل كذلك السياق االجمتايع اإلجيايب يف
املجمتع واألنشطة التطوعية اليت تعزز التفاعل االجمتايع من أجل حتقيق السعادة الذاتية
والسعادة يف تكوين العالقات اإلجمتاعية ،وتوجيه الذات وإدارهتا من أجل بناء خشصية
متاكملة بني العقل والوجدان (عويس.)2006 ،
ومت دجم بعض مفاهمي عمل النفس اإلجيايب يف مفهوم نوعية احلياة .مث مت تناول هذا
املفهوم يف أكرث من عمل ملا له من األمهية الكبرية يف خلق حياة إجيابية لإلنسان ،فقد مت
التطرق له من خالل اجتاهات نظرية ثالثة كربى تعترب كأطر نظرية ملفهوم نوعية احلياة.
فاالجتاه االجمتايع واألنرثوبولويج الذي برز يف كتابات ماركس  Marksحني تلكم عن
مفهوم احلياة عند الطبقات االجمتاعية املختلفة ،ويعمتد هذا االجتاه عىل استخدام املوارد
املتوافرة والرثوات يف تأمني الرفاهية لملجمتع من خالل احلد من الكوارث من جهة ،ومواجهة
الضغوطات واالضطرابات االجمتاعية من جهة أخرى .ويف فرتة ما قبل الستينيات من القرن
املايض اكن االهمتام بالمك أكرث من الكيف يف تركيبة املجمتعات ،أي اكن هيمت مبقدار انتقال
املجمتع حنو حياة الرتف وما يتوافر لدية من ثروات اقتصادية ومستويات عالية يف الدخل
االقتصادي ،ولكن بعد فرتة الستينيات ظهر مفهوم نوعية احلياة لهيمت بكيفية حتقيق الرفاهية
يف ظل توافر اإلماكنيات االقتصادية القليلة أو الكثرية بنا ًء عىل املشاهدات املضادة لفكرة
المك السائدة يف الفرتة املاضية ،وبرزت يف هذا االجتاه عدة مفاهمي لنوعية احلياة مهنا ما
يتعلق بالوظيفة اليت يؤدهيا الفرد يف املجمتع ،ويعد تعريف منمظة اليونسكو تعريفًا شام ً
ال
حني ذكر أن نوعية احلياة يه مفهوم شامل حيتوي عىل اإلشباع املادي للحاجات واإلشباع
املعنوي الذي حيقق الرضا عن احلياة ،ومفاهمي تتعلق بالعوامل واملتغريات اليت تؤثر بنوعية
احلياة اكلدخل االقتصادي واملستوى اليحص وجودة املسكن والثقافة العامة السائدة يف
املجمتع .ويعترب املستوى التعليمي مؤرشًا واحضًا ومه ً
ام عىل مستوى نوعية احلياة ،فلكام
عال وممتزي اكنت حياهتم تمتزي بنوعية أفضل (الغندور2005 ،؛
حظي األفراد مبستوى تعليمي ٍ
.)Wahl, Rustoen, Hanestad, Lerdal, & Moum, 2004
أما االجتاه النفيس ،فقد تناول مفهوم نوعية احلياة من خالل درجة إدراك الفرد للحياة،
وقدرته عىل التعبري عهنا من خالل تفاعله مع املتغريات املوضوعية اخلارجية ،كدخله
االقتصادي وتعلميه وحصته وسكنه عىل سبيل املثال .ويتحدد إدراك الفرد للحياة بنا ًء عىل
درجة أمهية لك متغري بالنسبة إليه ،وهذا ما سيشعره بالسعادة والرضا معا ميلكه من
خالل إدراكه الذايت لنوعية احلياة ،ويربط االجتاه النفيس بني مفهوم نوعية احلياة وبني
مفاهمي أخرى اكلسعادة والرضا والتفاؤل والتوافق والصحة النفسية والقمي ،ويعترب إشباع
احلاجات اإلنسانية يه لب وأساس تعزيز مفهوم نوعية احلياة ،حكاجة اإلنسان إىل احلب
والعاطفة واملاكنة واالحرتام واخلدمات ووسائل الراحة ،والقدرة عىل االتصال مع اآلخرين،
وحب المتلك (الغندور.)2005 ،
أما االجتاه الطيب الذي تناول مفهوم نوعية احلياة ،فقد اكن اهلدف منه مكا ذكر فورا
( Fora )1999هو وضع مقاييس تقيس مستوى نوعية احلياة من الناحية اإلمبرييقية عند
املرىض من أجل معرفة العالقة بني نوعية احلياة بأبعادها الذاتية واملوضوعية واملرض الذي
يصيب الفرد ،وتأثري املرض العضوي عىل البنية العقلية والنفسية لدى املريض ،وتعزيز
الوظائف االجمتاعية اليت تساعده عىل التغلب عىل ما يواجهه من أمراض.
وتشلك النظرة اإلجيابية للحياة من قبل األرسة وخصوصًا الوالدين بعدًا إجيابيًا كبريًا
يف حياة األبناء .مث تقوم املؤسسة التعلميية بإمكال نظرة احلياة اإلجيابية لدى الطالب من
خالل توفري بيئة تعلميية سلمية تتوافر فهيا اخلدمات واإلماكنات اليت حتد وتعاجل املشكالت
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النفسية اليت قد يواجهها الطالب يف حياته التعلميية .ويعد املجمتع مبؤسساته املختلفة
الدائرة األوسع اليت توفر املناخ اإلجيايب للحياة من خالل القمي والثقافة العامة .وهذا التأثري
اإلجيايب لألرسة واملدرسة واملجمتع يعزز من مفهوم احلياة للفرد بداي ًة من سنوات طفولته
األوىل (عبد الفتاح وحسني.)2006 ،
ومن اآلثار املرتتبة عىل الشعور بالتوافق والتكيف بصورة مثالية مع البيئة املدرسية
أو املجمتعية بروز عالمات التفوق والنضج العقيل لدى األفراد يف جماالت احلياة املختلفة.
وترتفع معدالت التفوق لكام اكنت القمي الخشصية اكحلسم ووضوح اهلدف ،والقمي االجمتاعية
مكساعدة اآلخرين واالستقاللية والتفاعل مع املعملني والزمالء عند الفرد مزتنة ،وكذلك فإن
املتفوق تظهر هيلع دالالت واحضة عىل إرصاراه ومثابرته من أجل حتقيق الكفاءة الذاتية
والصورة املوجبة لخشصيته بفضل التوافق الذي يعيش فيه (عبد اللطيف.)1999 ،
وعطفًا عىل الفائت اخلاصة اليت حتتاج إىل رعاية وتوجيه ،فإن فئة املوهوبني واملتفوقني
واألذكياء واملبدعني وإن اكنوا يمتتعون خبصائص عقلية وجمسية تؤهلهم للتعامل مع ما
يواجهونه من مواقف يف حياهتم ،إال أهنم تعرضوا للتجاهل غري املتعمد من قبل أولياء أمورمه
حني وثقوا باملوهوبني ثق ًة معياء يف حلهم ملشكالهتم واالعمتاد عىل أنفهسم من جهة ،ومن
جهة أخرى جتاهل املختصون يف عمل النفس واملوهبة إبراز املشكالت اليت تواجه املوهوبني
نفسيًا واجمتاعيًا ،واكتفوا بإبراز اخلصائص العقلية اليت متزيمه ظنًا مهنم أن النضج
الوجداين واالجمتايع يتالزم مع النضج العقيل .وهذا أمر غري حصيح ،فالنضج العقيل وإن
اكن مساعدًا لملوهوبني يف حل مشكالهتم فإنه قد يؤدي هبم إىل مواجهة مشكالت ال يواجهها
غريمه من العاديني ،فقد يواجهون بعض املشكالت يف البيئة واملجمتع واملدرسة ،وحىت
عىل صعيد اجلانب الخشيص بسبب حساسيهتم املفرطة .ومن هذا املنطلق جيب مد العون
لملوهوبني ومساعدهتم من أجل حتقيق التوازن يف المنو العقيل والوجداين واالجمتايع من
أجل حتسني إنتاجيهتم يف احلياة من خالل تعزيز مفهوم الذات لدهيم ومساعدهتم للوصول
إىل االستقاللية ،وتطوير سلوكياهتم يف التعامل مع بيئهتم وزمالهئم ،وخفض مشاعر العزلة
االجمتاعية من خالل براجم إرشادية (شقري.)2006 ،
ومن هنا تربز أمهية حتسني مفهوم نوعية احلياة لدى املوهوبني بأبعادها النفسية
واجلمسية واالجمتاعية والبيئية من أجل حتقيق الراحة واالستقرار واإلجيابية يف احلياة
ملن يمتزي بأحد جوانب املوهبة املختلفة اكملوهبة القيادية أو االجمتاعية أو العقلية أو حنوها
من املواهب املختلفة ،فقد ذكرت بريلستني ( )Perlstein, 2006أن املساحة اإلجيابية الكبرية يف
حياة األفراد الذين ميارسون الفنون ويتذوقون األدب بطريقة إبداعية جتعلهم يشعرون براحة
جمسية ونفسية ونوعية حياة عالية عندما يصلون إىل مرحلة الكرب حني يكونون شيوخًا.
ويتضح أن الرتاث العيمل الذي تناول مفهوم نوعية احلياة ،مل يتفق يف حتديد املصطلح
الذي يدل عىل املفهوم ،فقد مت استخدام مصطلح نوعية احلياة يف بعض الدراسات ،ومت
استخدام مصطلح جودة احلياة للتعبري عن نوعية احلياة يف دراسات أخرى ،فقد ذكر عبد
اخلالق ( )2008أن ترمجة مصطلح  Quality of Lifeإىل نوعية احلياة حيمتل أن يكون مستوى
احلياة جيد أو سيئ ،أما ترمجة املصطلح إىل جودة احلياة فإنه يقر بأن مستوى احلياة جيد
وممتاز عىل الرمغ من كونه سي َ
ائ ،وليس جيدًا .ويرى لك من أنور وعبد الصادق ( )2010أن
نوعية احلياة يه عبارة عن مقدار ما حيمله الفرد من تفاؤل باملستقبل ،وتساحم مع النفس
واآلخرين ،مما جيعل الفرد يشعر بسعادة ورضا عن حياته .واعمتد لك من أواد وفوروقانيت
( )Awad & Voruganti, 2012عىل مقدار ما مر به الفرد من خربات وجتارب إجيابية يف
اجلانب النفيس واالجمتايع والبييئ واجلمسي ،فلكام اكنت اخلربات اإلجيابية أكرث ارتفع
مستوى نوعية احلياة.
وتعزيزًا لدور اخلربات ،اهمتت دراسة ماكوي ( )2001مبعرفة أثر ضغوط احلياة اليت
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تؤدي إىل اختالل السلوك والتوافق الوظييف النفيس واالضطرابات النفسية عىل فائت من
املوهوبني ،واليت تؤثر عىل بعض متغريات الخشصية لدهيم( ،الصحة النفسية  -دافعية
اإلجناز -مستوى المطوح  -قوة األنا) ،ومعرفة أكرث املواقف الضاغطة اليت يتعرضون هلا.
وتكونت عينة الدراسة من ( )124موهوب يف اجلانب األديب و( )128موهوب يف اجلانب
األاكدميي و( 120موهوب يف اجلانب الريايض ،حيث مت توزيع املوهوبني يف لك جمال من
جماالت املوهبة حسب متغري ضغوط احلياة إىل مجموعتني (موهوبني مرتفيع الضغوط -
موهوبني منخفيض الضغوط) .وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
املوهوبني مرتفيع الضغوط واملوهوبني منخفيض الضغوط يف بعض متغريات الخشصية
(الدافع لإلجناز  -مستوى المطوح  -قوة األنا  -الصحة النفسية) لصاحل املوهوبني منخفيض
الضغوط.
بيمنا تطرقت دراسة غيث وبنات وطفش ( )2009إىل مصادر الضغوط اليت يعاين مهنا
الطلبة املوهوبون واملتفوقون يف املراكز الريادية ،والتعرف عىل اسرتاتيجيات التعامل معها،
وإجياد العالقة بني اإلسرتاتيجيات املتبعة يف مواجهة الضغوط وعالقهتا مبتغري النوع
اإلجمتايع .وتوصلت الدراسة إىل أن مصادر الضغوط اليت يتعرض هلا الطلبة املوهوبني
جاءت عىل الرتتيب اآليت( :املشاعر واالنفعاالت واملخاوف  -التحصيل الدرايس  -التخطيط
لملستقبل  -العالقات مع معيمل املدرسة واملركز الريادي  -العالقات مع الزمالء واألصدقاء -األمور
املالية واالقتصادية  -العالقات مع الوالدين واألخوة) ،وتوصلت الدراسة إىل اإلسرتاتيجيات
املتبعة يف مواجهة الضغوط اليت يتعرض هلا املوهوبون ويه مرتبة تنازليًا عىل النحو
اآليت (العدوان اللفظي واجلسدي  -الطرق املعرفية  -احلراكت اجلمسية  -البحث عن الدمع
اإلجمتايع  -ممارسة عادات معينة  -االسرتخاء  -التعبري عن املشاعر  -جتنب املوقف املتحول
عنه  -االنعزال) ،بيمنا توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني بعض مصادر الضغوط
وبني بعض إسرتاتيجيات مواجهة الضغوط اكلعالقة االرتباطية بني إسرتاتيجية (الدمع
اإلجمتايع) ومصادر الضغوط اليت ترجع لعالقة املوهوب مع معمليه أو الزمالء أو الوالدين،
ومع األمور االقتصادية ومع املشاعر واالنفعاالت.
وحبثت دراسة وويتاسزيوسيك وآلمسا ( )Woitaszewsk & Aalsma, 2004مدى تأثري
ومسامهة الذاكء االنفعايل يف تعزيز النجاح االجمتايع واألاكدميي عند املوهوبني .وأظهرت
النتاجئ وجود عالقة دالة سلبية بني متوسط أداء الطلبة عىل نظام تقدير السلوك ومتوسط
أداهئم عىل بعد الضغوط االجمتاعية يف مقياس الذاكء االنفعايل ،وعدم وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني متوسط أداء املوهوبني عىل مقياس الذاكء االنفعايل والتحصيل األاكدميي
ومتوسط أداهئم عىل نظام تقدير السلوك والنجاح االجمتايع.
بيمنا تناولت دراسة شان ( )Chan, 2006العالقة بني التكيف مع املشكالت والكفاءة الذاتية
فهيا وبني احملن النفسية عند الطلبة املوهوبني يف هونغ كونغ .وتكونت عينة الدراسة من
موهوبني موزعني عىل املراحل الدراسية من الصف ( )4إىل الصف ( .)12وأثبت الدراسة وجود
عالقة دالة سالبة بني اآلثار املبارشة وغري املبارشة للتكيف مع املشكالت واحملن النفسية لدى
الطلبة املوهوبني ،ووجود عالقة دالة موجبة بني مؤرشات الكفاءة الذاتية وبني حتقيق الرفاه
والتعزيز النفيس لدى الطلبة املوهوبني.
وهدفت دراسة الفرح والرساج ( )2008إىل معرفة طبيعة العالقة بني المسات القيادية
واملشكالت االنفعالية والصحية لدى الطلبة املوهوبني ،ومعرفة الفروق بني الطلبة املوهوبني
والعاديني اليت تعزى ملتغريي (اجلنس  -درجة املوهبة) عىل المسات القيادية واملشكالت
االنفعالية والصحية .وبينت النتاجئ وجود عالقة سالبة ضعيفة غري داله إحصائيًا بني
المسات القيادية واملشكالت االنفعالية والصحية لدى الطلبة املوهوبني ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بني املوهوبني من اجلنسني والعاديني من اجلنسني يف المسات القيادية لصاحل
الطلبة املوهوبني الذكور ،وأن متغري درجة املوهبة يؤثر بشلك أكرب يف املشكالت االنفعالية
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عند الطلبة العاديني ويف املشكالت الصحية أكرب عند الطلبة املوهوبني.
وتناولت دراسة إبراهمي ( )2006الكشف عن نوعية احلياة املمزية لملبدعني يف جمال
األدب يف ضوء رضامه عن سياقهم االجمتايع املبارش ،وغري املبارش ،والكشف عن العالقة
بني نوعية احلياة وبعض املتغريات النفسية عند املبدعني يف جمال األدب .وتكونت عينة
الدراسة من مبدعني يف املجاالت األدبية وغري مبدعني ،حيث تراوحت أمعارمه بني ()58-25
سنة .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة دالة موجبة ين مستوى نوعية احلياة وصورة الذات
عند املبدعني يف األدب وغري املبدعني يف األدب ،ووجود عالقة دالة سلبية بني مستوى نوعية
احلياة عند املبدعني يف األدب وبني القمية امجلالية وعالقة دالة موجبة مع القمية الدينية،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبدعني وغري املبدعني يف مستوى نوعية احلياة لصاحل
غري املبدعني ،وأشارت الدراسة إىل أن املبدعني أقل شعورًا بالرضا يف إشباع احلاجات ،وأقل
رضا يف تقوميهم لآلخرين.
وتطرقت دراسة بريوين وجاكسون ورايت وكسيازاك وبريوين (Perrone, Jackson,
 )Wright, Ksiazak & Perrone, 2007إىل معرفة درجة المكالية ومستوى التحصيل،
ومستوى الرضا عن احلياة ،ومعرفة صفات النجاح عند املوهوبني الراشدين .وكشفت الدراسة
أن املوهوبني يمتتعون بدرجة عالية من الرضا عن احلياة والقابلية للتحصيل ،ويمتتعون
بمكالية عالية أيضًا ،وأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا عن احلياة
والمكالية وبني القابلية للتحصيل ،بيمنا توجد عالقة دالة موجبة بني درجة المكالية والقابلية
للتحصيل لدى املوهوبني الراشدين ،وال يوجد تأثري ملتغري النوع االجمتايع عىل القابلية
للتحصيل والمكالية ،بيمنا يوجد تأثري ملتغري املستوى التعليمي عىل درجة المكالية والقابلية
للتحصيل لدى املوهوبني الراشدين.
وهدفت دراسة دويري ( )Dwairy, 2008إىل معرفة العالقة بني األسلوب الوالدي وبني
بعض مظاهر الصحة النفسية لدى الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني املراهقني .وتوصلت
الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني األسلوب الوالدي والصحة النفسية
لدى الطلبة املوهوبني ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء املوهوبني وغري
املوهوبني عىل مقياس احرتام الذات لصاحل الطلبة املوهوبني ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسط أداء املوهوبني وغري املوهوبني عىل مقياس مفهوم الذات.
وتناولت دراسة رجيعة ( )2009الفروق بني الطلبة (مرتفيع  -منخفيض) الذاكء االجمتايع
يف إدراك جودة احلياة النفسية والتحصيل األاكدميي والكشف عن مدى االختالف يف إدراك
جودة احلياة النفسية باختالف مستوى الذاكء والنوع االجمتايع والتخصص األاكدميي،
والتحقق من إماكنية التنبؤ مبستوى جودة احلياة النفسية والتحصيل األاكدميي من خالل
الذاكء االجمتايع عند الطلبة مرتفيع الذاكء االجمتايع .وأظهرت النتاجئ عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني درجات الطلبة ذوي الذاكء االجمتايع املرتفع ،والطلبة ذوي الذاكء
االجمتايع املنخفض يف التحصيل األاكدميي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة
مرتفيع الذاكء االجمتايع والطلبة منخفيض الذاكء االجمتايع يف إدراك جودة احلياة النفسية
لصاحل الطلبة مرتفيع الذاكء االجمتايع.
بيمنا تطرقت دراسة نهبان ( )2010إىل معرفة أثر متغريي (النوع االجمتايع -التخصص
األاكدميي) لك عىل حدة عىل أبعاد مقياس جودة احلياة ،ومعرفة طبيعة العالقة بني أبعاد
مقياس جودة احلياة ،وأبعاد مقاييس الذاكء االنفعايل ،ومقياس المكالية السوية ،وحتديد
مستوى اإلهسام النسيب ملكونات الذاكء االنفعايل والمكالية السوية يف التنبؤ مبستوى
جودة احلياة لطالب اجلامعة املوهوبني .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية بني بعض أبعاد مقياس الذاكء االنفعايل وبعض أبعاد مقياس جودة احلياة
اكلعالقة بني (الويع باالنفعاالت ولك من التوقعات املستقبلية وفاعلية األداء والرضا عن
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احلياة) ،و(العالقات االجمتاعية والعالقات األرسية والرضا األاكدميي).
وتطرقت دراسة محمود وامجلايل ( )2010إىل العالقة بني إدراك فاعلية الذات وجودة
احلياة لدى طلبة اجلامعة املتفوقني واملتعرثين دراسيًا .وبينت النتاجئ وجود عالقة دالة
موجبة بني فاعلية الذات وجودة احلياة لدى طلبة اجلامعة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
يف جودة احلياة بني الطلبة والطالبات لصاحل الطلبة ،وبني الطلبة ،املتفوقني واملتعرثين
دراسيًا لصاحل املتفوقني وعدم وجود فروق يف مستوى جودة احلياة بني طلبة األقسام العملية
واألقسام األدبية.
بيمنا هدفت دراسة أندجياين ( )2011إىل بناء استبانة للتوافق الدرايس لطالب املرحلتني
املتوسطة والثانوية يف مكة املكرمة ،ومعرفة الفروق بني الطالب املجسلني يف إدارة املوهوبني
وغري املجسلني من املرحلة املتوسطة والثانوية يف التوافق الدرايس .وتوصلت الدراسة
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أداء الطلبة املجسلني يف إدارة
املوهوبني والطلبة غري املجسلني يق إدارة املوهوبني عىل اسمتارة التوافق الدرايس بلك
أبعادها لصاحل الطلبة املجسلني يف إدارة املوهوبني.
يف حني حبثت دراسة آن ومارلني ( )Anne & Marilyn, 2011يف معرفة جحم الدمع
واملساندة االجمتاعية ومفهوم الذات عند املوهوبني يف مرحلة املراهقة .وتكونت عينة الدراسة
من املوهوبني واملوهوبات الذين تراوحت أمعارمه بني ( (16-11سنة ممن ينتسبون للرباجم
الصيفية اخلاصة باملوهوبني .وخلصت الدراسة إىل أن املوهوبني يمتزيون يف هذه املرحلة
العمرية مبساندة اجمتاعية ممتازة ،وكشفت عن وجود فروق بسيطة بني املوهوبني واملوهوبات
عىل استبانة مفهوم الذات.
وهدفت دراسة بوزمان وسايلري ( )Boazman & Sayler, 2011إىل حتليل اخلربات
الخشصية والصفات النفسية للطلبة لملوهوبني الذين يلتحقون باللكية اجلامعية بشلك مبكر
عن أقراهنم ،ومعرفة العالقة بني هذا القبول املبكر وبني الرضا عن احلياة والشعور بالسعادة
والرفاه يف احلياة من أجل حتقيق األهداف لدى الطلبة املوهوبني .وتكونت عينة الدراسة من
( )1025موهوبًا و( )1237موهوبة تراوحت أمعارمه بني ( )24-18سنة .واستخدم الباحثان
مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس اإلجناز األاكدميي ،ومقياس اخلصائص الطبيعية ،ومقياس
الرفاه ومجيع تلك املقاييس من إعداد مؤسسة ( .)TAMSوتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بني القبول املبكر يف الرباجم اجلامعية لملوهوبني مرتفيع
التحصيل وبني التوافق الدرايس والكفاءة الذاتية والرضا عن احلياة والشعور بالسعادة
والرفاه وحتقيق النجاح فهيا.
وتناولت دراسة بيرتسون واكنادي وداناكن ()Peterson, Canady & Duncanm, 2012
حفص ومعرفة أكرث اخلربات اإلجيابية اليت غريت من نظرة املوهوبني حلياهتم ونقلهتا إىل
الصورة اإلجيابية ورفعت من قميهتا .وتبني الدراسة أن اخلربات اإلجيابية غريت من نظرة
املوهوبني للحياة إىل اجلانب اإلجيايب ،وجاء ترتيب تلك اخلربات عىل النحو اآليت( :اخلربة
األاكدميية  -األنشطة غري املهنجية وغري املرتب هلا  -العائلة واألقران  -اخلدمات العامة-
التغيري العميق يف احلياة).
يف حني تطرقت دراسة ستيفني ( )Stevens, 2012إىل حفص العالقة بني عدم الرضا عن
صورة اجلسد وبني بعض املتغريات (النوع اإلجمتايع  -التعامل االجمتايع  -القدرة املثرية
الشاملة) لدى الطلبة املوهوبني يف املرحلة الثانوية واتضح من الدراسة وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بني الرضا عن صورة اجلسد وبني التعامل االجمتايع والقدرة واإلثارة الزائدة لدى
املوهوبني.
وهلذا اكن من األمهية مباكن أن يمت دراسة عالقة مستوى نوعية احلياة وأبعادها املختلفة
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بفائت املوهبة لدى املوهوبني ومرتفيع الذاكء واإلبداع والتحصيل األاكدميي ملا هلا من تأثري
كبري عىل إجنازمه وتوافقهم مع ذواهتم وجممتعاهتم.

مشكلة الدراسة:
تعترب الدراسات يف عمل النفس اإلجيايب ذات أثر كبري يف مساعدة األفراد العاديني
يف حتسني مفهومهم حول نوعية احلياة اليت يعيشوهنا ويتعاملون معها ،ولذلك معدت
املجمتعات املتقدمة إىل االهمتام مبفهوم نوعية احلياة عند األفراد واملؤسسات بشلك عام ملا
سيؤدي إليه من الرضا عن احلياة والشعور بالسعادة والعيش بتفاؤل كبري عىل الرمغ من
قلة اإلماكنيات املادية اليت قد ميلكها البعض من مسكن ومعاش ومستويات اقتصادية عالية،
مث توجهت تلك الدول إىل تكثيف الدراسات يف عقد التسعينيات من القرن املايض لهتمت يف
حتسني مفهوم نوعية احلياة عند األفراد غري العاديني من املرىض واملعاقني (عويس.)2006 ،
وال تعترب فئة املرىض واملعاقني يه الفائت الوحيدة اليت حتتاج إىل رعاية خاصة
باملجمتع ،بل إن الفائت اليت توجد عىل الطرف اآلخر من املوهوبني واملتفوقني كذلك حتتاج
إىل رعاية خاصة وعناية بالغة .وتعترب فئة املوهوبني ومرتفيع الذاكء واإلبداع والتحصيل
األاكدميي من الفائت املهمة يف املجمتع وحتتاج إىل رعاية خاصة من أجل حتسني نوعية
حياهتا ملا يمتتعون به من خصائص انفعالية وسلوكية هلا عالقة مبارشة بذواهتم ،أو يف
عالقاهتم مع اآلخرين يف حياهتم اليومية ،ومن هذه اخلصائص:
1 .1املبالغة الشديدة يف نقدمه لذواهتم ،ونقدمه ملن يتعامل معهم إذا اكنت املواقف
أو النتاجئ ال تنجسم مع ما يؤمنون به من مبادئ ومعايري يف اجلوانب القميية
والسلوكية.
2 .2تطور منظومة قميية يف سن مبكر عند املوهوبني ليقميوا اآلخرين عىل أساس هذه
املنظومة القميية.
3 .3االهمتام الشديد واملبالغ به مبشكالت اآلخرين ،والسيع لتقدمي احللول هلم.

4 .4تفسري بعض السلوكيات اليت يقوم هبا املوهوبني عىل أهنا سلوكيات شاذة ،أو ال
عقالنية.

5 .5الشعور بالفرح والسعادة أو الضيق واحلزن يف العديد من املواقف اليت حتدث
بصورة عادية يف املدرسة عىل سبيل املثال لكون املوهوب يراها بصورة خمتلفة.

6 .6المكالية والزنوح إىل المكال املريض يولد شعورًا عند املوهوب باخلوف من اإلخفاق
والفشل ،وهذا جيعلهم حيجمون عن اخلوض بلك ما هو جديد فتفوت علهيم فرص
كبرية.

7 .7قلة املهارات االجمتاعية اليت ميتلكها الطفل املوهوب بسبب منوه العقيل الرسيع،
والذي يفوق منوه االنفعايل واالجمتايع ،وهذا جيعله غري قادر عىل حتقيق بعض
األهداف بسبب عدم امتالكه لبعض املهارات (جروان.)2008 ،

إن املوهوبني لدهيم حاجات نفسية وانفعالية كسائر البرش؛ ألن البيئة احمليطة هبم
يه نفس البيئة اليت حتيط جبميع البرش ،لكن جيب األخذ بعني االعتبار البيئة اليت حتيط
باملوهوبني؛ فهي سبب رئييس يف توليد بعض املشكالت اخلارجية لملوهوب مثل تأثريات
األرسة واملدرسة واألصدقاء ،وهناك مشكالت ذاتية تعترب داخلية املنشأ يف املوهوب وترتبط
بخشصيته وال دخل للبيئة احمليطة هبا ،وقد أجريت مقارنة بني الطلبة املوهوبني أحصاب
القدرات العقلية العالية ممن حصلوا عىل رعاية حلاجاهتم النفسية واالنفعالية وممن مل
حيصلوا عىل رعاية لنفس احلاجات عىل حمك االعمتاد عىل النفس ،أو االستقاللية يف إجناز
األمعال ،فاكنت النتيجة إجيابية لصاحل املوهوبني الذي حصلوا عىل رعاية اكفية حلاجاهتم،
ولكن هذا األمر ال مينع من وجود استثناءات يف اجلانبني ،فقد يكون هناك طفل موهوب مل
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جيد رعاية اكفية حلاجاته النفسية واالنفعالية ،ولكنه يمنو بصورة متوازنة ،ويتغلب عىل
مشكالته ،وقد يكون هناك موهوب قد حظي برعاية اكفية حلاجاته النفسية واالنفعالية ولكنه
غري قادر عىل حل ما يواجهه من مشكالت (الرسور.)2003 ،
ويف ظل ما مت ذكره من رضورة مساعدة املوهوبني يف حتسني ورفع مستوى حياهتم ملا
لدهيم من خصائص نفسية وانفعالية واجمتاعية خاصة هبم تسيطر عىل تعاملهم مع ذواهتم
والبيئة احمليطة تظهر لنا أمهية نوعية احلياة النفسية واجلمسية واالجمتاعية والبيئية لدى
املوهوبني ملا هلا من تأثري كبري يف حتقيق أهدافهم ومطوحاهتم من جهة ،وجعلهم يعيشون
يف توافق داخيل وتوازن يف المنو العقيل والمنو النفيس يف آن واحد من جهة أخرى.
ويف ظل الرعاية اليت حيظى هبا املوهوبون عىل مستوى العامل يف جمال اكتشافهم
وتطويرمه وإرشادمه ،اكن لزامًا أن حتظى الدراسات والرباجم اليت تعىن برفع مستوى
نوعية احلياة عند املوهوبني باالهمتام الاكيف ألهنا قد توفر بيئة جديدة لرعايهتم .ومن منطلق
رضورة معرفة وحتسني مستوى نوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني والطالب مرتفيع الذاكء
ومرتفيع اإلبداع ومرتفيع التحصيل األاكدميي.
وتمتثل مشلكة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
1 .1كيف تتباين مستويات نوعية احلياة وأبعادها لدى فئة الطالب املوهوبني ،وفئة
الطالب مرتفيع الذاكء ،وفئة الطالب مرتفيع اإلبداع ،وفئة الطالب مرتفيع التحصيل
األاكدميي؟

2 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات نوعية احلياة وأبعادها بني الطالب
املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع
التحصيل األاكدميي؟
3 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني أبعاد نوعية احلياة وبني مستويات
الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب
مرتفيع التحصيل األاكدميي عىل حماكت اإلبداع والذاكء والتحصيل األاكدميي؟

أهداف الدراسة:
1 .1حتديد مستوى نوعية احلياة وأبعادها لدى الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفيع
الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل األاكدميي يف املرحلة
الثانوية بدولة الكويت.
2 .2معرفة الفروق يف مستويات نوعية احلياة وأبعادها لدى الطالب املوهوبني ،والطالب
مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل األاكدميي يف
املرحلة الثانوية بدولة الكويت.
3 .3معرفة طبيعة العالقة بني أبعاد نوعية احلياة وبني مستويات أداء الطالب املوهوبني،
والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل
األاكدميي عىل حماكت اإلبداع والذاكء والتحصيل يف املرحلة الثانوية يف دولة
الكويت.

أهمية الدراسة:
تمكن أمهية الدراسة يف اآليت:
1 .1معرفة الفروق بني مستويات نوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفيع
الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل األاكدميي ،ويساعد
ذلك يف معلية تمنية وإرشاد فائت املوهوبني مبا يتناسب معهم يف اجلانب اجلمسي
والبييئ واالجمتايع.
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2 .2املسامهة يف حتقيق التوازن يف المنو االجمتايع واالنفعايل مقارن ًة بالمنو العقيل
واملعريف من خالل معرفة الفروق يف مستويات أبعاد نوعية احلياة.
3 .3ندرة الدراسات العربية اليت تناولت مفهوم نوعية احلياة بشلك خاص لدى فئة
املوهوبني ،ومعرفة العالقة بني مستوى نوعية احلياة ومستوى أداء املوهوبني
ومرتفيع الذاكء واإلبداع والتحصيل األاكدميي عىل حماكت املوهبة املختلفة،
وندرة الدراسات العربية اليت تناولت بعض أبعاد نوعية احلياة ،اكلبعد االجمتايع
واجلمسي والبييئ لدى فئة املوهوبني.
4 .4قد تفتح الدراسة املجال للكثري من الدراسات الوصفية واالرتباطية اليت تتناول أبعادًا
أخرى لنوعية احلياة لدى فئة املوهوبني ،مبنية عىل ضوء ما توصلت إليه الدراسة
احلالية من نتاجئ وتوصيات.

5 .5قد تتيح هذه الدراسة فرصة لعمل دراسات جتريبية ينتج عهنا براجم حتسن من
مستوى نوعية احلياة لدى املوهوبني ،أو توظف نوعية احلياة يف عالج املشكالت
اليت يعاين مهنا املوهوبون.

حدود الدراسة:
تتحدد حدود الدراسة يف اآليت:

احلدود البشرية:
الطالب املوهوبون ،والطالب مرتفعو الذاكء ،والطالب مرتفعو اإلبداع ،والطالب مرتفعو
التحصيل األاكدميي يف املرحلة الثانوية املنتسبون إىل املدارس احلكومية التابعة لوزارة
الرتبية والتعلمي يف دولة الكويت.

احلدود املكانية:
مدارس املرحلة الثانوية احلكومية التابعة لملناطق التعلميية بوزارة الرتبية والتعلمي يف
دولة الكويت.

احلدود الزمانية:
الفصل الدرايس األول ،والفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس (.)2013/2012

مصطلحات الدراسة
 - 1نوعية احلياة:
تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم نوعية احلياة حبسب األبعاد واحملددات اليت تفرس
املفهوم ،وقد تبىن الباحث يف دراسته تعريف منمظة الصحة العاملية (WHOQOL) World
 Healt Organization Quality of Lifeملفهوم نوعية احلياة وهو إدراك األفراد ملركزمه يف
احلياة يف سياق الثقافة ونسق القمي الذي يعيشون فيه ،ويف عالقة ذلك بأهدافهم وتوقعاهتم
ومستوياهتم واهمتاماهتم ،وهو مفهوم واسع ،ويتأثر بطريقة معقدة بصحة الفرد اجلمسية،
وحالته النفسية ،ومستوى استقالله ،وعالقاته االجمتاعية ،وعالقته باجلوانب املهمة يف البيئة
اليت يعيش فهيا ( .)World Health Organization Group, 1997وتقاس إجرائيًا يف هذه
الدراسة بالدرجة اللكية والدرجات الفرعية اليت حيصل علهيا املوهوب عىل النخسة العربية
املخترصة ملقياس نوعية احلياة الصادر عن منمظة الصحة العاملية ،والذي يتناول األبعاد
األربعة لنوعية احلياة (الصحة اجلمسية  -الصحة النفسية  -العالقات االجمتاعية  -البيئة).
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 - 2املوهبة:
تنوعت التعريفات اليت تناولت املوهبة بسبب اختالف طرق الكشف والتعرف عىل
املوهوبني ،وتنوع الرباجم اليت ترعامه ،وقد تبىن الباحث يف دراسته تعريف ريزنويل
( )Renzulli, 1979لملوهبة عىل أهنا تقاطع وتفاعل ثالث مجموعات من المسات اإلنسانية،
ويه قدرات عامة فوق املتوسط ،ومستويات مرتفعة من االلزتام باملهامت (الدافعية) ،ومستويات
مرتفعة من القدرات اإلبداعية ،واملوهوبون مه الذين ميتلكون القدرة عىل تطوير هذه الرتكيبة
من المسات واستخدامها يف أي جمال قمي لألداء اإلنساين ،وأن األطفال الذين يظهرون تفاع ً
ال
بني املجموعات الثالث املتقاطعة حيتاجون إىل رعاية خاصة ال توفرها هلم الرباجم التعلميية
العادية والدارجة .وتقاس إجرائيًا وفق الدرجة اليت حيصل علهيا الطالب يف األبعاد الثالثة
لملوهبة اليت وضعها ريزنويل يف تعريفه لملوهبة (قدرات عقلية عامة فوق املتوسط  -قدرات
إبداعية عالية  -مستوى حتصيل عايل) ،حبيث حيصل الطالب عىل اإلربايع األعىل يف اختبار
املصفوفات املتتابعة لرافن ( )36درجة فأكرث ،واختبار تورانس للتفكري اإلبدايع ( )118درجة
فأكرث ،ويف املعدل العام للفرتة الدراسية األوىل والثانية من الفصل الدرايس األول ( )90درجة
فأكرث وفقًا لجسالت التحصيل األاكدميي.

 - 3مرتفعي الذكاء:
تعدت التعريفات اليت تناولت مفهوم الذاكء والقدرة العقلية ،وتبىن الباحث يف دراسته
تعريف مرتفيع الذاكء الذي ذكره سترينربغ ( )Sternberg, 2000يف رشحه ملفهوم القدرة
العقلية والذاكء عىل أهنا :عبارة عن القدرة عىل التعمل وحتليل اخلربات املعرفية اجلديدة،
والقدرة عىل التكيف مع املهام اجلديدة مكا يمسهيا بالذاكء اخلالق ،والقدرة عىل توظيف
السياقات املناسبة من أجل الوصول إىل التفوق يف اجلوانب العملية .ويقاس إجرائيًا وفق
الدرجة اليت حيصل علهيا الطالب عىل اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن ،حيث يعد الطالب
مرتفع الذاكء حني حيصل عىل درجة تعادل ( )36فأعىل.

 - 4مرتفعي اإلبداع:
مه الذين يمتزيون مبجموعة من القدرات اليت تمشل الطالقة يف توليد األفاكر والبدائل
واحللول ،واملرونة يف تنوعها ،واألصالة يف جدهتا ،واحلساسية لملشكالت وإعادة رشحها
وتوضيحها بالتفصيالت .ويشرتط يف الخشص املبدع توافر العديد من المسات املعرفية
اكلقدرة عىل التحليل والتخيل والتفكري املنطيق واالستقاللية ،واخلصائص الخشصية
والدافعية حنو الوصول النواجت العملية اإلبداعية ( .)Guilford, 1968ويقاس إجرائيًا وفق
الدرجة اليت حيصل علهيا الطالب عىل اختبار تورانس للتفكري اإلبدايع (الصورة الشلكية
 ،)Bحيث يعد الطالب مرتفع اإلبداع حني حيصل عىل درجة تعادل ( )118فأعىل.

 - 5مرتفعي التحصيل األكادميي:
يعد املعدل الدرايس من أمه املؤرشات عىل التفوق األاكدميي وارتفاع نسبة التحصيل،
فلكام ارتفع معدل التحصيل اكن الطالب متفوقًا ،ويضاف أيضًا عىل مؤرش التحصيل الدرايس
قدرة الطالب عىل المتزي يف اجلوانب التعلميية املساندة كتخيط املواد الدراسية أو الصفوف،
أو المتزي باألنشطة املصاحبة (سلميان .)2004 ،ويقاس إجرائيًا وفق املعدل العام الذي حصل
هيلع الطالب يف الفرتة األوىل والثانية من الفصل الدرايس األول للعام الدرايس احلايل ،ويعد
الطالب من مرتفيع التحصيل األاكدميي حني حيصل عىل درجة ( )90فأكرث وفق جسالت
التحصيل الدرايس.

36

مجلة الطفولة العربية

تقييم نوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت

العدد السابع والستون

فروض الدراسة:
1 .1ترتفع مستويات أبعاد نوعية احلياة لدى لك فئة من الفائت التالية :الطالب املوهوبني،
والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل
األاكدميي.

2 .2يتباين املستوى العام لنوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء،
والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل األاكدميي.

3 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات أبعاد نوعية احلياة بني الطالب
املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع
التحصيل األاكدميي.
4 .4توجد عالقة دالة موجبة بني مستويات أبعاد نوعية احلياة وبني مستوى أداء الطالب
املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع
التحصيل األاكدميي عىل حمك اإلبداع والذاكء والتحصيل األاكدميي.

التصميم البحثي للدراسة:
مت اتباع املهنج الوصيف يف دراسته ملعرفة الفروق يف مستوى نوعية احلياة لدى
الطالب املوهوبني ومرتفيع الذاكء واإلبداع والتحصيل األاكدميي يف املرحلة الثانوية يف
دولة الكويت ،وإلجياد العالقة بني مستوى أداء الطالب املوهوبني ومرتفيع الذاكء واإلبداع
والتحصيل األاكدميي عىل حماكت اإلبداع والذاكء والتحصيل األاكدميي وبني مستوى أبعاد
نوعية احلياة لدى األربعة (اجلمسي  -النفيس  -االجمتايع  -البييئ).

مجتمع الدراسة:
يتكون جممتع الدراسة من مجيع الطالب يف املرحلة الثانوية يف مدارس وزارة الرتبية
والتعلمي يف دولة الكويت للعام الدرايس ( ،)2013/2012والبالغ عددمه ( )9710طالب موزعني
عىل املناطق التعلميية الستة.

عينة الدراسة:
حسبت عينة الدراسة من طلبة الصف احلادي عرش (عيمل  -أديب) املجسلني يف مدارس
املرحلة الثانوية يف منطقة العامصة التعلميية ،ومنطقة حويل التعلميية ،ومنطقة الفر وانية
التعلميية والبالغ عددمه ( )14مدرسة ،ومت اختيار الفصول والطلبة بأسلوب العينة العشوائية.
ويمكن السبب يف اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف احلادي عرش من ثالث مناطق
تعلميية خمتلفة لعدة أسباب:
1 .1اختيار طلبة الصف احلادي عرش له تعبري فعيل عن طبيعة املرحلة العمرية اليت مير
هبا الطالب يف املرحلة الثانوية ،حيث يعترب الصف احلادي عرش صفًا متوسطًا بني
الصف العارش القريب من املرحلة املتوسطة والصف الثاين عرش القريب من املرحلة
اجلامعية.
2 .2اختيار أكرث من منطقة تعلميية فيه تعبري ومتثيل أكرب وأوسع مجليع أطياف املجمتع
الكوييت من حارضته وباديته ،حىت تكون نتاجئ الدراسة معربة عن خمتلف أطياف
ومستويات املجمتع الكوييت.

مت تطبيق أدوات الكشف عىل عينة مكونة من ( )721طالب من طلبة الصف احلادي
عرش املجسلني يف منطقة العامصة التعلميية ،ومنطقة حويل التعلميية ،ومنطقة الفروانية
التعلميية.
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وبعد الرجوع إىل احملاكت اليت وضعت يف معلية الكشف عن الطلبة املوهوبني،
واستخراج الدراجات الزائية والتائية حملصلة أداء العينة عىل اختبار تورانس واختبار رافن
واملعدل العام للتحصيل الدرايس ،تبني أن عينة الدراسة بلغت ( )142طالب موزعني عىل أربع
فائت ،فبلغ عدد من اكن يمتزي ارتفاع مستوى اإلبداع ( )60طالب ،وعدد من يمتزي بارتفاع
مستوى الذاكء ( )36طالب ،وعدد من اكن يمتزي بارتفاع مستوى التحصيل األاكدميي (17
طالب) ،وعدد من يمتزي بارتفاع اإلبداع والذاكء والتحصيل الدرايس ( )29طالب موهوب.

أدوات الدراسة:
مت مجع البيانات املتعلقة بالدراسة عن طريق نوعني من األدوات:

النوع األول :أدوات الفرز ،ويندرج حتتها:
أ  -اختبار املصفوفات املتتابعة جلون رافن .Raven
ب -اختبار تورانس  Torranceالشلكي لقياس التفكري اإلبدايع صورة (.)B
ج  -جسالت التحصيل الدرايس.

النوع الثاني :أدوات الدراسة ،ويندرج حتتها:
الصيغة العربية املخترصة ملقياس نوعية احلياة الصادر عن منمظة الصحة العاملية
(.)WHOQOL-BREF
وفميا ييل تفصيل ملا سبق ذكره:

تفصيل النوع األول :أدوات الفرز:
أ -اختبار املصفوفات املتتابعة جلون رافن  Ravenمن إعداد وتكييف فتحية عبدالرؤوف
(:)1999
هيدف اختبار رافن  Ravenإىل حتديد املستوى العقيل العام لملفحوص ،وهو يعترب
من أهشر اختبارات الذاكء املتحررة من أثر الثقافة ،ألنه ال يعمتد عىل النوايح اللفظية يف
قياس الذاكء ،بل يعمتد عىل الذاكء بعينه ،ويعترب هذا االختبار مالمئًا للتطبيق عىل املراحل
الدراسية الثالث (االبتدايئ ،املتوسط ،الثانوي) ،ويتكون االختبار من ( )48مصفوفة متدرجة
الصعوبة من دقة املالحظة إىل إدراك العالقات العامة اليت تتصل باجلوانب العقلية العليا
املجردة.

اخلصائص السيكومترية لالختبار:
ومت حساب معامالت ثبات االختبار بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،وبلغ معامل الثبات
( ،)0.87وطريقة التجزئة النصفية ،وبلغ معامل الثبات ( ،)0.90وطريقة االتساق الداخيل ،وبلغ
معامل الثبات (.)0.89
ومت حساب صدق االختبار بطريقة الصدق التالزيم من خالل حساب معامل االرتباط
بني اختبار املصفوفات املتتابعة ومستوى التحصيل الدرايس ،حيث بلغ معامل االرتباط
( ،)0.61وطريقة مقارنة طريف االختبار للتعرف عىل قدرة االختبار عىل المتيزي بني املفحوصني
احلاصلني عىل أعىل الدرجات يف االختبار ،واحلاصلني عىل أدىن الدرجات يف االختبار ،حيث
بلغت قمية (ت) ( )39ويه قمية دالة إحصائيًا عند مستوى ( ،)0.001مما تؤكد عىل صدق
االختبار.
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ب  -اختبار تورانس  Torranceالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة (:)B
وهيدف االختبار إىل الكشف عن الطلبة ذوي التفكري والقدرات اإلبداعية ،ويتكون االختبار
من صورتني فرعيتني ،األوىل :الصورة اللفظية :وتتكون من ستة أسئلة استفسارية ،حيث يقوم
املفحوص بتخمني اإلجابات املمكنة ،الثانية :الصورة الشلكية :وتتكون من ثالثة اختبارات
فرعية يعىط فهيا املفحوص ( )10دقائق ليجيب عن لك اختبار ليصبح مجموع وقت االختبار
( )30دقيقة .وحاول تورانس يف هذا االختبار أن يستثري أبعادًا للتفكري التباعدي املختلفة من
طالقة ومرونة وأصالة وتفاصيل ،ويف عام ( )2008مت تطوير طريقة تصحيح االختبار لتتناول
مهارات التفكري التباعدي املختلفة ويه عىل النحو اآليت:
1 .1الطالقة :ويه االستجابات ذات العالقة باملثري وتححص يف النشاط الثاين والثالث.
2 .2األصالة :ويه مجموع االستجابات غري املألوفة وغري الشائعة.

3 .3التفاصيل :ويه اإلضافة عىل الفكرة أو االستجابة مبا يتجاوز احلد األدىن الذي
يوحض املقصود من الفكرة ،وهتدف اإلضافة إىل وصف للعنوان ،أو إضافة تفاصيل
عىل الفكرة اكلزخرفة أو التضليل ،وتعىط درجة إضافية للك إضافة من اإلضافات.

4 .4مقاومة اإلغالق املبكر :ويه القدرة عىل جعل الذهن منفتحًا ،وتأخري معلية إغالق
األشاكل غري املكمتلة بشلك رسيع ،وتنبين هذه القدرة عىل عمل نفس اجلشتالط،
والذي يظهر ميل اإلنسان إىل ملء التفاصيل الناقصة لتشكيل اللك.

5 .5جتريد العنوان (العنونة) :وتعىط الدرجة األعىل عىل العنوان األكرث جتريدًا،
والعنوان البسيط يعىط درجة صفر ،وتزداد الدرجة لكام زاد جتريد العنوان حىت
تصل إىل ثالث درجات.

ً
عادة يف األنشطة الثالثة،
6 .6قائمة قوة اإلبداع :ويه قياس حميك املرجع وتقمي القامئة
وتمشل القامئة اإلجراءات اآلتية( :التعبري العاطيف – طالقة رواية القصة  -احلركة
والفعل  -التعبري عن العناوين  -تركيب األشاكل غري املكمتلة -تركيب اخلطوط أو
الدوائر  -التصور غري العادي  -التصور الداخيل -التوسع أو كرس احلدود  -الدعابة-
إثراء الصور  -تلون الصور  -اخليال).

اخلصائص السيكومترية لالختبار:
مت استخراج اخلصائص السيكومرتية بالرجوع إىل دليل تصحيح اختبار تورانس يف
صورته الشلكية ) Torrance Tests of Creative Thinking (2008فقد مت حساب معامالت
الثبات للقدرات اإلبداعية للصورة الشلكية الختبار تورانس (الطالقة واألصالة والتفاصيل
ومقاومة اإلغالق وجتريد العناوين وقوة اإلبداع ،عىل النحو اآليت،0.975 ،0.974 ،0.999( :
 ،)0.985 ،0.966 ،0.966وتعد معامالت الثبات للقدرات اإلبداعية معامالت مرتفعة وذات داللة
إحصائية.

صدق التكوين الفرضي:
مكا مت التحقق من صدق التكوين الفريض لالختبار عن طريق حساب معامل االرتباط
بني القدرات اإلبداعية املختلفة ،وتراوحت ما بني ( ،)0.69-0.19ويه تعد معامالت مقبولة
ومتوسطة.

ثبات املصححني يف الدراسة احلالية:
مت تطبيق اختبار تورانس بصورته الشلكية عىل عينة مكونة من ( )46طالب من طلبة
الصف احلادي عرش يف مدرسة األمصيع مبنطقة العامصة التعلميية يف دولة الكويت ،ومت
حساب معامل ثبات االختبار بني املصححني لعينة عشوائية من االختبارات مكونة من ()16
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اختبار ،وتراوحت قمية الثبات لملصححني ( )1.000-0.953وعىل الدرجة اللكية  ،0.995وهذا
عال جدًا.
يدل عىل أن اختبار تورانس يمتزي بثبات ٍ

ج  -سجالت التحصيل للطلبة:
مت استخراج جسالت التحصيل الدرايس للعام الدرايس ( )2012/2011للعينة اليت مت
اختيارها ،مث قام بفرز الطلبة املتفوقني أاكدمييًا احلاصلني عىل اإلربايع األعىل فأكرث يف
املعدل العام للفرتة الدراسية األوىل والثانية من الفصل الدرايس األول.

تفصيل النوع الثاني :أدوات الدراسة:
الصيغة العربية املخترصة ملقياس نوعية احلياة الصادر عن منمظة الصحة العاملية
(:)1996

وصف املقياس:
هدف املقياس الذي وضعته منمظة الصحة العاملية بالتعاون مع مجموعة كبرية من
املختصني إىل ترمجة املعاين الرئيسية اليت تضمهنا تعريف نوعية احلياة إىل جماالت معلية
قابلة للقياس وبالتايل ميكن حتديد مستوى احلياة ونوعيهتا ،ومت تطوير املقياس فميا يقارب
( )15مركزًا عىل مستوى العامل وبلغات خمتلفة حىت يكون صاحلًا للتطبيق عرب الثقافات
املختلفة ،ومت تطبيقه عىل ما يقارب ( )300خشص يف لك مركز حىت توصلوا إىل أفضل ()100
بند تقيس نوعية احلياة ،مث أطلقوا عىل املقياس امس املقياس املوئي ( )WHOQOL-100الذي
تناول اجلوانب الستة لنوعية احلياة (املجاالت اجلمسية  -املجاالت النفسية  -االستقاللية
 العالقات االجمتاعية -العالقة مع البيئة  -املعتقدات الخشصية والقمي الدينية) ،مث قاماملختصون بوضع صورة خمترصة مرتبطة ارتباطًا كبريًا بالصورة املوئية لتهسيل معلية
تطبيقه يف البحوث واستخراج النتاجئ مكونة من ( )26بند اشمتلت عىل جوانب أربعة
(الصحة اجلمسية  -الصحة النفسية  -العالقات االجمتاعية  -العالقة مع البيئة) ،وأطلقوا
علهيا( ،)WHOQOL-BREFومتت صياغة بنود املقياس عىل شلك أسئلة جياب عهنا مبقياس
مخايس يرتاوح ما بني ( )5-1درجات ،وتشري الدرجة املرتفعة إىل نوعية حياة أفضل ،ومتت
ترمجة الصيغة املخترصة لملقياس إىل العديد من اللغات حيث قام الدكتور أمحد عبد اخلالق
بتشكيل فريق من املختصني يف عمل النفس ،ويف اللغة اإلجنلزيية برتمجة الصيغة املخترصة
إىل اللغة العربية ،مث متت مراجعة هذه الرتمجة عدة مرات ،ومت معل ترمجة عكسية لملقياس
من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنلزيية للتحقق من درجة التوافق بني الصورة املخترصة
العربية والصورة املخترصة اإلجنلزيية الصادرة من منمظة الصحة العاملية.

اخلصائص السيكومترية للمقياس:
متزيت الصورة املخترصة اليت طبقها الدكتور أمحد عبد اخلالق عىل عينة من طلبة
املرحلتني الثانوية واجلامعية يف دولة الكويت اليت بلغت ( )635خبصائص سيكومرتية
مرتفعة ،حيث تراواح معامل الثبات عىل طريقة إعادة التطبيق بني ( ،)0.88-0.77وتراوح
معامل ألفا بني ( ،)0.85-0.83وتراوح معامل الصدق املرتبط باحملك اخلاريج مع مقاييس
(التقدير الذايت للسعادة  -التقدير الذايت للرضا عن احلياة) بني (( )0.63-0.55عبد اخلالق،
.)2008

معامل الثبات للمقياس يف الدراسة الراهنة:
مت حساب معامل ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس نوعية احلياة والدرجة اللكية ،وكذلك الثبات
باإلعادة ،ويوحض اجلدول رمق ( )1قمي معامل ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة اللكية:
40

مجلة الطفولة العربية

العدد السابع والستون

تقييم نوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت
جدول ( )1معامل قيم للثبات بطريقة ألفا كرونباخ وإعادة االختبار
ألبعاد مقياس نوعية احلياة والدرجة الكلية

البعد

ألفا كرونباخ

إعادة التطبيق

الصحة اجلمسية

*0.580

*0.777

العالقات االجمتاعية

*0.625

*0.656

الدرجة اللكية

0.828

الصحة النفسية

البيئة

*0.660
*0.733

*0.673
*0.661
0.768

*دالة عند مستوى ).)0.05

ويتبني من اجلدول السابق أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ واإلعادة ويه معامالت ثبات
مقبولة ودالة إحصائيًا.

تصحيح املقياس:
ميكن تصحيح املقياس يف صورته املخترصة بطريقة حساب املجموع اللكي للدرجات
اخلام يف لك جمال عىل حدة ،أو بطريقة حساب النسبة املوئية للدرجة القصوى للك جمال
عىل حدة بنا ًء عىل التحويل املعياري ملقياس لياكرت امخلايس ،وميكن أن يستفيد الباحث من
اجلداول اجلاهزة اليت توفرها منمظة الصحة العاملية يف حتويل الدرجات اخلام إىل النسب
املوئية .وميكن تطبيق املقياس بصورة مجعية أو صورة فردية ومقارنة النتاجئ مع نتاجئ
الدول األخرى ملا يمتزي به املقياس من تطبيق عاملي واسع (عبد اخلالق .)2010 ،مكا مت حتديد
درجة تفعيل املقياس وأبعاده وفق املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أعىل قمية  -أقل قمية) ÷ عدد الفائت لملقياس
طول الفئة = (0.8 = 5 ÷ )1 - 5
وعىل ضوء ذلك فإن قمي املتوسط احلسايب يف حالة شدة الظاهرة اكآليت:
1 .1إذا اكنت قمية املتوسط احلسايب تقع بني ( 1إىل أقل من  ،)1.8فتدل عىل أن جودة
احلياة منخفضة جدًا.

2 .2إذا اكنت قمية املتوسط احلسايب تقع بني ( 1.08إىل أقل من  ،)2.6فتدل عىل أن جودة
احلياة منخفضة.

3 .3إذا اكنت قمية املتوسط احلسايب تقع بني ( 2.6إىل أقل من  ،)3.4فتدل عىل أن جودة
احلياة متوسطة.

4 .4إذا اكنت قمية املتوسط احلسايب تقع بني ( 3.4إىل أقل من  ،)4.2فتدل عىل أن جودة
احلياة مرتفعة.

5 .5إذا اكنت قمية املتوسط احلسايب تقع بني ( 4.2إىل أقل من  ،)5فتدل عىل أن جودة
احلياة مرتفعة.

إجراءات تطبيق الدراسة:
1 .1حتكمي مقياس نوعية احلياة والتأكد من مالءمة الفقرات ألبعاد املقياس ولعينة
الدراسة ،والتحقق من سالمة الصياغة اللغوية للفقرات.
2 .2تطبيق اختبار تورانس بصورته الشلكية ،والتطبيق القبيل ملقياس نوعية احلياة
عىل عينة استطالعية قدرها ( )46طالب من ثانوية األمصيع ،تصحيحها ورصد
الدرجات.
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3 .3التطبيق مقياس نوعية احلياة عىل عينة استطالعية قدرها ( )25طالبًا ،تصحيح
املقياس ورصد الدرجات.
4 .4استخالص اخلصائص السيكومرتية ملقياس نوعية احلياة واختبار تورانس للتفكري
اإلبدايع يف الدراسة الراهنة.
5 .5الكشف عن الطلبة املوهوبني من خالل تطبيق أدوات الفرز (اختبار املصفوفات
املتتابعة لرافن  -اختبار تورانس -كشف الدرجات) ،اختيار عينة الدراسة.

6 .6فرز الطلبة املوهوبني ،وتصنيفهم إىل أربع فائت (مرتفعو اإلبداع – مرتفعو الذاكء –
مرتفعو التحصيل األاكدميي – املوهوبون)

7 .7تطبيق مقياس نوعية احلياة عىل الفائت األربع الذين مت فرزمه (مرتفعو اإلبداع –
مرتفعو الذاكء – مرتفعو التحصيل األاكدميي – املوهوبون)

8 .8استخراج النتاجئ وحتليلها ومناقشهتا والتحقق من فروض الدراسة ،وكشف الفروق،
وإجياد العالقات االرتباطية والتنبؤية ،تقدمي التوصيات الرتبوية.

نتائج الدراسة:

ً
أوال ـ نتائج فحص الفرضية األولى التي تنص على:

“ترتفع مستويات أبعاد نوعية احلياة لدى كل فئة من الفئات اآلتية :الطالب املوهوبني،
والطالب مرتفعي الذكاء ،والطالب مرتفعي اإلبداع ،والطالب مرتفعي التحصيل األكادميي”:
مت حساب قمي املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري للك بعد من أبعاد نوعية احلياة
األربعة (البعد اجلمسي  -البعد النفيس  -البعد االجمتايع  -البعد البييئ) لدى فئة الطلبة املوهوبني
(الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفيع الذاكء ،والطالب مرتفيع اإلبداع ،والطالب مرتفيع التحصيل
األاكدميي) ،ومت احلمك عىل درجة تفعيل املقياس وأبعاده ،واجلدول رمق ( )2يوحض ذلك:
جدول ( )2قيم متوسط املتوسطات احلسابية ألبعاد نوعية احلياة حسب فئة الطلبة املوهوبني
فئة الطلبة
املوهوبني
(ن =)27
مرتفيع اإلبداع
(ن=)60

مرتفيع الذاكء
(ن=)36
مرتفيع التحصيل
األاكدميي
(ن=)

البعد

املتوسط احلسايب

اجلمسي
النفيس
االجمتايع
البييئ
الدرجة اللكية
اجلمسي
النفيس
االجمتايع
البييئ
الدرجة اللكية
اجلمسي
النفيس
االجمتايع
البييئ
الدرجة اللكية
اجلمسي
النفيس
االجمتايع
البييئ
الدرجة اللكية

3.19
4.28
3.40
3.46
3.14
3.33
4.43
4.17
3.90
3.43
3.31
4.13
3.78
3.66
3.25
3.31
4.22
4.43
3.94
3.43

االحنراف
املعياري
0.36
0.54
0.69
0.57
0.32
0.51
0.58
0.61
0.59
0.39
0.29
0.63
1.01
0.567
0.38
0.44
0.595
0.421
0.564
0.29

احلمك
متوسطة
مرتفعة جدًا
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة جدًا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة جدًا
مرتفعة جدًا
مرتفعة
مرتفعة

ويتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب للبعد النفيس لدى فئة املوهوبني
أعىل من بايق املتوسطات لألبعاد األخرى لنوعية احلياة ،ويقع يف مستوى مرتفع جدًا ،ويف
حني يعترب املتوسط احلسايب للبعد اجلمسي هو أقل متوسط من بني املتوسطات لألبعاد
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األربعة لنوعية احلياة ،ويقع يف بعد متوسط .مكا أن املتوسط احلسايب للبعد النفيس لدى
فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع أعىل من بايق املتوسطات لألبعاد األخرى لنوعية احلياة ،ويقع
يف مستوى مرتفع جدًا ويف حني يعترب املتوسط احلسايب للبعد اجلمسي هو أقل متوسط من
بني املتوسطات لألبعاد األربعة لنوعية احلياة ،ويقع يف مستوى متوسط .وكذلك أن املتوسط
احلسايب للبعد النفيس لدى فئة الطلبة مرتفيع الذاكء أعىل من بايق املتوسطات لألبعاد
األخرى لنوعية احلياة ،ويقع يف مستوى مرتفع ،ويف حني يعترب املتوسط احلسايب للبعد
اجلمسي هو أقل متوسط من بني املتوسطات لألبعاد األربعة لنوعية احلياة ويقع يف مستوى
متوسط .أما بالنسبة لفئة الطلبة مرتفيع التحصيل الدرايس فإن البعد االجمتايع أعىل من
بايق املتوسطات لألبعاد األخرى لنوعية احلياة ويقع يف مستوى مرتفع جدًا ،وكذلك البعد
النفيس ،يف حني يعترب املتوسط احلسايب للبعد اجلمسي هو أقل متوسط من بني املتوسطات
لألبعاد األربعة لنوعية احلياة ،ويقع يف مستوى متوسط.

مناقشة نتائج الفرضية األولى:
تشري النتاجئ السابقة إىل وجود فروق بني مستويات أبعاد نوعية احلياة لدى فائت
الطلبة حمل الدراسة .ويالحظ من نتاجئ الفرضية األوىل أن البعد اجلمسي جسل أقل درجة من
الدرجات للك فائت الطلبة املفحوصني ،وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن الفائت املفحوصة
عال من الرضا عن أنشطهتم اليومية من زاوية ،وأن العينة
يمتتعون بصحة جيدة ،ومبستوى ٍ
اليت مت تطبيق الدراسة علهيا خمتارة من مدارس للطلبة األسوياء اليت يندر فهيا وجود
الطلبة املوهوبني أو املبدعني أو األذكياء أو املتفوقني الذين يعانون من أمراض مزمنة بكرثة،
أو يعانون من إعاقات جسدية حتول دون متزيمه يف البعد اجلمسي ،وقد أشارت دراسة الفرح
ً
عادة يمتتعون مبستوى رفيع عىل بعد الصحة
والرساح ( )2008إىل أن املوهوبني واملتفوقني
اجلمسية ،بيمنا ميكن إرجاع حصول البعد النفيس عىل مستوى مرتفع لدى فائت الطلبة
املوهوبني األربعة إىل أن الرضا الاكمل عىل االجناز أو األداء ال يوجد بشلك مسمتر لدى الطلبة
املوهوبني سعيًا مهنم لنيل المكالية .كذلك ترجع الصعوبات يف تكوين العالقات االجمتاعية
لدى الفائت املفحوصة والتعامل مع املكونات البرشية األخرى دليل واحض عىل ارتفاع النتاجئ
املجسلة عىل البعد االجمتايع بفقراته املختلفة.

ثاني ًا ـ نتائج فحص الفرضية الثانية التي تنص على:
“يتباين املستوى العام لنوعية احلياة لدى الطالب املوهوبني ،والطالب مرتفعي الذكاء،
والطالب مرتفعي اإلبداع ،والطالب مرتفعي التحصيل األكادميي”:
مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ( )ANOVAملعرفة ما إذا اكن املستوى العام
لنوعية احلياة املمتثل بالدرجة اللكية يتباين لدى فائت الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفيع
اإلبداع ،والطلبة مرتفيع الذاكء ،والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي ،مكا هو مبني باجلدول
رمق (:)3
جدول ( )3اختبار حتليل التباين األحادي للدرجة الكلية لنوعية احلياة لدى فئات الطلبة املوهوبني ،ومرتفعي
اإلبداع ،ومرتفعي الذكاء ،ومرتفعي التحصيل األكادميي
املصدر

مجموع مربعات
الدرجات

داخل املجموعات

12351.5

بني املجموعات
املجموع

1411.3

13762.8

درجة احلرية

متوسطات
املربعات

138

89.50

3

141

470.43

قمية f
5.256

مستوى
الداللة
.002

ويالحظ من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فائت الطلبة األربعة
املفحوصة (املوهوبني  -مرتفيع اإلبداع  -مرتفيع الذاكء  -مرتفيع التحصيل األاكدميي) عىل
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الدرجة اللكية لنوعية احلياة .وللتعرف عىل مصدر الفروق بني الفائت األربعة املفحوصة عىل
الدرجة اللكية لنوعية احلياة ،مت استخدام اختبار بونفروين التتبيع  Bonferroniمكا هو
مبني يف اجلدول رمق (:)4
جدول ( )4اختبار بونفروني لتحليل تباين الدرجة الكلية لنوعية احلياة لدى فئات الطلبة املوهوبني ،ومرتفعي
اإلبداع ،ومرتفعي الذكاء ومرتفعي التحصيل األكادميي
الفئة
املوهوبني
مرتفيع اإلبداع
مرتفيع الذاكء

الفئة املقابلة
مرتفيع اإلبداع
مرتفيع الذاكء
مرتفيع التحصيل األاكدميي
مرتفيع الذاكء
مرتفيع التحصيل األاكدميي
مرتفيع التحصيل األاكدميي

املتوسط
7.64832.92057.56594.7278
.08235
4.645-

الداللة
.003
1.000
.059
.115
1.000
.585

ويتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة اللكية بني فئة
الطلبة املوهوبني وبني فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع ،بيمنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف الدرجة اللكية واملستوى العام لنوعية احلياة بني بايق فائت املوهوبني.
وبعد عرض النتاجئ التفصيلية للفرض الثاين ميكن أن نلخصها عىل النحو اآليت:
1 .1تتفاوت فائت الطلبة املفحوصة باملستوى العام لنوعية احلياة ،حيث اكنت فئة الطلبة
مرتفيع اإلبداع يه أعىل الفائت باملستوى العام لنوعية احلياة ،بيمنا اكنت فئة
الطلبة املوهوبني يه األدىن باملستوى العام لنوعية احلياة.
2 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فائت الطلبة املفحوصة باملستوى العام لنوعية
احلياة واملمتثل بالدرجة اللكية هلا ،وتبني أن مصدر الفروق وقع بني فئة الطلبة
املوهوبني وبني فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع.

مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
ويعترب التقارب يف املستوى العام لنوعية احلياة بني الفائت املفحوصة أمرًا طبيعيًا
ومنطقيًا خاص ًة ،إذ ما الحظنا أن املتوسط العام للدرجة اللكية لنوعية احلياة بني لك الفائت
تراوح بني ( )89–81تقريبًا ،ويرجع سبب التقارب يف املستوى العام لنوعية احلياة بني الطالب
املوهوبني والطالب مرتفيع اإلبداع إىل ثبات تأثري السياق االجمتايع عىل مجيع الفائت،
وتقارب طبيعة البيئة الكويتية ومستوى اخلدمات واملرافق اليت تقدم مجليع أفراد العينة،
وتقارب الطالب باخلصائص اجلمسانية ومتتعهم بالصحة اجلسدية ،واشرتاك غالبيهتم
باخلصائص النفسية.
عىل الرمغ من أن الفروق باملستوى العام لنوعية احلياة املمتثل بالدرجة اللكية ملجموع
درجات البعد اجلمسي والبعد النفيس والبعد االجمتايع والبعد البييئ ذات داللة إحصائية
بني فائت الطلبة األربع (املوهوبني  -مرتفيع اإلبداع  -مرتفيع الذاكء  -مرتفيع التحصيل
األاكدميي) ،إال أن الفروق اكن مصدرها بني فئة الطلبة املوهوبني وبني فئة الطلبة مرتفيع
اإلبداع.
ويالحظ أن الطلبة املوهوبني والطلبة أحصاب الذاكء املرتفع خيتلف فيه مستوى نوعية
احلياة لدهيم وينخفض عن بايق الفائت اليت تمتزي باإلبداع املرتفع أو التحصيل األاكدميي
املرتفع ،ويرجع السبب يف ذلك إىل جحم الدمع والتقدير الذي حيظى به املتفوقون أاكدمييًا من قبل
األرسة واملدرسة واملجمتع ،ومن ََّ
ث فإن املوهوب أاكدمييًا سيشبع حاجته من التقدير واالحرتام،
ً
مبارشة عىل مستوى حياته ،وكذلك املبدع صاحب اإلنتاج اإلبدايع جند أن
وسينعكس ذلك
املجمتع حيفزه ويجشعه ويشكره عىل ما قدمه من إنتاج .بيمنا جند أن أحصاب القدرة العقلية
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املرتفعة واملمتثلة بالذاكء ال حيظون بذلك التجشيع أو التكرمي بسب عدم وضوح إجنازمه أو
ٍ
حلقة مفرغة حبثًا عن التقدير
قدراهتم مكا يف التحصيل األاكدميي ،وكذلك املوهوب يظل يدور يف
والتجشيع ،وهذا لكه سينعكس بشلك مبارش عىل مستوى حياته مكا الحظنا يف النتاجئ السابقة.
ويالحظ بشلك عام ارتفاع مستوى نوعية احلياة لدى فائت الطلبة املوهوبني ،ومرتفيع
اإلبداع ،ومرتفيع الذاكء ،ومرتفيع التحصيل األاكدميي .ويؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه
دراسة (إبراهمي2006 ،؛ مجعة2009 ،؛ محمود وامجلايل )2010 ،إىل أن املوهوبني واملتفوقني
عال يف نوعية احلياة مقارنة ً مبستويات نوعية
وأحصاب القدرات اخلاصة يمتزيون مبستوى ٍ
احلياة لدى اآلخرين.

ثالث ًا ـ نتائج فحص الفرضية الثالثة التي تنص على:
“توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات أبعاد نوعية احلياة بني الطالب املوهوبني،
والطالب مرتفعي الذكاء ،والطالب مرتفعي اإلبداع ،والطالب مرتفعي التحصيل األكادميي”:
مت استخدام أسلوب حتليل التباين املشرتك ( )MNOVAلتحديد الفروق يف مستويات أبعاد
نوعية احلياة بني فائت الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفيع اإلبداع ،والطلبة مرتفيع الذاكء ،والطلبة
مرتفيع التحصيل األاكدميي ،وتشري الداللة إىل وجود فروق بني أبعاد نوعية احلياة لدى فائت
الطلبة املفحوصة وفقًا ملؤرش ويلكس المندا  Wilks’ Lambdaمكا هو مبني باجلدول رمق (:)5
جدول ( )5داللة الفروق بني مستويات أبعاد نوعية احلياة لدى فئات الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفعي اإلبداع
والطلبة مرتفعي الذكاء ،والطلبة مرتفعي التحصيل األكادميي
االختبار
Wilks’ Lambda

قمية f
3.423

القمية
.750

درجة اخلطأ
357.47

درجة احلرية
12

الداللة
.000

ومت االعمتاد عىل مؤرشات اإلحصاء املتعدد من أجل معرفة األبعاد اليت حدث هبا فروق
بني فائت الطلبة املفحوصة مكا هو مبني باجلدول رمق (:)6
جدول ( )6اختبار كشف الفروق بني أبعاد نوعية احلياة لدى فئات الطلبة املوهوبني
املصدر

البعد

مجموع املربعات

درجة احلرية

املجموعة

اجلمسي
النفيس
االجمتايع

.406
2.18
17.03

3
3
3

البييئ

3

4.73

متوسط
املربعات
.135
.728
5.678
1.577

قمية f

الداللة

.732
2.063
10.452

.535
.108
.000

4.678

.004

ويتضح من اجلدول رمق ( )6وجود فروق يف البعد االجمتايع والبعد البييئ بني فائت
الطلبة املفحوصة .وملعرفة مصدر الفروق لدى فائت الطلبة عىل البعد االجمتايع والبعد
البييئ ،مت استخدام حتليل التباين األحادي مكا هو مبني يف اجلدول رمق ( )7واجلدول رمق
( )8عىل النحو اآليت:
جدول ( )7حتليل التباين األحادي ملعرفة مصدر الفروق يف البعد االجتماعي لدى فئات الطلبة املوهوبني ،والطلبة
مرتفعي اإلبداع ،والطلبة مرتفعي الذكاء ،والطلبة مرتفعي التحصيل األكادميي
الفئة
املوهوبون

الفئة املقابلة
مرتفعو اإلبداع
مرتفعو الذاكء
مرتفعو التحصيل األاكدميي
مرتفعو الذاكء
مرتفعو التحصيل األاكدميي

املتوسط
.781.3871.041.394
259-

الداللة
.000
.037
.000
.012
.203

مرتفعو الذاكء

مرتفعو التحصيل األاكدميي

.654-

.003

مرتفعو اإلبداع
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ويتضح من اجلدول رمق ( )7وجود فروق يف البعد االجمتايع بني فئة الطلبة املوهوبني
وبني مجيع الفائت ،وبني فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع وبني فئة الطلبة مرتفيع الذاكء ،وبني فئة
الطلبة مرتفيع الذاكء وبني فئة الطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي ،بيمنا ال توجد فروق بني
فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع وبني فئة الطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي:
جدول ( )8حتليل التباين األحادي ملعرفة مصدر الفروق يف البعد البيئي لدى فئات الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفعي
اإلبداع ،والطلبة مرتفعي الذكاء ،والطلبة مرتفعي التحصيل األكادميي
الفئة
املوهوبون
مرتفعو اإلبداع
مرتفعو الذاكء

الفئة املقابلة
مرتفعو اإلبداع
مرتفعو الذاكء
مرتفعو التحصيل األاكدميي
مرتفعو الذاكء
مرتفعو التحصيل األاكدميي
مرتفعو التحصيل األاكدميي

املتوسط
.443.202.480.241
.037.278-

الداللة
.001
.165
.008
.051
.817
.106

ويتضح من اجلدول رمق ( )8أن مصدر الفروق بني فائت الطلبة املفحوصة عىل البعد
البييئ وقع بني فئة الطلبة املوهوبني وفئة الطلبة مرتفيع اإلبداع ،وفئة الطلبة مرتفيع
التحصيل األاكدميي ،بيمنا مل تسفر النتاجئ عن وجود فروق بني الفائت األخرى.
وبعد عرض النتاجئ التفصيلية للفرض الثالث ميكن أن نلخص النتاجئ عىل النحو اآليت:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات أبعاد نوعية احلياة (اجلمسي-
النفيس) لدى فائت الطلبة املفحوصة.

2 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بني فئة الطلبة املوهوبني ومجيع الفائت األخرى يف
البعد االجمتايع ،وبني الطلبة مرتفيع الذاكء وبني الطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة
مرتفيع التحصيل األاكدميي.

3 .3وجود فروق بني فئة الطلبة املوهوبني وبني فئة الطلبة مرتفيع اإلبداع ،وفئة الطلبة
مرتفيع التحصيل األاكدميي عىل البعد البييئ.

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
أوحضت نتاجئ الفرضية الثالثة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني غالبية فائت الطلبة
املفحوصة (املوهوبني  -مرتفيع اإلبداع  -مرتفيع الذاكء  -مرتفيع التحصيل األاكدميي) عىل
البعد االجمتايع والبييئ ،وهذا مؤرش طبييع يف حال نظرنا إىل مرجع الفروق يف مستويات
أبعاد نوعية احلياة لدى لك فئة من فائت الطلبة املفحوصة مكا جاء يف الفرضية األوىل .اكن
التعزيز االجمتايع بالثناء واملدح متوافر وبشلك مسمتر ،والرتابط األرسي واملعاملة الوالدية
يسريان باجتاه منتظم وممتزي ،والدمع اإلجيايب املادي باملال أو التدريب والتطوير الذي
يقدم لملوهوب أو املتفوق أو املبدع أو الذيك لكه يعود عىل املوهوب واملبدع واملتفوق والذيك
بالنفع من الناحية اإلجيابية ،وإذا ما نظرنا إىل البيئة الكويتية ،فإهنا تشرتك بشلك كبري
بتوافر وسائل النقل يف خمتلف حمافظات الكويت ،وتوافر وسائل االتصال واإلنرتنت يف
مجيع املناطق السكنية ،وكذلك تتوافر اخلدمات الصحية جبميع فائهتا احلكومية واخلاصة
يف أحناء الكويت املختلفة .مكا أن مشكالت التلوث البييئ إذا أصابت منطقة ما فهي ستصيب
منطقة أخرى بسبب صغر مساحة دولة الكويت .ومن َ َّ
ث فإن العوامل البيئية مشرتكة تقريبًا
بني أفراد العينة اليت طبقت علهيم الدراسة ،وهذا يؤثر بشلك مبارش عىل جحم اإلجناز الذي
سيقدمه لك من املوهوب واملبدع والذيك واملتفوق.
فنجد أن البعد االجمتايع والبعد البييئ يرتفع تأثريمها عىل الفائت اليت طبقت علهيم
الدراسة ،وهيلع جند أن الفروق ستكون واحضة يف البعد االجمتايع والبييئ بنا ًء عىل ما مت
عرضه ،وأيدت بعض الدراسات التفاوت يف تأثري بعض املتغريات االجمتاعية عىل مستوى
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نوعية لدى املوهوبني وكيفية حصول الفروق بني املوهوبني إذا توافرت أو مل تتوافر ،وهذا ما
ذهب إليه (. )Woitaszewsk & Aalsma, 2004; Mchogh, 2006; Steven, 2012
بيمنا لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الفائت املفحوصة يف البعد اجلمسي
والبعد النفيس بسبب تقارب الطالب باخلصائص اجلسدية املمتثلة بالصحة والسالمة من
األمراض املزمنة والقدرة عىل احلركة ومزاولة األنشطة ،وطبيعة املرحلة العمرية ،واشرتاكهم
بأغلب اخلصائص النفسية واالنفعالية والوجدانية اليت يمتزيون هبا.

رابع ًا ـ نتائج فحص الفرضية الرابعة التي تنص على:
“توجد عالقة دالة موجبة بني مستويات أبعاد نوعية احلياة وبني مستوى أداء الطالب
املوهوبني ،والطالب مرتفعي الذكاء ،والطالب مرتفعي اإلبداع والطالب مرتفعي التحصيل
األكادميي على محك اإلبداع والذكاء والتحصيل األكادميي”:
مت استخدام معامل االرتباط بريسون ( )Personملعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بني
أبعاد نوعية وبني مستوى أداء الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفيع اإلبداع ،والطلبة مرتفيع
التحصيل الذاكء ،والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي عىل اختبار رافن لملصفوفات املتتابعة
مكؤرش عىل القدرة واملوهبة العقلية ،ومستوى أداء الطلبة عىل اختبار تورانس للتفكري
اإلبدايع مكؤرش عىل القدرة واملوهبة اإلبداعية ،واملعدل العام للفرتة الدراسية الثانية من
الفصل الدرايس األول مكؤرش عىل القدرة واملوهبة التحصيلية واألاكدميية املرتفعة ،ويبني
اجلدول رمق ( )9طبيعة العالقة االرتباطية بني أبعاد نوعية احلياة األربعة (اجلمسي  -النفيس-
االجمتايع  -البييئ) ودرجات فائت الطلبة األربعة عىل حماكت الذاكء واإلبداع والتحصيل
األاكدميي:
جدول ( )9قيم معامالت االرتباط بني أبعاد نوعية احلياة ودرجات الطلبة املوهوبني ،والطلبة مرتفعي اإلبداع،
والطلبة مرتفعي الذكاء ،والطلبة مرتفعي التحصيل األكادميي يف الذكاء واإلبداع والتحصيل
الدرجة

البعد اجلمسي

البعد النفيس

البعد االجمتايع

البعد البييئ

التحصيل
اإلبداع
الذاكء

.140
.025*.174

.115
*.194
.108

.144
.064**.249

*.176
.001
.074-

* دالة عند مستوى ).)0.05

** دالة عند مستوى ).)0.01

ويتبني من اجلدول رمق ( )9السابق أن مستوى أداء الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع
اإلبداع ،والطلبة مرتفيع الذاكء ،والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي يف التحصيل الدرايس
يرتبط ارتباط موجب ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05مع البعد الرابع لنوعية احلياة،
وهو بعد البيئية ،حيث بلغ معامل االرتباط ( ،).176بيمنا كشفت النتاجئ عن عدم وجود عالقة
ارتباطية بني درجة التحصيل الدرايس وبايق األبعاد الثالثة (اجلمسي  -النفيس  -االجمتايع).
مكا يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني
درجة اإلبداع اليت حصل علهيا الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع
الذاكء والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي مع البعد النفيس لنوعية احلياة عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث بلغ معامل االرتباط ( ،).194بيمنا ال تشري النتاجئ األخرى إىل وجود عالقة
ارتباطية بني درجة اإلبداع وبايق أبعاد نوعية احلياة (اجلمسي  -االجمتايع  -البييئ).
وبالنظر إىل درجة الذاكء اليت حصل علهيا الطلبة املوهوبون والطلبة مرتفعو اإلبداع،
والطلبة مرتفعو الذاكء والطلبة مرتفعو التحصيل األاكدميي وعالقهتا بأبعاد نوعية احلياة،
يتبني أهنا ترتبط ارتباطًا موجبًا ذا داللة إحصائية مع البعد االجمتايع عند مستوى داللة
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( ،)0.01حيث بلغ معامل االرتباط ( ،).249يف حني أنه مل يتبني وجود أي عالقة إرتباطية أخرى
بني درجة الذاكء وبايق أبعاد نوعية احلياة (اجلمسي  -النفيس  -البييئ).
وبعد عرض نتاجئ الفرض الرابع بصورة تفصيلية ميكن أن نلخصها عىل النحو اآليت:
1 .1وجود عالقة دالة موجبة بني مستوى درجة التحصيل األاكدميي لملوهوبني مع
مستوى البعد البييئ لنوعية احلياة.

2 .2وجود عالقة دالة موجبة بني مستوى درجة اإلبداع لملوهوبني مع مستوى البعد
النفيس لنوعية احلياة.
3 .3وجود عالقة دالة موجبة بني مستوى درجة الذاكء لملوهوبني مع مستوى البعد
اجلمسي والبعد االجمتايع.

مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
بعد مشاهدة نتاجئ الفرضية الرابعة يتبني لنا وجود عالقة ذات داللة ارتباطية بني مستوى التحصيل
األاكدميي املمتثل باملعدل الرتامكي الذي حيصل هيلع الطلبة املوهوبون والطلبة مرتفعو اإلبداع والطلبة
مرتفعو الذاكء والطلبة مرتفعو التحصيل األاكدميي مع مستوى البعد البييئ ،فلكام ارتفعت مستويات
اخلدمات اليت توفرها البيئة اليت حتيط باملوهوب وقلت نسبة املشكالت البيئية من تلوث وحنوها أزداد
معها مستوى التحصيل األاكدميي لدى الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء
والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي ،وتعترب هذه العالقة طبيعية ،خصوصًا إذا تأملنا جحم االستقرار
الذي سيشعر به الطلبة املوهوبون والطلبة مرتفعو اإلبداع والطلبة مرتفعو الذاكء والطلبة مرتفعو
التحصيل األاكدميي حني يرون جحم املرافق الذي حتيط هبم ،ومستوى اخلدمات العالية الصحية اليت
تقدم هلم ،وتنوع وسائل النقل واالتصال لدهيم ،ومن ََّ
ث فإهنم سيتفرغون إىل حتصيلهم األاكدميي بلك
راحة ،فتتأثر اخلربات األاكدميية عند الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء
والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي بشلك مبارش مبستوى اخلدمات اليت يقدمها املجمتع هلم ،ومدى
شعورمه بالرضا عهنا مكا جاء يف دراسة((.(Peterson & Canady, 2012
مكا أسفرت نتاجئ الفرضية عن وجود عالقة ذات داللة ارتباطية بني مستوى الطلبة
املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء والطلبة مرتفيع التحصيل
األاكدميي يف القدرات اإلبداعية واملمتثلة بالدرجة الهنائية اليت حيصلون علهيا عىل اختبار
تورانس مع مستوى البعد النفيس عىل مقياس نوعية احلياة ،وتعترب هذه العالقة االرتباطية
عالقة واحضة وطبيعية ،فلكام هتيأت نفسية الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع
والطلبة مرتفيع الذاكء والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي ،وأصبحت خالية من األمراض
اكالكتائب أو القلق انعكس ذلك بشلك مبارش عىل املنتج اليت يقدموهنا ،وكذلك فإن شعورمه
بالثقة بأنفهسم يعطهيم دافعًا قويًا يف محتل تبعات أفاكرمه اإلبداعية اليت يتبنوهنا
ويطرحوهنا ،فقد يواجهون حمارب ًة من اآلخرين بسبب األفاكر اليت يقدموهنا لكوهنا غريبة
أو جديدة ،ولكام زادت قدرة الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء
والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي عىل التكيف مع ضغوط احلياة وصعوباهتا وتغرياهتا؛
ازدادت معها قدرهتم عىل االسمترارية يف مجيع مراحل العملية اإلبداعية مكا ذكرها جيلفورد
( )Guilford, 1968حني تناول اخلصائص الخشصية واملعرفية لدى املبدعني.
يف حني أسفرت النتاجئ عن العالقة االرتباطية املوجبة بني مستوى الذاكء املمتثل بالدرجة
اليت حصل علهيا الطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء والطلبة
مرتفيع التحصيل األاكدميي عىل اختبار رافقن مع مستوى البعد اجلمسي والبعد االجمتايع،
وبالنظر إىل هذه العالقة يتبني انعاكس الصحة اجلمسية عىل القدرة العقلية وهو توافق
منطيق سلمي ،فالعينة اليت طبقت علهيا الدراسة تمتزي بالصحة اجلسدية والصحة العقلية،
فلكام متزي الطلبة املوهوبون والطلبة مرتفعو اإلبداع والطلبة مرتفعو الذاكء والطلبة مرتفعو
التحصيل األاكدميي بصحة جمسية أكرب لكام اكنت هذه الصحة حمفزة للقدرة العقلية للعمل
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بالشلك السلمي ،وحيصل هناك توافق عضيل عقيل كبري .بيمنا يالحظ كذلك جحم التأثري
االجمتايع والتحفزي والدمع للطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء
والطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي ،فلكام اكن هناك دمع ومساندة اجمتاعية هلم أتيحت هلم
فرصة أكرب الستخراج قدراهتم العقلية وتطويرها ،ومن ّ َّ
ث فإن تأثري البيئة االجمتاعية اليت
حتيط بالطلبة املوهوبني والطلبة مرتفيع اإلبداع والطلبة مرتفيع الذاكء والطلبة مرتفيع
التحصيل األاكدميي يعترب حمفزًا للقدرة العقلية يف املواقف واملشكالت اليت تواجههم يف
حياهتم.

اخلامتة:
مع تسارع وترية احلياة وارتفاع رمتها يف السنوات األخرية ،أصبحت احلاجة إىل
مواكبة هذا التطور الرسيع أمرًا ملحًا ،فظروف املعيشة مل تعد مكا اكنت علهيا قبل عرش
سنوات من اآلن ،كذلك الضغوط قد تزايدت عىل الفرد بسبب كرثة املشكالت اليت تواجهه يف
ً
عالوة عىل تعقيدات احلياة املختلفة يف لك املجاالت.
حياته اليومية
ويف ظل ذلك التسارع الكبري الذي يهشده عاملنا احلايل ،برزت أمهية العيش وفق نظام
يف احلياة يتصف بالنوعية واجلودة يف شىت املجاالت املختلفة .فالفرد يستطيع التغلب عىل
صعوبات احلياة والتنقل من أجل كسب العيش وقضاء احلاجات إذا توافرت لديه مقومات
الصحة اجلسدية اليت توفرها له مؤسسات املجمتع الطبية ،وسالمته من األمراض العضوية
واملزمنة إما عن طريق الوقاية أو طريق العالج.
كذلك فإن من الرضوري أن يتعايش الفرد مع ضغوط احلياة املختلفة بنفسية تمتزي
خبصائص التكيف والسيطرة عىل املشكالت من أجل حلها ،والثقة بالنفس واالستقاللية من
أجل القدرة عىل حتقيق ما يحمط إليه يف واقعه ومستقبله.
مكا يلعب الدمع اإلجيايب واملساندة االجمتاعية للفرد يف املجمتع الدور الكبري يف تذليل
الصعاب أمام مطوحاته ورغباته يف املجمتع ،فقد تواجهه العديد من املشكالت اليت حتتاج
إىل املساندة املادية واملعنوية.
ومع ذلك التطور يف اجلانب التكنولويج الذي جعل الفرد يسابق الزمن من أجل مواكبته،
اكن البد من االرتقاء مبستوى اخلدمات واملرافق احمليطة بالفرد من أجل موازاهتا مع التطور
يف شىت جماالت احلياة املختلفة .فالبيئة احمليطة بالفرد جيب أن تكون سلمية من مشكالت
التلوث ،ومشكالت الكوارث واحلروب ،وكذلك جيب أن تتوافر فهيا اخلدمات الصحية املمتزية،
ووسائل االتصال والتنقل املناسبة حلاجات الفرد يف جممتعه.
ويعترب االرتقاء مبستوى نوعية احلياة لألفراد واملجمتعات هو اهلاجس الذي يسيطر
عىل مؤسسات املجمتع املختلفة .فهناك فائت خمتلفة يف املجمتع حتتاج إىل رعاية خاصة
من أجل االرتقاء مبستوى حياهتا ،كذوي االحتياجات اخلاصة ،وكبار السن ،وحىت فائت
املمتزيين.
واملوهوب أو املبدع أو الذيك أو املتفوق شأنه يف تطوير حياته شأن أي فرد يعيش يف
املجمتع ،مفن حقه أن يتعايش وفق مستوى رفيع يف احلياة ،لكن جيب مراعاة ما يتصف
به من خصائص ومسات بشلك دقيق من قبل األرسة واملجمتع حىت يسمتتع باحلياة اليت
يعيهشا سواء مع نفسه أو أرسته أو جممتعه .لذلك اكن من الرضوري أن يمت دراسة تلك احلياة
اليت يعيهشا املوهوب واملبدع والذيك واملتفوق يف ظل التسارع الرهيب ،والتطور الكبري يف
جوانب احلياة املختلفة.
إن املراحل العمرية اليت مير هبا املوهوب أو املبدع أو الذيك أو املتفوق يف حياته تهشد
العديد من التقلبات والتطورات يف اجلوانب اجلمسية والنفسية اليت مير هبا ويعيهشا،
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مفهنا ما حيتاج إىل تمنية وتطوير ،ومهنا ما حيتاج إىل عالج وتخشيص .فنوعية احلياة
اليت تمتزي جبودة عالية لدى املوهوبني أو املبدعني أو األذكياء أو املتفوقني؛ يه تلك احلياة
اليت يكون فهيا سلميًا من الناحية اجلمسية ،وأن يكون خاليًا من األمراض النفسية ،مع متزيه
خبصائص الخشصية اإلجيابية اكلثقة بالنفس ،واالستقاللية ،والقدرة عىل محتل الضغوط
والتكيف معها.
ومما ال شك فيه أن املساندة االجمتاعية والدمع املادي واملعنوي إلجنازات املوهوب
واملبدع والذيك واملتفوق احلالية ولمطوحاته املستقبلية تعزز من قدرته عىل مواصلة الطريق
حنو هدفه ،حفاجهتم إىل التقدير واملاكفأة جيب أن حتظى مبساحة كبرية من االهمتام من
قبل األرسة واملؤسسة التعلميية حىت يرتفع مستوى نوعية احلياة لدهيم .مكا أن العالقات
االجمتاعية احمليطة هبم تلعب دورًا كبريًا يف حياهتم ،فهي قد توفر هلم األمان العاطيف
والدمع اإلجيايب ،وقد تؤثر عىل خشصيهتم من الناحية السلبية.
وجيب أن حتتوي البيئة احمليطة باملوهوب واملبدع والذيك واملتفوق عىل مقومات احلياة
السلمية كتوافر وسائل اكتساب املعلومات واالتصال بالعامل اخلاريج الذي يليب حاجاهتم
وتطورمه املعريف والعقيل ،ووجود اخلدمات الصحية الوقائية قبل العالجية ،وتوافر مرافق
للرتفيه والتزنه تليب رغباهتم وتستثري اهمتامهم ويهسل الوصول إلهيا ،وأن تكون البيئة
اليت يعيشون هبا سلمية من األوباء والكوارث.
لذلك اكن االهمتام بدراسة نوعية احلياة لدى فئة الطلبة املوهوبني وفئة الطلبة مرتفيع
اإلبداع وفئة الطلبة مرتفيع الذاكء وفئة الطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي من منطلق معرفة
ما إذا اكنت احلياة اليت تمتزي بنوعية هلا تأثري بشلك مبارش عىل املوهبة أو اإلبداع أو الذاكء
أو التفوق لدى فائت الطلبة املفحوصة .فالطالب مهنم من يمتزي بالقدرة العقلية املرتفعة،
ومهنم من يمتزي بالقدرة األاكدميية والتحصيل املرتفع ،ومهنم من يمتزي بالقدرة اإلبداعية
العالية جيمع بني موهبتني من املواهب السابقة الثالث ،ومهنم من جيمع بني القدرات الثالث
مجيعها لتشلك املوهبة بشلك عام .لذلك اكن من املهم معرفة مستوى نوعية احلياة لدى فائت
الطالب املفحوصة ،مكا اكن من املهم أيضًا معرفة أي من األبعاد األربعة لنوعية احلياة (البعد
اجلمسي  -البعد النفيس -البعد االجمتايع  -البعد البييئ) له عالقة مبارشة مع مستوى القدرة
اإلبداعية أو العقلية أو األاكدميية لدى فئة الطلبة املوهوبني وفئة الطلبة مرتفيع اإلبداع وفئة
الطلبة مرتفيع الذاكء وفئة الطلبة مرتفيع التحصيل األاكدميي .مكا اكن من الرضوري معرفة
الفروق يف مستويات أبعاد نوعية احلياة بني فائت الطلبة األربع املفحوصة.
وظهرت أمهية الدراسة بشلك واحض وجيل عندما ظهرت نتاجئها بعد التحليل واملناقشة،
فقد تبني أن فائت الطلبة املوهوبني ومرتفيع اإلبداع ومرتفيع الذاكء ومرتفيع التحصيل
األاكدميي يمتزيون مبستوى رفيع بنوعية احلياة بشلك عام ،مكا أن أبعاد نوعية احلياة
األربعة تتباين مبستوياهتا والفروق اليت بيهنا لدى لك فئة من الفائت األربع املفحوصة،
فقد اكن تأثري البعد االجمتايع والبييئ ومتعلقاته من العالقات االجمتاعية وطبائع املجمتع
ومستوى اخلدمات وتوافرها واحضًا يف الدراسة ،فقد اكن مرجع الفروق بني أبعاد نوعية
احلياة لدى الفائت يعود إىل البعد االجمتايع والبييئ بشلك بارز ،وهذا مؤرش واحض عىل
تأثري طبيعة املجمتع الكوييت الذي تسوده وتتحمك فيه النظم االجمتاعية املختلفة يف املجمتع،
ومتلؤه اخلدمات واإلماكنات الكثرية واملمتزية.
ومن خالل النظر يف احلياة اليومية اليت يعيهشا املوهوبون ومرتفعو اإلبداع ومرتفعو
الذاكء ومرتفعو التحصيل األاكدميي ،وما حتتويه من إجنازات وعقبات ،ومطوحات ومشكالت،
فقد حرصت الدراسة عىل أن تبني طبيعة العالقة اليت تربط األبعاد اليت تعرب عن احلياة اليت
تمتزي بنوعية عالية ،مبستوى األداء عىل حماكت اإلبداع والذاكء والتحصيل الدرايس .وهذا
ما اكن واحضًا وجليًا يف االرتباط الطردي واملوجب بني املستوى املمتزي للبعد البييئ مع
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املستوى املرتفع من التحصيل األاكدميي ،واملستوى املرتفع للبعد النفيس وما يرتبط هبا من
خصائص سوية وحصة من األمراض النفسية مع املستوى املرتفع من القدرة اإلبداعية ،وبني
املستوى املمتزي يف بعد الصحة اجلمسية واملستوى الرفيع يف البعد االجمتايع مع املستوى
املرتفع يف القدرة العقلية والذاكء .وهذا االرتباط هو مبثابة دمع للعملية الرتبوية والتعلميية
من اجل تطوير املوهوبني واملبدعني واألذكياء واملتفوقني ،وتمنيهتم من خالل معرفة بعد
احلياة الذي يرتبط هبا.

التوصيات:
1 .1زيادة الرباجم التدريبية اليت تعزز من خصائص الخشصية اإلجيابية لدى املوهوبني
اكلثقة بالنفس ،واالستقاللية ،واختاذ القرار ،والتكيف مع ضغوط احلياة ،والتعامل
مع متغريات البيئة احمليطة به.

2 .2معل ورش تدريبية ألولياء األمور عن كيفية رفع املستوى العام لنوعية احلياة
لدى أبناهئم املوهوبني أو املبدعني ،وخصوصًا يف جانب التعامل الوالدي وتعزيز
اخلصائص السوية يف خشصية املوهوب.

3 .3تعزيز اجلانب الريايض والذي يتعلق بالصحة اجلمسية لدى فائت املوهوبني من
خالل توفري براجم إرشادية يف التغذية ،أو براجم رياضية مشرتكة بني املوهوبني ملا
له من تأثري عىل تمنية املوهبة وتطويرها.
4 .4معل ورش تطويرية ملعيمل املوهوبني يف جانب التعزيز اإلجيايب لملوهوب ،والرفع
من مستوى نوعية احلياة لديه.
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�سدر 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��ا ً:
األطف��ال � في مواق��ف التعلُ��م � 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��ا ً ،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 � 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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ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعلمة بكلية رياض األطفال
جامعة القاهرة
(دراسة ميدانية)

د .زينب علي محمد علي
مدرس بقسم دراسات الطفولة
كلية الدراسات العليا للتربية  -جامعة القاهرة
zinabali78@yahoo.com

امللخص:
هدفت الدراسة إىل تعرف واقع ثقافة قبول ا ً
الخر لدي الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة،
واستخدمت الدراسة املهنج الوصيف ،ومتثل جممتع الدراسة يف مجيع طالبات لكية رياض األطفال جامعة القاهرة،
والبالغ عددهن ( )1113طالبة .ومت اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ،واستخدمت الدراسة استبان ًة
مكونة من جزأين :األول ،مشل البيانات األساسية اكالمس (اختياري) ،الفرقة الدراسية ،واملشاركة يف األنشطة
اجلامعية .والثاين ،مشل عبارات االستبانة اليت مت توجهيها لعينة الدراسة حول واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/
املعملة بلكية رياض األطفال  -جبامعة القاهرة ،وتوصلت الدراسة إىل أن حماور الدراسة قد حتققت من وجهة نظر
الطالبة /املعملة أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة حملوري (احلوار وحرية الرأي والعمل امجلايع) .يف حني
حتققت بايق احملاور (احلقوق والواجبات والتساحم ومحتل املسؤولية) ،بدرجة كبرية .مكا جاء حمور التساحم يف
املرتبة األوىل فميا يتعلق برتتيب حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .يف حني جاء حمور احلقوق
والواجبات يف املرتبة الثانية بالنسبة لرتتيب حماور الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة .ويف املرتبة األخرية جاء
حمور محتل املسؤولية ،وذلك من وجهة نظر العينة.

Culture of Accepting Others among Student Teacher in the Faculty of
Kindergarten, Cairo University
)(Pilot Study

Zinab Ali Muhammad Ali

Lecturer of Childhood Studies Department
Faculty of Graduate Studies of Education
Cairo University

Abstract
The current study aimed at knowing in the actual reality of Kindergarten Faculty
student teacher’s acceptance of others’ culture in Cairo University. This study is descriptive
which includes all students (1113) of Kindergarten Faculty, Cairo University. The study used
selected stratified random sampling. Aquestionnaire composed of two parts was employed to
include the essential data. The results showed a moderate level of (discussion and teamwork),
a high level of (rights and duties, tolerance and responsibility). Concerning the studys', tools,
tolerance came first, while rights and duties came second, and responsibility came last.

من يرغب يف احلصول عىل املالحق هيلع االتصال بالباحثة عىل بريدها اإللكرتوين.
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املقدمة:
يعيش عاملنا اليوم تغريًا معرفيًا وقمييًا غري مسبوق بفعل العوملة وثورة التكنولوجيا
واملعلومات ،فأحضى العامل قرية كونية صغرية ،تتأثر دوله وشعوبه مبا جيري يف أي ماكن
منه ،وهذا أمر يتطلب إعداد أجيال حمصنة بالعمل والقمي ،ولدهيا القدرة عىل مواجهة التحديات
والصعاب ،وقابلة للتعامل مع املتغريات والظروف بكفاءة وجناح .والرتبیة من الوسائل املهمة
يف معلية اإلعداد تلك ،حيث تساعد يف بناء اإلنسان الصاحل ،مفا حتدثه الرتبیة من تغیر
إیجايب يف سلوك اإلنسان وتكوینه النفيس والعقيل واجلمسي جتعله قادرًا عىل إظهار
إماكناته وقدراته ومهاراته املختلفة لتحسیهنا والريق هبا؛ لیصبح قادرًا عىل التكیف يف
املجمتع الذي ینشأ فیه ،وبالرتبیة تصقل خشصیة اإلنسان ،وتتشلك حسب متطلبات املجمتع
وسیاسته.
وتلعب القمي يف حياة اإلنسان دورًا مه ً
ام وأساسيًا؛ فهي من املفاهمي اجلوهرية يف
مجيع ميادين احلياة االقتصادية والسياسية واالجمتاعية والفكرية والفلسفية؛ ذلك أهنا متس
العالقات اإلنسانية بصورها اكفة ،فالقمي يه معايري وأهداف البد أن جندها يف لك جممتع
سواء أاكن متقدمًا أم متأخرًا (اخلطيب ،والزيادي.)2001 ،
والفرد لن يشعر مبعىن احلياة إذا مل يلزتم بالقمي؛ ألن القمي يه احملرك الفاعل يف
توجيه سلوك الفرد وامجلاعة يف خمتلف جماالت النشاط اإلنساين ،مكا تعمل عىل حتقيق
تاكمل واتزان سلوك اإلنسان ،وتفضيله لملصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة ،وأيضًا هلا
عالقة وثيقة بخشصية الفرد ،وميكن اعتبارها اللب الذي يتحمك بأفعاله ،وينظم ترصفاته أثناء
معليات التفاعل داخل مواقف متعددة.
مكا حيتاج الفرد عند تفاعله مع اآلخرين يف املواقف االجمتاعية املتباينة إىل القمي اليت
حتدد الزتاماته وواجباته حنو امجلاعة اليت ينيمت إلهيا ،ويظهر اشرتاك األخشاص يف
قمي مماثلة إحساهسم باملسؤولية لتحقيق االلزتامات االجمتاعية وشعورمه بالمتاسك ،أما
اختالف القمي وتصادمها بني األفراد فيؤدى إىل صعوبة حتقيق النظام والتوافق االجمتايع
وزيادة االحنراف االجمتايع.
فالقمي رضورية للفرد وامجلاعة ،فهي تشلك اإلطار املرجيع للسلوك يف احلياة العامة
مبجاالهتا املختلفة اجمتاعيًا وتربويًا واقتصاديًا وسياسيًا ،فال تستقمي احلياة يف جممتع ما
دون االستناد إىل مرجعية قميية حتظى برضا وقبول امجليع ،ويتبناها أفراد املجمتع.
وتعد قمية التساحم وقبول اآلخر من أمه القمي اليت تهسم يف انتشار احملبة واأللفة بني
األفراد ،واحلد من الزناعات واخلالفات ،وقد امتدح هلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكرمي الذين
ميسكون غيظهم مع قدرهتم عىل االنتقام ،والذين يعفون معن أساء إلهيم أو ظملهم يف قوله
ي ُّب ْ ُ ْ
اسَ ،و َّ
ني َع ِن َّ
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َع ِ
«وا ْل َك ِ ِ
الن ِ
اللـ ُه ُ ِ
ال ِس ِننيَ» (آل معران – آية
اف َ
ظ َ
عز وجلَ :
 .)134وقد أمر هلل سبحانه وتعاىل أنبياءه بالعفو عن الناس مكا جاء يف قوله تعاىلُ :
«خ ِذ
ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِ ا ْل ُع ْر ِف َو َأ ْعرِ ْ
ض َع ِن ْ َ
ال ِ
اه ِلنيَ» (األعراف – آية  .)199وقد جاء يف تفسري ابن كثري
«ملا أنزل هلل عىل نبيه» ُخ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِ ا ْل ُع ْر ِف َو َأ ْعرِ ْ
ض َع ِن ْ َ
ال ِ
اه ِلنيَ» قال لوسر هلل ىلص
هلل هيلع ملسو« :ما هذا يا جربيل؟» قال :إن هلل أمرك أن تعفو معن ظملك ،وتعيط من حرمك،
وتصل من قطعك» (ابن كثري.)2000 ،
واملتتبع لنصوص القرآن الكرمي واألحاديث النبوية يرى حرص اإلسالم البالغ عىل محاية
خصوصيات املسملني وغريمه واحملافظة علهيا ،فاإلسالم حيث عىل محاية الرضوريات
امخلس لملسمل ،ويف املقابل يعيط غري املسمل حقه يف رعاية خصوصياته ومحايهتا والدفاع
عهنا.
ولقد رضب الرسول صلىلله هيلع ملسو منوذجًا يقتدى به يف التساحم مع قومه حالة
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أخ كرمي،
أخ كرمي وابن ٍ
احلرب ،ملّا دخل مكة وقال« :ماذا ترون أين صانع بمك؟ قالوا :خريًاٍ ،
ً
قال :اذهبوا فأنمت الطلقاء» (الاكندهلوي .)1999 ،مكا رضب املسملون األوائل مثال يفتخر به
يف العفو معن ظملهم ،فض ً
ال عن التساحم الفكري «حيمنا ترك األمويون املدارس املسيحية
والفارسية قامئة يف اإلسكندرية وبريوت وأنطاكية وحران ،دون أن ميسوها بأذى ،وقد
احتفظت بأمهات الكتب» (جحاب.)1987 ،
إن انتشار التساحم بني الناس دليل عىل صدق اإلميان ،وسبيل إىل إمعار القلوب باحملبة
والوفاء .والناظر لملجمتع املرصي جيد أن أجياله املختلفة حباجة ماسة إىل تمنية قمية
التساحم وقبول اآلخر ،فإذا أخطأ مواطن يف حق مواطن آخر ،أو أخطأ تمليذ يف حق أخيه
ُحث إىل العفو عنه ومساحمته ،وهذا يؤدي إىل متاسك املجمتع ومده بالقوة والصالبة ،وهو
ما يفرض العمل عىل نرش وتعمیم ثقافة وقیم التساحم والتآيخ بین األمم والشعوب ،وبین
أفراد األرسة أیمنا وجدوا ،ومهام بلغ التنوع واالختالف بیهنم ،حیث إن التنوع من سنن هلل
يف خلقه.
ونظرًا لملاكنة الرفيعة اليت حيتلها التساحم وقبول اآلخر يف حياة البرش ،حثت لك
الديانات المساوية عىل تبينه وااللزتام به ملا يؤديه يف حياتنا من دور كبري يف هتيئة النفوس
وصفاهئا وتقبلها هلفوات وأخطاء اآلخرين وقبوهلم وتقبلهم .فيف املنظور اإلساليم يعد
التساحم فضیلة أخالقیة ورضورة جممتعیة ،وسبیل لضبط االختالفات وإدارهتا ،واإلسالم
دین عاملي یتجه برسالته إىل البرشیة لكها ،تلك الرسالة اليت تأمر بالعدل ،وتهنى عن الظمل،
و ُتريس دعامئ السالم يف األرض ،وتدعو إىل التعایش اإلیجايب بین البرش مجیعًا يف جو من
اإلخاء والتساحم بین لك الناس برصف النظر عن أجناهسم وألواهنم ومعتقداهتم فامجلیع
ینحدر من نفس واحدة.
ويعد الشباب اجلاميع الرثوة احلقيقية لملجمتعات ،وتعد املهمة األساسية للجامعة
تكوين جيل قادر عىل مواجهة التحديات والتطورات احمللية والعاملية ،وكذلك تكوين جيل
منمت لوطنه ،وأن تساعدمه عىل المتتع حبق الوصول إىل املعرفة ،وأن يمتكنوا من العيش
ٍ
بسالم ووائم يف جممتعهم اجلاميع واحمليل والعاملي ،ولن يتأىت ذلك يف ظل غياب قمي
السالم االجمتايع والتساحم وقبول اآلخر ...إخل.
حيث تعترب اجلامعة مؤسسة أاكدميية مستقلة منوطًا هبا العديد من األدوار واملهام يف
املجمتع؛ وذلك من خالل إنتاج املعرفة؛ حلفظ الرتاث والثقافة والقمي وصيانهتا ونقلها لآلجيال
القادمة؛ وهنا البد من حتصيهنم بثقافة قبول اآلخر؛ وذلك حىت يمت تكوين بيئة جامعية
متصاحلة مع ذاهتا ،متفاعلة مع حميطها ،ومؤثرة يف ذلك احمليط .فيف البيئة اجلامعية حزي
كبري لثقافة قبول اآلخر مضن منظومة القمي والثقافات اليت عادة ما يمت استدماجها مضن
القمي والثقافات املجمتعية العامة ،ومضن القمي والثقافات العاملية ،جند قمي التعايش وقبول
اآلخر بني الشباب اجلاميع ،ويتحقق التعايش عندما يستطيع الطالب املختلفون أن يعيشوا
معًا بدون التعرض ملخاطر العنف ،ومع توقع استغالل أوجه االختالف استغال ً
ال ممثرًا ،ومن
مث فإن التعايش هو أساس من أسس قبول اآلخر (موكيوس.)2002 ،
ومتثل قمي التعايش وقبول اآلخر يف املجمتعات العربية قميًا أساسية ،ويه منبثقة من
قمي اإلسالم ،ويه قمي إنسانية غري حمددة بعرق وال مباكن وال بزمان .فالثقافة اإلسالمية
تشلك املظلة العامة ملكونات الثقافة اجلامعية املكتوبة-املقررات الدراسية ،-أو غري املكتوبة-
الثقافة االجمتاعية العامة ،-وأمه راكئز البنية العملية يف اجلامعات .ومتتاز الثقافة اإلسالمية
بالمشولية والعاملية ،وحتث عىل التعارف والتعايش ،وتدمع احلرية ،والكرامة اإلنسانية،
والعدالة ،وحقوق اإلنسان ،وحقوق األقليات ،ولكها تقع حتت منظومة قمي التساحم وقبول
اآلخر؛ مما ميكن من بناء جممتع متساحم مع ذاته ،ومتقبل لآلخر ،ومتنامغ ومتسامل (عبد
الفتاح.)2001 ،
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ونظرًا للطبيعة اخلاصة واملمزية ملرحلة الطفولة املبكرة ،وحيث إهنا مرحلة تبين
السلوكيات اإلجيابية الدامعة فإن ما سبق يليق باملسؤولية امجلة عىل طبيعة األدوار اليت
جيب أن تؤدهيا املعملة برياض األطفال ،وهو األمر الذي يتطلب إعدادها بشلك خاص وممزي
يتيح هلا نقل هذه القمي ألطفاهلا.

مشكلة الدراسة:
تعد الروضة من أمه املؤسسات الرتبوية اليت عهد املجمتع إلهيا مهمة تربية األطفال،
وتمنية ما يريده من قمي ىف نفوهسم ،ولكوهنا تضم مجيع األطفال أطول فرتة ممكنة يف بداية
حياهتم ،اكنت يه املؤسسة األمه اليت يقع عىل عاتقها العبء األكرب ىف تعلمي وتعمل األطفال
وتنشئهتم ،وذلك بتعديل سلوكهم ،وتوجيه إماكناهتم والريق مبا لدهيم مبا يساير طبيعة
اإلنسان ،ومبا تؤهله قدراهتم واستعداداهتم.
وملا اكنت حقیقة قبول اآلخر تربیة مسمترة ،اكن البد للروضة أن حتافظ عىل كيان تلك
الرتبية وتمنهيا بني أطفاهلا ،ومن َث تنشئة األطفال وترشیهبم منذ الصغر قیم التساحم،
وتعلیمهم احلوار وآدابه ،وقبول الرأي اآلخر مهام اختلف وتباین ،وتعزیز الزنعة اإلنسانیة
لدى األطفال وغرس وتمنیة روح التصاحل والتنامغ مع إیقاع احلیاة يف املجمتع ،وتكریس قیم
االنمتاء للوجود ولالجمتاع اإلنساين ،واحرتام اإلنسان إلنسانیته ،وتعزیز أخالقیات احملبة
والتعاطف مع الاكئنات احلیة اكفة والشفقة علیها ،وتدریب املشاعر واألحاسیس والعواطف
عىل القیم اإلنسانیة والتساحمیة النبیلة .
والطالبة /املعملة برياض األطفال يه املسؤولة عن لك ما سبق؛ لكوهنا قدوة يترشب
األطفال مهنا مجيع القمي والسلوكيات ،لذا ينبيغ علهيا أن تمتتع هبذه القمي اإلجيابية الطيبة
وتترشهبا يف سلوكها حىت تنعكس بطبيعة احلال عىل أطفاهلا.
وقد جاء إعالن األمم املتحدة حول مبادئ التساحم ،وأن التساحم يعين احرتام وتقدير
وقبول التنوع بني األفراد والثقافات ،وأن االحرتام املتبادل ىف ضوء االختالف بني الناس
واجب أخاليق وسيايس وقانوين من أجل نرش السالم والالعنف بني الشعوب ،مع عدم الظمل
االجمتايع أو التخيل عن املعتقدات والقمي ،مع القدرة عىل التعايش املشرتك .حيث يضمن
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي مت اعمتاده  1948املساواة للك البرش يف جماالت متعددة
مثل االلتحاق بالتعلمي والعمل وحرية التعبري وممارسة الدين والتعبري عن الثقافة ،وأن يمت
معاملهتم عىل وجه املساواة من قبل مقديم اخلدمات احلكومية.
وتظهر الشواهد احلديثة أن الشباب غالبًا ما يكونون يف طليعة أولئك الذين ميارسون
سلوكيات المتيزي :يف املدرسة والعمل وعىل اإلنرتنت أو يف املجال الريايض .وقد أفاد %70
من الطالب الذين مشلهتم دراسة واحدة والذين ترتاوح أمعارمه ما بني  19-12سنة ،أهنم
اكنوا عرضة للسلوك العنرصي إما كضحايا أو هشود أو جناة .وهذا جيعل تثقيف الشباب
مبدى تأثري لكامهتم وأفعاهلم أمرًا رضوريًا ،إذا ما أردنا جممتعًا يتسم بقدر أكرب من االحرتام
واالنجسام .فتعمل الطالب طرقًا إجيابية للتعامل مع المتيزي يفيد األفراد ويفيد أرسمه
وأصدقاءمه وجممتهم (دي فازيو.)2010 ،
مكا أسفرت معلية حتليل أدلة الطلبة بلكية رياض األطفال – جامعة القاهرة عن عدم وجود
مقرر خمصص بشلك مبارش لتناول قضية التساحم وقبول اآلخر .حيث اقترص األمر عىل
بعض املقررات اليت قد يساعد ممساها عىل تضميهنا ما قد يرتبط بالتساحم وقبول اآلخر مثل
مقررات :حقوق الطفل واملواطنة ،والتنشئة االجمتاعية للطفل ،وتعديل وبناء سلوك األطفال
بلكية رياض األطفال (لكية رياض األطفال.)2015 ،
لذا قامت الباحثة بدراسة استطالعية عىل عينة عشوائية من طلبة لكية رياض األطفال -
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جامعة القاهرة ،بلغ عدد أفرادها  60طالبة .حيث مت توجيه السؤال اآليت ألفراد العينة:

من واقع خبرتك احلياتية داخل اجلامعة وخارجها ما أهم أشكال قبولك لآلخر يف احلياة
اليومية؟
وكشفت استجابات أفراد العينة االستطالعية عن ضعف وعهيا مبفهوم التساحم وقبول
اآلخر ،وأمه مالحم ذلك التقبل ،وخاصة ما يتعلق باملامرسات السلوكية املعربة عن معلية
التقبل والتعايش السيمل والتشارك يف احلياة اليومية داخل اجلامعة أو خارجها.
وهكذا تتبلور مشلكة البحث الراهن يف حماولة السيع ملعرفة واقع ثقافة قبول اآلخر لدى
الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة؛ حبمك كون هذه الفئة يه اليت تتويل
معلية تربية النشء عىل التساحم وإعداده لقبول اآلخر ،وذلك من خالل وضع تصور مقرتح
لعملية استدماج ثقافة قبول اآلخر بالعملية التعلميية داخل مؤسسات إعداد الطالبة /املعملة.
وميكن بلورة مشلكة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت:

ما واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعلمة بكلية رياض األطفال جامعة القاهرة؟

أسئلة الدراسة:
يتفرع من التساؤل الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما واقع قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة الدراسة تعزى ملتغرياألنشطة اجلامعية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة الدراسة تعزى ملتغريالفرقة الدراسية؟
 ما مالحم التصور املقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياضاألطفال جامعة القاهرة؟

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة الراهنة إىل:
 تعرف واقع قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة. تقدمي تصور مقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفالجامعة القاهرة.

أهمية الدراسة:
تسمتد الدراسة الراهنة أمهيهتا من النقاط اآلتية:
 أمهية القضية اليت تتصدى هلا ،أال ويه تعرف واقع قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملةبلكية رياض األطفال – جامعة القاهرة خاصة يف ظل ما يهشده الواقع العاملي واإلقليمي
واحمليل من اضطرابات وقالقل تعصف بلك ما هو ثابت ،وجتعل النسبية يه األمر الثابت،
فاختلفت القمي واألحاكم لدى امجليع.
 قد تفید نتاجئ الدراسة املسؤولني واملعنيني بوزارة التعلیم العايل للعمل عىل إجراءبعض التعدیالت الالزمة عىل املقررات اجلامعية املعنية بتمنية ثقافة قبول اآلخر.
 قد تفید نتاجئ الدراسة املسؤولني واملعنيني بوزارة الرتبية والتعلیم للعمل عىل إجراء59
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بعض التعدیالت الالزمة عىل املناجه الدراسية املعنية بتمنية ثقافة قبول اآلخر.
 قد تفید نتاجئ الدراسة الباحثین الرتبویین واالجمتاعیین يف دراسة الظواهر الرتبویةواملجمتعية ذات الصلة بقضية تمنية ثقافة قبول اآلخر لدى أفراد املجمتع.

حدود الدراسة:
 حدود ماكنية :تقترص الدراسة عىل لكية رياض األطفال كعينة ممثلة للقطاع الرتبويجبامعة القاهرة.
 حدود موضوعية :تقترص الدراسة يف حدها املوضويع عىل ثقافة قبول اآلخر لدىالطالبة /املعملة.
 -حدود برشية :تقترص الدراسة عىل عينة من طالبات لكية رياض األطفال جبامعة القاهرة.

مصطلحات الدراسة
ثقافة قبول اآلخر:
ُتعرف إجرائيًا بأهنا :استجابات الطالبة /املعملة اليت تعكس تقبلها ألفاكر وممارسات
زميلهتا األخرى املختلفة عهنا يف الرأي والفكر واملصاحل والعادات والتقاليد والتعلمي واملهنة
واملستوى االجمتايع واالقتصادي ...وغريها من جوانب االختالف ،واإلقرار حبقها يف ممارسة
حقوقها اكفة يف املجمتع؛ وصو ً
ال للعيش معها يف سالم.

إجراءات الدراسة:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وحتقيق أهدافها مت اتباع اخلطوات اآلتية:
ـ االطالع عىل األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية ،هبدف تقدمي إطار
نظري يتناول قبول اآلخر ،من حيث املفهوم واألمهية واألهداف والعوامل املؤثرة عىل قبول
اآلخر ،ومعوقات قبول اآلخر ،والقمي ودور املؤسسات الرتبوية يف غرهسا ،وأدوار املنظومة
التعلميية باجلامعة يف تمنية قبول اآلخر لدى طلبهتا.
-

إعداد وتصممي أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا.
حتديد جممتع الدراسة وعينته املمثلة له.
تطبيق أداة الدراسة عىل عينة الدراسة.
رصد النتاجئ ومعاجلهتا إحصائيًا ،واإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
تقدمي التصور املقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة رياض األطفال 		
جامعة القاهرة.

اإلطار النظري للدراسة:
فميا ييل تتناول الدراسة احلالية أمه حماور إطارها النظري ،واملمتثل يف تعرف قبول
اآلخر من حيث املفهوم واألمهية واألهداف والعوامل املؤثرة عىل قبول اآلخر ،ومعوقات قبول
اآلخر ،والقمي ودور املؤسسات الرتبوية يف غرهسا .وغريها من القضايا املتداخلة وثيقة الصلة
مبوضوع الدراسة احلالية.

مفهوم قبول اآلخر:
تتناول الدراسة هنا املقصود بقبول اآلخر لغة واصطالحًا والتعريف اإلجرايئ الذي
تتبناه.
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ً
لغة :إن لكمة قبول مأخوذة من الفعل ( َقبِ َل) ،وهو األخذ والرضا وحمبة اليشء وامليل إليه،
ً
ً
ُ
َقبِ َل اليشء َقبوال وقبوال ،وتق ّبله كالمها أخذه ،وهلل عز وجل يقبل األمعال من عباده وعهنم
ال ِذينَ َن َت َقَّب ُل َع ْ ُ
يتق ّبلها .ويف التزنيل العزيزُ ﴿ :أو َل ِئ َك َّ
سنَ َما َ ِ
ع ُلوا﴾ سورة األحقاف 16 -
ن ْم َأ ْ
ح َ
(ابن منظور .)1900 ،ويقال :تق ّبلت اليشء وقبلته قبو ً
ال ،بفتح القاف إذا رضيته ،ويف التزنيل
س ٍن﴾ سورة آل معران .37 -
العزيزَ ﴿ :فت َقَّب َل َها َرُّ َ
با بِ َق ُب ٍ
ول َ
ح َ
اصطالح ًا :يعرف قبول اآلخر بأنه :استيعاب الفرد لآلخرين عىل اختالف آراهئم ومعتقداهتم
وأجناهسم وترصفاهتم وطبائعهم وأمعارمه ،وقبوهلم مكا مه بمكاهلم ونقائصهم ،ومبزايامه
وعيوهبم ،فال حياول صنع الناس عىل هواه (حسن.)2004 ،
وتعرف الدراسة احلالية قبول اآلخر بأنه :استجابات الطالبة /املعملة اليت تعكس تقبلها
ألفاكر وممارسات زمياهتا األخري املختلفة عهنا يف الراي والفكر واملصاحل والعادات والتقاليد
والتعلمي واملهنة واملستوى االجمتايع واالقتصادي ...وغريها من جوانب االختالف ،واإلقرار
حبقها يف ممارسة حقوقها اكفة يف املجمتع؛ وصو ً
ال للعيش معها يف سالم.

أهداف قبول اآلخر:
توجد بعض األهداف املرجو السيع إىل حتقيقها يف تمنية قمي وثقافة قبول اآلخر ،حيث
تتعدد أهداف قبول اآلخر ،وتتنوع وتتبدل بتعدد التوجهات االجمتاعية والرتبوية واملقاصد
من قبول اآلخر ،وميكن إبراز بعض األهداف اليت تسيع إلهيا قمي قبول اآلخر يف (مشس الدين،
:)2010
 زيادة الويع واملعرفة بأصول قبول اآلخر ،وأمهيهتا يف إثارة املشاعر برضورة التوافقواالتفاق حول القضايا اخلالفية الداخلية ،والعمل عىل إضعاف عوامل البغض والتعصب،
واالجتاه حنو اإلحساس برضورة مل المشل والوحدة.
 هتيئة وتفعيل أفاكر ورؤى النخب الثقافية لالعرتاف بالواقع؛ ليك نتعامل مع القضايااخلالفية بأسلوب يتسم باملرونة ،والرتوجي لتمنية الشعور باحرتام اآلخر ،واالعرتاف به
وحبقه يف ممارسة أفاكره وعقائده بالطريقة اليت يؤمنون هبا ،ويعتدون هبا يف معتقداهتم
الدينية والفكرية.
 التأكيد عىل أن ثقافة اإلقصاء والهتميش ،واستخدام العنف ضد اآلخر لن تصل إىلحلول مع األطراف موضوع احلوار ،ولن تصل إىل بر األمان ،وهذا لن يكون إال من خالل احلوار
العقالين احلر املقبول موضوعيًا وعقليًا.
 رضورة للسيع لتفعيل دور قمي احلوار مع اآلخر وقبوله ،عن طريق وسائل اإلعالم،لتجسيد احلوار والتساحم ،بتعزيز اللقاءات الصادقة النية احلسنة للجميع للخروج بامجليع
سعداء دون خسارة ألي طرف من أطراف احلوار.

أهمية قبول اآلخر:
لثقافة قبول اآلخر أمهية بارزة يف حياة الفرد واملجمتع– وعىل األخص  -لدى الشباب
اجلاميع ،الذين يعتربون معاد املجمتع ،وهنضته ،وبناؤه املستقبيل .وميكن بيان أوجه تلك
األمهية يف النقاط اآلتية:
 ميوج املجمتع مبرحلة من التغيري االجمتايع– خاصة بعد ثورة  25يناير  2011وماتالها من تداعيات وأحداث ُ -تعد من أكرث فرتات التغيري االجمتايع قوة ورسعة ،ملا هلا من
العديد من التداعيات عىل النسيج الوطين والبناء االجمتايع ،فوحدتنا االجمتاعية والوطنية
حباجة إىل غرس قمي ثقافة قبول اآلخر من الناحية االجمتاعية والثقافية والسياسية .فثقافة
قبول اآلخر كسلوك يعين الوالء للقوامس املشرتكة بني لك مكونات النسيج االجمتايع الواحد،
ومن حق امجليع المتتع خبصوصياته الفكرية واالجمتاعية مبا ال يرض بغريه ،فقبول اآلخر
مبفهومه اجلديد يعرب عن حق من حقوق اإلنسان ،وتقبل اآلخر املختلف دينيًا ،أو عرقيًا ،وعدم
61

مجلة الطفولة العربية

ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/املعلمة بكلية رياض األطفال

العدد السابع والستون

هتميشه ونبذ التعصب بلك أشاكله ،والثنائيات ،والفكر اإللغايئ.
 أن ثقافة قبول اآلخر بشلك عام تعد من أمه المسات الخشصية واالجمتاعية املرغوبفهيا ،واليت تؤدي إىل متاسك املجمتع وتنامغه ،وهذا المتاسك رضوري يف حياة األمم
واملجمتعات؛ فإذا سادت يف أي جممتع من املجمتعات جند االستقرار النفيس واالجمتايع
ينعكس بشلك إجيايب عىل التقدم والمنو واالزدهار.
 تمكن أمهية ثقافة قبول اآلخر يف التأثري عىل املجمتع من خالل إعادة الثقة والتوازناالجمتايع باملجمتع ،مكا يشلك قبول اآلخرين واحرتام آراهئم واالسمتاع إلهيم قمي سلوكية
واجمتاعية تعمتد عىل التفاعل االجمتايع اإلجيايب مع اآلخرين.

دواعي قبول اآلخر:
تصدر احلاجة إىل قبول اآلخر عن عدة دوايع من أمهها:
 مل يعد قبول اآلخر مبفرده اكفيًا ،بل البد من وضعه يف إطار أكرث اتساعًا ،وهو سياقحقوق اإلنسان.
 االستناد يف قبول اآلخر حنو التعددية يف التارخي احلضاري ،فإذا اكنت حضارتناالعاملية قد حققت لنا عقالنية جديدة للتعايش أساهسا تعدد امجلاعات املختلفة ،وقبول لك
تنوع يف املعتقد واإلقناع هو أساس اإلميان الذي ال ميكن أن يفرض.
 حتول اهلويات ،وكيفية تاكثرها ليك تكتسب هوية أقوي ،أو للحفاظ علهيا ،فمل يعدلزامًا أو رضوريًا إناكر هوية اآلخر ،أو استبعاده.
 رضورة تضمني القدرات البرشية حول قبول اآلخر ،كقدرات حل الرصاع ،وحل املشكالتوالتفاعل االجمتايع واإلنساين.
 وعىل ما سبق من دوايع ما الذي حيدونا إىل محتل التنوع وقبول اآلخر؟ واإلجابةبرتكزي واختصار شديد تتلخص يف إقامة املجمتعات عىل أساس إنساين ينعم بالمتتع حبقوق
إنسانية أكرث احرتامًا وإنسانية (.)Mockus, 2002
باإلضافة ملا يعانيه املجمتع العاملي املعارص من تصاعد حدة عدم التساحم ،وكرثة
الرصاعات والزناعات وسيادة ثقافة اإلرهاب .ومن أشاكهلا التحزي والتعصب دون مربر عيمل
أو منطق واحض وتكفري اآلراء واألفاكر ،واالهتام غري املسوغ لآلخرين ،ورسعة ومصهم بصفات
تربر مهامجهتم ،وأحيانًا التخلص مهنم.

عوامل قبول اآلخر:
هناك مجموعة من العوامل اليت تهسم يف تق ّبل اآلخر عىل اختالف أشاكله وألوانه
وطبائعه وعقائده وآرائه ومستوياته ،ومن العوامل اليت تساعد عىل ذلك ما ييل (عيل:)2000،
 العامل الديني :يعد من أمه العوامل اليت تساعد عىل قبول اآلخر ،وذلك من خالل ما تضمنهالدين اإلساليم من توجهيات وآداب وقمي ،أو ترشيعات يف جوانب خمتلفة تدعو إىل تق ّبل
اآلخرين بغض النظر عن ديهنم ،أو جنهسم ،أو لغهتم ،أو لوهنم .وعىل ذلك فال يصلح أن
ّ
متحض ،بل ال ُيقر اإلنسان أخاه
ُيقر إنسان إنسانًا آخر للونه ،وال إلقلميه ،وال ألنه غري
اإلنسان أبدًا ،وإن التفاضل بني الناس إمنا هو بالتقوى ،والعمل الصاحل .مكا أن مساحة الدين
اإلساليم تفرض عىل املتدين احلق أن يقبل اآلخر مهام اختلف الرأي واالنمتاء ،وحىت لو
تناقضت العقيدة نفهسا .فنجد أن اإلسالم حيارب التعصب الذممي واحلقد املكبوت ضد أهل
الديانات المساوية ،بل وحيض عىل التعامل معهم حبسن اخللق.
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 الروابط األسرية :مييل اإلنسان إىل تق ّبل اآلخرين ممن تربطه هبم رابطة اجمتاعية وأرسية،وتمتثل الروابط األرسية يف روابط قرابية ،وذلك ألن أقارب الفرد أقرب إىل نفسه ،وألصق به
ممن سوامه ،فالنفس البرشية أكرث مي ً
ال إىل من يلتيق معها يف الدم واجلسم واملزاج .ومن
الظواهر البارزة يف املجمتعات العربية واإلسالمية متاسك األرسة وسيطرة الروح التعاونية
عىل أجواهئا ،وقبول أفرادها بعضهم بعضًا ،فاالبن ُينفق عىل أبيه وعىل أمه وحيتوهيام يف
بيته مع زوجته وأوالده ويقوم خبدمهتام ،وهو يعترب ذلك فرضًا دينيًا ومع ً
ال يتقرب به إىل
هلل ،وكذلك نرى األخ الكبري ينفق عىل إخوته الصغار ويربهيم ويعملهم ويزوجهم ،وهو يرى
ّ
تفضل ،وكذلك يقوم بواجبه حنو أقربائه ،يقهيم رش الفقر،
ذلك حقًا هلم واجبًا ال م ّنة فيه وال
ويه ظاهرة تلفت النظر جبانب ما يراه اإلنسان يف املجمتع الغريب من تفكك األرسة وختيل
األب عن رعاية ابنه الكبري أو ابنته الكبرية ،وختيل األوالد عن آباهئم عند العجز والشيخوخة.
 العامل النفسي :من العوامل اليت تساعد عىل قبول اآلخرين ،فقد أكدت العديد من البحوثوالدراسات العملية اليت ُأجريت يف هذا املجال أن الخشص الذي يمتتع بصحة نفسية جيدة
قادر عىل قبول اآلخرين ،وحمبهتم ،والثقة هبم ،واحرتامهم ،واالعتقاد يف ثقهتم املتبادلة
(موىس .)2001 ،مكا يتسم بقدرته عىل تكوين عالقات اجمتاعية ُمرضية ،وصالت تتسم
بالتعاون والتساحم واإليثار ،وقدرته عىل العيش بسالم وصداقة مع اآلخرين ،ورغبته يف
التعامل مع غريه عىل أساس عالقات اجمتاعية قامئة عىل املسؤولية والتضحية وخدمة
اآلخرين ،سواء اكن ذلك مع أوالده ،أم مع مرؤوسيه ،أم مع أصدقائه ،أم مع اجلنس اآلخر،
وسواء اكن ذلك مع مجاعات يعرفها وينيمت إلهيا ،أم مع مجاعات غريبة ،أم مع مجاعات يتفق
معها يف الرأي والعقيدة ،أم مع مجاعات خيتلف معها يف االجتاهات واألفاكر.
 العامل األخالقي :وله أمهية كربى يف قبول اآلخرين ،فاألخالق يه األساس الذي يقومهيلع سلوك اإلنسان يف جممتعه ،مث يف معامالته مع الغري ،فإن اكنت األخالق حسنة
أدت إىل سلوك حسن ،وهذا يؤدي بدوره إىل معامالت حسنة تقوم عىل التحاب والتآلف.
وتمتزي األخالق اإلسالمية بالمشول ،مبعىن أهنا مشلت ميادين خمتلفة ،ودعت إىل فضائل
تساعد عىل تق ّبل اآلخرين يف لك ميدان مهنا .فيف ميدان العمل والتعلمي ،وضعت قواعد
أخالقية للتق ّبل بني العامل واملتعمل .ويف ميدان العالقات اإلنسانية ،دعت إىل احرتام اإلنسان
واحملافظة عىل كرامته برصف النظر عن جنسه ولونه واجتاهاته ،وقررت أنه ال تفاضل بني
الناس إال بالتقوى ،وأقامت العالقات بيهنم عىل أساس احملبة واملودة واإلخاء والتعاون
والرمحة والتساحم واإلحسان .ويف ميدان املعامالت ،دعت إىل الوفاء بالعهود ،وهنت عن
الغش واخليانة واالستغالل.
ويف ميدان السياسة واحلمك ،دعت إىل احرتام العهود واملواثيق املربمة ،وإىل احلمك
بالعدل واملساواة ،وهنت عن الغدر واملفاجأة بالعدوان والتجرب والتسلط عىل أموال الرعايا.
فباملعاملة احلسنة واخللق احلسن يستوعب اإلنسان اآلخرين ،ويكسهبم إىل جانبه ،فقد ملك
املسملون يف قروهنم األوىل أعىل مستوى من الرتبية األخالقية ،واكن الناس يدخلون يف هذا
الدين أفواجًا ،ملا يرون من حسن املعاملة ومجيل األخالق ،فقد اكنوا ميلكون من القدوة أكرث
مما ميلكون من قوة البيان (دمحم.)2012 ،
خي يسىع فيه لك فرد خلري
فالغاية القريبة من الرتبية األخالقية يه إجياد جممتع
ّ
اخلي حيب
اآلخرين ،ويسىع يف الوقت نفسه إلزالة الرشور عن اآلخرين .مكا أن اإلنسان
ِّ
الفضيلة ،ويقدم مصلحة غريه عىل مصلحة نفسه.
 العامل االقتصادي :له دور كبري يف قبول اآلخرين ،فاإلنسان الذي يقدم املعونة لآلخرين،وميد هلم يد املساعدة بالدمع املادي ،أو يصلهم ويقدرمه باهلبة أو اهلدية ،مفا ذلك إال لتق ّبله
هلم ،وشعوره باحملبة والتعاطف حنومه ،وإحساسه باملسؤولية االجمتاعية حنو أبناء وطنه،
خاصة ذوي االحتياجات مهنم ،وهذا يعمق معاين األخوة واحملبة واإليثار ،ويطهر النفس من
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الحش والبخل ،مكا يعترب سبي ً
ال الستالل الضغينة واحلقد من قلوب البائسني عىل األغنياء،
وإلهناء مشلكة الرصاع الطبيق يف املجمتع ،وللحفاظ عىل وحدته ومتاسكه وانجسامه وقوته.
 العامل االجتماعي :اإلنسان اكئن اجمتايع ،يعيش يف تكوينات وروابط اجمتاعية ،ويصعبهيلع أن يعيش مبعزل عن اآلخرين ،بل إن الفطرة السلمية ترفض االنعزال التام واالنقطاع عن
اآلخرين .مفن املعروف أن اإلنسان مدين بطبعه ،وهذا كناية عن االجمتاع البرشي .وال شك
أن مدنية اإلنسان ،واعرتافه حباجته إىل اآلخرين ،البد أن يدفعه إىل تكوين عالقات خشصية
وثيقة هبم ،عالقات مبنية عىل احلب والود والتقبل والثقة املتبادلة ،وذلك حىت ينتظم عيشه،
وحيصل مقصودة.
وهناك مجموعة آداب تساعد عىل قبول اآلخرين ،ومهنا إلقاء السالم ورده ،واملصاحفة،
واملعانقة ،وعيادة املريض ورفع معنوياته ،والزتاور ،واإلجابة إىل الطعام ،والدعوة إليه،
وحسن البرش ،وقضاء احلاجة ،وتكرمي الزائر ،وتوديعه إىل الباب ،وعدم مقاطعة حديثه إىل
غري ذلك من اآلداب االجمتاعية.

معوقات قبول اآلخر:
عىل الرمغ من وجود مجموعة من العوامل تساعد عىل قبول اآلخر ،فإن عدم توافر تلك
العوامل تصبح معوقات حتول دون قبوله ،ومن هذه املعوقات ما يتعلق باجلانب النفيس،
ومهنا ما يتعلق باجلانب السلويك واألخاليق ،ومهنا ما يتعلق بأمور أخرى ،اكختالف
العقيدة ،والسن ،والطباع ،واملستوى االجمتايع واالقتصادي والعيمل ،وفميا ييل توضيح
ذلك (دمحم.)2005 ،
املعوقات النفسية :ال شك أن لك إنسان يف هذه احلياة معرض لصنوف متعددة من األزمات
والعقبات اليت تعرتض طريقه ،مكا أن مطالب احلياة كثرية ومتنوعة ،والوصول إلهيا أو
احلصول عىل بعضها ليس باألمر اليسري ،وإمنا باجلهد الكثري والعناء واملشقة ،وال شك يف
أن حياة اإلنسان عىل هذا النسق ال ختلو من الشعور بالتوتر أو القلق أو االكتائب أو مشاعر
الذنب وما إىل ذلك (موىس.)2001 ،
واملعمل الذي يعاين من اضطراب نفيس ،يؤثر عىل معاملته لتالميذه فيكون رسيع الغضب،
ليس لديه أي قدر من الصرب عىل تالميذه ،وقد يزنجع من أية إجابة خطأ لتالميذه ويعاقب
علهيا .والطالب الذي يعاين من اضطراب نفيس ،تسوء عالقاته مع الغري ،سواء اكن ذلك مع
زمالئه أم مدرسيه ،وتسيطر هيلع مشاعر الغضب والقسوة واألنانية وعدم التق ّبل.
معوقات أخالقية وقيمية :ويقصد هبا ما قد يوجد فيه بعض الناس من أخالق سلبية،
وما يتبعها من سلوكيات تعوقه عن قبول اآلخرين ،ومهنا :الكرب ،والغضب ،والكره ،واحلقد،
واحلسد ،والغرية ،والغيبة ،والمنمية ،وسوء الظن ،والغلو .والقمي مكا أهنا متثل عوامل
تساعد يف قبول اآلخرين إال أهنا متثل عائقًا لقبوهلم ،فيف حالة الفوىض والتغري االجمتايع
تنحدر قمي اجمتاعية مهنا عىل سبيل املثال قمي قبول اآلخر اجمتاعيًا وثقافيًا.
اختالف العقيدة :إن طبيعة عالقات الفرد مبن حوله من الناس حيددها أمر واحد ،هو احلب
يف هلل ،والبغض يف هلل ،وهذا دون ريب من مكال اإلميان ومتام العبودية ،مكا ترى الرشيعة
اإلسالمية .لذا فاملؤمن ح ًقا حيب من حيهبم هلل ويوالهيم ،ويبغض من يبغضهم هلل ويعادهيم،
وذلك من أوثق عرى اإلميان .لقد حرم هلل عز وجل عىل املسمل أن يعيط والءه عىل أي أساس
غري أساس العقيدة السلمية الصحيحة ،ولك آرصة أخرى يعيط الناس والءمه عىل أساهسا
آرصة باطلة ،والوالء عىل أساهسا باطل ،وال يكون اإلنسان معها من املؤمنني ،فوالء املؤمن هلل
تعاىل ورسوله واملؤمنني ،وحيرم هيلع أن يعيط والءه للاكفرين واملخالفني له يف املعتقد ولو
اكنوا من أهل بيته أو قرابته أو عشريته (دمحم.)2012 ،
64

مجلة الطفولة العربية

ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/املعلمة بكلية رياض األطفال

العدد السابع والستون

وال يقترص توجيه اإلسالم لنا إىل تق ّبل اآلخر املخالف لنا يف املعتقد ،بل يمشل كذلك
تق ّبل اآلخر املختلف ع ّنا من جهة انتسابه الديين ملذهب أو فرقة معينة ،فيف إطار لك دين
توجد مذاهب وفرق ،وغال ًبا ما تكون الكراهية بني مذاهب الدين الواحد ،تتفوق وتزيد عىل
الكراهية جتاه أديان أخرى ،حفساسية االختالف هنا أشد؛ ألنه يف الدائرة األقرب ،بل اخلطأ
يف التعايط مع هذا أخطر ،ملا له من تأثري عىل متاسك املجمتع واستقراره.
فالعالقة مع اآلخر ينبيغ أن تنطلق من مفهوم العدل وتسهتدفه يف آن واحد ،مفقتضيات
العدل يه اليت تدفعنا إىل صياغة عالقة إجيابية وحسنة وحضارية مع اآلخرين بعي ًدا عن
األحقاد واألضغان والرتامكات التارخيية السيئة ،وال بد أن ندرك أن مفهوم التعارف الذي
أرىس دعامئه الدين اإلساليم ليس خاصًا بفئة أو رشحية دون أخرى ،وإمنا هو لإلنسان
برصف النظر عن أفاكره وآرائه.
اختالف السن :ملا اكن املسؤول األول عن معليات التنشئة االجمتاعية مه اآلباء واألمهات فإهنم
يف العادة مييلون إىل تطبيق ما اكتسبوه من حمتوى ثقايف عىل األبناء ،وهنا حيدث الرصاع،
فإن ما يدافع عنه اآلباء واألمهات ،وحياولون نقله لألبناء من قمي ومعتقدات وأمناط سلوكية
وتوجهيات ،تعد يف نظر األبناء ثقافة تقليدية ال تعرب عن اهمتاماهتم ،وال تشبع حاجاهتم
املختلفة ،حكاجهتم امل ّلحة للحراك االجمتايع ،وحتقيق درجة أعىل من رسعة اإلجناز وكفاءته،
من هنا اجته عملاء النفس والرتبية بتمسية ما حيدث بني اآلباء واألمهات من جهة ،واألبناء
والبنات من جهة أخرى برصاع األجيال.
اختالف الطباع :يعد اختالف الناس يف الطباع من املعوقات اليت حتول دون تق ّبل اإلنسان
لغريه ،حيث يتجه لك إنسان إىل تق ّبل من مييل إليه طبعه ،وترتاح إليه نفسه ،بل إن سبب
ائتالف الناس وافرتاقهم هو تعارف الروحني وتناكر الروحني ،فإذا تعارف الروحان وجدت
األلفة بني نفسهيام ،وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بني جمسهيام ،وإىل هذا أشار النيب
جنود جمندة ،مفا تعارف مهنا ائتلف ،وما تناكر مهنا اختلف) (حصيح مسمل،
بقوله( :األرواح
ٌ
.)1149
املستوى االجتماعي واالقتصادي :يتفاوت الناس فميا بيهنم يف املاكنة االجمتاعية
واالقتصادية ،فيف لك جممتع يتنوع األفراد بني املستويني االجمتايع واالقتصادي ،مفستوى
التفاوت يف البين االجمتاعية لألفراد يساعد األفراد عىل رسعة التقبل االجمتايع لآلخرين
حىت ولو اكنوا خمتلفني اجمتاعيًا ،إال أن التوافق وقبول اآلخر يتحدد وفق القرب أو البعد
من دائرة الطبقة االجمتاعية اليت ينشأ هبا ويتشبع بثقافاهتا االجمتاعية ،ويعد املستوى
االقتصادى من أمه احملددات واملعوقات يف تقبل اآلخرين عىل أساس التوافق االقتصادي
ألفراد املجمتع الواحد.

التربية وتنمية ثقافة قبول اآلخر:
إن الرتبیة نشاط اجمتايع شامل مهمهتا إعداد اإلنسان الصاحل املتناسق جمسیًا وخلقیًا
وروحیًا ،واجمتاعیًا ،تكتسب الرتبیة معانیها احلقیقیة من خالل األهداف اليت تسىع إىل
حتقیقها لكوهنا وسیلة املجمتع لتأمین استقراره وتطوره ،وهبذا تعكس التغیرات والتطورات
اليت یمر هبا املجمتع وفلسفته ،ويه تفاعل بین املايض واحلارض لتكوین جدید لإلنسان
ً
مرتبطا برتاث املايض للجامعة اإلنسانیة فهي معلیة مسمترة يف
بواسطة الطبیعة الفطریة
تكوین اخلربات .والرتبیة يف جوهرها معلیة قیمیة سواء عربت عن نفهسا يف صورة واحضة
أم يف صورة مضنیة ،فاملؤسسة التعلیمیة حبمك ماضیها وحارضها ووظائفها وعالقاهتا
باإلطار الثقايف الذي تعیشه مؤسسة تسىع إىل بناء القیم يف لك جماالهتا اخللقیة والنفسیة
واالجمتاعیة والفكریة والسلوكیة.
ومما یزید االهمتام بالقیم يف وقتنا الراهن التغییر االجمتايع املتسارع الذي هو
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أحد خواص القرن احلادي والعرشین ،مما یعين أن القیم واملبادئ واملؤسسات والعالقات
االجمتاعیة ستكون عرضة للتغییر والتحول والتبدل عدة مرات ،ال من جیل إىل جیل آخر
مكا عهدنا باملايض ،ولكن يف حیاة اجلیل نفسه وهذا التغییر هو نتاج للثورة التكنولوجیة
الثالثة .وسیكون التغییر واحضًا حىت بالنسبة ملن ال یشاركون يف صناعة هذه الثورة ،وهذا
یتطلب من الفرد واملجمتع أن یكون رسیع التكیف والتأقمل مع لك حتول وتبدل.
ويتحدد دور لكيات الرتبية يف تمنية قمي قبول اآلخر من خالل خلق مناخ أو بيئة تعلميية
تعملية مناسبة تجشع الطلبة عىل اكتساب هذه القمي ،كذلك يتحدد هذا الدور من خالل أستاذ
اجلامعة الذي جيب أن يكون قدوة حسنة أمام الطلبة ،وقيامه بدور املريب الفاضل الذي
تتجسد يف خشصيته تلك القمي ويكون أقرب إىل الدميقراطية ويكون عالقات ودية بينه وبني
الطلبة ،حيرتمهم ويمسع هلم ويحمس هلم بالتعبريعن رأهيم حبرية .جبانب ذلك تلعب األنشطة
الطالبية دورًا مه ً
ام وبارزًا يف تمنية قمي قبول اآلخر من خالل جتسيد روح التعاون والعمل
التطويع والتساحم والعدل واملساواة واملشاركة .وقبل ذلك يأيت دور املقررات واخلطط
الدراسية يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر مبا تتضمنه من حمتوى معريف ومواقف تهسم
إهسامًا كبريًا يف هذا اجلانب (دمحم.)2010 ،

أهمية تدريس ثقافة قبول اآلخر يف التعليم اجلامعي:
تشلك ثقافة قبول اآلخر إطارًا مرجعيًا وموجهًا للسلوك الطاليب ،فنظام القمي لدى الطلبة
ميثل معتقداهتم وسلوكياهتم وعواطفهم ،مكا ُتعد قمي قبول اآلخر احملدد ملواقف الطلبة
االجمتاعية والتفاعلية وتشلك جزءًا من مفهوم الذات لدهيم .فاجلامعة مصدر رئيس لقمي
التساحم وقبول اآلخر عند الطلبة ،ويه تتشلك لدى الطلبة ،ويعاد تشكيلها من خالل التعلمي
والتدريب واخلربة ،ويه اليت حتدد الطريقة اليت يعرض هبا الفرد نفسه لآلخرين ،وتلعب
دورًا يف حل الرصاعات واختاذ القرارات ،وتساعد يف االختيار بني البدائل املختلفة ،وحتدد
أمناط السلوك املثايل الذي يعد وسيلة لتحقيق األهداف املرجوة أو املرغوب فهيا ،وتساعد
عىل التكيف ،والطاعة واالنجسام مع اآلخرين وضبط النفس ،وتهسم كوسيلة يف الدفاع عن
الذات واملجمتع واهلوية.
إن غياب التساحم وقبول اآلخر يشلك بيئة خصبة لمنو العنف ،وخاصة عندما يمت تعميق
اإلحساس باحلمتية حول هوية ُيزمع أهنا فريدة .ويقع عىل عاتق اجلامعة املسؤولية يف
الرتبية من أجل التساحم ،وذلك من خالل مناجهها وفعالياهتا وأنمظهتا ولواحئها اإلدارية،
وكذلك من خالل تبين اجتاه إجيايب يف التعامل مع اإلثنيات املختلفة داخل اجلامعة ،وتبين
تعمل التفكري المشويل ،ودجم لرتبية بني ثقافية والرتكزي عىل املتشاهبات الثقافية ،وحماربة
العنرصيات والتحزي العريق ،وتكوين بيئة جامعية حصية.
وألن الرتبية من أجل التساحم وقبول اآلخر يه الرتبية من أجل تكوين القمي ،فقد اهمتت
اليونسكو يف تكوين إرشادات عامة ذات صلة يف تكوين قمي التساحم وقبول اآلخر ،وميكن
تطبيقها يف اجلامعة ومهنا:
-

إدراك التفاعالت بني الثقافات.
إدراك الفوارق الثقافية.
تضمني االجتاه الثقايف يف جماالت احلياة اجلامعية اكفة.
تطوير التضامن املتبادل والقبول يف احلياة اجلامعية.
إدراك األمهية الرمزية وقمية حضور اللغة األم يف احلياة اجلامعية.
تعزيز الفعاليات بني الثقافية عند الطلبة.
تعزيز التواصل بني اجلامعة وبيئهتا احمليطة.
تطوير مهارات املدرسني يف تطبيق مبادئ التساحم وقبول اآلخر يف احلياة اجلامعية
(موىس.)2011 ،
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وحتتاج املؤسسات التعلميية مبا فهيا اجلامعات للقيام بدورها الريادي يف تمنية القمي
إىل مراعاة اآليت :
 تضمني مفاهمي وأبعاد احلوار الديين والثقايف واللغوي يف الرباجم واملناجه التعلمييةلتعريف النشء بأمهية اإلهسامات اإلبداعية ملختلف الشعوب واألمم ،فض ً
ال عن أمهية تلقني
الشباب مبادئ التعاون والتضامن والتاكمل ودفعه إىل تنويع رصيده املعريف حول ثقافات
الشعوب ولغاهتا وأدياهنا وخصوصياهتا (املنمظة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.)2006 ،

ومن أهم املالمح التربوية لثقافة قبول اآلخر يف التعليم:
¦
¦
¦

¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦ رضورة معاملة املعمل لطالبه عىل أساس من الرفق واحملبة والشفقة واالهمتام
وتقدمي الفائدة والنصيحة مبا يعود علهيم باخلري.
¦ صرب املعمل عىل جفاء الطالب ،وما قد يصدر مهنم يف بعض األحيان من إساءة األدب،
وتوجهيهم بالنصح واللطف بعيدًا عن التعنيف والرضب.
¦ مراعاة املعمل للفروق الفردية بني الطالب ،وما يرتتب عىل ذلك من خماطبهتم عىل
قدر عقوهلم ،وتلكيفهم حسب طاقاهتم ،واستخدامه ألساليب متعددة يف التدريس
لتتحصل الفائدة للجميع.
¦ تواضع املعمل للطالب ،والمساح هلم حبواره ومناقشته ،وقبوله للحق إذا ظهر عىل
لسان أحدمه.
¦ تطبيق املعمل للعدل واملساواة بني طالبه ،فال يفرق بني غين وفقري ،أو حصيح
ومريض ،أو قريب وبعيد ،أو مسمل واكفر ،بل ال ميزي بيهنم بأي حال من األحوال.
¦ حتفزي املعمل للطالب املتفوقني سواء اكن ذلك معنويًا بالشكر ،أم ماديًا باجلائزة
املادية ،وتجشيع من مه دوهنم بعيدًا عن التجرحي أو إثارة احلسد والغرية جتاه
بعضهم البعض.
¦ صرب املعمل عىل تعلمي طالبه ،والتلطف يف تفهميهم ،وعدم امتناعه عن اإلعادة
شيئ من الدروس لسبب من األسباب اجلادة.
والتكرار ملن مل يفهم عنه ،أو ملن فاته
ٌ
¦ بشاشة املعمل يف وجوه طالبه ،ومناداته هلم بأحب األمساء إلهيم ،وعدم نعهتم
بقبيح األلفاظ أو ما يشعرمه بالرفض واإلحراج.
¦ مراعاة املعمل والقامئني عىل العملية التعلميية ألوضاع الطالب الفقري واليتمي
والغريب واملريض ،سواء اكن ذلك يتعلق باجلانب النفيس أم املادي.
¦ تربية الطالب عىل احرتام املعمل وتوقريه واالعرتاف بفضله ومعروفه ،وعدم اسهتزائه
بكالم املعمل أو حراكته بتقليده ذلك أمام الطالب واآلخرين.
¦ تواضع الطالب لملعمل ،وقبوله لنصيحته وتوجهياته بلك أدب ،والسيع لطلب
الفائدة منه بغض النظر عن كونه غنيًا أو فقريًا ،مسملًا أو اكفرًا ،عىل مذهبه أو
خمال ًفا له ،من بلده أو غريبًا من بلد آخر.
¦ صرب الطالب عىل جفاء أو سوء معاملة قد تصدر من معمله ،واحلرص عىل المتاس
العذر له بلك حال من األحوال.
¦ سرت الطالب لعيب املعمل ،أو خلطأ رمبا وقع فيه ،وعدم اختاذه ذلك حديثًا أو مأخذًا
يردده يف لك زمان وماكن ،وقبوله العرتاف املعمل جبهله ببعض األمور؛ فإن ذلك ال
يضع من قدره ،إمنا هو دليل عىل صدقه وخمافة ربه.
¦ تعزيز حمبة الطالب لبعضهم البعض ،واالبتعاد عن احلقد واحلسد واألنانية جتاه
بعضهم.
¦ تمنية روح التعاون بني الطالب ،فيساعدوا بعضهم يف فهم الدروس ،أو متابعة
الدروس ملن اكن مريضًا أو متغيبًا عن لسبب من األسباب ،أو سد حاجة من اكن فقريًا
أو مسكينًا ،وغري ذلك من جوانب التعاون.
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الدراسات السابقة:
توجد بعض الدراسات اليت اهمتت بقضية ثقافة قبول اآلخر وما يرتبط هبا من مفاهمي
ذات صلة ،وذلك بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة ،وفميا ييل أمه تلك الدراسات وثيقة
الصلة مبجال الدراسية احلالية من خالل البدء بالدراسات العربية مث األجنبية ،مع ترتيهبا
من األقدم لألحدث:
هدفت دراسة حسن ( )2004إىل تعرف أنواع التقبل ومقومات تقبل اآلخرين ،وما العوامل
اليت تهسم يف تق ّبل اآلخرين واملعوقات اليت حتول بني البعض وتق ّبل اآلخر ،وأمه مظاهر
تقبل اآلخرين يف الرتبية اإلسالمية يف جمايل األرسة والتعلمي وتطبيقاهتام وممارساهتام
الواقعية وآثارمها الرتبوية .واعمتدت الباحثة عىل املهنج األصويل الفقهي القامئ عىل التحليل
واالستقراء.
وتوصلت الدراسة للنتاجئ اآلتية :أن تقبل اآلخرين خاصية فهيا ثقل عىل النفس؛ لذا أكد
اإلسالم عىل توافر مجموعة من املقومات يف اإلنسان تساعده عىل تقبل اآلخرين ،مهناِ :
احلمل،
والعفو ،واملداراة ،والرفق ،والرمحة ،والتيسري عىل الناس ،والتواضع ،والعدل ،واحملبة،
واإليثار ،والثقة بالنفس .ومن أمه العوامل يف الرتبية اإلسالمية اليت تهسم يف تق ّبل اآلخرين:
العامل الديين ،وعامل القرابة ،والعامل النفيس ،والعامل األخاليق ،والعامل املادي ،والعامل
االجمتايع .وأن من املعوقات حتول بني البعض وتقبل اآلخرين ،مهنا ما يتعلق باجلانب
النفيس ،ومهنا ما يتعلق باجلانب السلويك واألخاليق ،ومهنا ما يتعلق بأمور أخرى اكختالف
(العقيدة ،والسن ،والطباع ،واملستوى االجمتايع واالقتصادي والعيمل).
أما دراسة محمد ( )2005فقد هدفت إىل الكشف عن العالقات املتنوعة بني التساحم والمسات
النفسية الخشصية املختلفة ،والوقوف عىل أشاكل التغري االرتقايئ يف هذه العالقات من حيث
الكيف والمك ،والكشف عن صور التغري االرتقايئ يف مكونات التساحم لدى ُ ٍّ
ك من الذكور
واإلناث يف عينة الدراسة .استخدمت الدراسة املهنج الوصيف .وتوصلت الدراسة إىل وجود
ارتباط دال فميا خيص عالقة التساحم اللكي ومكوناته الفرعية مبتغريات الخشصية ،مكا
توصلت لوجود فروق جوهرية بني متوسط درجات الذكور واإلناث عىل متغري التساحم يف
العينة اللكية يف اجتاه اإلناث.
وجاءت دراسة النصر ( )2008إلبراز أمهية التعايش والتساحم من خالل احلوار بني أبناء
املجمتع من املنظور الرتبوي ،وتأكيد دور الرتبية يف مواجهة التعصب والتطرف الفكري
والعقائدي ،وتعرف مفهوم احلوار مع اآلخر وأهدافه وأساليبه ،ودور األرسة واملدرسة يف
تدعمي ثقافة احلوار مع اآلخر .استخدمت الدراسة املهنج الوصيف .وتوصلت الدراسة إىل أن
الرتبية معلية اجمتاعية تؤكد ثقافة االختالف بني األفراد واملجمتعات ،وتدعو إىل احلوار مع
اآلخر لصاحل املجمتع اإلنساين ،وأن للرتبية دورًا بارزًا ومؤثرًا يف مواجهة ثقافة االختالف
السليب الذي تمتخض عنه الزناعات والرصاعات وموجات العنف والتطرف ،وأن الشباب يف
جممتعنا املرصي يعاين كثريًا من غياب ثقافة االختالف ،ووضوح األنا ،ومن ََّ
ث يفتقد كثريًا
من القمي الرتبوية املرتبطة بثقافة احلوار مع اآلخر ،والرتبية احلوارية مطلب رضوري للك
أفراد املجمتع يف ظل تفامق الرصاع بني خمتلف الفائت والطوائف يف الزناعات اليت ال تاكد
خيلو مهنا جممتع إنساين يف احلوار الثقايف واحلضاري والديين مطلب إنساين من أجل
التعايش السيمل .
كما هدفت دراسة حسن ( )2009إىل تعرف دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قمي التساحم
لدى طلبهتا من وجهة نظرمه من خالل تعرف واقع ثقافة التساحم باجلامعات الفلسطينية
وجماالت التساحم اليت تعمل اجلامعات الفلسطينية عىل تعزيزها ،وتعرف درجة اختالف دور
اجلامعات يف تعزيز ثقافة التساحم لدى طلبهتا وفق متغريات اجلامعة والتخصص الدرايس
واجلنس ،وأخريًا سبل االرتقاء بدور اجلامعات يف تعزيز قمي التساحم .واعمتد الباحث
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عىل املهنج الوصيف التحلييل .وتوصلت الدراسة للنتاجئ اآلتية :أن ثقافة التساحم تسود
اجلامعات الفلسطينية بدرجة متوسطة بلغت نسبهتا  ،70.02%وأن قمي التساحم االجمتايع
يه أكرث قمي التساحم شيوعًا باجلامعات الفلسطينية ،مث قمي التساحم العيمل والتساحم
الديين والفكري والسيايس ،تراوح دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قمي التساحم لدى
الطالب بني الضعيف واملتوسط.
وتعرفت دراسة محمد ( )2010عىل واقع الدور الذي تقوم به لكيات الرتبية مبحافظات غزة
يف تمنية قمي املواطنة لدى الطلبة املعملني ،وكذلك الوقوف عىل الفروق بني استجابات الطلبة
املعملني باختالف متغري اجلامعة اليت ينتسبون إلهيا .وقد استخدمت الدراسة املهنج الوصيف
التحلييل ،مكا اعمتدت عىل االستبانة اليت أعدها الباحث ،وطبقه عىل عينة قوامها ) (500من
الطلبة املعملني املجسلني يف لكيات الرتبية يف ُ ٍّ
ك من اجلامعة اإلسالمية وجامعة األقىص
بغزة ،وحتديدًا يف املستويني الثالث والرابع .وقد اكنت أبرز النتاجئ اليت توصلت إلهيا
الدراسة أن حرية التعبري عن الرأي اكنت من أوائل قمي املواطنة ظهورًا عند الطلبة املعملني،
وحتتل قمية روح احلوار وتقبل اآلخر مرتبة متوسطة ،ويظهر ضعف مبدأ العمل التعاوين
واملشاركة يف العمل كفريق ،وكذلك محتل املسؤولية واختاذ القرار لدى الطلبة املعملني.
وكشفت دراسة املواجدة ( )2010عن دور كتب الثقافة اإلسالمية املدرسية للصفني األول والثاين
الثانوي يف نرش ثقافة احلوار والتساحم مع اآلخر يف األردن ،من خالل تقدمي تصنيف مقرتح
ملبادئ احلوار والتساحم مع اآلخر اليت ميكن تضميهنا الكتب املدرسية .واعمتدت الدراسة
عىل املهنج الوصيف وأسلوب حتليل احملتوى .ويف ضوء التصنيف الذي بلغ  17مبدأ للحوار
والتساحم مع اآلخر ،مت حتليل احملتوى ،وأظهرت النتاجئ عدم تضمني كتب الثقافة اإلسالمية
املدرسية لملرحلة الثانوية يف األردن الكثري من مبادئ احلوار والتساحم ،وتدين االهمتام
ببعض مبادي احلوار والتعبري عن الرائ ومبادئ التساحم.
وهدفت دراسة نواف ( )2011إىل تعرف مستوى التساحم االجمتايع لطلبة جامعة بغداد،
وتعرف الفروق يف مستوى التساحم االجمتايع يف ضوء بعض املتغريات (اجلنس والتخصص
واألساليب الوالدية) .واعمتدت الدراسة عىل املهنج الوصيف .وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن
طلبة جامعة بغداد يعانون من مشلكة التصلب وعدم التساحم ،مع عدم وجود فروق دالة تعزى
ملتغريات :اجلنس ،والتخصص ،واألساليب الوالدية.
كما جاءت دراسة جياد ( )2012ملعرفة أمهية برناجم العالقات العامة يف نرش قمي التساحم وإشاعة
ثقافة احلوار والتعايش السيمل ،ووضع برناجم مقرتح لتمنية قمي التساحم والتعايش السيمل،
وضع ضوابط ثابتة للعالقة بني األطراف ُتهني جفوة البغضاء واإلقصاء ،وإعادة التوازن إىل
املجمتع من خالل فتح احلوار العقالين والتساحم مع اآلخر .اعمتدت الدراسة عىل املهنج الوصيف.
توصلت نتاجئ الدراسة إىل أن التساحم فضيلة أخالقية واجمتاعية ونفسية حثت علهيا
مجيع األديان ،وقد مارهسا األنبياء يف نرش رساالهتم من أجل المسو باإلنسان إىل معايل الرفعة
واملجد والبناء .وأن املؤسسات املختلفة مل تأخذ دورها يف تعزيز لثقافة احلوار وقمي التساحم،
والرتوجي حلقوق اإلنسان اليت نصت علهيا دساتري حقوق اإلنسان يف العامل .وأن لوسائل اإلعالم
املختلفة أمهية كبرية يف نرش املواضيع واملقرتحات املهمة اليت من شأهنا وضع احللول املناسبة
واملقرتحات اإلجيابية ،من أجل إعادة الثقة والتمنية لقمي التساحم وثقافة احلوار مع اآلخر .
وتعرفت دراسة صالح ( )2012عىل جماالت التساحم اليت یفرتض أن یتضمهنا مهناج الرتبیة
اإلسالمیة لملرحلة الثانویة ،ومدى توافر تلك املجاالت يف حمتوى مهناج الرتبیة اإلسالمیة،
ووضع تصور مقرتح إلثراء حمتوى مهناج الرتبیة اإلسالمیة املقرر عىل املرحلة الثانویة.
واستخدم الباحث املهنج الوصيف التحلیيل يف دراسته .وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل :افتقار
كتب الرتبیة اإلسالمیة لملرحلة الثانویة للجوانب الدینیة واالجمتاعیة والعملیة والسیاسیة
املتعلقة بقیمة التساحم ،اليت یجب العمل عىل إثراهئا مبا یتالءم والطلبة املتعایشین يف
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فلسطین ووضعها اخلاص ،وضعف اتصال مناجه الرتبیة اإلسالمیة يف فلسطین بواقع الطلبة
من قیم التساحم ،قصور املهناج يف تلبیة حاجاهتم يف هذا اجلانب ،حیث البد من التأكید عىل
أمهیة ربط املقررات بقیم التساحم وحیاة الطلبة ،وترسیخ مبدأ التساحم للك زمان وماكن،
وقصور املناجه يف تدریس األحاكم الرشعیة املتعلقة بقیمة التساحم.
أما دراسة رودن ( (Rodden, 2001فقد هدفت إىل معرفة دور الرتبية يف حتقيق وتمنية ثقافة
احلوار والتساحم ،وأشارت إىل الرباجم املختلفة اليت طورها الرتبويون األملان ملواجهة العنف
والمتيزي العنرصى لدى الشباب والدمع القوى الذي قدمه املسؤولون لتعلمي التساحم برعاية
اليونسكو ،ووضع مقررات خاصة متعددة الثقافات يف املدارس لنرش ثقافة احلوار والتساحم.
وجاءت دراسة مكاري ( (Makari, 2003ملعرفة ديناميات العالقة بني املسملني واملسيحيني يف
فرتة حمك الرئيس دمحم حسين مبارك منذ  1981وحىت  ،2003وكيف تعكس هذه الديناميات
عالقات التساحم والتعاون أو الرصاع عىل املستويات االجمتاعية والسياسية ،وبصفة خاصة
عند حدوث أزمات طائفية .وقد أكدت نتاجئ الدراسة وضوح أوجه التساحم والتعاون بدرجة
كبرية بني املسملني واملسيحيني يف مرص عىل املستويني االجمتايع والسيايس.
وهدفت دراسة ستيفنز ( )Stephens, 2003الختبار فاعلية برناجم تدرييب يف زيادة مستويات
ثقاقة التساحم لدى الطالب واملعملني يف الواليات املتحدة .وأشارت الدراسة إىل نتاجئ إجيابية
تعكس مدى تأثري الطالب واملعملني بالربناجم ،كذلك كشفت عن العالقة بني التساحم مع الذات
والتساحم مع اآلخرين وتقبلهم ،وعدم قبول أفراد العينة المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس،
والكشف عن بعض أوجه العالقات مثل العالقة بني ظاهرة التعصب الفكري أو التعصب والعنف
لدى الشباب ،وأن غياب التساحم الفكرى اكن سببًا يف ظهور التعصب الفكرى.
وتعرفت دراسة سعد الدين ) )Saad El- Dine, 2004عىل دور اجلامعات اللبنانية وقوانيهنا
يف تبىن وتعزيز احلوار اإلسالىم املسيحي ،ومسامههتا يف حتقيق التعايش املشرتك لدى
اللبنانيني .واستخدمت املهنج الوصيف.وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتاجئ ،مهنا :قصور
دور اجلامعات اللبنانية يف تناول قضايا احلوار والتساحم والعيش املشرتك ،وأن املناجه
اجلامعية حباجة إىل تنقية من العبء الثقيل الذي خيلو من المناذج املرشقة يف التارخي ،ومن
الصبغة احلضارية القامئة عىل العدالة وحقوق اإلنسان .وأن املشلكة دامئًا تمكن يف قلة احلوار
والتساحم والتعايش املشرتك واملتبادل بني املسملني واملسيحيني ،وأن األديان يساء استعامهلا،
ويه حباجة إىل كشف احملتوى احلقيىق للك دين ومعناه ورشائعه ،وأن دور التعلمي الديىن
ورجال الدين ىف حقل احلوار اإلسالىم املسيىح والتعايش املشرتك ال زال ضعيفًا وال ييف
حباجة املجمتع من نرش وتعممي القمي الدينية الصحيحة القامئة عىل احرتام اآلخر وقبوله بدينه
ومعتقداته ،وقمي التعاطف والتعامل والتساحم واملشرتك .مع رضورة تاكمل خمتلف املؤسسات
واحملاور ،بدءًا من الشارع واملجسد والكنيسة ،وانهتا ًء بالرشاكت التعاونية واملعاهد اإلسالمية
واملسيحية يف نرش وترسيخ احلوار كأسلوب حياة ،وىف إغناء الطلبة باملهارات والقمي الرفيعة
كقمي احلرية ،وحرية النقد واحلوار ،والتساحم ،واحرتام اآلخرين وقبوهلم .ورضورة توظيف
املشالك املفتوحة يف التعلمي اجلاميع ،كتلك اليت تتطلب مشاريع ووسائل خمرتعة ،تؤدى إىل
احللول غري العادية ،من أجل تعممي وممارسة مفاهمي احلوار والتساحم والتعايش املشرتك،
بد ً
ال من النظريات املجردة .وأخريًا يبىق التعويل دامئًا عىل نوايا القامئني عىل شؤون التعلمي
اجلاميع واهليائت التدريسية والعاملني حبقل التعلمي يف امتالك اإلميان والقناعة يف رضورة
التطبيق العمىل إلسرتاتيجية مواجهة مجيع معوقات احلوار املسيحي اإلسالىم ،وتوفري املناخ
اجلاميع املتعاطف مع اآلخر ،املتاكمل واملتوامئ يف سياق االختالف.
كما هدفت دراسة تاجنيني ( (Tangney, 2005إىل تعرف النتاجئ النفسية واالجمتاعية
ملساحمة الذات ،والعالقة بني تساحم الذات والقدرة عىل التساحم مع اآلخرين ،مكا هدفت إىل
تقدمي مقرتحات بتضمني مناجه التعلمي ،مواد تعلميية وتدريبية ،خاصة بالتساحم مع الذات.
تقي الزنعة إىل:
واستخدم الباحث املهنج الوصيف التحلييل ،وأعد استبانة متعددة األبعاد ِّ
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(أ) مساحمة اآلخرين( ،ب) طلب املغفرة واملساحمة من اآلخرين( ،ج) مساحمة النفس ،مع
الرتكزي عىل البعد الثالث ،مساحمة النفس ،وتكونت عينة الدراسة من طالب جامعيني،
وأصدقاء وآباء املشاركني يف الدراسة .وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتاجئ ،اكن أمهها :ميل
األخشاص احملرتمني معومًا للتساحم مع اآلخرين ،مع امتالكهم القدرة املتطورة بشلك جيد
عىل ضبط النفس ،وأن األخشاص رسيعو التساحم والغفران مع أنفهسم ،وغري متشددين يف
رصاعاهتم مع اآلخر بل مه متساحمون.

تعقيب على الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية يتضح االهمتام واسع النطاق حمليًا
وإقلمييًا وعامليًا بقضية التساحم وقبول اآلخر ،وانعاكساهتا املتعددة عىل الفرد واملجمتع
اكفة .واعمتدت أغلب الدراسات السابقة عىل توظيف املهنج الوصيف لتحقيق أهدافها .مكا
خلصت مجيعها إىل رضورة القيام حبركة تغريات جذرية يف املنظومة التعلميية بصفة عامة؛
حىت تمتكن من استدماج ثقافة قبول اآلخر داخل املؤسسات التعلميية ومواجهة حاالت العنف
والتطرف السائدة داخل املؤسسات التعلميية وخارجها .وقد استفادت الدراسة احلالية
من الدراسات السابقة يف إطارها النظري ،واستخالص الرؤى الفلسفية لتصورها املقرتح
الستدماج ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة.

منهج وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
نظرًا لطبيعة الدراسة احلالية مت استخدام املهنج الوصيف؛ بغرض مجع البيانات وتفسريها،
حيث هيدف املهنج الوصيف إىل وصف ما هو اكئن من ظواهر أو أحداث بعد مجع البيانات ،مكا
هيدف إىل تفسري الظواهر وحتديد الظروف والعالقات اليت توجد بني املتغريات .وذلك من خالل
االعمتاد عىل االستبانة كأداة لتعرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض
األطفال– جامعة القاهرة.

مجتمع الدراسة وعينته:
متثل جممتع الدراسة يف مجيع طالبات لكية رياض األطفال جامعة القاهرة ،والبالغ عددهن
( )1113وفقًا آلخر اإلحصاءات (مركز املعلومات واإلحصاء .)2014 ،ومت اختيار عينة الدراسة
بالطريقة الطبقية العشوائية؛ كعينة ممثلة ملجمتع الدراسة .حيث مت توزيع أداة الدراسة عىل
( )300مفردة مبا يزيد عن  %25من املجمتع األصيل خالل العام الدرايس  .2015/2014عاد مهنا
( ،)205الصاحل مهنا ألغراض البحث العيمل ( )148استبانة .واجلدول ( )1يبني توزيع أفراد
العينة حسب متغريات الدراسة (املشاركة يف األنشطة اجلامعية ،الفرقة الدراسية).
جدول ( )1توزيع أفراد العينة وفقً ا ملتغيرات الدراسة
م
1

متغريات الدراسة
املشاركة يف األنشطة اجلامعية

أشارك

ال أشارك
األويل

2

الثانية

الفرقة الدراسية

الثالثة

اإلمجايل

الرابعة

71

العدد

النسبة %

62

41.9

41

27.7

41

27.7

48

32.4

18

12.2

148

100

86

58.1
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يتضح من اجلدول السابق تقارب توزيع أفراد العينة عىل متغرياهتا ،مما يدل عىل صدق
متثيل العينة ملجمتع الدراسة.

أداة الدراسة:
قامت الباحثة ببناء وتطوير أداة (استبانة) لتعرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/
املعملة بلكية رياض األطفال من وجهة نظرهن ،من خالل دراسة األدب الرتبوي والدراسات
السابقة ،ولك ما له صلة مبوضوع قبول اآلخر .وتكونت االستبانة من جزأين :األول ،مشل
البيانات األساسية اكالمس (اختياري) ،الفرقة الدراسية ،واملشاركة يف األنشطة اجلامعية.
والثاين ،مشل عبارات االستبانة اليت مت توجهيها لعينة الدراسة حول واقع ثقافة قبول اآلخر
لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال  -جبامعة القاهرة ،وأمام لك عبارة مخسة مستويات
تقيس درجة موافقة أفراد العينة ،وىه :موافق بدرجة كبرية ج ًدا (مخس درجات) ،موافق
بدرجة كبرية (أربع درجات) ،موافق بدرجة متوسطة (ثالث درجات) ،موافق حلد ما (درجتان)،
غري موافق(درجة) .ومت اعمتاد القاعدة احلسابية التالية لتقدير استجابات أفراد العينة:
4
1-5
طول الفئة = أعىل فئة – أصغر فئة
= ـــــــــــــ = ــــــــــــــ = .8
		
		
5
5
عدد البدائل
		
  1.79 :1.00قليلة ج ًدا.  3.39 :2.60متوسطة 5.00 :4.20 -كبرية ج ًدا.

  2.59 :1.80قليلة. 4.19 :3.40 -كبرية.

صدق األداة :للتحقق من صدق أداة الدراسة مت االعمتاد عىل صدق احملمكني ،حيث عرضت
االستبانة بصورهتا األولية عىل اخلرباء واملتخصصني يف جماالت :أصول تربية الطفل،
وعمل االجمتاع (ملحق .)1وقد ُطلب مهنم إبداء الرأي حول مدى حصة العبارات ومناسبهتا
ملعرفة واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة جبامعة القاهرة من وجهة نظر الطالبات
بلكية رياض األطفال ،مع حرية احلذف واإلضافة للعبارة ،وبعد أخذ رأي احملمكني وإجراء
التعديالت ،استقرت االستبانة يف صورهتا الهنائية .حيث تكونت من ( )55عبارة ،مت تقسميها
مخلسة حماور ،يه:
-

األول احلوار وحرية التعبري ،ومشل( )12عبارة.
الثاين احلقوق والواجبات ،ومشل ( )10عبارات.
الثالث التساحم ،ومشل ( )16عبارة.
الرابع العمل امجلايع ،ومشل ( )9عبارات.
اخلامس محتل املسؤولية ،ومشل ( )8عبارات (ملحق .)2

ثبات األداة :مت حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار ( ،)Test-Re –testإذ مت توزيع االستبانة
عىل عينة مبدئية من طالبات لكية رياض األطفال– جامعة القاهرة ،بلغ عددها ( )30طالبة،
خبالف عينة الدراسة ،وبعد مىض أسبوعني مت إعادة تطبيق األداة عىل نفس العينة ،وبعد
ذلك مت حساب معامل االرتباط لألداة وفق معادلة بريسون التنبؤية ،وبلغ معامل ثبات األداة
كلك ( ،).83وهو معامل ثبات عال يعول هيلع .وفميا يتعلق بثبات حماور االستبانة فقد مت
احلصول عىل املعامالت اآلتية:
 احملور األول :معامل ثبات قدره ( - .).81احملور الثاين :معامل ثبات قدره (. ).81 احملور الثالث :معامل ثبات قدره ( - .).80احملور الرابع :معامل ثبات قدره (. ).81 احملور اخلامس :معامل ثبات قدره (.).8172
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األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
استخدمت الباحثة يف معاجلة البيانات إحصائيًا املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات
املعيارية ،واختبار «ت» لداللة الفروق بني املتوسطات ،وحتليل التباين األحادي (One-Way-
.)Anova

نتائج الدراسة امليدانية وتفسيرها
فميا ييل أمه نتاجئ الدراسة امليدانية وذلك بعد تطبيق أداة الدراسة ،ومعاجلة البيانات
إحصائيًا ،حيث يمت هنا تعرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض
األطفال -جبامعة القاهرة من وجهة نظرهن يف ضوء الواقع الفعيل ،وذلك من خالل ترتيب
حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مث ترتيب عبارات لك حمور ،وأخريًا
بيان أثر متغريات الدراسة :الفرقة الدراسية ،واملشاركة يف األنشطة اجلامعية عىل استجابات
أفراد العينة .وهو ما يوحضه اجلدول اآليت:

اإلجابة عن السؤال األول :ما واقع قبول اآلخر لدى الطالبة /املعلمة بكلية رياض
األطفال جامعة القاهرة؟
جدول ( )2ترتيب محاور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
م

احملاور

1

احلوار وحرية التعبري

3

التساحم

5

محتل املسؤولية

2

احلقوق والواجبات

4

العمل امجلايع

عدد عبارات احملور

املتوسط احلسايب

الرتتيب

10

39.38

الثاين

29.80

الرابع

12

16
9
8

38.60

الثالث

55.72

األول

29.66

اخلامس

من اجلدول السابق يتضح أن حماور الدراسة قد حتققت من وجهة نظر الطلبة /املعملة أفراد
عينة الدراسة بدرجة متوسطة حملوري (احلوار وحرية الرأي والعمل امجلايع) مبتوسيط
( )29.80 ،38.60عىل الرتتيب .يف حني حتققت بايق احملاور (احلقوق والواجبات والتساحم
ومحتل املسؤولية) ،بدرجة كبرية ،مبتوسطات ( )29.66 ،55.72 ،39.38عىل الرتتيب .ويه
نتيجة تبدو منطقية ومتوافقة مع الواقع الفعيل املامرس واملعاش ،حيث تقل فرص احلوار
وإتاحة التعبري عن الذات واملشاركة يف األمعال امجلاعية بني الطالبات وبعضهن البعض.
يف حني حيرص امجليع عىل املطالبة حبقوقه وامليل لملساحمة والعفو من باب الكرم وثقافة
«معهلش» السائدة يف املجمتع املرصي.
مكا يتضح من اجلدول السابق أن حمور التساحم قد احتل املرتبة األويل فميا يتعلق
برتتيب حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مبتوسط حسايب قدره (.)55.72
وقد أيدت هذه النتيجة دراسة (دمحم ،)2005 ،واليت أكدت وجود فروق جوهرية بني متوسط
درجات الذكور واالناث عىل متغري التساحم لصاحل اإلناث ،وهو ما يتفق مع كون العينة هنا
طالبات لكية رياض األطفال .يف حني جاء حمور احلقوق والواجبات يف املرتبة الثانية بالنسبة
لرتتيب حماور الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط قدره ( .)39.38وهو ما ميكن
تفسريه يف ظل الروح اجلديدة السارية يف دماء الشباب(الطالبات) ،ورغبهتم يف احلصول
عىل حقوقهن ،وما يستتبع ذلك من رضورة قيام لك طالبة بتبعات دورها باملجمتع.
يف حني جاء حمور احلوار وحرية التعبري يف املرتبة الثالثة بالنسبة لرتتيب حماور
الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط قدره ( ،)38.60وهو األمر الذي ميكن تربيره
يف ظل حالة الفوىض اليت يعيهشا املجمتع حاليًا ،والفهم اخلطأ ملبدأ احلرية والرغبة يف
احلديث عن أي يشء برصف النظر عن املعرفة باليشء من عدمها ،وهذا يتفق مع دراسة
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(املواجدة ،)2010 ،واليت أكدت تدين الكثري من مبادئ احلوار وحرية التعبري ،يف حني جاء
حمور العمل امجلايع ليحتل املرتبة الرابعة بالنسبة لرتتيب حماور الدراسة من وجهة نظر
أفراد العينة مبتوسط قدره ( ،)29.80وهو األمر الذي ميكن تربيره بعدم قدرة الطالبات بنجاح
العمل امجلايع عىل الرمغ من تقسميهم ملجموعات معل متاكملة يف معظم أنشطة اللكية ،ولكن
تغليب األنا عىل اآلخر يفشل العمل امجلايع ويتفق ما سبق مع نتيجة دراسة (أبو حشيش،
 )2010حيث ظهر تدين مبدأ العمل التعاوين واملشاركة يف العمل كفريق لدى الطلبة /املعملني.
وأخريًا جاء حمور محتل املسؤولية ليحتل املرتبة اخلامسة واألخرية بالنسبة لرتتيب
حماور الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط قدره ( )29.66وهذا أمر يوحض عدم محتل
الطالبات /املعملات بلكية رياض األطفال لملسؤولية وهو ما يتفق مع النتاجئ السابقة يف عدم
قدرهتن عىل العمل يف مجاعة ،وكذلك ضعف قدرهتن عىل احلوار مع اآلخر.
وفميا يتعلق برتتيب عبارات لك حمور من حماور األداة فاجلدول اآليت يوحض ذلك:
جدول ( )3ترتيب عبارات محور احلوار وحرية التعبير من وجهة نظر عينة الدراسة
م

املتوسط
احلسايب

عبارات احملور

1

أومن بأن رأيي صواب حيمتل اخلطأ ،ورأي غريى خطأ حيمتل الصواب

3

أرص عىل رأيي ألن هذا يزيد من ثقىت بنفىس

5

أرفض استخدام العنف داخل اجلامعة وخارجها

7

أتقبل اآلخر حىت وإن اختلف مىع يف الرأي

2

أنقد األفاكر واآلراء مبوضوعية دون النظر إىل الخشص وعالقيت به

4

أعرب عن رأيي ،دون أن أيسء لآلخرين

6

أشارك ىف األمعال الفردية أكرث من األنشطة امجلاعية ألثبت ذايت

8

9

10
11

12

أنا أمه من اآلخرين ألن آرايئ أكرث حصة

3.19

السابع

2.59

التاسع

3.22

السادس

4.45

الثاين

3.03

الثامن

1.41

الثاين عرش

3.75

الرابع

4.83
3.74

3.90

أتقبل نقد اآلخرين ملا أطرحه من أفاكر

أقدم األدلة املوضوعية عند نقد األفراد

أوافق عىل رأي األغلبية ،دون النظر ألي اعتبارات أخرى

نقد األفاكر واآلراء يؤدي لالختالف بني األفراد

الرتتيب

2.21

2.22

األول

اخلامس
الثالث

احلادي عرش
العارش

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور احلوار وحرية التعبري قد حتققت بدرجات
متفاوتة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .فقد حتققت العبارة ( )8بدرجة قليلة جدًا ،يف حني
حتققت العبارات ( )12 ،11 ،3بدرجة قليلة ،أما العبارة ( )6فتحققت بدرجة متوسطة ،وحتققت
العبارات ( )10 ،9 ،7 ،2 ،1بدرجة كبرية ،يف حني حتققت العبارتان ( )5 ،4بدرجة كبرية جددًا.
مكا يتضح أن العبارة ( ،)5واليت تنص عىل «أرفض استخدام العنف داخل اجلامعة
وخارجها» ،قد جاءت يف املرتبة األويل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلوار وحرية التعبري،
وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ومبتوسط حسايب قدره ( ،)4.83ويه نتيجة منطقية
تسايرما يهشده الواقع املعاش داخل جامعة القاهرة من قيام طلبة األخوان املسملني مبظاهرات
يصاحهبا أنواع خمتلفة من العنف البدين واللفظي ،وتقلل من استقرار احلياة الطالبية داخل
اجلامعة.
وجاءت العبارة ( ،)4واليت تنص عىل «أعرب عن رأيي ،دون أن أيسء لآلخرين» يف املرتبة
الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلوار وحرية التعبري ،مبتوسط حسايب قدره (،)4.45
حيث أشارت عينة الدراسة إىل أن الفرتة التالية لثورة  25يناير قد هشدت تصاعدًا فميا يتعلق
مبحاولة لك فرد املشاركة بالنقاشات املثارة يف خمتلف ميادين احلياة سواء أاكنت املشاركة
عن ويع أم ال ،ومن َث أحصبت لك األفاكر املطروحة حمل نقد ورأي من اآلخر.
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ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة ( ،)8واليت تنص عىل» أنا أمه من اآلخرين ألن آرايئ
أكرث حصة» ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)1.41ويه
نتيجة طبيعة ومنطقية حيث وضوح األنا وعدم قدرة الطالبة /املعملة يف التعامل مع اآلخر،
وهذا يتفق مع نتاجئ دراسة (النرص ،)2008 ،واليت أوحضت أن هناك غيابًا لثقافة االختالف
مع اآلخر ووضوح األنا لدى الشباب ،وأهنم يفتقدون كثريًا من القمي الرتبوية املرتبطة بثقافة
احلوار مع اآلخر.
أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور احلقوق والواجبات من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة فيوحضها اجلدول التايل:
جدول ( )4ترتيب عبارات محور احلقوق والواجبات من وجهة نظر عينة الدراسة
م

عبارات احملور

1

أؤمن مبقولة املساواة ىف الظمل عدل

2

املتوسط احلسايب

الرتتيب

4.52

الرابع

2.64

أؤمن بأن لك األفراد هلم نفس احلقوق

التاسع

3

أؤمن بأن مجيع األفراد سواسية أمام القانون

4.59

الثالث

5

حرية االختيار من وجهة نظري يه االختيار دون قيود

3.58

الثامن

4

اعتذر عن أخطايئ يف حق الزمالء

6

أؤمن حبق اآلخر يف االختالف ميع

7

8

9

10

4.16

اخلامس

4.08

السادس

3.95

أؤمن بأنه ال يوجد أحد فوق القانون

أرفض لك مظاهر المتيزي داخل اجلامعة وخارجها

أتنازل عن بعض حقوىق من أجل تعزيز صلىت باآلخرين

جيب منح فرص متساوية للك األفراد ىف املجمتع

4.78

2.43

4.60

السابع
األول

العارش
الثاين

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور احلقوق والواجبات قد حتققت بدرجات
متفاوتة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .فقد حتققت العبارة ( )9بدرجة قليلة ،والعبارة ()1
بدرجة متوسطة ،وحتققت العبارات ( )4 ،5 ،6 ،7بدرجة كبرية ،يف حني حتققت العبارات (،10
 )2 ،3 ،8بدرجة كبرية جددًا.
مكا يتضح أن العبارة ( )8واليت تنص عىل« :أرفض لك مظاهر المتيزي داخل اجلامعة
وخارجها» ،قد جاءت يف املرتبة األويل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلقوق والواجبات،
وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ومبتوسط حسايب قدره ( ،)4.78ويه نتيجة منطقية
تعرب عن روح الثورة ،واليت قامت من أجل مواجهة الفساد وحتقيق املساواة والعدالة بني
مجيع الفائت والقضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي يف احلقوق والواجبات سواء أاكن ذلك داخل
حرم اجلامعة أم خارجه.
وجاءت العبارة ( )10واليت تنص عىل« :جيب منح فرص متساوية للك األفراد ىف
املجمتع» ،يف املرتبة الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلقوق والواجبات ،مبتوسط
حسايب قدره ( ،)4.60ويه نتيجة تؤكد وتدمع سابقهتا من حيث توافق أفراد عينة الدراسة
حول رفضهم للك أشاكل المتيزي داخل اجلامعة وخارجها ،مع منح امجليع فرصًا متساوية
لالنطالق حنو مستقبل أرحب يعيش فيه امجليع بسعادة وامطئنان وأمان من خالل سيادة
العدالة واملساواة.
ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة ( )9واليت تنص عىل« :أتنازل عن بعض حقوىق من
أجل تعزيز صليت باآلخرين» ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مبتوسط حسايب قدره
( ،)2.43ويه نتيجة طبيعة ومنطقية ،حيث يندر أن يتنازل أي فرد عن حقوقه من أجل احلرص
عىل اسمترار عالقاته باآلخرين.
أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور التساحم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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فيوحضها اجلدول اآليت:
جدول ( )5ترتيب عبارات محور التسامح من وجهة نظر عينة الدراسة
م

املتوسط احلسايب الرتتيب

عبارات احملور

1

أعامل لك األفراد يف جممتيع بنفس الطريقة

3

ألمتس األعذار لترصفات الزمالء اليت تضايقين

5

أتقبل اخلطأ بصدر رحب

7

ال أميل إىل المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس

2

4
6

2.66

أبتعد معن خيتلف عىن دين ًيا وفكر ًيا أثناء الدراسة باللكية

1.75

السادس عرش

ً
دامئا ماكن اآلخرين للحمك مبوضوعية عىل األمور
أضع نفيس

3.89

السابع

أجتنب تصنيف اآلخرين عند التعامل معهم

8
10

أسىع إلهناء اخلالفات بني زماليئ

12

أهمت بتحقيق مطوحايت وأضع مصلحيت فوق أي اعتبار

14

تتسم سلوكيايت باملرونة جتاه الزمالء

11

أوافق عىل أن رأي األغلبية هو األفضل مع مراعاة رأي األقلية

أسىع ملعرفة زماليئ والتعامل معهم

13

أشعر بقويت عندما أعامل اآلخرين باملثل

15

أقابل زماليئ بابتسامة دامئة

16

3.25

احلادي عرش

1.78

اخلامس عرش

3.12

أتعامل هبدوء مع من أساء إيل

9

الرابع عرش

4.51

األول

3.73

التاسع

4.39

الثالث

3.86

الثامن

4.21

الرابع

3.30

العارش

3.90

السادس

2.73

الثالث عرش

4.13

اخلامس

4.44

ال أتشدد يف مواقف الرصاع مع زماليئ

الثاين عرش

الثاين

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور التساحم قد حتققت بدرجات متفاوتة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .فقد حتققت العبارات ( )2 ،5بدرجة قليلة ،وحتققت العبارات
( )12 ،8 ،6 ،3 ،1بدرجة متوسطة ،يف حني حتققت العبارات ( )14 ،13 ،10 ،9 ،4بدرجة كبرية،
أما العبارات ( )16 ،15 ،11 ،7فقد حتققت بدرجة كبرية جدًا.
مكا يتضح أن العبارة ( ،)7واليت تنص عىل»:ال أميل إىل المتيزي بني األفراد عىل أساس
اجلنس» ،قد جاءت يف املرتبة األوىل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور التساحم ،وذلك من وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة ،ومبتوسط حسايب قدره ( ،)4.51ويه نتيجة منطقية تساير النتاجئ
السابقة وتتطابق معها ،من حيث الويع التام لدى امجليع بالتساوي الاكمل بني األفراد
والطلبة ذكور وإناث ،وإميان األنا بأن اآلخر له نفس حقويق اليت أسيع للحصول علهيا وهذا
يتفق مع دراسة ستيفزن ( ،)Stephens, 2003واليت أكدت أن هناك عالقة بني التساحم مع الذات
والتساحم مع اآلخرين ،وأن أفراد العينة تستبعد المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس أو
املعتقد الفكري.
وجاءت العبارة ( ،)16واليت تنص عىل»ال اتشدد يف مواقف الرصاع مع زماليئ» ،يف املرتبة
الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور التساحم ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)4.44ويه نتيجة
تعرب عن القناعة التامة لدى أفراد العينة بقبول اآلخر ومساحمته ،ومن مث القيام بسلوكيات
وأفعال تعرب عن ثقافة قبول اآلخر ،مثل التعامل مع اآلخر وقبوله والبشاشة يف وجهه عند
اللقاء وهذا يتفق مع دراسة تاجنيين ) ،)Tangney, 2005واليت أكدت أن األخشاص رسيعو
التساحم والغفران مع أنفهسم ،وغري متشددين يف رصاعهتم مع اآلخر بل مه متساحمون .ويف
املرتبة األخرية جاءت العبارة ( ،)2واليت تنص عىل« :أبتعد معن خيتلف عىن دينيًا وفكريًا
يف أثناء الدراسة باللكية» ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مبتوسط حسايب قدره
( ،)1.75ويه نتيجة تدمع التوجه العام ألفراد عينة الدراسة؛ حيث يندر أن يؤثر املعتقد الديين
والفكري عىل تقومي أفراد عينة الدراسة لآلخرين.
أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور العمل امجلايع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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فيوحضها اجلدول اآليت:
جدول ( )6ترتيب عبارات محور العمل اجلماعي من وجهة نظر عينة الدراسة
املتوسط احلسايب

الرتتيب

م

2

ال أميل للرتكزي عىل الصفات السلبية يف أصدقايئ

4.21

الثاين

4

القيام باألنشطة مع أفراد خمتلفني عين مضيعة للوقت

1.85

الثامن

4.31

األول

4.07

الثالث

1

عبارات احملور

1.56

جيب أن يوزع العمل عىل املمتزيين فقط

التاسع

3

أحبث عن نقاط االهمتام املشرتك بيين وبني زماليئ

5

أعزف عن مشاركة الزمالء عند القيام بأى نشاط حىت ال أخرسمه

2.32

7

أحتاج إىل زمالىئ /زميالىت عند القيام باألنشطة داخل اللكية

3.73

اخلامس

9

أحافظ عىل مساحة من اخلصوصية عند التعامل مع الزمالء

3.64

السادس

6
8

اتبادل وجهات النظر مع اآلخرين عند مناقشة موضوع ما
أسىع ملساعدة اآلخر مهام اكنت ظرويف

4.02

الرابع

السابع

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور العمل امجلايع قد حتققت بدرجات متفاوتة
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .فقد حتققت العبارة ( )1بدرجة قليلة جدًا ،وحتققت العبارتان
( )5 ،4بدرجة قليلة ،يف حني حتققت العبارات ( )9 ،8 ،3 ،7بدرجة كبرية ،أما العبارتان ()2 ،6
فقد حتققتا بدرجة كبرية جدًا.
مكا يتضح أن العبارة ( ،)6واليت تنص عىل« :أتبادل وجهات النظر مع اآلخرين عند
مناقشة موضوع ما» ،قد جاءت يف املرتبة األويل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور العمل
امجلايع ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ومبتوسط حسايب قدره ( ،)4.31ويه
نتيجة تعد منطقية حيث تتيح طبيعة الدراسة باجلامعة الفرصة أمام الطلبة لملشاركة يف
أمعال مجاعية من فرق معل ومجموعات خمتلفة ،يمت خالهلا إتاحة الفرصة لملشاركة وإبداء
الرأي والتعبريعن وجهات النظر املختلفة.
وجاءت العبارة ( ،)2واليت تنص عىل« :ال أميل للرتكزي عىل الصفات السلبية يف أصدقايئ»،
يف املرتبة الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور العمل امجلايع ،مبتوسط حسايب قدره
( ،)4.21ويه نتيجة تدمع سابقهتا ،حيث تتطلب املشاركة يف فرق العمل ومرشوعات التخرج
العمل امجلايع ومشاركة لك فرد يف املرشوع ،وهو ما يعين تركزي امجليع عىل أداء املهمة،
وغض الطرف عن الصفات السلبية املوجودة يف خشصية األفراد املشاركني.
ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة ( ،)1واليت تنص عىل« :جيب أن يوزع العمل عىل
املمتزيين فقط» ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)1.56حيث
توزع التلكيفات واألمعال عىل مجيع الطلبة دون أن يكون لعامل التفوق والمتزي أي دخل يف
ذلك.
أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
فيوحضها اجلدول اآليت:
جدول ( )7ترتيب عبارات محور حتمل املسؤولية من وجهة نظر عينة الدراسة
م

1

عبارات احملور

2

5

أسىع ملعرفة اآلخرين املختلفني عين

3

4

4.28

الثاين

4.06

أسال عن الزمالء عند تغييهبم

أبادر باحلديث مع اآلخرين
أحمك مسب ًقا عىل األفراد  ،قبل التعامل معهم

املتوسط احلسايب

الرتتيب

1.78

الثامن

4.31

األول

3.80

أشارك زماليئ وأصدقايئ مهومهم ومشكالهتم
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6

أحرتم زماليئ سواء اتفقت معهم أم اختلفت

8

أترصف مبسؤولية جتاه زماليئ

7

العدد السابع والستون

3.95

الرابع

3.78

السادس

3.68

أسيطر عىل مشاعري السلبية عند االختالف مع الزمالء

السابع

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور محتل املسؤولية قد حتققت بدرجات متفاوتة
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .فقد حتققت العبارة ( )3بدرجة قليلة جدًا ،وحتققت العبارات
( )8 ،7 ،6 ،4 ،1بدرجة كبرية ،أما العبارتان ( )2 ،5فقد حتققتا بدرجة كبرية جدًا.
مكا يتضح أن العبارة ( ،)5واليت تنص عىل« :أسىع ملعرفة اآلخرين املختلفني عين» ،قد
جاءت يف املرتبة األوىل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية ،وذلك من وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة ،ومبتوسط حسايب قدره ( ،)4.31ويه نتيجة تعد منطقية حيث إن جممتع اجلامعة
يعد من املجمتعات املفتوحة القامئ عىل تعدد العالقات بني أفراد ،فنجد الطلبة اجلدد يسعون
لتكوين عالقات جديدة مع القداىم مبا يحمس هلم باالندماج يف نسيج واحد داخل اجلامعة.
وجاءت العبارة ( ،)2واليت تنص عىل« :أبادر باحلديث مع اآلخرين» ،يف املرتبة الثانية
بالنسبة لرتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)4.28ويه نتيجة تدمع
سابقهتا ،حيث يتسم املجمتع اجلاميع مبيل أفراده لتكوين مجموعات من الشلل أو األصدقاء
جتمتع وتلتيق فميا بيهنا ،ومن َث فهم يتبادلون السؤال فميا بيهنم يف حالة تغيب أحدمه.
ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة ( ،)3واليت تنص عىل« :أحمك مسبقًا عىل األفراد ،قبل
التعامل معهم» ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،مبتوسط حسايب قدره ( ،)1.78حيث
إن شكبة العالقات داخل جممتع اجلامعة قامئة عىل التجديد الدامئ لذا مفن املستبعد أن حيمك
أحد أفرادها عىل اآلخر قبل التعامل واالحتاكك به.
أما عن أثر متغريات الدراسة عىل استجابة أفراد العينة فاجلداول اآلتية توحض ذلك:

اإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة
الدراسة تعزى ملتغير األنشطة اجلامعية؟
جدول ( )8أثر متغير املشاركة يف األنشطة اجلامعية على إجمالي استجابات أفراد الدراسة
بالنسبة حملاور الدراسة
احملور
احلوار وحرية التعبري
احلقوق والواجبات
التساحم
العمل امجلايع
محتل املسؤولية
اإلمجايل

املشاركة

املتوسط

أشارك

38.89

االحنراف
املعياري

38.19

5.42

ال أشارك
أشارك

ال أشارك
أشارك

39.94

ال أشارك

29.50

ال أشارك
أشارك

ال أشارك

4.24

55.66

ال أشارك

أشارك

4.33

38.61

55.80

أشارك

5.72

5.79

6.92

4.31

30.01

4.24

3.65

29.89

3.73

29.35

18.62

194.40

19.11

191.20

قمية “ت”

د.ح

املعنوية

.752

146

.753

1.854

146

.052

-.137-

146

4.01

.710

144

.012

.880

146

.387

1.013

144

.007

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف استجابات عينة الدراسة
تعزى ملتغري املشاركة يف األنشطة اجلامعية (أشارك /ال أشارك) ،وذلك فميا يتعلق باستجابات
أفراد عينة الدراسة ،وهو ما ميكن تفسريه من خالل طبيعة املوضوع والقضية اليت يتصدى
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هلا البحث الراهن أال ويه قضية التساحم وقبول اآلخر ،ويه قضية ذات دالالت اجمتاعية
أصيلة داخل املجمتع املرصي ،ومن مث فإن الطالبات يأتني لللكية وهن حامالت لبذور تلك القمي
اإلجيابية الطيبة ،وهو األمر الذي قد يكون قلل من تأثري املشاركة يف األنشطة اجلامعية عىل
استجابات عينة أفراد الدراسة.
أثر متغري الفرقة الدراسية عىل إمجايل استجابات أفراد الدراسة بالنسبة حملاور
الدراسة فيوحضه اجلدول اآليت:

اإلجابة عن السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة
الدراسة تعزي ملتغير الفرقة الدراسية؟
جدول ( )9حتليل التباين األحادي لبيان أثر الفرقة الدراسية على استجابات أفراد العينة
احملور
احلوار
وحرية
التعبري
احلقوق
والواجبات

بني املجموعات

داخل املجموعات
اإلمجايل

بني املجموعات

داخل املجموعات
اإلمجايل

بني املجموعات

التساحم

العمل
امجلايع
محتل
املسؤولية

داخل املجموعات
اإلمجايل

بني املجموعات

داخل املجموعات
اإلمجايل

بني املجموعات

داخل املجموعات
اإلمجايل

بني املجموعات

اإلمجايل

داخل املجموعات
اإلمجايل

مجموع املربعات

د.ح

متوسط املربعات

4564.713

144

31.699

32.766

4597.480

3

147

16.465

3

2748.582

144

2765.047

147

312.354

3

5465.288

144

5777.642

147

153.089

3

2498.151

142

2651.240

145

129.085

3

1867.692

144

1996.777

147

1630.045

3

49767.797

142

51397.842

145

10.922

5.488

19.087
104.118
37.953

51.030
17.970
43.028
12.970
543.348
350.477

قمية ف
.345

.288

2.743

2.901

3.318

1.550

املعنوية
.793

.834

.045

.037

.022

.204

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف استجابات عينة الدراسة
تعزى ملتغري الفرقة الدراسية (األويل /الثانية /الثالثة /الرابعة) ،وذلك فميا يتعلق باستجابات
أفراد عينة الدراسة يف حموري احلوار وحرية التعبري واحلقوق والواجبات وبالنسبة لإلمجايل.
يف حني وجدت فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( )0.05يف استجابات عينة الدراسة تعزى
ملتغري الفرقة الدراسية (األويل /الثانية /الثالثة /الرابعة) لصاحل الفرقة الثالثة يف حموري
التساحم ومحتل املسؤولية .ولصاحل الفرقة األوىل يف حمور العمل امجلايع ،وهو ما ميكن
تفسريه من خالل ظهور روح املسؤولية لدي طالبات لكية رياض األطفال يف الفرق األخرية
حيث مرشوع التخرج والعمل من أجل الظهور والمتيزي وهو ما يدعوهن بطبيعة احلال
للتساحم مع بعضهم البعض ،أما ظهور العمل امجلايع ومتيزيه يف الفرقة األوىل حيث
إن طالبات لكية رياض األطفال ونظرًا لطبيعة الدراسة باللكية تدعوهن للعمل امجلايع هو
ما يبدأ تنفيذه من بداية الدراسة لدى طالبات الفرقة األوىل ،وعلهين أن ينجحن يف تكوين
مجموعات معل والعمل امجلايع أو يفشلن يف ذلك.
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التصور املقترح الستدماج ثقافة قبول اآلخر يف برامج إعداد الطالبة /املعلمة بكلية رياض
األطفال -بجامعة القاهرة:
يف ضوء اإلطار النظري الذي مت عرضه ،وىف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية
من نتاجئ ،وخاصة استجابات أفراد العينة يف اجلزء امليداين واملتعلق بواقع ثقافة قبول
اآلخر مبؤسسات إعداد الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جبامعة القاهرة ،وما تضمنته
نتاجئ الدراسات السابقة يمت عرض التصور املقرتح اآليت الستدماج ثقافة قبول اآلخر يف
براجم إعداد الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة ،وذلك من خالل بيان الظهري
الفلسيف هلذا التصور ،وأمه األهداف اليت يسىع لتحقيقها ،ومنطلقاته ،واملتطلبات الواجب
توافرها حىت ميكن حتقيقه:

فلسفة التصور املقترح:
ينطلق التصور املقرتح الستدماج ثقافة قبول اآلخر يف براجم إعداد الطالبة /املعملة
بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة من ركزية أساسية ،تستند إىل أن هتيئة عنارص املنظومة
التعلميية التعملية جبامعة القاهرة لتكون بيئة خصبة صاحلة الستدماج ثقافة قبول اآلخر
مبؤسسات إعداد الطالبة /املعملة يتطلب إحداث تغيريات جذرية يف خمتلف العنارص الفاعلة
يف تلك املنظومة ،من خالل تبين الرؤى الفلسفية التالية:
-

تبين الفكرة األساسية ملفهوم ثقافة قبول اآلخر وتمنيهتا.
نرش ثقافة قبول اآلخر ومضاهنا يف لكية رياض األطفال جامعة القاهرة.
إعداد دليل إرشادي مبعايري ومؤرشات قبول اآلخر يف لكية رياض األطفال جبامعة
القاهرة.
بناء عالقات إنسانية طيبة تقوم عىل التساحم والتعايش السيمل داخل لكية رياض
األطفال جامعة القاهرة.
النظر إىل اجلامعة كبناء اجمتايع جيب أن تظهر فيه ديناميات امجلاعة املتحابة
املساملة الناحجة.
رضورة األخذ بعني االعتبار اخللفية السابقة لملجمتع املرصي ،القامئة عىل الوحدة
والتآلف والتآزر ،واليت تنعكس عىل مجيع عنارص املنظومة التعلميية التعملية.

منطلقات التصور املقترح:

يرتكز التصور املقرتح عىل مجلة من املنطلقات احمللية والعاملية ميكن إبرازها يف:
-

-

تزايد االهمتام من قبل القيادة العليا جبامعة القاهرة بتبين مداخل وآليات احلوار
والتفاعل والعمل املشرتك ،وتمنية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملني
والطالب بصورة متكن امجليع من إدارة التغيري والتوجه حنو املستقبل املشرتك
للجميع.
تنايم دور جامعة القاهرة يف إحداث التمنية املستدامة يف ظل رياح التغيري العاصفة
اليت يهشدها املجمتع املرصي عقب ثورة  25يناير.
رضورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب وأحصاب املصاحل داخل وخارج
اجلامعة يف صياغة أهداف املقررات اجلامعية الدامعة لقبول اآلخر والتعايش السيمل
املشرتك.
التحول من التعلمي التقليدي إىل التعمل اإلبدايع ،والتأكيد عىل اإلبداع كقمية مضافة.

أهداف التصور املقترح:
يسىع التصور املقرتح إىل حتقيق األهداف اآلتية:
-

توفري بيئة دامعة لتبين واحتضان ثقلفة قبول اآلخر داخل لكية رياض األطفال جامعة
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القاهرة.
نيل رضا املستفيدين من الطالبات واملجمتع احمليط وأولياء األمور من العملية التعلميية
داخل لكية رياض األطفال مبختلف متطلباهتم.
توفري اإلماكنات البرشية واملادية الاكفية لتحقيق ثقافة قبول اآلخر بلكية رياض االطفال
جبامعة القاهرة.
التوظيف اجليد والفعال للتكنولوجيا ومستحدثاهتا يف النوايح التعلميية التعملية
بلكية رياض االطفال جبامعة القاهرة.
إجياد مناخ دامع لملشاركة املجمتعية داخل لكية رياض األطفال جامعة القاهرة.
سيادة روح احلب والمطأنينة واإلخاء داخل رحاب لكية رياض االطفال جامعة القاهرة.

عناصر التصور املقترح:

فميا ييل أمه العوامل املساعدة عىل حتقيق التصور املقرتح ،وذلك من خالل بيان الدور
الذي يلعبه لك عنرص من عنارص املنظومة التعلميية باجلامعة ،ويه:

¦ ¦دور اإلدارة اجلامعية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر:
تلعب اإلدارة اجلامعية يف اجلامعات دور الوسيط املنظم الذي يساعد عىل تمنية خشصية
الفرد ،من مجيع جوانهبا الخشصية والعقلية واالنفعالية والروحية بشلك متاكمل ومتوازن،
وتعمل عىل إكسابه القمي واالجتاهات وأمناط السلوك اليت جتعل منه فردًا سويًا يف املجمتع،
باإلضافة إىل محايته من االحنراف والفساد واخللل القميى الذي تسببه عوامل اهلدم يف
املجمتع.
وليك تمتكن لكية رياض األطفال جبامعة القاهرة من تعميق قمي التساحم وقبول اآلخر
لدى طالباهتا ،مبا يؤهلهن للتعامل الراشد مع اآلخرين يف احلياة االجمتاعية والسياسية
لملجمتع ،وإتقان لغة احلوار ،واحرتام عقائد اآلخرين وأفاكرمه ،هبدف حتقيق حالة من
التاكفل والمتاسك االجمتاىع ،فإنه يتعني عىل اللكية إحداث تغيريات وتعديالت جوهرية
يف املناخ العيمل والفكري واإلداري واالجمتاىع ،والوظييف هلا؛ حيث إن المنط اإلداري هو
املسؤول عن توفري املناخ اإلنساين واالجمتايع الذي يعىل من قدر الطالبة /املعملة ،ويشيع
القمي اإلنسانية واألخالقية وقمي الرتابط االجمتايع ،والتواصل الثقايف ،وهو املسؤول أيضًا
عن نرش ثقافة تقبل النقد وقبول اآلخر ،واحرتام الفكر املخالف.

¦ ¦دور األنشطة الطالبية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر:
ال يقترص دور الرتبية احلديثة عىل ما يقدم داخل قاعة احملارضات ،هبدف تمنية الطالب
عقليًا وقمييًا وسلوكيًا واجمتاعيًا ،فهناك الكثري من األهداف يمت حتقيقها من خالل األنشطة
الطالبية اليت ميارهسا الطالب داخل اجلامعة ،وهلذه األنشطة ماكنة كبرية يف تمنية بعض
اجلوانب اليت ال يتسع وقت التعلمي يف القاعات إلجنازها ،خاصة تلك اجلوانب املتعلقة
بتمنية قمي احلرية والتعاون والعمل امجلايع ،وإقامة العالقات الفعالة بني الطالب وبيهنم
وبني أساتذهتم ،وحيث يقوم النشاط غالبًا عىل حرية اختيار الطالب ويتوافق مع رغباهتم
واهمتاماهتم.
وتعترب األنشطة الطالبية جما ً
ال أساسيًا إلثراء معلومات الطالب وخرباته العملية
واحلياتية ،وتشكيل اجتاهاته اإلجيابية ،وإكسابه املهارات واخلربات العملية ،وحتقيق
التواصل بينه وبني زمالئه وأساتذته ،وتوفري حزي من األمان االجمتايع ،مكا أهنا تعمل عىل
تقوية روح املشاركة اجلادة والعمل بروح الفريق مبا حيقق تعميق قمي التساحم وقبول اآلخر
لدى الطالب.
وتعترب احتادات الطالب من أمه أشاكل التنظميات الطالبية اليت تسهتدف تنشئة الطالب
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عىل مفاهمي السياسة وقمي املواطنة ،وذلك من خالل الزتام قواعد ممارسات احلمك الذايت
ومبادئ املشاركة يف إدارة حياهتم الدراسية يف اجلامعة ،هذا إىل جانب تأثري التنظميات
الطالبية يف اجلامعات عىل قمي واجتاهات الطالب السياسية ،وخاصة للطالب املشاركني
يف نشاطاهتا .تلك النشاطات اليت من خالهلا تتاح أمام الطالب فرص التاليق والتحاور
والتعارف.
ومما سبق جند أن النشاط الطاليب هيدف إىل توفري المنو املتاكمل لخشصية الطالبة،
وتكوين االجتاهات املرغوبة ،ودمع العالقات اإلنسانية السوية بني الطالبات ،مما يؤدى
إىل غرس وتمنية قمي :التعاون ،محتل املسؤولية ،الصدق ،األمانة ،حرية التعبري عن الرأي،
تمنية القدرة عىل النقد البناء ،وإعداد الطالبة املعملة لملواطنة السلمية بتعريفهم واجباهتم
ومسؤولياهتم.

¦ ¦دور املناهج اجلامعية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر:
ميثل حمتوى املناجه واملواد الدراسية البنية املعرفية األساسية لتعلمي الطالبة املعملة،
حيث تقوم عىل أساهسا معظم فعاليات التعلمي والتعمل واألنشطة التعلميية ،من تفاعالت
ونقاشات وقياس وتقومي لتحصيل الطالبات ،ومن ّ َّ
ث ميكن هلذا احملتوى ويف مجيع املقررات
الدراسية أن يهسم يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر لدى الطالبات .ومن الرضورى تضمني
القمي االجمتاعية املرغوبة من تساحم وقبول لآلخر يف املناجه واملقررات الدراسية يف خمتلف
املراحل التعلميية ،ويف املرحلة اجلامعية حتديدًا ملا تهشده الساحة اجلامعية اآلن من قالقل
واضطرابات متعلقة باآلخر وقبوله.
إن النظرة الفاحصة لواقع املناجه الدراسية يف لكية رياض األطفال  -جامعة القاهرة
تبني أهنا ال تلتيق مع اهمتامات الطالبة /املعملة باللكية ،وال تقوم بالرد عىل استفساراهتن
وتساؤالهتن وتفسري الظواهر اليت حتيط مبجمتعهن ،ومن ََّ
ث فهي ال تساعدهن عىل فهم
واقعهن فه ً
ام موضوعيًا ،مما يؤدي إىل كبت قدراهتن اإلبداعية ،وجحب ملاكهتن العقلية عن
اإلهسام يف تطوير العمليات البنائية يف املجمتع.
وليك تهسم املناجه واملقررات الدراسية يف إكساب قمي التساحم وقبول اآلخر لدى
الطالبات البد من مراعاة ما ييل:
-

اعمتــاد التعــم التعــاوين ملــا يوفــره مــن تفاعــل اجمتــاىع يــؤدى إىل اكتســاب القــم
املرغوبــة اجمتاعيــا.
املواءمة بني اخلربات العملية ومرحلة المنو األخاليق للطالبات.
أن ترتبط حبياة الطالبات ومشكالت املجمتع والبيئة.
أن تيمن األحاكم القميية اإلنسانية لدى الطالبات.
أن تركز عىل روح املواطنة واالنمتاء وحرية التفكري واإلبداع.
أن تسهتدف إعداد الطالبة لملستقبل أاكدمييًا ومهنيًا وثقافيًا وقمييًا.

¦ ¦دور األستاذ اجلامعي يف تنمية ثقافة قبول اآلخر:
يعد األستاذ اجلاميع العنرص األسايس واجلوهري يف العملية التعلميية ،حيث يقود
العمل الرتبوي والتعليمي ،ويتعامل مع الطالبات مبارشة ،مما يكون له أكرب األثر يف تكويهنم
العيمل واالجمتاىع والقميى ،مكا حيمل األستاذ اجلاميع رسالة اجلامعة العملية والعملية
يف خدمة املجمتع وحتقيق أهدافه.
ويعترب األستاذ اجلاميع حلقة الوصل بني املعارف واملهارات واالجتاهات والقمي يف
جماله التخصيص ،فهو الذي يقوم بعملية التفسري وتوضيح ورشح النظريات بأساليبه
املتعددة واملتنوعة؛ حىت يمتكن املتعمل من اإلدراك والفهم ،ومن َث تطبيق ما تعمله يف مواقف
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متعددة.
ويشري الواقع الراهن إىل أن اجلامعات تتبىن نظامًا تعلمييًا يرخس لدى الطالب حفظ
املادة العملية دون متكينه من اإلبداع ،ودون املزاوجة بني املعرفة التعلميية والتطبيق العميل،
وكذلك ال توجد احلرية الاكفية اليت تجشع الطالب عىل التحليل والنقد واإلبداع جتاه قضايا
املجمتع ،مما خيلق لديه روح التعصب.
وميكن لألستاذ اجلاميع اإلهسام يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر من خالل:
 املشاركة يف التخطيط لرباجم التوجيه الديين والقميى واخلليق يف اجلامعة. اإلهسام يف توفري املناخ الرتبوي والتعليمي املالمئ لرتبية احلرية العقلية. توظيــف النشــاط غــر الصــي ،خــارج قاعــات الدراســة يف تمنيــة قــم احلريــة والتعــاونوالعمــل امجلــايع.
ومن هنا اكن لدور األستاذ اجلاميع أمهية يف تأكيد التساحم مفهومًا وقميًا يف وجدان
ً
سلوك وممارسات من خالل املواقف التعلميية ،ومن هنا البد أن
الطالبات وكذلك بلورته
يقوم األستاذ اجلاميع حبث الطالبات عىل قبول اآلخر من طريقة تدريسه وبلورته لألفاكر
اليت يتضمهنا حمتوى الدرس لبناء الطالبة اليقظ احلر ،الذي تيع حقوقها وواجباهتا
ومسؤولياهتا حنو ذاهتا ووطهنا.

توصيات الدراسة:
بعد عرض نتاجئ الدراسة وتصورها املقرتح تويص الباحثة مبا ييل:
 -تضمــن املقــررات الدراســية املقدمــة لطالبــات لكيــة ريــاض األطفــال مــا يتعلــق بتمنيــةثقافــة قبــول اآلخــر لدهيــن عــى املســتوى النظــري والتطبيــي.
 -عقــد نــدوات ولقــاءات تعريفيــة بقضيــة قبــول اآلخــر وأبعادهــا املتشــعبة حــى تمتكــنالطالبــات مــن طــرح مــا جيــول يف ذههنــن حــول ثقافــة قبــول اآلخــر.
 -قيام وسائل اإلعالم املختلفة بالرتوجي اجليد لثقافة قبول اآلخر وقميها املتعددة. -االهمتــام بتفعيــل األنشــطة الطالبيــة حــى تمتكــن الطالبــات مــن التعبــر عــن آراهئــندون خــوف أو تــردد.
- -القيام بإجراء األحباث العملية الرتبوية املرتبطة بقضية قبول اآلخر.
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تقارير
تقرير حول املؤمتر الدولي الثاني اخلاص بتجربة ريجيو إمييليا التربوية

«منهج ريجيو إمييليا يف التعليم:
املدرسة باعتبارها مكان ًا لإللهام واالبتكار والتعاون»
 9 - 7مارس  ،2017فندق المارينا ،دولة الكويت
إعداد:
د .سعيد إسماعيل عمر
باحث تربوي بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
دولة الكويت

تعريف باملؤمتر:
حتت رعاية الدكتور بدر محد العيىس وزير الرتبية ووزير التعلمي العايل ،وبدمع خسي
من مؤسسة الكويت للتقدم العيمل ،وبالتعاون مع مؤسسة أطفال رجييو إمييليا يف إيطاليا،
عقدت امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية مؤمترها الثاين اخلاص بتجربة رجييو إمييليا
الرتبوية حتت عنوان« :منهج ريجيو إمييليا يف التعليم :املدرسة باعتبارها مكان ًا لإللهام
واالبتكار والتعاون» ،خالل الفرتة من  9-7مارس  ،2016بدولة الكويت.
وقد جاء هذا املؤمتر استمكا ً
ال جلهود امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية يف توثيق
أوارص التعاون مع املؤسسات الدولية املعنية بالطفولة ،وهتيئة الفرص اليت تحمس بتبادل
اخلربات بني العاملني يف هذا املجال ،وفتح نافذة للتعرف عىل التجارب العاملية املمتزية يف
جمال الرتبية والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وخباصة جتربة «رجييو إمييليا» اإليطالية
اليت متثل هنجًا فريدًا وإبداعيًا يف التعلمي ،تطور عىل مدار أكرث من مخسني عامًا ،وال يزال ميثل
مصدر إهلام لكثري من الرتبويني عىل مستوى العامل.

املشاركون يف املؤمتر:
شارك يف املؤمتر أربعة خرباء من مؤسسة أطفال رجييو ،عرضوا  -عىل مدار ثالثة أيام -
اجلوانب املختلفة ملهنج رجييو إمييليا يف التعلمي ،وهن:
 -لوريتــا بيرتانــي :معملــة موثقــة لألنشــطة الفنيــة املصــورة يف روضــة روبنســونكــروزو ،ودور احلضانــة ،ومراكــز األطفــال الرضــع ،ومعهــد بلديــة رجييــو إمييليــا.
 -مادالينــا تيديشــي :منســقة تربويــة مضــن فريــق تنســيق اخلدمــات يف مرحلــة الطفولــةاملبكــرة يف مقاطعــة رجييــو إمييليــا ،وعضــو يف اللجنــة الفنيــة اإلقلمييــة العمتــاد
خدمــات الطفولــة املبكــرة.
 -إميانويــا فركالــي :مســؤولة العالقــات الدوليــة يف مؤسســة أطفــال رجييــو إمييليــا،وعضــو اللجنــة اإلداريــة ملركــز لوريــس ماالجــوزي الــدويل.
 -أليشــا ســيانتي :معملــة يف روضــة بولــدويش ،ويه جــزء مــن مراكــز ريــاض األطفــالالتابعــة لبدليــة رجييــو إمييليــا.
باإلضافة إىل جني مكول اليت قامت بالرتمجة عن اإليطالية خالل جلسات املؤمتر.
وشارك يف املؤمتر من جانب وزارة الرتبية بدولة الكويت أكرث من  200معملة ومرشفة
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تربوية مبرحلة رياض األطفال ،إىل جانب عدد من االختصاصيني الرتبويني بالتعلمي اخلاص،
وبعض أعضاء هيئة التدريس جبامعة الكويت ،واهليئة العامة للتعلمي التطبييق والتدريب،
واملركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ،إضافة إىل اختصاصيني تربويني من لك من
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

جلسات املؤمتر
اليوم األول ( 7مارس :)2016
اجللسة االفتتاحية:
افتتح املؤمتر يف التاسعة من صباح يوم االثنني
املوافق  7مارس  2016بلكمة للدكتور علي عاشور اجلعفر،
رئيس اللجنة املنمظة لملؤمتر ،رحب فهيا باحلضور،
وعىل رأهسم الدكتور عدنان هشاب الدين املدير العام
ملؤسسة الكويت للتقدم العيمل ،والدكتور حسن اإلبراهمي
رئيس امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،وسفري
إيطاليا بدولة الكويت ،والدكتور سعود احلريب الوكيل
املساعد للبحوث الرتبوية واملناجه بوزارة الرتبية،
وضيوف دولة الكويت من رجييو إمييليا ،واململكة العربية السعودية ،ودولة اإلمارات العربية
املتحدة .واسهتل الدكتور عىل اجلعفر لكمته بتقدمي الهتاين لدولة الكويت أمريًا وحكومة وشعبًا
مبناسبة األعياد الوطنية ،ممتنيًا لدولة الكويت الرخاء والسالم واحملبة واألمان .وأعرب عن
شكره اجلزيل ملؤسسة الكويت للتقدم العيمل ،ممثلة يف مديرها العام ،عىل دمع املؤسسة هلذا
املؤمتر ،وألنشطة امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ومشاريعها العملية.

مث وجه الدكتور عىل اجلعفر الدعوة للدكتور عدنان
شهاب الدين إللقاء لكمة االفتتاح ،والذي أكد من جانبه

عىل أن دولة الكويت اكنت سباقة عىل الدوام يف دمع
العمل ،وحتفزي البحث العيمل ،واكنت رائدة يف ميدان
التعلمي ،وخباصة يف مرحلة الطفولة ،وهتيئة البيئة
املناسبة لتمنية قدرات األطفال وإطالق طاقاهتم ،انطالقًا
من حرص الكويت عىل تنشئة أبناهئا التنشئة العملية
السلمية املبنية عىل التساحم والعطاء واالنفتاح عىل
امجليع .وأشار إىل أن هذا الهنج الذي اتبعته الكويت ،بتوجيه من قيادهتا احلكمية وحكوماهتا
الرشيدة ،قد ظهرت مثاره من خالل إنشاء عديد من املؤسسات الرتبوية والبحثية والعملية ،مهنا
جامعة الكويت ومعهد الكويت لألحباث العملية ومؤسسة الكويت للتقدم العيمل.
وقدم الدكتور هشاب الدين حملة عن نشأة مؤسسة الكويت للتقدم العيمل ،وتارخيها
وأهدافها ،وأنشطهتا ،وإهساماهتا العملية ،بوصفها إحدى منارات العطاء العيمل والتمنية
املعرفية بدولة الكويت ومنطقة اخلليج .وأكد أن املؤسسة ال تزال تستلهم من توجهيات مسو
أمري البالد لك ما يهسم يف تعزيز دورها وحتقيق أهدافها،
انطالقًا من رسالهتا يف تمنية القدرات البرشية واالستمثار
فهيا ،واإلهسام يف بناء قاعدة صلبة للعمل والتكنولوجيا
واإلبداع ،وتعزيز البيئة الثقافية املمكنة لذلك .ويف ختام
لكمته ،أعرب الدكتور هشاب الدين عن متنياته بأن حيقق
املؤمتر األهداف املرجوة منه ،وأن خيرج بتوصيات تصب
يف خدمة قضايا التعلمي والطفولة يف دولة الكويت ،وقدم
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الشكر للقامئني عىل تنظمي املؤمتر ومجليع املشاركني فيه ،ممتنيًا اسمترار التعاون بني مؤسسة
الكويت للتقدم العيمل وامجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
بعدها ألقت السيدة إميانويال فركالي ،مسؤولة العالقات الدولية يف مؤسسة أطفال رجييو
إمييليا ،لكمة عربت فهيا عن سعادهتا بوجودها يف الكويت بني هذه النخبة املمزية من العاملني
يف جمال الرعاية والتعلمي يف مرحلة الطفولة املبكرة .وقدمت حملة عن مدينة رجييو إمييليا
اليت تقع يف مشال إيطاليا ،ويبلغ عدد ساكهنا  171ألف نمسة ،وأشارت إىل االهمتام الكبري
الذي توليه هذه املدينة لالستمثار يف التعلمي يف مرحلة رياض األطفال .وذكرت أن جتربة رجييو
إمييليا يف التعلمي متتد حلوايل  52عامًا ،وأن الهنج التعليمي الذي اتبعته املدينة يسهتدف
حتقيق السعادة للك ساكن رجييو إمييليا ،و ُيعد موردًا ثقافيًا عامًا للك أفراد املجمتع.
وأشارت إميانويال إىل أهنم مل يأتوا للتحدث فقط عن
التعلمي يف مرحلة رياض األطفال ،بل للتحدث أيضًا عن
القمي اإلنسانية العامة اليت مجتع بني لك الثقافات عىل
اختالفها ،ومن بني تلك القمي حق األطفال يف احلصول
عىل تعلمي جيد .واقتبست فقرة من كتيب مت نرشه حول
جتربة رجييو إمييليا بعنوان «مؤرشات» ،Indications
واليت تنص عىل أن «التعلمي حق مكفول مجليع األطفال،
وتقع مسؤوليته عىل املجمتع كلك .وميثل التعلمي فرصة
ملامرسة احلرية والدميقراطية وحتقيق الوحدة ،وتمنية قمي احملبة والسالم» .مث كررت شكرها
للحضور ،وتقدمت بشكر خاص لملسؤولني عن تنظمي املؤمتر يف الكويت عىل إتاحهتم هذه
الفرصة للتحدث عن هنج رجييو إمييليا يف التعلمي .ويف ختام لكمهتا ،نقلت للحضور حتيات
معدة مدينة رجييو إمييليا «لواك فييك» ،ورئيسة مؤسسة أطفال رجييو «كالوديا جودييس»،
وتلت علهيم لكمهتام مبناسبة انعقاد هذا املؤمتر.

جلسة العمل األولى:
ُخصصت هذه اجللسة لعرض تارخي مهنج رجييو إمييليا يف التعلمي ،وسياقه االجمتايع
والثقايف والتعليمي .وتولت عرض هذا املوضوع مادالينا تيدييش ،اليت بدأت حمارضهتا
بتعريف احلضور باألدوار املختلفة اليت تقوم هبا يه وزميالهتا املشاراكت يف املؤمتر من
مؤسسة أطفال رجييو إمييليا .ولفتت االنتباه إىل أنه عىل الرمغ من تعدد هذه األدوار ،فال تزال
هناك فئة قد غابت أصواهتا عن هذا املؤمتر ،ومه األطفال الذين نعمل معهم لك يوم ،وذكرت أن
مهمهتن خالل األيام الثالثة لملؤمتر يه نقل أصوات هؤالء األطفال ومشاعرمه وتصوراهتم.
وذكرت مادالينا أهنا ستقوم بعرض فيديو يتضمن مجموعة من القمي واملبادئ واملفاهمي
الرتبوية األساسية اليت تشلك جوهر هنج رجييو إمييليا يف الرتبية ،واليت سيدور حوهلا
النقاش يف هذه اجللسة .وأوىل هذه القمي األساسية يه قمية الذات اإلنسانية؛ فلك إنسان
ميلك مسات فريدة وخصائص ممزية ،وميلك احلق يف التعبري عن ذاته وقميه حبرية ،وتلك
قمية أساسية جيب أن حنرص علهيا لك احلرص .وعىل الرمغ من ذلك ،مفن املهم أيضًا أن نبين
تلك الذات اإلنسانية املتفردة يف إطار عالقهتا باآلخرين .ولذلك ،يقوم هنج رجييو إمييليا يف
الرتبية عىل االهمتام باإلنسان الفرد ،واالهمتام بامجلاعة اليت يعيش الفرد يف كنفها ،إىل
جانب االهمتام بالعالقات االجمتاعية اليت تربط بني الفرد وامجلاعة .وأشارت مادالينا إىل أن
االهمتام هبذه اجلوانب املختلفة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة احلرية ،وبقدرتنا عىل إطالق قدرات
الفرد واالستفادة من طاقاته.
أما املفهوم الثاين الذي ركز هيلع الفيديو فهو مفهوم البيئة التعلميية؛ حيث تويل فلسفة
رجييو إمييليا الرتبوية اهمتامًا كبريًا ببيئة التعمل اجلاذبة ،اليت حتافظ عىل سالمة األطفال،
وتبعث الهبجة يف نفوهسم .ومن املفاهمي األخرى اليت سلطت مادالينا الضوء علهيا قبل مشاهدة
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الفيديو ،مفهوم األحباث املشرتكة اليت يمت إجراؤها بصورة مجاعية ،واليت تعد من املامرسات
اليومية املألوفة لملعملات يف رياض األطفال ،ومراكز رعاية الرضع يف رجييو إمييليا .وأشارت
مادالينا إىل أهنم يف رجييو إمييليا يشعرون مبتعة غامرة ومه ميارسون هذا النوع من األحباث
الرتبوية اليت تسهتدف تقومي املامرسات التعلميية اليومية ،وحبث سبل تطويرها.
بعد ذلك أكدت مادالينا أمهية أن يسود يف هذا املؤمتر جو من التعاون واالستعداد الاكمل
لتبادل اخلربات بني احلارضين ،وقالت إننا قد أتينا إىل هنا من أجل أن نتعمل من بعضنا بعضًا،
ونتشارك اخلربات والتجارب .وأتت عىل ذكر الفيلسوف الفرنيس الهشري «إدغار موران» Edgar
 Morinالذي نرش حديثًا كتابًا حيمل عنوان «تعلمي اخلربات :بيان من أجل تغيري التعلمي»
(بالفرنسية ،)Enseigner à vivre: Manifeste pour changer l’éducation :وقالت إن موران
يناقش يف هذا الكتاب مفهومًا مه ً
ام للغاية بالنسبة إىل التعلمي ،أال وهو مفهوم «خلق الرغبة يف
التعمل» ،وحنن حيدونا أمل كبري يف أن منتلك مجيعًا هذه الرغبة يف التعمل ،وأن حنلق مجيعًا
يف هذا األفق الواسع الذي يتيح لنا فرصة تعمل اجلديد ،وأن نكون عىل استعداد اكمل لالسمتاع
إىل اآلخرين والتعمل مهنم.
وبعدها مت عرض الفيديو الذي يظهر أطفا ً
ال يف سن الثالثة تقريبًا ومه يلعبون ،وينظرون
إىل أنفهسم يف املرآة ،وحياولون اإلمساك باألضواء املنعكسة عىل األرض عرب النافذة ،وأطفاالً
آخرين يرمسون عىل الورق وقد تلطخت أيدهيم باأللوان املختلفة ،بيمنا يلهوا زمالؤمه يف
احلديقة ويعبثون باألزهار ،ويف الداخل أطفال يصعدون الدرج ،وآخرون يرمسون بأصابعهم
أمسا ً
اك ومتاسيح وديناصورات عىل طاولة نرثت علهيا الرمال.
ويعد هذا الفيديو ،مكا ذكرت مادالينا ،نافذة ميكن أن نطل مهنا عىل ما يدور داخل رياض
األطفال برجييو إمييليا .لكن الفكرة األساسية اليت أرادت مادالينا تسليط الضوء علهيا يه
أن األطفال الذين ظهروا يف الفيديو مه من صغار السن الذين مل يمتكنوا بعد من ناصية اللغة،
ومل يكتسبوا بعد مهارة التحدث باللغة املنطوقة ،ولكهنم عىل الرمغ من ذلك ميلكون القدرة عىل
التواصل بفاعلية .وتلك فكرة مركزية يف فلسفة رجييو إمييليا الرتبوية؛ فالتعلمي ينبيغ أن
يتجاوز حدود اللكامت ،وحدود لغاتنا املنطوقة ،ويصبح قادرًا عىل التحليق يف اآلفاق الواسعة
للتواصل والتعبري عرب اآلليات والطرق املختلفة اليت ال ترتبط بلغة معينة ،متامًا مكا يفعل
األطفال.
وانتقلت مادالينا بعد ذلك للحديث عن تارخي جتربة رجييو إمييليا وهنجها الرتبوي ،وقالت
إهنم يطلقون عىل هذا الهنج مصطلح «التعمل املجمتيع»  .Community Learningفنظام
التعلمي يف رجييو إمييليا قد حافظ منذ نشأته عىل طابعه االجمتايع العام؛ فهو تعلمي عام
يشارك امجليع يف صياغة مالحمه ،انطالقًا من تصور معني حول املستقبل يؤمن به مجيع أفراد
املجمتع .وهذا االتفاق حول الرؤية الرتبوية ،وحول املستقبل الذي جيسدها ،إمنا يمت التوصل
إليه عرب األحباث امجلاعية واملناقشات العامة ،اليت يمت من خالهلا تقومي املامرسات واألفاكر
التعلميية املختلفة ،وحتديد أفضل البدائل لتطويرها .ولذلك ميكن القول إن جتربة رجييو
ٍ
مدينة متلك تصورًا معينًا حول املستقبل ،ويف هذا التصور حيظى
إمييليا الرتبوية يه جترب ُة
تعلمي األطفال مباكنة ممزية.
وبعد ذلك قدمت مادالينا حملة رسيعة حول مدينة رجييو إمييليا ،وذكرت أهنا مدينة
متوسطة احلجم يبلغ تعداد ساكهنا حوايل  171ألف نمسة .ومت عرض بعض الصور اليت تظهر
أهنا مدينة هبا كثري من الشوارع الضيقة ،ومعظم أبنيهتا ليست مرتفعة ،ومن ََّ
ث فإن طرازها
املعامري ينيمت يف الغالب إىل منط العصور الوسىط .لكن المسة األساسية اليت أرادت مادالينا
تسليط الضوء علهيا يف وصفها ملدينة رجييو إمييليا يه أهنا مدينة مليئة بامليادين والساحات
العامة اليت ميكن للناس التجمع فهيا .ويبدو أن هذا المنط املعامري لملدينة الذي يتيح جما ً
ال
للتجمع وااللتقاء قد طبع ثقافة الناس بطابع املاكن؛ فرتخست لدهيم عادات التجمع والتاليق يف
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املكتبات واملدارس وغريها من األماكن.
لقد أرادت مادالينا من خالل حديهثا عن معارة رجييو إمييليا أن تلفت نظر احلارضين إىل
مبدأ مهم يف فلسفة رجييو إمييليا الرتبوية مفاده أن لك ماكن له روح ،وروح املاكن تؤثر يف
عادات الناس وسلوكياهتم ،ومن َ َّ
ث فإن أماكن رياض األطفال ومنط معارهتا وخصائص بيئهتا
تؤدي دورًا أساسيًا يف بناء ذوات األطفال وصياغة عاداهتم وتشكيل ثقافهتم .مكا أن األماكن
اليت يتعمل فهيا األطفال تعد جزءًا مه ً
ام من الرتاث الذي ينبيغ علهيم تعمله .ومن أجل تعريف
احلضور باألماكن الرتاثية يف مدينة رجييو إمييليا اليت تؤدي دورًا بارزًا يف تعلمي األطفال ،مت
عرض صورة ملرسح املدينة الكبري الذي يمت فيه تنظمي الفعاليات الثقافية ،وصورة أخرى ألحد
امليادين الهشرية فهيا ( )Piazzaالذي أهلم القامئني عىل التعلمي يف رجييو إمييليا بفكرة بناء
ميادين وساحات داخل املدارس ،حبيث ميكن لألطفال التجمع فهيا ومقابلة بعضهم بعضًا.
لكن مدينة رجييو إمييليا ،مكا أشارت مادالينا ،يه مدينة تنظر أيضًا إىل املستقبل ،حيث
يوجد هبا بعض األبنية احلديثة اليت مت بناؤها عىل المنط املعامري املعارص ،مثل حمطة
القطار الرسيع اليت مت تصمميها عىل شلك حرشة كبرية ،مما أضىف عىل معارهتا طابع احلياة
النابضة بالنشاط .ولذلك ميكن القول إن رجييو إمييليا يه مدينة مجتع بني الرتاث واحلداثة
يف توليفة إبداعية فريدة.
وبعد عرض صورة ملؤسس جتربة رجييو إمييليا الرتبوية ،لوريس ماالجوزي ،ذكرت
مادالينا أن هذا الفيلسوف قد ترك هلم أفاكرًا كثرية ،ومن بيهنا القصة اليت رواها عندما أخذ
األطفال واألدوات الدراسية ذات يوم وركبوا شاحنة وانطلقوا إىل قلب املدينة ،حيث جعلوا من
املدرسة معرضًا مفتوحًا يف اهلواء الطلق ،واكن األطفال يف مقة السعادة ،وأخذ الناس ينظرون
إلهيم يف دهشة ويطرحون علهيم األسئلة .ولذلك مفن اآلراء املهمة يف فلسفة لوريس ماالجوزي
الرتبوية أن املدرسة جيب أن ترتبط باملدينة بعالقة وثيقة ،وجيب أن يتجاوز األطفال أسوار
املدرسة وخيرجوا إىل املدينة ليعربوا عن أنفهسم .مكا جيب أن تكون املدينة حارضة داخل
املدرسة .فيف نظام التعلمي العام ،من املهم للغاية أن حيقق التعلمي مبدأ الوضوح أو الشفافية
 ،Visibilityحيث يمتكن املجمتع من رؤية ما يفعله األطفال يف املدارس .وطالبت مادالينا
احلضور بأن يتذكروا هذا املبدأ جيدًا ألنه سيظهر يف كثري من األمثلة اليت سيمت عرضها حول
عالقة املدرسة باملجمتع.
وحتدثت مادالينا بعد ذلك عن دور املرأة يف نشأة جتربة رجييو إمييليا الرتبوية .فقد
هشدت مرحلة الستينيات من القرن العرشين تقدمًا اقتصاديًا كبريًا يف إيطاليا ،ومن ََّ
ث أصبحت
مدينة رجييو إمييليا مدينة غنية بعد أن اكنت فقرية جدًا مثل بايق املدن اإليطالية .ويف ذلك
الوقت أنشأت النساء حراكت اجمتاعية ملطالبة املسؤولني يف املدينة ببناء مؤسسات تعلميية.
وبدأن يف تنظمي املظاهرات املطالبة ببناء دور للحضانة ،ومراكز لرعاية الرضع من أجل توفري
تعلمي جيد ألطفاهلن .وهذا ما حدث أيضًا يف مرحلة سابقة بعد انهتاء احلرب العاملية الثانية؛
فيف ذلك احلني اكن الرجال يطالبون ببناء املسارح ودور السيمنا ،بيمنا اكن النساء يطالنب
ببناء املدارس.
عندئذ قالت مادالينا أهنا لن تسرتسل أكرث من ذلك يف رسد أحداث التارخي ،وملن يريد معرفة
املزيد عن تارخي جتربة رجييو إمييليا الرتبوية ،ميكن الرجوع إىل كتاب صدر حديثًا عن مؤسسة
أطفال رجييو بعنوان« :مدينة واحدة وأطفال كثريون»  .One City Many Childrenواقتبست
قو ً
ال مأثورًا عن لوريس ماالجوزي يقول فيه« :إن التارخي ميثل أمهية كبرية ،ولكن من املهم أيضًا
أن ننظر إىل املستقبل» .ومن ََّ
ث انتقلت للتحدث معا حيدث اآلن يف رجييو إمييليا.
وبعد عرض فيديو لألطفال يف إحدى دور احلضانة مت تجسيله يف عام  ،2010أشارت
مادالينا إىل أمهية دور األرسة يف هنج رجييو إمييليا الرتبوي ،مكا لفتت االنتباه إىل مبدأ
تربوي أسايس يف هذا الهنج وهو امجلع بني النظرية والتطبيق ،أو االهمتام بالعالقة اجلدلية
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بني الفكر واملامرسة .ولذلك ميكن القول إن املجمتع بأمكله يشلك ما ميكن تمسيته بالذاكء امجليع
 .Collective Intelligenceومن خالل هذا الذاكء امجليع تتخذ النظرية الرتبوية صورهتا
التطبيقية .مكا أكدت مادالينا أن النظرية الرتبوية لرجييو إمييليا منفتحة عىل اآلخرين من
خمتلف أحناء العامل ،وترحب باحلوارات واملناقشات اليت تسهتدف مراجعة أفاكرها ومبادهئا
من وجهات النظر املختلفة.
ومن املفاهمي األساسية اليت حاولت مادالينا إبرازها يف هنج رجييو إمييليا الرتبوي
مفهوم التوثيق  .Documentationفالتوثيق هو العملية اليت يمت من خالهلا إظهار لك ما
يفعله امجليع سواء األطفال أو الكبار يف التعلمي ،وهو جزء ال يتجزأ من املامرسات التعلميية
اليومية .مفن املهم للغاية أن يطلع امجليع عىل ما يدور داخل املدارس ورياض األطفال .وتقول
مادالينا أن التوثيق هو نوع من التحاور والتواصل الذي منارسه هبدف تفسري وفهم ما نقوم
به من ممارسات ،وهو أشبه ما يكون بعملية كتابة املذكرات الذاتية .والتوثيق ،سواء من خالل
املالحظات املكتوبة أو التجسيالت الصوتية أو الصور أو أفالم الفيديو أو خرائط املفاهمي ،هو
طريقة لعرض أفاكرنا بصورة حية ومملوسة.
وانتقلت مادالينا بعد ذلك ملناقشة مفهوم آخر يف الفلسفة الرتبوية لرجييو إمييليا وهو
«مفهوم الطفل»؛ مفا يه صورة الطفل يف هذه الفلسفة؟ وما تصوراهتا حول كيفية بناء الطفل
لملعرفة؟ وقبل إجابهتا عن تلك األسئلة أوحضت مادالينا أن معلية االختيار من بني النظريات
الرتبوية املفرسة للعقل اإلنساين إمنا تنطوي عىل مضامني سياسية واجمتاعية .فإذا تبنينا
النظرية الرتبوية اليت تؤمن بالنظرة السلبية للطفل ،بوصفه كوبًا فارغًا ينتظر من يأيت وميأله
باملعرفة ،أو بوصفه جعينة تنتظر من يشلكها كيفام شاء ،فإننا إذن ال ننظر إىل الطفل بوصفه
طرفًا يف حوار ثنايئ االجتاه ،أو ذاتًا إنسانية فاعله ،بل نراه جمرد متلق سليب لملعرفة وال
دور له يف تفسريها .وإذا ختيلنا الطفل جمرد خشص هيلع أن جيلس ساكنًا وينصت يف مصت
إىل املعمل الذي ينقل إليه املعلومات من دون أن يكون هناك حوار بيهنام ،فإننا حينئذ نتخيل
جممتعًا ميلك فيه بعض الناس فقط سلطة إنتاج املعرفة ،بيمنا يكتيف اآلخرون باسهتالكها؛
جممتع يحمس فيه للبعض فقط بامتالك املعرفة ،بيمنا حيرم مهنا آخرون.
بد ً
ال من ذلك ،تشري مادالينا إىل أهنم يف رجييو إمييليا يتبنون تصورًا خمتلفًا متامًا :فأفراد
املجمتع عىل اختالفهم يتعاونون معًا يف بناء املعرفة؛ فامجليع له احلق يف أن يعرف وأن يشارك
يف بناء املعرفة .ومت عرض صورة ُتظهر خشصًا بالغًا ميسك بطفل صغري ،لكن يف الوقت ذاته
حيث هذا الخشص البالغ الطفل الصغري ليك يذهب ويقابل أطفا ً
ال آخرين .ولذلك يقوم الهنج
الرتبوي لرياض األطفال ومراكز رعاية الرضع يف رجييو إمييليا عىل فكرة أن امجليع ،مبن فهيم
األطفال ،يشاركون يف بناء املعرفة ،ولك فرد له احلق يف أن يكون جزءًا من معلية بناء املعرفة.
ودور البالغني يف هذا الهنج هو مضان سالمة األطفال ورعايهتم ،ولكن األمه من ذلك هو سعهيم
لهتيئة الظروف اليت تحمس لألطفال مبقابلة اآلخرين ،والتعمل من بعضهم بعضًا.
بعدها مت عرض فيديو ملجموعة من األطفال ترتاوح أمعارمه بني سنة ومثانية عرش هشرًا،
ومه يلهون باألضواء اليت تنعكس عىل األرض عرب النافذة .ويظهر الفيديو أن لك طفل له طريقته
املمزية يف اللعب ،فبعضهم جيري ،وبعضهم يزحف ،وبعضهم اآلخر يرقص مع األضواء .و ُتعقب
مادالينا عىل هذا املهشد قائلة إننا نؤمن بأن لك طفل له احلق يف اختيار املاكن والوقت واألسلوب
الذي يفضله يف بناء املعرفة .وقدمت مادالينا مزيدًا من التفاصيل حول نظرية بناء املعرفة اليت
يقوم علهيا هنج رجييو إمييليا الرتبوي ،وقالت إهنا نظرية تسمتد أصوهلا من أحدث النتاجئ
اليت توصلت إلهيا األحباث يف جمال عمل األعصاب وعمل النفس .وتؤكد هذه النظرية أن لك
فرد منا جيب أن يتوىل بنفسه بناء املعرفة اخلاصة به .ولكن معارفنا تلك إمنا يمت بناؤها عرب
تفاعلنا مع اآلخرين .ولذلك فاألطفال يتعملون من خالل النظر إىل بعضهم بعضًا وإىل العامل
من حوهلم ومن خالل مشاهدة ما يفعله اآلخرون .وانطالقًا من هذه النظرية يف بناء املعرفة،
يمت تنظمي األطفال يف مدارس رجييو إمييليا يف مجموعات صغرية حىت يهسل علهيم تبادل
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اخلربات وتكوين العالقات فميا بيهنم .وأشارت مادالينا أيضًا إىل أن األطفال يبنون املعرفة من
خالل األماكن والبيائت اليت يفضلوهنا .ولذلك فالبيئة التعلميية سواء داخل املدرسة أو خارجها
متثل أمهية كبرية يف الرؤية الرتبوية اليت تقوم علهيا جتربة رجييو إمييليا يف التعلمي.
وبعد عرض أمه املبادئ واملفاهمي اليت تقوم علهيا فلسفة رجييو إمييليا الرتبوية وإلقاء
الضوء عىل تارخي هذه التجربة التعلميية وسياقها االجمتايع والثقايفُ ،فتح الباب أمام
امجلهور لطرح األسئلة والتعقيب عىل ما مت عرضه .ودار نقاش حول عدد من القضايا من
بيهنا إجراءات احلفاظ عىل سالمة األطفال ،ودور التقنية يف التعلمي يف رجييو إمييليا وسبل
توظيفها ،وأساليب دجم الفائت اخلاصة واألطفال ذوي اإلعاقات املختلفة يف التعلمي ،وأساليب
إعداد املعملني وتدريهبم ،وإسرتاتيجية التعمل من خالل املرشوع.

جلسة العمل الثانية:
مت يف هذه اجللسة ،اليت محلت عنوان «األطفال وإماكنياهتم وقدراهتم االستثنائية»،
عرض أجزاء من مرشوع ُنفذ يف إحدى رياض األطفال برجييو إمييليا .وهذا املرشوع عبارة
عن رحلة ألطفال يف سن اخلامسة والسادسة من العمر ،انطلقوا يف تلك الرحلة ويف أذهاهنم أن
يقوموا بعمل مجايع وعرض هذا العمل يف وسط املدينة .واكن عنوان تلك الرحلة هو« :عندما
أرغب عقيل يتفتح» .وقد بدأ األطفال رحلهتم بسؤال يف أذهاهنم عن معىن الرغبة .أي أن املهمة
اليت سىع األطفال إىل إجنازها يف هذا املرشوع اكنت حمددة وواحضة منذ البداية ،واكن علهيم
إجنازها بالتعاون مع املعملني.
وذكرت مادالينا أن أول هدف تربوي يركز هيلع نظام التعلمي يف رجييو إمييليا هو :كيف
هنيئ الظروف اليت تساعد األطفال وحتهثم عىل التعاون مع بعضهم بعضًا ،والتوصل إىل
توافق حول الطريقة اليت يمت من خالهلا هذا التعاون؟ وكيف خنلق الرشوط املناسبة اليت
تساعد األطفال عىل التعبري عن أفاكرمه بشأن سبل تنفيذ املرشوعات املشرتكة؟ وما دور الكبار
يف حتقيق هذا التوافق؟ وقالت مادالينا إنه يف مثل هذا التعلمي القامئ عىل املرشوعات ،البد من
وجود أفاكر تقود العمل وتوجهه .ويف حالة هذا املرشوع ،اكنت الفكرة املوجهة يه أن «الرغبة
تعد أداة لتغيري احلياة» ،ويه فكرة مستوحاة من كتابات أحد الفالسفة اإليطاليني.
ولذلك جيب أن يبدأ املرشوع بتصور ما أو فكرة ما لتوجهه ،ودور املعملني هو مناقشة
هذه األفاكر والتصورات اليت تقود املرشوع قبل تلكيف األطفال بتنفيذه .والنقطة الثانية
املهمة فميا يتعلق بدور املعملني ،مكا ذكرت مادالينا ،يه رضورة أن حيدد املعملون األسئلة
اليت سيطرحوهنا عىل األطفال يف أثناء تنفيذ املرشوع .وجيب أن تكون هذه األسئلة من النوع
املفتوح الذي يثري خيال األطفال ويدفعهم إىل التأمل والتفكري ،وليس من النوع املغلق الذي
حيمتل إجابة واحدة .وقدمت مادالينا مثا ً
ال عىل هذين النوعني من األسئلة .فعندما نسأل األطفال
عن الرغبة  -موضوع املرشوع احلايل  -ميكن أن يأيت السؤال بصيغة :ما الذي ترغب فيه؟ وميكن
أيضًا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى قائلني :هل لك يشء ميكن أن يكون له رغبة؟ السؤال األول
هو من النوع التقليدي الذي ال يدفع إىل مزيد من التفكري ،أما السؤال الثاين فهو سؤال غري
تقليدي يفاجئ األطفال ،ويفتح آفاقًا جديدة للتأمل والتفكري .وقدمت مادالينا مناذج إلجابات
بعض األطفال عن هذا السؤال الثاين.
وإذا اكن األطفال حيتاجون إىل فضاء واسع للتأمل والتفكري ،فإهنم حيتاجون أيضًا إىل
أشياء حقيقية جتسد أفاكرمه يف يشء مملوس .ولذلك قررت املعملات القامئات عىل املرشوع
اصطحاب األطفال يف رحلة إىل عدة أماكن يف املدينة .فذهبوا ملشاهدة حائط كبري أبيض اللون
مت إنشاؤه لتغطية أحد األبنية اليت يمت ترمميها يف وسط املدينة .وطلبت املعملة من األطفال أن
يضعوا أفاكرمه يف أيدهيم ،مث يضعوا أيدهيم عىل احلائط الذي سيقوم بدوره بقراءة أفاكرمه.
ومن خالل التجول بأبصارمه يف األرجاء ،حاول األطفال استجامع طاقة املاكن واالسمتاع إليه.
وعرضت مادالينا بعض األفاكر اليت عرب عهنا األطفال نتيجة تفاعلهم مع املاكن ،واليت تشري
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إىل أن كال مهنم قد شعر برسالة خاصة وجهها املاكن إليه.
وأشارت مادالينا إىل أن األطفال قد تعودوا
زيارة األماكن املختلفة يف رجييو إمييليا،
واالسمتاع إلهيا .ولكن هناك رشط مهم للقيام
بذلك ،وهو إعطاء األطفال الوقت الاكيف لالسمتاع
إىل األماكن اليت يزوروهنا ،وحماولة قراءة
رسائلها ،ومناقشة األفاكر اليت خيرجون هبا
مع بعضهم بعضًا ومع معملهيم .وأكدت أمهية
االبتعاد عن اللغة الوصفية يف التعامل مع األطفال،
وتجشيعهم عىل ارتياد عوامل جديدة ،عرب إطالق
قدراهتم اخليالية والشعورية.
وهذا ما حدث يف املرشوع الذي مت عرضه؛
فعندما شاهدت إحدى األطفال نبتة صغرية تمنو
إىل جانب احلائط األبيض ،قالت« :إن هذه النبتة
تريد أن تقول لنا شي ً
ائ :إهنا تقول لنا إن احلائط
األبيض يرغب يف أن يستنشق عطر األزهار».
ويشري ذلك إىل أن األطفال يؤمنون بقدرهتم عىل
االسمتاع إىل األشياء ومعرفة رغباهتا .وعندما
عاد األطفال إىل املدرسة ،دار بيهنم نقاش هبدف
التوصل إىل اتفاق حول بعض األفاكر اليت
خرجوا هبا من هذه الرحلة ،وشاركهتم املعملة يف هذا النقاش .مث بعد ذلك ناقشت لك مجموعة
صغريه أفاكرها مع بايق املجموعات يف الفصل .وعند هذه النقطة أصبح يف إماكن املعملة
تقومي أفاكر األطفال وصياغهتا .وعرضت مادالينا بعض الصور لرسومات األطفال وتعليقاهتم.
وجتسد هذه الرسومات والتعليقات ما توصل إليه األطفال من أفاكر حول موضوع الرغبة وعطر
األزهار.
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد ،فقد أثار هذا املوضوع
فضول األطفال ،حفاولت مجموعة مهنم مواصلة البحث
للتعرف عىل كيفية إخراج األزهار للعطر ،وحاولت مجموعة
أخرى وضع صورة للنبتة عىل احلائط األبيض عن طريق
المكبيوتر باستخدام برناجم فوتوشوب .وهكذا توصل
األطفال إىل معلومات أكرث معقًا حول العطور واألزهار
وأنواعها املختلفة ،وحاولوا التعبري عن هذه املعلومات عن
طريق لغة الرمس ولغة الكتابة ولغة التصوير .وبدا واحضًا
من خالل هذه الرسومات والتعليقات أن األطفال قد توصلوا إىل نظرية حول رحيق األزهار
وعالقته بذواهتم وأرواحهم .وبدا واحضًا أيضًا أهنم ميزجون بني األشياء والذات اإلنسانية
بصورة إبداعية فريدة تمن عن خيال واسع وعن إماكنيات وقدرات استثنائية.
مفن بني األفاكر اليت عرب عهنا األطفال أن «يد اإلنسان
ميكهنا أن تمش رحيق األزهار» ،و«ميكن أن يصل الرحيق عرب
األنامل إىل القلب الذي يقوم بدوره بتوزيعه عىل خمتلف
أجزاء البدن» ،و«عندما يدخل الرحيق إىل أجسامنا فإننا
نتغري ونصبح أكرث شعورًا بالراحة» ،و«عندما يصل الرحيق
إىل القلب فإن نبضه يتغري» ،و«عندما ملست الفتاة الزهرة،
ترسب العطر عرب أصابعها ،وحتولت يدها إىل حديقة
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مزدهرة» ...وهكذا .وبعد توثيق لك هذه الرسومات والتصورات واألفاكر ،بدأ األطفال يف رشح
أمعاهلم ،واالسمتاع إىل آراء زمالهئم حوهلا .ومت عرض هذه األمعال يف ساحة املدرسة ،وأصبح
يف مقدور األطفال العودة إلهيا وتطويرها.
وعند هذه املرحلة ،طلبت املعملة من األطفال التعاون
معًا لرمس لوحة مجاعية تعرب عن آراهئم وأفاكرمه مجيعًا
حول موضوع العطر من أجل تكبريها ووضعها عىل احلائط
األبيض وسط املدينة .ومت بالفعل إعداد هذه اللوحة وتلويهنا
ووضعها عىل احلائط .و ُتظهر اللوحة فتاة ترسب العطر
إىل جسدها .ومت حتديد يوم لتدشني هذا العمل يف حضور
عدد كبري من اآلباء وبعض املسؤولني واملارة الذين تصادف
مرورمه يف الطريق .وأتيح املجال أمام األطفال واملعملات يك
يرووا للجمهور قصة الرحيق ،والنبتة الصغرية ،ورغبة احلائط األبيض يف استنشاق الرحيق،
وكيف اسمتع األطفال إىل هذه الرغبة وتعاونوا معًا من أجل حتقيقها.

اليوم الثاني ( 8مارس :)2016
جلسة العمل الثالثة:
ُخصصت هذه اجللسة لعرض «املناجه اخلاصة باألطفال من سن  11-3سنة» .وحتدثت
إميانويال فراكيل يف بداية اجللسة عن مركز لوريس ماالجوزي الدويل ،وقالت :إنه ماكن للبحث
واإلبداع ،وهو ماكن مفتوح للجميع .ووجهت دعوة للحضور لزيارة رجييو إمييليا والتعرف
عىل النشاطات اليت يقدمها املركز ،واملشاركة يف املجموعات الدراسية اليت ينمظها ،وزيارة
املدارس ومقابلة األطفال واملعملني .وبعد ذلك مت عرض فيديو عن مركز لوريس ماالجوزي
الدويل ،وأقسامه املختلفة ،واخلدمات اليت يقدمها.
وتولت العرض بعد ذلك ،لوريتا بريتاين ،ويه أخصائية فنية موثقة لألنشطة الفنية
املصورة يف روضة روبنسون كروزو برجييو إمييليا .وبعد هتنئة احلضور مبناسبة اليوم
العاملي لملرأة ،طرحت لوريتا سؤاال :كيف تولد املدارس؟ وأجابت قائلة إن املدارس تولد نتيجة
الرغبة؛ نتيجة رغبة األطفال يف التعمل ،ورغبة اآلباء وساكن املدينة يف تعلمي أبناهئم .وذكرت
أن مدرسة ربنسون كروزو اليت تعمل هبا ُتعد من أوائل املدارس اليت أنشأت يف رجييو إمييليا،
فهي حتتفل هذا العام بعيدها امخلسني .وإىل جانب رغبة األطفال واآلباء يف التعلمي ،تولد
املدارس أيضًا نتيجة جهود املسؤولني املستنريين .وهذا ما حدث يف رجييو إمييليا ،حيث أدى
املفكر الرتبوي الكبري لوريس ماالجوزي دورًا مه ً
ام للغاية يف تطوير جتربة رجييو إمييليا
التعلميية ،وإثراهئا بأفاكره الفلسفية والرتبوية املبدعة.
مث قدمت لوريتا بعض املعلومات عن املدرسة اليت تعمل هبا ،حيث يبلغ عدد األطفال فهيا
 104أطفال ،موزعني عىل أربعة فصول دراسية ،يوجد بلك فصل مهنا  26طف ً
ال ،ترتاوح أمعارمه
بني الثالثة واخلامسة من العمر .ولك فصل يعمل فيه اثنتان من املعملات .ويف حالة وجود طفل
من ذوي احلقوق (االحتياجات) اخلاصة يف الفصل ،يمت إضافة معملة ثالثة مساعدة إىل جانب
املعملتني األساسيتني .ويبدأ اليوم الدرايس يف السابعة والنصف صباحًا وينهتي يف السادسة
مساء .وإىل جانب املعملات ،يوجد بلك مدرسة خشص متخصص يف توثيق النشاطات الفنية
املصورة يتوىل اإلرشاف عىل نشاطات املرمس أو املرمس  Atelierمكا تفعل لوريتا .مكا يوجد
باملدرسة أيضًا طاه ومساعد له إلعداد الطعام.
وقدمت لوريتا بعد ذلك مزيدًا من املعلومات حول فكرة املرمس ونشأهتا يف الهنج التعليمي
لرجييو إمييليا .فيف عقد الستينيات من القرن العرشين ،فكر لوريس ماالجوزي يف تصور أراد
من خالله أن يغري من طبيعة العمل داخل املدارس وحيدث ثورة يف التعلمي .لقد أراد أن يضع إىل
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جانب املعمل خشصًا متخصصًا يف الفن ،انطالقًا من اقتناعه بأن ماكن التعمل البد أن يكون أيضًا
ماكنًا لإلبداع واالبتاكر .ومن هنا نشأت فكرة املرمس وأصبحت جزءًا ال يتجزأ من هنج رجييو
إمييليا التعليمي وعنرصًا أساسيًا يف احلياة اليومية داخل املدارس .ولفتت لوريتا االنتباه إىل
أن فكرة املرمس ال تسهتدف تعلمي األطفال األساليب الفنية التخصصية ،وإمنا تجشيعهم عىل
اإلبداع واالبتاكر ،وتمنية احلس الفين وامجلايل لدهيم .ومن ّ َّ
ث فإن املرمس ليس ماكنًا ماديًا
بقدر ما هو فكرة رمزية تعرب عن أسلوب التفكري القامئ عىل اإلبداع والفن واالبتاكر ،وثقافة يمت
تمنيهتا من خالل لغات خمتلفة تمشل الرقص واملوسيقا والرمس والتصوير والعامرة.
ً
طعام مت إعدادها يف مطبخ املدرسة وقد
ألطباق
صورة
وتأكيدًا عىل ذلك ،عرضت لوريتا
ِ
ٍ
ُزينت باألزهار ،مما يعين أن الثقافة الفنية وامجلالية اليت جتسدها فكرة املرمس مل تعد تقترص
عىل ماكن املرمس فقط ،بل أصبحت جزءًا من لك ماكن يف املدرسة ،مبا فهيا املطبخ .حىت تدريس
العلوم والرياضيات ال يمت بلغة عملية جافة ،بل يمت مزجها بلغة الشعر .ومن خالل املزج بني
لك هذه اللغات ،يمت نسج العقل والعاطفة والشعور واخليال لدى األطفال .وتطرقت لوريتا إىل
تأثري ثقافة املرمس يف املاكن والبيئة التعلميية يف مدارس رجييو إمييليا ،فوجود املرمس قد
غري لك يشء داخل املدارس .واالهمتام بأماكن التعمل يعين بالدرجة األوىل االهمتام بالعالقات
االجمتاعية اليت تتشلك داخل هذه األماكن بني األطفال ،وبني األطفال واملعملني.
إذن فكرة املرمس ترتبط بتصور لوريس ماالجوزي عن اللغات املائة لألطفال؛ فلك طفل
ميلك احلق يف التعبري عن نفسه بلغات خمتلفة .مكا تنطوي فكرة املرمس أيضًا عىل مضامني
مجالية وأخالقية مهمة؛ فنحن عندما منلك القدرة عىل رؤية امجلال ،فإننا نكره القبح .ومن
املضامني املهمة يف ثقافة املرمس أيضًا أهنا تيمن لدى األطفال مشاعر الفضول والرغبة يف
التعمل واالستكشاف ومواصلة طرح األسئلة عن العامل من حولنا.
وحتولت لوريتا بعد ذلك لعرض أحد املرشوعات اليت مت تنفيذها يف إحدى رياض األطفال
برجييو إمييليا .ويبلغ معر األطفال الذين شاركوا يف هذا املرشوع  5أعوام .ولقد مت تنفيذ هذا
املرشوع عىل مدار ثالثة أيام ،وعىل الرمغ من ذلك فهو جزء من مرشوع كبري مت تنفيذه عىل مدار
العام .فقد مت توزيع أطفال الفصل عىل مجموعات صغرية تضم من  3إىل  4أطفال ،واكن يرشف
عىل هذه املجموعات معملتان .وأكدت لوريتا أن تنظمي األطفال وتنظمي الوقت يعد مسألة مهمة
جدًا يف أسلوب التعلمي القامئ عىل املرشوعات .وقالت إن فرتة معل األطفال يف املرشوع اكنت
متتد يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حىت الساعة الواحدة ظهرًا ،وهذا منح األطفال
متسعًا كبريًا من الوقت ملواصلة العمل.
وقالت لوريتا أن ما سيمت عرضه اآلن هو العمل الذي قامت بتوثيقه معملة واحدة ملجوعة
صغرية واحدة فقط من بني املجموعات األخرى داخل الفصل .وأشارت إىل أن معملات رياض
األطفال يظلون مع طلبة الفصل أنفهسم عىل مدار األعوام الثالثة ،وما يتغري هو ماكن الفصل
فقط لكن املعملات ال يتغرين ،وهذا يساعد املعملات عىل تذكر اخلربات السابقة لألطفال ،والبناء
علهيا إلكساهبم خربات جديدة .مفن املهم للغاية توثيق خربات األطفال وأمعاهلم واالحتفاظ
هبا ،من أجل الرجوع إلهيا عند احلاجة ،وحىت نمتكن من تقومي التقدم الذي أحرزه األطفال
مبرور الوقت.
وعرضت لوريتا لوحة بطول مرتين ،وقالت إن هذه اللوحة يمت كتابهتا يف هشري سبمترب
وأكتوبر ،أي يف بداية العام الدرايس ،بواسطة األطفال وأولياء األمور بالتعاون مع املعملات،
حيث يعرب األطفال فهيا عن مشاعرمه ،وميكن من خالهلا تعرف توقعات األطفال حول أنفهسم
وما يأملون يف إجنازه يف املستقبل .وتضم اللوحة ثالثة أمعدة؛ ُيظهر العمود األول األشياء
اليت قال األطفال إهنم يرغبون يف تعمل كيفية معلها ،و ُيظهر العمود الثاين األشياء اليت قال
األطفال إهنم يعرفون بالفعل كيفية معلها ،و ُيظهر العمود الثالث تعليقات أولياء األمور حول
التغريات اليت الحظوها عىل أطفاهلم .وبالتايل فإن هذه اللوحة توثق منو األطفال وتطورمه
وآراء اآلباء حيال هذا التطور ،ومن ََّ
ث فإهنا متثل طريقة جيدة إلرشاك أولياء األمور يف تعلمي
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أطفاهلم ومراقبة تقدمهم .وعرضت لوريتا مناذج لكتابات األطفال وتعليقات أولياء أمورمه يف
هذه اللوحة .وقالت إن املعلومات اليت حتوهيا تفيد كثريًا عند انتقال الطفل من رياض األطفال
إىل املدرسة االبتدائية .مفن املهم للغاية إجراء تقومي لنقاط القوة والضعف يف لك طفل قبل
انتقاله إىل املدرسة االبتدائية.
وبدأت لوريتا بعد ذلك يف عرض تفاصيل املرشوع
الذي قام الطلبة بإجنازه .فيف ركن اإلنشاء يف الفصل ،اكن
يمت عرض صورة للغابة من خالل جهاز العرض الضويئ.
واقرتح األطفال أن يصنع لك واحد مهنم جشرة من الطني
لوضعها يف الغابة .واغتمنت املعملة هذه الفرصة وطلبت
مهنم أن يصنعوا هذه الجشرة ،ولكن برشط أن تتعاون
لك مجموعة صغرية مكونة من  4أطفال عىل صنع جشرة
واحدة .وذكرت لوريتا أنه يف العام املايض ،نفذ هؤالء
األطفال مرشوعًا مشاهبًا لصنع جشرة من الطني ،وبالتايل فلدهيم معرفة بكيفية صنع األشياء
باستخدام الطني .وحول اهلدف من املرشوع احلايل ،قالت لوريتا أن اهلدف متثل يف رغبهتم يف
معرفة :هل يتواصل األطفال مع بعضهم بعضًا يف أثناء تنفيذ املرشوعات املشرتكة؟ هل يتبادلون
األفاكر فميا بيهنم؟ هل ينصتون إىل بعضهم بعضًا؟ هل ينظرون إىل بعضهم بعضًا أثناء العمل؟
هل يعطون الفرصة إىل اآلخرين ويتعاونون معهم من أجل حتقيق األهداف املشرتكة؟
وألن هذا النوع من التعاون هو أمر صعب يف هذه املرحلة من معر األطفال ،بدأ األطفال
األربعة يف العمل ولكن من دون أن يتعاونوا مع بعضهم بعضًا ،وحاول لك واحد مهنم أن يصنع
لنفسه جشرة خاصة .وعندما الحظت املعملة أهنم يصنعون أربع جشرات منفصلة ،تدخلت
وذكرهتم بأن مهمهتم يه أن يتعاونوا معًا عىل صنع جشرة واحدة ،ومنحهتم وقتًا للتفكري معًا
يف كيفية القيام بذلك .وهكذا أدت املعملة دور «خمرج الفيمل» الذي يالحظ ويوجه ولكن من دون
أن يشارك يف المتثيل.
وبالفعل بدأ األطفال يف التفكري حول كيفية معل
جشرة واحدة ،وبدأوا يتحدثون مع بعضهم بعضًا حول
كيفية إجناز هذه املهمة .ويف أثناء ذلك أخذت املعملة تراقب
ما يدور بيهنم من أحاديث ،وتدون املالحظات من أجل
حتديد مدى قدرة األطفال عىل التعاون مع بعضهم بعضًا،
ووضع خطة مشرتكة ،والتوصل إىل اتفاق حول كيفية
تنفيذها .وأظهرت األمعال املوثقة لملرشوع أن األطفال قد
توصلوا بالفعل إىل اتفاق حول كيفية بناء الجشرة ،من
خالل التواصل فميا بيهنم ،وتوزيع األدوار ،ومشاركة األفاكر .واتفقوا حول اخلطوات اليت
جيب علهيم تنفيذها :بناء اجلذور ،مث اجلذع ،مث األغصان ،فاألوراق ...إخل .وعندما واجههتم
مشكالت تثيبت األغصان عىل اجلذع ،وكيفية صنع األوراق ،وكيفية صنع اخلطوط الطولية عىل
اجلذع ،أخذ األطفال يفكرون مع بعضهم بعضًا حول سبل حل هذه املشكالت ،واستعانوا ببعض
صور لألجشار عىل
األدوات من املطبخ لتنفيذ احللول اليت توصلوا إلهيا ،إىل جانب استعراض
ٍ
اإلنرتنت.
وبعد انهتاء العمل وجناح األطفال يف بناء جشرة
الطني ،طرحت املعملة عىل األطفال األسئلة اآلتية :هل
تعملمت كيفية بناء جشرة الطني؟ هل اكن العمل مع بعضمك
بعضًا هس ً
ال أم صعبًا؟ هل من الهسل أن تعمل مبفردك؟
كيف استطعمت التوصل إىل اتفاق حول طريقة بناء
الجشرة؟ وبعد ذلك أخذت لك مجموعة صغرية حتيك قصة
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بناهئا الجشرة للفصل بأمكله .وتقول لوريتا أن اهلدف من هذا النشاط هو أن يتشارك األطفال
خرباهتم مع بعضهم بعضًا ،هذا إىل جانب تعمل كيفية تنظمي األفاكر من أجل رواية قصة ،وتلك
من املهارات املهمة اليت ينبيغ أن حنرص عىل تعلميها لألطفال.
وعرضت لوريتا تعليقات املعملة عىل القصص اليت
رواها األطفال حول تعاوهنم يف بناء جشرة الطني ،ومن
بني تلك التعليقات اليت جتسد قمي التوافق والتشارك
والتعاون اليت أرادت املعملة غرهسا يف األطفال من خالل
هذا املرشوع :ال ميكنك فعل لك األشياء اليت تريدها وحدك؛
لك فرد يشارك بعمل يشء ما؛ ال ميكنمك إجناز يشء من دون
أن تتوصلوا إىل اتفاق فميا بينمك؛ لقد معلمت بطريقة منمظة
من أجل حل املشكالت اليت واجهتمك ولذلك توصلمت إىل أفاكر جيدة حلل هذه املشكالت؛ ينبيغ
علينا دامئًا العمل كفريق واحد؛ لك واحد منا ميلك نقطة قوة وإذا توحدنا سنشلك قوة كبرية
ملواجهة الصعاب ...إخل .وبالطبع مت توثيق لك هذه األمعال وعرضها يف الفصل مع تعليقات
املعملة ،وأصبح يف مقدور اآلباء رؤيهتا ومعرفة ما أجنزه أبناؤمه .ومت تنظمي لقاء مع أولياء
األمور واألطفال الستعراض ما مت إجنازه ،وحتدث األطفال عن جتربهتم يف هذا املرشوع ،وعن
األفاكر واخلربات اليت تعملوها.

جلسة العمل الرابعة:
تواصل احلديث يف هذه اجللسة عن املبادئ واألفاكر املوجهة لملهنج التعليمي ،ولكن
هذه املرة لصفوف التعلمي االبتدايئ (من  11-6سنة) .وتولت العرض يف هذه اجللسة مادالينا
تيدييش اليت ذكرت أن مهنج التعلمي االبتدايئ يف رجييو إمييليا يقوم عىل مفهوم الكفايات
 ،Competenciesوأن املدرسة االبتدائية توجد يف املبىن نفسه الذي توجد فيه روضة األطفال.
َّ
وذكرت مادالينا احلضور مبا قالته من قبل من أن التعلمي يف رجييو إمييليا يقوم عىل نظرية
لملعرفة تؤمن بقدرة الطفل عىل بناء معارفه بنفسه ،ومن ََّ
ث فإن التعلمي ال يعمتد عىل نقل املعرفة
من املعمل إىل املتعمل ،بل يقوم عىل استغالل فضول األطفال وحهبم إىل املعرفة وطرح األسئلة.
ولذلك ال جيلس الطلبة يف الفصول يف صفوف منتمظة ،ينظرون مجيعًا يف اجتاه السبورة
اليت يقف أمامها معمل يف مواجههتم ،مكا هو احلال يف الفصول التقليدية .ذلك أن الفصول يف
مدارس رجييو إمييليا يه أماكن للبحث والعمل ،يتوزع فهيا الطلبة عىل أراكن خمتلفة تمسى
ورش العمل  ،Work Stationsحيث ينخرط األطفال يف حبث ودراسة املوضوعات اليت جتذب
اهمتامهم بصورة ذاتية حتت إرشاف املعملني.
وعرضت مادالينا صورة ملجموعة من األطفال يف الصف الثالث االبتدايئ ومه ميسكون
بأنواع خمتلفة من املعادن ويتساءلون عن طبيعهتا ،حيث قالت إحدى األطفال :ملاذا تبدو هذه
املعادن خمتلفة عن بعضها بعضًا؟ وسأل طفل آخر :ملاذا يطلقون علهيا «معادن» Minerals؟
وجاءت اإلجابة من طفل آخر :ألهنم يستخرجوهنا من املنامج  .Minesوهكذا يبدأ األطفال رحلة
البحث يف هذا املوضوع بدافع الفضول وحب املعرفة .ولذلك تؤكد مادالينا أنه ال يوجد يف
رجييو إمييليا تدريس قامئ عىل نقل املعلومات إىل األطفال ،وتقول إن ما لدينا هو اسمترار
للحوار والتفاعل بني معارف الكبار ومعارف الصغار .ويمتثل الدور األسايس لملعملني يف
هتيئة البيئة التعلميية اليت تثري فضول األطفال وتدفعهم إىل طرح األسئلة وإجراء األحباث
املطلوبة لإلجابة عهنا.
ولذلك قام األطفال يف املثال السابق بالنظر إىل املعادن وتفحصها بأنفهسم ،وإجراء حبث
يف قواعد البيانات عرب اإلنرتنت للحصول عىل مزيد من املعلومات حوهلا .وعرضت مادالينا
صورة ملجموعة من األطفال ومه يستخدمون احلاسوب يف البحث عرب اإلنرتنت ،وصورة
ملجموعة أخرى تستكشف املعادن باستخدام امليكروسكوب .ويبدأ األطفال يف تنظمي املعلومات
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اليت مجعوها ،وكتابة املالحظات حوهلا ،وتوثيقها بالصور .ومه يقومون بذلك يف مجموعات
صغرية ،مث تعرض لك مجموعة نتاجئ حبهثا عىل املجموعات األخرى ،ويدور نقاش بيهنم حول
املعلومات اليت مت مجعها .وهبذه الطريقة تمنو معارف األطفال حول هذا املوضوع .ولذلك تقول
مادالينا إن املعمل عندنا ال حييك قصة املعادن واحلفريات ،بل األطفال مه من يكتشفون هذه
القصة ،ويبنون معارفهم حوهلا.
وحتدثت مادالينا عن مجموعة من املبادئ اليت حتمك
هذه املامرسة البحثية التعلميية من جانب األطفال .وأول
هذه املبادئ هو هتيئة البيئة التعلميية اليت تحمس بإجراء
هذا النوع من األحباث ،وخباصة رضورة احلفاظ عىل
اهلدوء ،ومساعدة الطلبة عىل الرتكزي ،وتوفري مساحات
واسعة جيدة الهتوية من أجل التنفس ،وإضفاء جو من
املتعة واملرح يف أثناء العمل ،هذا إىل جانب توفري األدوات
واملواد اخلام اليت تثري فضول األطفال وتساعدمه عىل
البحث .ومن املبادئ األخرى املهمة اليت يقوم علهيا مهنج التعمل يف رجييو إمييليا عدم االعمتاد
عىل مصدر واحد لملعلومات ،وتجشيع األطفال عىل الرجوع إىل مصادر متعددة لملعرفة.
فاملعرفة ،مكا تقول مادالينا ،ال تسمتد من مصدر واحد ،وال تعرب عن حقيقة أحادية .ولذلك ال
يعمتد التعلمي يف رجييو إمييليا عىل الكتاب املدريس ،فاملعرفة احلقيقية اليت ينشدها األطفال
توجد يف العامل والبيئة من حوهلم مكا قال لوريس ماالجوزي ذات مرة.
نقطة أخرى أشارت إلهيا مادالينا ويه أن األطفال يف هذا النوع من التعلمي حيتاجون دامئًا
إىل توجيه ،وهنا يأيت دور املعمل الذي يساعدمه عىل بلورة وجهة نظر خاصة هبم يف حالة
تعدد احلقائق ورمبا تناقضها .فليس من الرضورة أن تكون املعلومات ممتاثلة ،لكن من املهم
أن يتوصل األطفال فميا بيهنم إىل توافق حول وجهة نظر معينة جتاه هذه املعلومات ،أو بناء
معرفة مشرتكة  ،Conventionalized Knowledgeأو بعبارة أخرى :صياغة رؤية للعامل خاصة
هبم.
مكا جيب أيضًا أن يتدرب األطفال عىل مهارات البحث العيمل ،وسبل التعامل مع مصادر
املعرفة .وهنا عرضت مادالينا صورة تقدم مثا ً
ال عىل كيفية تعلمي األطفال هذه املهارات البحثية،
ٌ
وهذه الصورة عبارة عن صفحة يوجد هبا صورة جشرة وجبانهبا نص عن األجشار ،وقد طلب
من األطفال قراءة هذه الصفحة واستخالص املعلومات املهمة مهنا حول األجشار .والبد أيضًا
أن ميتلك األطفال مهارة تنظمي املعلومات اليت حيصلون علهيا ،واخلطوات اليت ينبيغ علهيم
السري فهيا إلجراء البحث .وأشارت مادالينا إىل استخدام األسئلة من أجل توجيه مسار البحث.
فيف حبث عن الديناصورات ،بدأ األطفال حبهثم بطرح  16سؤا ً
ال ،وطرحت مجموعة أخرى من
األطفال أسئلة حول احلفريات .وعرضت مادلينا هذه األسئلة  -اليت تبدوا للوهلة األوىل أكرب من
سن هؤالء األطفال  -لتؤكد أن األطفال حيتاجون إىل أسئلة صعبة ال يعرفون إجابهتا؛ أسئلة تثري
لدهيم شعورًا بالتحدي .وأشارت إىل أهنم يف رجييو إمييليا ال ينتظرون حىت يدخل األطفال
اجلامعة لطرح هذا النوع من األسئلة الصعبة علهيم؛ فاألطفال يستطيعون تصنيف املعلومات،
وتنظميها ،وإجراء العمليات املنطقية بصورة طبيعية ،وبناء املعرفة مكا يفعل الكبار.
ومن األدوات األخرى اليت يعمتد علهيا األطفال يف تنظمي املعرفة ،مكا أوحضت مادالينا،
نظام امللفات ،حيث تضع لك مجموعة املعلومات اليت حصلت علهيا يف ملفات ميكن الرجوع
إلهيا يف أي وقت ،وتعديلها ،واإلضافة إلهيا ،واحلذف مهنا ،وتغيري ترتيب صفحاهتا .ويتعمل
األطفال عرب هذه الطريقة أن معلية البحث معلية متواصلة ال تنهتي أبدًا ،ورحلة املعرفة ال
تتوقف عند حد معني ،وأسئلة البحث تظل مفتوحة إىل ما ال هناية .ومن مث فإن املعرفة اجلاهزة،
والثابتة ،والهنائية ال ماكن هلا يف نظام التعلمي يف رجييو إمييليا.
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وعرضت مادالينا بعد ذلك مناذج لإلسرتاتيجيات
اليت يمت االعمتاد علهيا يف تعلمي األطفال بعض مفاهمي
احلساب والرياضيات والقراءة والكتابة ،ولك ذلك
يمت باالعمتاد عىل وسائل وأدوات حقيقية من البيئة
الطبيعية احمليطة باألطفال .وكررت مادلينا التأكيد
عىل رضورة إرشاك اآلباء يف معلية التعمل ،وأمهية
تقومي تعمل األطفال باسمترار ،ووضع خريطة توحض
ما تعمله األطفال وما حيتاجون إىل تعمله يف املستقبل،
وأمهية التوثيق يف إجراء مثل هذا التقومي ،وإتاحة
الفرصة أمام األطفال للتعبري معا تعملوه باستخدام لغات خمتلفة.
ويف ختام اجللسة ،مت فتح باب األسئلة والتعليقات أمام احلضور .ودار نقاش حول بعض
القضايا مهنا كيفية تنظمي العمل يف مجموعات صغرية ،وكيفية تنظمي حركة األطفال داخل
املدرسة ،وسبل دجم التقنية يف التعمل ،ودور القمي يف مهنج رجييو إمييليا الرتبوي ،وأساليب
تأهيل املعملني وإعدادمه.

اليوم الثالث ( 9مارس :)2016
جلسة العمل اخلامسة:
تولت العرض يف هذه اجللسة «أليشا سيانيت» اليت تعمل معملة يف روضة بولدويش
برجييو إمييليا ،وقالت إهنا ستتحدث عن مفهوم املشاركة واملدرسة القامئة عىل التشارك ،حيث
اكن موضوع اجللسة هو« :املشاركة كهنج يولد ثقافة التضامن واملسؤولية واحلوار» .ولقد
عاجلت أليشا هذا املوضوع من خالل تسليط الضوء عىل احلدث الذي ينظم سنويًا يف رجييو
إمييليا حول رواية القصص  Reggio Narratesمنذ عام  .2006فيف هذا اليوم من لك عام تتحول
املدينة بشوارعها وساحاهتا إىل مرسح كبري ،حيث يقوم امجليع برواية قصص عن خرباهتم
وجتارهبم؛ بعض هؤالء أناس حمرتفون يف فن رواية القصص ،وبعضهم من أولياء أمور األطفال
يف املدارس ،هذا إىل جانب الناس العاديني يف املدينة.
وحتدثت أليشا عن الفكرة من وراء تنظمي هذا احلدث ،وقالت إن صاحب هذه الفكرة هو املدير
السابق لرياض األطفال ومراكز رعاية الرضع يف رجييو إمييليا ،وحظيت بدمع من املسؤولني
يف بلدية رجييو إمييليا ومؤسسة أطفال رجييو ومركز لوريس ماالجوزي الدويل .وأشارت
إىل أن فن رواية القصص وإبداعها هو طريقة خللق املعىن وتوثيق العالقات االجمتاعية بني
الناس .وأكدت عىل العالقة الوثيقة بني هذا احلدث والهنج الرتبوي املطبق يف رياض األطفال
يف رجييو إمييليا؛ حيث تعد الدراما وفن رواية القصص جزءًا أساسيًا من احلياة اليومية يف
مدارس رجييو إمييليا.
وأشارت أليشا إىل أهنم يقدمون للناس فرصة من خالل هذا احلدث لتعرف فن رواية
القصص ،حيث ينمظون ورش معل ويستعينون مبتخصصني لتعلمي األطفال واآلباء مهارات
رواية القصص .ويأيت ذلك يف إطار اإلعالء من قمية «املوهبة» يف هنج رجييو إمييليا الرتبوي،
حيث ُتعد هذه القمية من أمه القمي اليت تشلك ثقافة الناس يف رجييو إمييليا .ولذلك تقول أليشا
إن هذا احلدث يهشد مشاركة كبرية لك عام من جانب أولياء األمور واألطفال من سن  11-3سنة،
وذكرت أهنا ستقوم بعرض مرشوع مت تنفيذه يف مدرسهتا لملشاركة يف هذا احلدث .ومحل
املرشوع عنوان« :اآلثار اخلفية  ...لقصص مجنعها» .Hidden traces … of stories to collect
وأكدت أليشا عىل رضورة أن يناقش الكبار أهداف وإسرتاتيجيات لك مرشوع قبل البدء يف
تنفيذه ،وعرضت بعض األسئلة اليت مت حبهثا قبل املرشوع مهنا :كيف يقابل األطفال والكبار
ماكنًا ما؟ كيف يتعرفون عىل هذا املاكن ويتحاورون معه؟ هل مقابلة املاكن والتحاور معه تقدم
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لنا أفاكرًا وتمليحات ميكن االعمتاد علهيا يف رواية القصص؟ تلك يه األسئلة الفلسفية اليت
تمكن خلف هذا املرشوع .وقد شارك يف تنفيذ املرشوع أطفال من سن  5-4سنوات ،إىل جانب
أولياء أمور هؤالء األطفال .وبعد عقد لقاء مع أولياء األمور املشاركني يف املرشوع ملناقشة املاكن
الذي سيمت زيارته ،تقرر أن يمت زيارة أحد امليادين  ،Piazzaوهو ميدان أسايس وسط مدينة
رجييو إمييليا ،وتوجد به بعض األبنية الرتاثية املهمة ومتثال هشري يمسى متثال كروستولو
.Crostolo
وقبل زيارة هذا امليدان ،مت توضيح املهمة املطلوبة من األطفال واليت تمتثل يف :استكشاف
اآلثار أو اإلشارات أو األلغاز اخلفية اليت تمكن يف امليدان ،وحماولة تعرف الرسائل اليت يريد
املاكن توصيلها إلهيم .ولقد اقتىض ذلك أن يناقش املعملون مع األطفال ما تعنيه لكمة لغز أو
إشارة  ،Clueحىت تصبح املهمة واحضة بالنسبة هلم .وهكذا أدرك األطفال أن مهمهتم يه مجع
اإلشارات أو اآلثار اخلفية املوجودة يف هذا املاكن ،واليت ميكن استخدامها يف رواية القصص
حوله .ومت حتديد ثالث طرق أو إسرتاتيجيات مجلع هذه اإلشارات أو اآلثار اخلفية وتوثيقها:
من خالل التصوير ،والرمس ،والتجسيل الصويت.
ولقد تدرب األطفال عىل استخدام هذه الطرق أو اللغات املختلفة مجلع اآلثار اخلفية يف
ساحات املدرسة قبل زيارة امليدان .وبعد ذلك مت تنظمي رحالت لألطفال إىل امليدان يف مجموعات
صغرية عىل مدار عدة أيام .واستطاع األطفال من خالل هذه الزيارة رؤية ثقافهتم جمسدة يف
األبنية واآلثار والرموز التارخيية املوجودة يف امليدان .وأخذ األطفال يرسحون خبياهلم مع
هذه الرموز واآلثار ،وحياولن استنطاقها ،والتحاور معها ،واالسمتاع إىل رسائلها وإشاراهتا
اخلفية .وعرضت أليشا بعض الصور اليت تظهر تفاعل األطفال مع املاكن ،وحماولهتم مجع
إشاراته اخلفية وتوثيقها .مفن بني األشياء اليت لفتت نظر األطفال األعداد الكبرية من طيور
امحلام املنترشة يف امليدان .ولذلك قام األطفال بتوثيق هذا املهشد من خالل التقاط صور
فوتوغرافية للحامم ،ورمسه ،وتجسيل صوته.
مكا حظي متثال كرستولو باهمتام كبري من جانب األطفال الذين ختيلوا أن هذا المتثال ينعم
باحلياة ويتحرك ويتلكم معهم .وعرضت أليشا بعض الصور اليت تظهر الرسائل واإلشارات
اليت استطاع األطفال مجعها عرب تفاعلهم خبياهلم مع هذا المتثال .مفهنم من ركز عىل الصداقة
اليت توجد بني المتثال وامحلام املنترش يف امليدان ،ومهنم من رأى أن المتثال يستيقظ يف الليل
ويتحرك ،ومهنم من ركز عىل انعاكس صورة المتثال عىل نوافذ أحد األبنية يف امليدان «فبدا
وكأنه يف الداخل بيمنا هو يف احلقيقة يف اخلارج».
وبعد أن نظم آباء األطفال رحلة إىل امليدان نفسه مجلع اآلثار واإلشارات أيضًا ،مت عقد
اجمتاع يف املدرسة بني األطفال واآلباء واملعملني ملناقشة األفاكر والرسائل واإلشارات اليت
خمتضت عن زيارهتم لمليدان وحوارمه مع املاكن مبا فيه من آثار ورموز .وعرضت أليشا فيديو
هلذا االجمتاع الذي فوجئ فيه اآلباء مبا مجعه أبناؤمه من إشارات ،وما رمسوه وصوروه
وحتدثوا عنه .حفيمنا أثريت قضية حترك المتثال ،قال أحد اآلباء« :لقد كنت هناك ومل أر المتثال
يتحرك شربًا واحدًا» ،فرد هيلع أحد األطفال قائ ً
ال« :إن المتثال يتحرك يف الرس وإال فسوف يفر
الناس من أمامه» .وقالت طفلة أخرى« :إن المتثال يتحرك يف الليل حىت ال ميسك به أحد ،أو
رمبا هو ينام بالهنار مث يستيقظ يف الليل ليمتىش قلي ً
ال» .وسأل ويل األمر« :هل تظنون أن
المتثال ينام وهو ممسك باإلناء يف يديه؟» ،فرد هيلع أحد األطفال قائ ً
ال« :لقد كنت هناك يف
يوم من األيام ،وانتظرت طيلة الليل حىت الصباح تقريبًا ألرى إن اكن المتثال سيتحرك ،وعندما
أوشك الهنار عىل الطلوع ،رأيت أصابع المتثال تتحرك» .وختيلت طفلة حوارًا دار بيهنا وبني
المتثال ،وأخذت تقلد المتثال بصوت خشن وهو يعرب عن رغبته يف أن يأيت إىل املدرسة ويأخذ
لك ما فهيا من أطفال.
وعندما أىت احلديث عن امحلام ،قال أحد األطفال « :لقد رأيت امحلام حزينًا ألنه يريد أن
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يذهب إىل البيت ...انظروا ...ميكنمك أن تروا ذلك بوضوح يف الصورة» .وقال طفل آخر« :إن
أرسة امحلام ختتلف عن أرسة المتثال ألن المتثال مصنوع من احلجارة والرخام لكن امحلام
ليس كذلك» .وسألت طفلة« :كيف يستطيع امحلام قراءة ما هو مكتوب؟» ،فأجابت طفلة أخرى
قائلة« :رمبا ألن الكتابة اكنت باللغة «امحلامية»  .Pigeoneseفرد علهيا طفل آخر منفع ً
ال« :ليس
هناك لغة تمسى «امحلامية» ،وأنت ال تعرفني حىت إن اكنت اللغة امحلامية تكتب حبروف مائلة
أم حبروف كبرية ...تقولني «محامية» و«فيلية»  Elephanteseو«فهدية»  Leopareseوأنت ال
تعرفني شي ً
ائ عن اللغة ،وجعلت امحلام يصاب باحلرية وخيتلط هيلع األمر» .وهكذا اسمتر
احلوار بني اآلباء واألطفال.
وبعد هذا احلوار املمتع الذي ُيظهر قدرة األطفال الكبرية عىل التخيل واإلبداعُ ،طلب من لك
ومنح األطفال فرصة
طفل أن خيتار عنرصًا من اآلثار اليت مت احلديث عهنا لريوي عهنا قصتهُ .
للتدرب عىل رواية قصصهم .وأراد اآلباء أن حيرضوا مفاجأة ألبناهئم يف يوم رواية القصص،
فقرروا أن يرووا قصص أبناهئم أمامهم يف ذلك اليوم من دون أن خيربومه بذلك مسبقًا .ورتبت
املدرسة لقاء ألولياء األمور للتدرب عىل رواية القصص اليت أبدعها األطفال ،وتطوعت ممثلة
هشرية من رجييو إمييليا حلضور هذا اللقاء لتدريب اآلباء عىل مهارة رواية القصص .وعرضت
أليشا فيديو جلزء من هذا اللقاء.
وجاء اليوم الذي ينتظره امجليع ،حيث تزينت املدينة و ُنصبت املسارح يف لك ماكن لرواية
القصص ،وعرض األطفال قصصهم اليت وثقوها بالرمس والكتابة والتصوير عىل لوحات
كبرية يف امليدان .ومت عرض فيديو يصور جزءًا مما دار يف هذا اليوم ،حيث أخذ األطفال يروون
قصصهم أمام امجلهور ،وأخذ الناس واملارة يصورون تلك املشاهد هبواتفهم واكمرياهتم.
وعندما بدأ اآلباء يف رواية القصص اليت كتهبا أبناؤمه ،أدرك األطفال ذلك وبدت عالمات
الدهشة عىل وجوههم ،وشعروا بسعادة كبرية .وبذلك انهتى عرض املرشوع الذي أظهر قدرًا
كبريًا من التعاون والتشارك بني األرسة واملدرسة واملجمتع ،واهمتامًا كبريًا بقمي الفن واملوهبة
واإلبداع ،وعناية فائقة بالرتاث الثقايف والتارخيي لملدينة ،وتلك من املبادئ األساسية للتعلمي
يف رجييو إمييليا.

جلسة العمل السادسة:
تولت العرض يف هذه اجللسة لوريتا بريتاين ،اليت قالت إهنا ستعرض مرشوعًا يتعلق
بطريقة جلوس األطفال .فيف التعلمي التقليدي جيلس األطفال عادة بطريقة هادئة ومنتمظة،
ولكننا سنعرض اآلن طريقة خمتلفة لتنظمي جلوس األطفال .ويبلغ معر األطفال املشاركني يف
املرشوع  5سنوات ،ومه من حضانة روبنسون اليت تضم أطفا ً
ال من سن  6-3سنوات .وأشارت
لوريتا إىل أنه سيمت من خالل املرشوع إلقاء نظرة فاحصة عىل لغة الرمس عند األطفال ،إىل
جانب طرق تجسيل املالحظات بواسطة املعملني .وذكرت لوريتا احلضور بالعالقة بني رياض
األطفال واملدارس واألماكن املختلفة يف مدينة رجييو إمييليا .فيف املرشوع الذي عرض سابقًا،
قام األطفال بزيارة أحد امليادين يف وسط املدينة ،ولكن يف هذا املرشوع سيقوم األطفال بزيارة
أحد املطامع يف املدينة.
وقالت لوريتا أن املوضوع الذي يركز هيلع املرشوع
هو :كيف ينبيغ أن جيلس األطفال عىل مقاعدمه عندما
يكونون يف مطعم؟ مفن األمور املهمة بالنسبة لنا ،مكا
تقول لوريتا ،أن يسمتتع الناس ومه جالسون عىل
طاولة الطعام .ويف سياق هذا املرشوع مت مجع مالحظات
األطفال وآراهئم حول جلوهسم يف املطعم مع عائالهتم.
وذكرت لوريتا أهنا ذهبت باألمس مع زميالهتا إىل أحد
املطامع الكويتية ،ورأوا األطفال ومه يسمتتعون بتناول
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الطعام يف املطعم مع عائالهتم .وقالت إن هناك أسبابًا جتعلنا حنن البالغني نذهب إىل املطامع،
مهنا أننا نريد أن نتذوق طعامًا هشيًا ،أو أن نقابل أحد األصدقاء أو األقارب ونقيض معهم وقتًا
ممتعًا .ولكن هل هذه يه األسباب نفهسا اليت تدفع األطفال إىل الذهاب إىل املطامع؟ تقول
لوريتا :بالنسبة لنا يف إيطاليا ال يذهب األطفال إىل املطامع هلذه األسباب ،ولقد رأينا باألمس
األطفال الكويتيني يف املطعم والحظنا تشاهبًا كبريًا بيهنم وبني األطفال عندنا يف إيطاليا.
وأكدت لوريتا أمهية تجسيل احلوارات اليت تدور
بني األطفال حول موضوع معني ،وذكرت أنه قد مت مجع
كثري من احلوارات والتعليقات اليت ذكرها األطفال حول
شعورمه ومه جالسون لتناول الطعام يف املطعم .فقد قال
أحد األطفال ،عىل سبيل املثال« :أنا أسمتتع باجللوس
عىل طاولة الطعام يف املطعم إذا اكن باستطاعيت أن أقف
عىل ركبيت فوق املقعد ،ألنين ال أطيق اجللوس لفرتة
طويلة» .ونظرًا ألمهية مثل هذه التعليقات ،تقوم املعملة
أحيانًا بتجسيل احلوار الذي يدور بني األطفال اكم ً
ال.
ومت عرض صورة تظهر نص حمادثة دارت بني األطفال ،وعىل يسار النص توجد قامئة باملفاهمي
األساسية اليت سلطت املعملة الضوء علهيا يف هذه احملادثة.
وقالت لوريتا إهنم أرادوا من خالل هذا املرشوع أن يعرفوا ما الذي هيمت به األطفال عندما
يذهبون إىل املطعم؟ وأشارت إىل أهنم هيمتون باألشياء اجلديدة اليت يشاهدوهنا ،وكثريًا ما
حتدثوا عن مللهم عند جلوهسم النتظار قدوم الطعام .وتلك من املالحظات األساسية اليت أكدها
املعملون؛ أي مسألة شعور األطفال بامللل .ومن املالحظات األخرى املهمة أن األطفال هيمتون
باألشياء اليت جيدوهنا عىل طاولة الطعام ،فعادة ما تثري هذه األشياء فضول األطفال .مكا يرغب
األطفال أحيانًا يف تغيري مقاعدمه ،ويفضلون اجللوس بطريقة غري منتمظة.
ولقد ركز املرشوع عىل موضوع اجللوس بطريقة غري منتمظة ،وخباصة العالقة بني املقعد
وجسد الطفل الذي جيلس هيلع .وقالت لوريتا إننا عندما جنلس حنن البالغون عىل املقعد فإننا
حنرص عىل أن جنلس يف وضع معتدل ومتوازن ،ولكن األطفال يستخدمون أوضاعًا خمتلفة
للجلوس .وتساءلت :ما دور الكبار ،وخباصة املعملني ،عندما يشاهدون األطفال ومه جيربون
أوضاعًا خمتلفة للجلوس عىل املقاعد؟ وأجابت قائلة إنه ينبيغ عىل الكبار أن هييؤوا املواقف
اليت تساعد األطفال عىل استكشاف هذه األوضاع املختلفة يف اجللوس ،مكا ينبيغ علهيم
المساح لألطفال بتغيري مقاعدمه والتحرك حبرية لتبادل املعارف واألفاكر فميا بيهنم؛ مفن املهم
جدًا إعطاء الفرصة لألطفال للتحاور مع بعضهم بعضًا والتفكري معًا وتبادل اآلراء.
ومت عرض صورة توحض دور املعملات يف املرشوع ،حيث عرضت معملة رسومات
لوضعيات خمتلفة يف اجللوس ،وطلبت من األطفال التحدث معا متثله هذه الوضعيات ،يف
وعرضت صورة أخرى ملعملة تعرض
حماولة مهنا حلث األطفال عىل التفكري بطريقة نقديةُ .
ملجموعة من األطفال بعض الرسومات من أجل تأملها والتفكري فهيا .مكا مت عرض صورة تظهر
بعض املالحظات األولية اليت دونهتا املعملة حول رسومات األطفال ،فيف إحداها تقول املعملة:
«الطفل يركز عىل احلركة» ،ويف مالحظة أخرى تقول« :الطفل يفضل أن يرمس اإلنسان وهو
جالس عىل املقعد ووجهه لألمام وليس للجنب» .وذكرت لوريتا أن هذه املالحظات األولية
ختضع ملزيد من التنقيح بعد ذلك ،ويمت مناقشهتا مع املعملات األخريات يف الروضة.
وألن املرشوع يركز عىل تجشيع األطفال عىل التعبري عن أنفهسم من خالل لغة الرمس ،سألت
لوريتا :ما الذي نفعله بعد مجع لك هذه الرسومات من األطفال؟ كيف نفرس هذه الرسومات؟
وما التغذية الراجعة اليت نقدمها لألطفال بعد ذلك؟ وأجابت قائلة إنه من املهم أن نعرف كيف
يرمس األطفال التفاصيل ويعربون عهنا مثل األنف والعينني  ...إخل ،ومن املهم أيضًا مالحظة
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الوقت الذي يقضيه لك طفل يف معلية الرمس ،والطريقة اليت يرمس هبا ،حيث توجد اختالفات
كثرية بني األطفال يف هذه اجلوانب .وعرضت لوريتا صورة توحض الرسومات اخلاصة بطفلتني
متتلاكن موهبة جيدة يف الرمس ،ويظهر بالصورة ثالث صور فوتوغرافية ملقعد ،مت التقاطها
من زوايا خمتلفة ،من األمام ومن اجلنب ومن اخللف ،ومتثلت مهمة الطفلتني يف رمس خشص
جيلس عىل لك مقعد من هذه املقاعد املختلفة .وهنا يربز دور املعمل ،فالفكرة الذكية يف هذه
املهمة ،مكا ذكرت لوريتا ،يه تصوير املقعد يف وضعيات خمتلفة ،من أجل تجشيع األطفال عىل
رمس اجلسد اإلنساين يف وضعيات خمتلفة أيضًا؛ ألننا عندما نعيط صورة املقعد للطفل يف
وضعيات خمتلفة ،فسوف يركز الطفل عىل رمس اجلسد اإلنساين وليس املقعد.
وأكدت لوريتا أن لك قصاصة رمس ألي طفل تروي قصة يف حد ذاهتا؛ ألهنا حتوي كثريًا
من التفاصيل اليت ميكن التحدث عهنا .وحتدثت عن طفلة اكنت حتتاج إىل وقت طويل جدًا
ليك تهني رسوماهتا ،وعرضت إحدى رسوماهتا اليت استغرقت مهنا هشرًا اكم ً
ال لتنجزها.
وعقبت لوريتا عىل ذلك قائلة إن دور املعملة هنا أن تعيط الطفلة الوقت الاكيف إلجناز مهمهتا،
وتجشعها عىل التفكري يف معلها .ومن األمور األخرى املهمة أن تعيد املعملة عرض الرسومات
عىل األطفال بعد مرور فرتة من الزمن يك يعيدوا التفكري فهيا وتأملها من جديد.
وبعد عرض مناذج لرسومات األطفال حول موضوع اجللوس عىل املقاعد بطريقة غري
منتمظة ،والقصص اليت رووها حول رسوماهتم ،قالت لوريتا إن سيدتني من أمهات األطفال
قد أجعبتا للغاية بأفاكر األطفال حول اجللوس عىل املقاعد بطريقة غري منتمظة ،وقررتا أن
تستعينا هبذه األفاكر يف إعداد قصة من أجل متثيلها يف حدث رواية القصص يف رجييو
إمييليا .وعقبت لوريتا عىل ذلك قائلة :هكذا ولد املرشوع من خالل مالحظات األطفال ألماكن يف
املدينة (املطامع يف هذه احلالة) ،مث معلنا مع األطفال يف املدرسة بطرق خمتلفة وساعدنامه عىل
جتسيد أفاكرمه يف رسومات وتعليقات ،وبعد ذلك أخذ اآلباء معل األطفال وأرجعوه ثانية إىل
املدينة يف حدث رواية القصص.
وانتقلت لوريتا بعد ذلك لعرض مرشوع آخر مت تنفيذه يف روضة روبنسون اليت تضم
أطفا ً
ال من سن  6-3سنوات ،وقالت إن هذا املرشوع هو جزء من مرشوع حبيث كبري مت تنفيذه
يف عدد كبري من رياض األطفال ومراكز رعاية الرضع يف رجييو إمييليا .وقد ركز املرشوع عىل
العالقة بني التقنية الرمقية والطبيعة ،واكن عنوانه« :الطبيعة الرمقية ومقابلة الاكئنات احلية»
 ،Digital Nature and Encounter of Living Subjectsوهو عنوان غري تقليدي وغامض بعض
اليشء .وبعد عرض صورة حلديقة روضة روبنسون اليت تضم بعض النباتات العطرية ،أشارت
لوريتا إىل أهنم هيمتون كثريًا ،يف إطار الهنج الرتبوي لرجييو إمييليا ،باستكشاف عامل
الطبيعة ،وقالت :إن فكرة التعامل مع الطبيعة ،بالنسبة إلينا ،يه طريقة خللق عالقة تواصل
بني األماكن املغلقة واألماكن املفتوحة ،فنحن ال نعمل فقط يف أماكن مغلقة بل خنرج للعمل أيضًا
يف الطبيعة املفتوحة.
ومت عرض صورة لنافذة أحد الفصول الدراسية اليت تطل عىل حديقة يف اخلارج ،وبدا من
اتساع جحم النافذة الزجاجية ،ومن النباتات املزروعة يف أواين موضوعة عىل طاولة جبانهبا،
بدا أهنا أداة خللق نوع من االتصال والتداخل بني بيئة الداخل وبيئة اخلارج .ولذلك ترمز هذه
الصورة لفكرة جتاوز احلدود والفواصل بني املدرسة من الداخل والطبيعة يف اخلارج .وتظهر
الصورة األمعال اليت قام األطفال بتنفيذها بالتعاون مع املعملني وأولياء األمور ،فاألطفال
جيلبون البذور من املزنل ،ويمت زراعهتا يف الفصل ووضعها جبانب النافذة ،وبعد أن تمنو يمت
نقلها إىل احلديقة .وقالت لوريتا إن هذه النافذة تعد أداة لتتبع آثار احلياة الطبيعية ،ومالحظة
التحوالت اليت تطرأ عىل األشياء والاكئنات احلية من حولنا ،مما يجشعنا عىل توليد أفاكر
جديدة يف داخلنا .مكا تعكس هذه النافذة قمية امجلال ،الذي ال يرتبط مبرحلة معينة من منو
النبات ،بل هو موجود يف لك املراحل اليت متر هبا الاكئنات احلية.
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ومن األسئلة اليت ناقهشا املعملون قبل البدء يف املرشوع :ما الذي نعنيه عندما نستخدم
لكمة «طبيعة»؟ وقالت لوريتا :لقد قررنا أن نتجاوز مفهوم الطبيعة اليت حيتل فهيا اإلنسان
ماكنًا ممزيًا ،وأن نركز فقط عىل الطبيعة يف حد ذاهتا .لقد أردنا أن نشعر بأننا جزء من الطبيعة
وأننا جزء من الكون مثلنا مثل األجحار والنباتات؛ لذلك أردنا أن نشعر مبزيد من التعاطف مع
الطبيعة ،وأن نتأمل يف الطبيعة من دون أن نعيط ألنفسنا ماكنًا ممزيًا فهيا.
مكا خمتضت مناقشات املعملني أيضًا عن رغبهتم يف استخدام التقنية يف املرشوع من
أجل جلب الطبيعة إىل جحرة الدراسة ،حىت ميكن رؤيهتا ليس فقط يف اخلارج ،ولكن يف داخل
الفصول أيضًا .وهنا التقنية لن تكون هدفًا يف حد ذاهتا ،بل ستكون أداة يمت توظيفها خلدمة
أهداف التعمل .وأشارت لوريتا إىل األسئلة اليت أثريت يف اجللسات السابقة حول دور التقنية
يف التعلمي ،وقالت :من املهم أن نوحض وجهة نظرنا يف هذا املوضوع .لقد أصبحت التقنية
جزءًا ال يتجزأ من حياة مجيع الناس مبا فهيم األطفال الصغار .وحنن ننظر إىل التقنية الرمقية
بوصفها أداة لربط جماالت املعرفة ،ويه أداة تساعدنا عىل استكشاف العامل من منظورات
خمتلفة .وميكن أن تساعدنا التقنية الرمقية عىل نسج األشياء املتشاهبة معًا .والتقنية الرمقية
ميكن أن تتنامغ مع األساليب التلقائية والفطرية اليت يتبعها الكبار والصغار ملعرفة العامل ،مكا
ميكهنا أن تساعد الصغار عىل أن يصبحوا مؤلفني وخمرتعني ومبتكرين ملعارفهم اخلاصة،
وينطبق ذلك عىل األطفال مكجموعات وكأفراد أيضًا.
وقالت لوريتا إنه عندما نفحص شي ً
ائ عن طريق املالحظة الدقيقة ،فإننا ال نراه بصورة
جزئية بل حنرص عىل رؤيته من مجيع اجلوانب .وأشارت إىل أن التحدي الذي يواجههم عندما
حياولون استكشاف الطبيعة باستخدام التقنية الرمقية هو خلق بيئة غنية وثرية ميكن للطفل
استكشافها .فعندما نستكشف الطبيعة ندرك أن عامل الطبيعة باكمله ميكن أن يوجد يف قطرة
مياه أو يف حبة رمال .وطرحت لوريتا سؤا ً
ال :كيف نضيف احلياة عىل معلية البحث؟ وما القمي
اليت حنرص علهيا من خالل إجراء حبوث عن األشياء املوجودة يف الطبيعة من حولنا؟ وأجابت
قائلة :حنن نركز عىل العالقة النفسية والشعورية اليت تربط بني ذات الباحث وموضوع البحث،
أو بني اإلنسان واألشياء اليت يسىع ملعرفهتا .ومن مث فإن البحث لدينا هو حوار ممتع وفضويل
ومرح ومهبج بني األطفال والطبيعة ،يمت عن طريق :املالحظة ،واالنغامس الشعوري ،واملعرفة
الثقافية ،واالقرتاب من األشياء اليت نبحهثا ،وختيل الذات وكأهنا قد حلت حمل األشياء األخرى
يف الطبيعة.
وحتدثت لوريتا عن الطريقة اليت يتعاملون هبا مع
احلوارات اليت تمت بني األطفال .حيث يمت عرض احملادثة،
مث يمت إبراز بعض اللكامت أو املفاهمي وتسليط الضوء علهيا
ألمهيهتا من وجهة نظر املعملني ،وليك يتسىن مناقشهتا فميا
بعد وتفسريها .وعرضت مثا ً
ال عىل ذلك عبارة عن صورة تظهر
حمادثة متت بني األطفال ،وعىل يسار الصورة مت وضع قامئة
باللكامت واملفاهمي املهمة اليت وردت يف تلك احملادثة .ومن
بني املفاهمي اليت وردت يف حوارات األطفال حول الطبيعة:
اللون األخرض ،احلياة ،احلركة ،التحول ،نظام العالقات،
امجلال ،الربية ،عدم القدرة عىل التنبؤ ،االستكشاف ،العمل ،دورة احلياة ،حب املغامرة.
وقالت لوريتا :من األفاكر واملفاهمي اليت رأينا أهنا مهمة وينبيغ الرتكزي علهيا مفهوم
«االنغامس»  ،Immersivenessأو التواصل الشعوري مع الطبيعة .وهذا التواصل واالنغامس
الشعوري ال ميكن أن يتحقق من دون االقرتاب من الطبيعة .ومن هنا انبثق مرشوع «العشب
الراقص»  ،Dancing Grassالذي ظهر نتيجة رغبة أطفال يف اخلامسة من العمر يف رؤية العشب
الذي يمنو يف الربية بصورة طبيعية وليس فقط الذي يمت زراعته يف حديقة املدرسة .وهكذا
اختار األطفال موضوعًا مألوفًا بالنسبة إلهيم ،ولذلك فقد اكن السؤال الذي فكر فيه املعملون
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هو :كيف نأخذ هذا املوضوع املألوف بالنسبة إىل األطفال وننظر إليه بعني خمتلفة وبنظرة غري
مألوفة؟ وسلطت لوريتا الضوء عىل هذه املشلكة اليت تواجه املعملني عادة :كيف ينظر املعملون
إىل األشياء بطريقة خمتلفة حبيث ميكهنم مساعدة األطفال عىل استكشاف معارف جديدة يف
هذه األشياء؟ ومن ََّ
ث فقد اكن السؤال يف املرشوع احلايل هو :ما األبعاد واجلوانب اجلديدة
اليت ميكن استكشافها يف العشب؟
ومن أجل تعرف إجابة هذا السؤال ،مت تلكيف األطفال بالذهاب إىل حديقة املدرسة ،والتقاط
مجموعة من الصور الفوتوغرافية ألنواع األعشاب املختلفة املوجودة هبا .واهلدف من وراء
استخدام الاكمريا هو مساعدة األطفال عىل الرتكزي عىل فكرة معينة من خالل التقاط الصور .ومت
عرض مجموعة من الصور ألنواع خمتلفة من األعشاب اليت تمنو يف حديقة املدرسة .ومت جلب
بعض األعشاب إىل الفصل لدراسهتا ،والنظر إلهيا عن قرب ،وتعرف أجزاهئا املختلفة اكجلذور
واألغصان واألوراق ،وتعرف االختالفات اليت متزي بيهنا .وقام األطفال بتصنيف هذه األعشاب
انطالقًا من مالحظهتم لالختالفات اليت توجد بيهنا ،من حيث الشلك ،واللون ،والكثافة ،الطول،
وكرثة األوراق ،واململس .مث قاموا بعمل رسومات حول هذا املوضوع ،ومت عرض بعض هذه
الرسومات وتعليقات األطفال علهيا.
وتقول لوريتا :هنا قررنا أن نستخدم بعض أدوات التقنية الرمقية يف املرشوع .واكن لدينا
ميكروسكوب يستخدم اللتقاط صور للنباتات عن قرب ،واكن لدينا أيضًا اكمريا الويب ،ولقد
ساعدتنا تلك األدوات عىل التعمق يف استكشاف عامل الطبيعة واالقرتاب منه بصورة أكرب ،ومن
مث توسيع دائرة معارفنا حول العامل .ومت عرض صورة جلهاز مكبيوتر موضوع عىل طاولة
جبانب مجموعة من األعشاب وقطع من الرتبة ،وعلقت لوريتا عىل ذلك قائلة :إن هذه الصورة
توحض أن التقنية يف نظامنا التعليمي متزتج باألشياء األخرى ،ويه جمرد عنرص من بني
العنارص واألدوات األخرى اليت نوظفها يف معلية التعمل.
وأشارت لوريتا إىل سؤال لطاملا راود األطفال وهو :كيف تولد األعشاب؟ فعندما رأى األطفال
نبتة تمنو بني الصخور الصلبة تساءلوا :كيف نبتت هذه النبتة هنا عىل الرمغ من عدم وجود
تربة؟ وكيف وصلت البذور إىل هنا؟ ومن وضع البذور الصغرية يف األرض؟ واستغل املعملون
رغبة األطفال يف املعرفة وطلبوا مهنم القيام بعمل مجايع يرمسون من خالله لوحة كبرية حول
هذا املوضوع .وقد اخنرط األطفال يف هذا العمل لعدة أيام .وبعد انهتاهئم من رمس اللوحة ،أخذ
األطفال يروون قصهتا ،وعرضت لوريتا بعض األفاكر اليت عرب عهنا األطفال يف سياق رسدمه
للقصة .وتظهر رسومات األطفال إدراكهم لبعض املفاهمي العملية املرتبطة بدورة احلياة عىل
األرض ،وعالقهتا بالزمن.
ومن اجلوانب األخرى اليت أثارت فضول األطفال يف هذا املرشوع فكرة احلركة ،حيث أدرك
األطفال جانب احلركة يف حياة النباتات يف أثناء منوها ويف أثناء حتريك اهلواء هلا .ولذلك مت
تصوير رشيط فيديو حلركة األعشاب ،ومت عرضه عىل شاشة كبرية يف الفصل ليشاهده األطفال.
وعرضت لوريتا مشاهد تظهر اقرتاب األطفال من الشاشة وحماولهتم متثيل حركة النباتات
واألعشاب من خالل الرقص وحتريك اجلسد .وصنع األطفال صورًا باستخدام برناجم فوتوشوب
تظهر انغامهسم وسط الطبيعة وامزتاجهم مع األعشاب .وهنا أصبحت الذات اإلنسانية اليت
جتري البحث جزءًا من موضوع البحث.
وعند هذه املرحلة من املرشوع ،سألت املعملة
األطفال :بعد لك هذا العمل الذي مقمت به مع األعشاب،
إذا أتيحت لمك فرصة مقابلة أطفال من مدرسة أخرى
ال يعرفون شي ً
ائ عن األعشاب ،مفا األشياء املهمة اليت
ستتحدثون معهم عهنا حول األعشاب؟ وقالت لوريتا
إن هذه طريقة مفيدة جلعل األطفال يعيدون التفكري
يف األمعال اليت أجنزوها .وأشارت إىل أن األطفال قد
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عربوا عن أفاكرمه حول حركة العشب باستخدام لغات خمتلفة ،ومن بيهنا لغة التقنية .وعندما
يستخدم األطفال التقنية يف أمر كهذا فإهنم يستخدموهنا كأداة مثلها مثل الطني الصلصال
والرمس وغريها من األدوات اليت يعربون من خالهلا عن أفاكرمه.
وقالت لوريتا إن األطفال قرروا أن يعدوا فيملًا،
باستخدام الرسومات واهلواتف الذكية ،لينقلوا أفاكرمه
حول حركة األعشاب إىل األطفال الذين ال يعملون شي ً
ائ
عهنا .وعرضت لوريتا الفيمل الذي أعده األطفال بعنوان
«مغامرة يف أرض احلمكة» .وتطرق الفيمل إىل بعض
األسئلة واملوضوعات من قبيل :هل العشب ذكر أم أنىث؟ ما
الذي ينبيغ عىل العشب الصغري تعمله حىت يمنو؟ ويظهر
الفيديو حلظة والدة العشب ومراحل المنو اليت مير هبا
منذ أن تسقط البذرة عىل األرض وحىت تكرب.
ومت عرض فيمل آخر عن «العشب الراقص» .فعندما هتب الرياح يبدأ العشب يف الرقص.
ال ينفخ يف العشب ليحركه ،وأطفا ً
ولكن ماذا حيدث لو توقفت الرياح؟ هنا ُيظهر الفيمل طف ً
ال
آخرين جيلبون مروحة كهربائية ويشغلوهنا يف احلديقة من أجل حتريك العشب .ولكن ماذا
حيدث لو تعطلت املروحة؟ هنا تأيت اإلجابة عىل لسان األطفال :سوف ننتظر الرياح!.
بعد ذلك أشارت لوريتا إىل أهنم ينمظون يف هناية لك عام حفلة لتعريف أولياء األمور
باألمعال اليت أجنزها أطفاهلم ،واألساليب التعلميية اليت يعمتدون علهيا يف العمل مع األطفال.
ويه طريقة تسهتدف أيضًا جلب العائالت إىل املدرسة ،وتجشيعهم عىل املشاركة يف األنشطة
التعلميية ،حيث تتلىق عائالت مجيع األطفال يف املدرسة دعوات رمسية يف هناية العام الدرايس
لزيارة املدرسة واملشاركة يف هذه احلفلة .واختمتت لوريتا حمارضهتا بعرض فيمل للنشاطات
التعلميية املختلفة اليت متت يف روضة روبنسون واألمعال اليت أجنزها األطفال خالل العام.
وقبل اختتام اجللسة ،قدمت مادالينا تيدييش خالصة موجزة حول جتربهتم الرتبوية
يف رياض األطفال واملدارس برجييو إمييليا .فقالت إننا منلك خربة حقيقية تقوم عىل فكرة
التعلمي العام ،وتعمتد عىل ممارساتنا اليومية يف مراكز رعاية الرضع اليت تستقبل األطفال
من سن  3هشور إىل  3سنوات ،ورياض األطفال اليت تستقبل األطفال من سن  6-3سنوات ،إىل
جانب املدارس االبتدائية اليت تستقبل األطفال من سن  11-6سنة وتتبع هنج رجييو إمييليا يف
التعلمي .ولذلك فإننا نتحدث عن نظام للتعلمي العام الذي يستقبل آالف األطفال لك يوم ،ومائت
املعملني وموثيق النشاطات الفنية والطهاة ومساعدهيم .إهنا مدارس حتاول لك يوم أن ختطط
وتنظم طريقهتا اخلاصة يف التعمل.
وقالت مادالينا :إننا سنبخس هذا العمل حقه إذا قلنا إن هذه املدارس تقدم فقط خدمة
تعلميية .فنحن بالتأكيد نقوم مبامرسة تعلميية تتبع مهنجًا معينًا ،لكن هذه املامرسة تقوم
عىل فلسفة مركبة ،ونظرية خاصة يف املعرفة .ونظريتنا يف املعرفة تقوم عىل فكرة أن األطفال
والنساء والرجال مه الذين يصنعون املستقبل ،ويشاركون اآلخرين يف صناعة هذا املستقبل.
لذلك فإننا نرى أن هذه التجربة التعلميية تعد فلسفة خاصة يف التعلمي .إهنا فلسفة تقوم عىل
االسمتاع إىل اآلخرين ،والتواصل معهم ،والنظر إلهيم باحرتام .وتقوم هذه الفلسفة أيضًا عىل
قدرتنا عىل التفكري والعمل ،وهتيئة الفرص اليت تساعد الناس عىل التفكري .وهذا ميثل بالنسبة
لنا أم ً
ال يف املستقبل.
وتابعت مادالينا :مكا ذكرنا من قبل ،فقد بدأت جتربة رجييو إمييليا يف التعلمي بعد احلرب
العاملية الثانية .وإننا نشعر بأن جتربتنا التعلميية اكنت دامئًا قادرة عىل عبور احلدود وجتاوز
الفواصل .وأشارت مادالينا إىل أن فلسفة رجييو إمييليا الرتبوية ليست جمرد أفاكر نظرية،
وإمنا يه واقع يتجسد يف كثري من األشياء واملامرسات ،ورمبا متثل هذه الفلسفة بالنسبة
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لكثري من احلارضين هنا اليوم أم ً
ال يف املستقبل لنا مجيعًا .وعربت عن أملها يف اسمترار
احلوار مع مجيع احلارضين يف هذا املؤمتر ،ووجهت إلهيم دعوة لزيارة رجييو إمييليا .وقدمت
مادالينا للحضور هدية ختامية ،تمتثل يف فيديو يشمتل عىل بعض الرسائل اليت أراد أطفال
رجييو إمييليا توجهيها إىل العامل.

اختتام املؤمتر:
يف ختام املؤمتر ،ألىق الدكتور عيل عاشور اجلعفر ،رئيس اللجنة املنمظة لملؤمتر ،لكمة
أشار فهيا إىل ما قامت به امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية من جهد ،طوال السنوات
الفائتة ،يف مد جسور التواصل مع مؤسسة أطفال رجييو منذ عام  ،2010حيث توالت الزيارات
اليت أفضت إىل عقد اتفاقيات تعاون مشرتك مت خالهلا إعطاء امجلعية حق الرتمجة العربية
لكتهبا .مكا نمظت امجلعية أول مؤمتر عيمل متخصص يف الرشق األوسط حول جتربة رجييو
إمييليا الرتبوية يف عام  ،2012إىل جانب هذا املؤمتر الذي ما اكن له أن يرى النور لوال التربع
اليخس الذي قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العيمل.
وأشار الدكتور عىل اجلعفر إىل أن الكويت قد أصبح هلا امسًا ثابتًا يف مدينة رجييو إمييليا
بإطالق امسها عىل إحدى قاعات مركز لوريس ماالجوزي الدويل الذي حيتضن حلقات دراسية
من خمتلف أحناء العامل ،واكن لدمع وقفية املرحوم عبد البايق النوري ،ودور امجلعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية ،والرشاكة اإلسرتاتيجية اليت متت طوال تلك السنوات ،أثرها البالغ يف
حتقيق وجود هذه القاعة .وقال إن امجلعية بعد لك هذا اجلهد ،أخذت عىل عاتقها مهمة أكرث
أمهية لملرحلة القادمة ،ويه إنشاء ورعاية مدرسة متاكملة للطفولة املبكرة من معر  3هشور
إىل  6سنوات ،تطبق من خالهلا الفلسفة «الرجييوية» يف التعلمي مع عدم إغفال اخلصوصية
الكويتية .وأشار الدكتور عىل اجلعفر إىل األسباب اليت جعلت امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة
العربية تفكر يف هذا املرشوع ،ومهنا:
1 .1أن إصالح التعلمي بدولة الكويت يتطلب جهودًا خارقة ،ولعل وجود واحات من المتزي
مثل هذا املرشوع يه اخلطوة العملية هلذا اإلصالح ،وتكون مدعاة لملدارس األخرى
للسري عىل خطاها.
2 .2ينطلق أسلوب رجييو يف نظرته للطفل عىل أنه طفل لديه االستعداد للتعمل وذلك ملا
يمتزي به من قدرات عقلية وحسية وجمسية ،ومن ََّ
ث فإن هذا النوع من املدارس يركز
عىل تمنية هذه القدرات.
3 .3يشري تعبري «املائة لغة» يف أدبيات رجييو إمييليا إىل اإلماكنيات اهلائلة اليت يمتتع
هبا األطفال ،وطرق اكتساهبم لملعرفة ،ومعليات ابتاكرمه ،ويعتقد بإماكنية حتويلها
ومضاعفهتا من خالل التعاون والتفاعل بني األطفال بعضهم بعضًا ،وبيهنم وبني
البالغني ،لذلك البد من حتفزي األطفال إلبراز تلك اللغات اللفظية وغري اللفظية .وهذه
«اللغات املائة» هلا داللة ثقافية واجمتاعية يف سياقنا الكوييت ،اكحرتام التعددية
الثقافية بأشاكهلا اكفة ،وتعميق مهارات التواصل االجمتايع والعمل امجلايع
واحملبة والسالم بني األطفال .وهذا يتوافق مع الرتبية الثقافية واالجمتاعية اليت
تشلك مهنا املجمتع الكوييت ،مما قد يكون سالحًا مه ً
ام يف طرد بعض املتغريات
السلبية اليت طرأت عىل الكويت مثل العنف وعدم احرتام احلريات ،وهذا أمر يؤكد
أمهية اللجوء إىل الرتبية منذ الصغر لتعديل سلوكيات واجتاهات األفراد مع تعزيز
القمي اإلنسانية اإلجيابية ،وهذا ما تسىع املدرسة الرجييوية إىل حتقيقه من خالل
ما تقدمه من خربات وبراجم تربوية وتعلميية.
4 .4متتلك امجلعية عديد من اخلربات واالتفاقيات مع مؤسسة أطفال رجييو جتعل
التعاون يف إنشاء هذا الرصح الرتبوي أمرًا ميرسًا ،السميا يف اجلانب اخلاص
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باملادة العملية واإلرشاف.
5 .5وجود مؤسسة مستقلة اكمجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية هلا تارخيها
الطويل يف االهمتام بالطفولة العربية بشلك عام ،والكويتية بشلك خاص ،جيعلها
جهة مستقلة ليس هلا أي ارتباط جبهات سياسية أو آراء متطرفة ،ومن مث جتعلها
ذات اجتاه معتدل ومنصف يف نظرته للشأن الرتبوي.
وبعد ذلك عرض الدكتور عيل اجلعفر أمه التوصيات اليت انبثقت عن املؤمتر واليت تمتثل
يف اآليت:
1 .1أمهية تعاون املؤسسات العملية جكامعة الكويت ،واهليئة العامة للتعلمي التطبييق
والتدريب يف نرش الفكر الرتبوي اخلاص برجييو إمييليا ملعملات املستقبل ،حىت
يتسىن إنشاء جيل من املعملات عىل دراية هبذا الفكر تنظريًا وتطبيقًا.
2 .2إعداد املعملات الاليت ال يزلن يف معلهن عىل أسلوب املشاريع وفق الطريقة الرجييوية
من خالل ورش معل يمت إعطاؤها بواسطة خمتصني هبذا الشأن.
3 .3استضافة معرض  The Wonder of Learningليكون قطعة عملية دامئة يف الكويت،
ويمت وضعها يف ماكن عام ميكن زيارته من قبل مجيع املهمتني ،ومثل هذه القطعة
العملية تصبح نقطة االنطالق للتدريب .ولعل أفضل من يستطيع استقبال هذا
املعرض هو مؤسسة الكويت للتقدم العيمل ،ملا متلكه من إماكنيات مادية وإدارية
ومالية وماكنية.
4 .4ترمجة املزيد من الكتب املنشورة من قبل مؤسسة أطفال رجييو ،ومثل هذه الرتمجة
تتطلب دمعًا ماليًا للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية باعتبارها املؤسسة اليت
متلك حق الرتمجة لكتب مؤسسة أطفال رجييو ،وهذا األمر يتأىت وفق خطة عملية
ومعلية لرتمجة هذه الكتب سنويًا .مثل هذه الكتب تصبح رافدًا إضافيًا لملهمتني
هبذا األسلوب العيمل.
ويف ختام لكمته ،وجه الدكتور عىل اجلعفر شكره للجميع عىل احلضور واملشاركة يف هذا
املؤمتر ،ممتنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.
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أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
٭ عقد جملس أمناء شبكة املعلومات العربية الرتبوية (مشعة) اجمتاعه األول لعام 2016
يف فندق جيفينور روتانا يف العامصة اللبنانية بريوت صباح يوم السبت املوافق  19مارس/
آذار  ،2016برائسة الدكتور حسن اإلبراهمي ـ رئيس جملس األمناء ،وحبضور السادة أعضاء
جملس األمناء.
افتتح الدكتور اإلبراهمي االجمتاع مرحبًا حبضور السادة أعضاء جملس األمناء ،وحبضور
األعضاء اجلدد ،مث مت إقرار جدول أمعال االجمتاع ،والتصديق عىل حمرض االجمتاع األخري
بتارخي  2015/11/28وإقراره ،مث انتقل املجمتعون إىل متابعة توصيات االجمتاع السابق،
والنظر يف التقرير الوصيف واملايل عن العام  ،2015ومستجدات استقطاب أعضاء جدد،
ومناقشة الدمع املايل ،وأخريًا تقرر عقد اجمتاع جملس األمناء القادم يوم السبت املوافق 12
نومفرب /ترشين الثاين  2016يف مقر املكتب اإلقليمي لليونسكو يف بريوت.
٭ ُعقد يف مقر امجلعية الكويتية لتقدم
الطفولة العربية صباح يوم األربعاء املوافق
 2016/4/6االجمتاع اخلاص مبرشوع :تقنني

مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال
(النسخة اخلامسة) ،وذلك حبضور لك من:

الدكتور حسن اإلبراهمي ـ رئيس امجلعية،
والسـيد فيصل األستاذ ـ مدير إدارة اخلدمات
االجمتاعية بوزارة الرتبية ،والسيدة مىن
البلويش ـ رئيسة قسم التدريب يف اإلدارة،
والدكتورة فوزية هادي ،واألستاذ الدكتور
صالح مراد املرشفني عىل املرشوع.

بدأ الدكتور اإلبراهمي االجمتاع مرحبًا بالسادة احلضور ،مث تطرق إىل إجنازات امجلعية
واالهمتام باألطفال ورعايهتم منذ دراسة أثر الغزو العرايق عىل الكويت وعىل أطفاهلا ،مرورًا
بدراسة املؤرشات الرتبوية ،ودراسات تقومي ورعاية األطفال وما صاحهبا من إعداد أدوات
بدأت باختبار الكويت املحسي ومقياس وكسلر ألطفال ما قبل املدرسة واملرحلة االبتدائية،
وانهتا ًء مبرشوع مقياس وكسلر لذاكء األطفال (النخسة اخلامسة).
مث حتدثت الدكتورة فوزية هادي أيضًا عن إجنازات امجلعية ...إىل أن بدأ املرشوع املشار
إليه ،وبينت كيف وجدت بعض الصعوبات يف بعض املناطق التعلميية ،من حيث تطبيق
االستطالع التجرييب األول والثاين ،ومن ََّ
ث املطالبة بتفعيل بروتوكول التعاون فميا بني
امجلعية ووزارة الرتبية لتاليف تلك الصعوبات ،وذكرت أن أول بروتوكول مع وزارة الرتبية
اكن يف أثناء وزارة الدكتور يوسف اإلبراهمي.
وأخريًا متت املوافقة عىل تفعيل بروتوكول التعاون بني امجلعية ووزارة الرتبية ،وقد وعد
السيد فيصل األستاذ بأنه س ُيعد اخلطة ومناقشهتا يف االجمتاع القادم.
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