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امللخص:
واالجمتايع  اجلمسي  المنو  جوانب  لتمنية  األساسية  والركزية  الدامع  الروضة  مؤسسة  تعد 
واالنفعايل واملعريف لدى أطفال املرحلة املبكرة من العمر، ونظرًا ألن هؤالء األطفال يمتزيون بطبيعة 
خاصة مفن الرضوري أن تيف مواصفات الروضة بإشباع احتياجاهتم املختلفة يف شىت جوانب المنو. 
الكبرية والصغرية،  املختلفة  للطفل حيث تهسم يف تمنية عضالته  فالروضة تدمع اجلانب اجلمسي 
وكذلك تهسم يف تمنية العديد من القدرات العقلية لديه من خالل توفري العديد من النشاطات واأللعاب. 
مكا تشبع الروضة حاجات اجلانب النفيس لدي الطفل مثل حاجته لألمن واألمان، وتهسم كذلك يف 
قاعات  وخارج  داخل  االجمتاعية  بالنشاطات  قيامه  خالل  من  الطفل  لدى  االجمتايع  اجلانب  تمنية 
الصف. لذا حياول البحث احلايل التعرف عىل مواصفات البيئة الفزييقية للروضة وتقدمي تصور مقرتح 

لتصممي البيئة الفزييقية )الداخلية/ اخلارجية( هلا يف ضوء جوانب المنو لدى األطفال.
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Abstract
Kindergarteners/ Preschoolers are characterized by special/ specific physical, social, 

psychological, and cognitive characteristics. The role of the kindergarten foundations is very 
essential in supporting and developing the various developmental aspects of preschoolers. 
The physical and environmental characteristics of kindergartens should be designed to 
suite/ fulfill the preschoolers’ various developmental aspects. The present study aimed at 
identifying the physical and surrounding environmental characteristics which are required 
for kindergarten foundations in order to meet the various developmental aspects of 
kindergarteners. In light of the identified characteristics, the present study also introduces 
a perspective design for the kindergartens’ physical and environmental requirements to 
achieve their goals.
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املقدمة:
األطفال  رياض  مؤسسات  وتعد  العمر،  مراحل  أمه  من  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعترب 
الركزية األساسية اليت يعمتد علهيا الرتبويون يف تنشئة األطفال منذ نعومة أظافرمه، وتقدم 
مؤسسات الطفولة الرتبية للطفل هبدف تمنية إماكنياته وقدراته ومهاراته يف خمتلف جوانب 
المنو، ويه الوسيط األسايس الرتباط الطفل باملؤسسات التعلميية يف مرحلة المنو التالية، 

مكا أهنا تعد مبثابة حلقة وصل بني الطفل واملجمتع اخلاريج.

ويف السابق اكن ينظر إىل مؤسسات الروضة من وجهة نظر حتد من التأثري اإلجيايب 
هلا عىل منو الطفل، وقد مت إنشاء أول روضة رمسية لألطفال يف الواليات املتحدة عام )1873( 
بغرض هتيئة الطفل لالخنراط يف املجمتع بشلك حصيح، مث تغريت تلك النظرة ليصبح هدف 
تلك املؤسسة الرتبوية تعلمي الفضائل األخالقية لألطفال يف األحياء الفقرية، مث تغريت تلك 
النظرة مرة أخرى حيث حتددت أهداف الروضة يف مساعدة األطفال الصغار لالنتقال جسديًا، 

 .(Gayle-Evans, 2004) واجمتاعيًا، وعاطفيًا، ومعرفيًا، بهسولة ملرحلة التعلمي االبتدايئ

حيوية  األكرث  املراحل  من  تعترب  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  أن  عىل  الرتبويون  اتفق  وقد 
عاطفيًا وجسديًا وتربويًا للمنو، والطفل ليس هيلع الذهاب إىل الروضة فقط ملجرد أن يوجد 
جيدة  فرصة  األطفال  رياض  الطفل مبؤسسة  يعد حضور  أن  ولكن جيب  تعلميية،  بيئة  يف 
للعب والتفاعل مع أقرانه يف بيئة تمتزي باخلصائص الرتبوية املناسبة والرثية باأللعاب لدمع 

 . )Fetting & Kevin, 2006) اجلوانب التمنوية لديه

وأشار العديد من الباحثني يف جمال الرتبية وعمل النفس إىل أن البيئة اخلارجية تعد 
نظامًا بيئيًا معقدًا يؤثر عىل المنو اإلنساين، فقد أكد برونفرننر Bronfenbrenner عامل 
البيئة الهشري عىل وجود مؤثرات بيئية معقدة تؤثر عىل منو الطفل، حيث أشار إىل أن لك نظام 
بييئ ميارس تأثريه بصورة أو أخرى عىل المنو عرب منوذج بييئ حمدد، وهذا المنوذج قد 
يكون يف األرسة أو الروضة أو املجمتع احمليط باإلضافة إىل العنارص االجمتاعية والثقافية، 
مكا توصلت عديد من الدراسات إىل وجود تأثري للبيئة الفزييقية عىل تمنية جوانب المنو 
 (Pang, 1999; Stankovic, Milojkovic & املختلفة املعرفية، والنفسية، واالجمتاعية للطفل

 Tanic, 2006).

وتعد مؤسسات رياض األطفال من أمه املؤثرات البيئية عىل تمنية جوانب المنو املختلفة 
لدى الطفل، وتنبثق أمهيهتا مما تقدمه من فرص تربوية تعلميية متعددة، واليت تمتزي بشلك 
واحض معا تقدمه البيئة األرسية لألطفال يف هذه املرحلة، وقد يرجع هذا إىل مواصفات البيئة 
الرتبوية يف الروضة، مكا تعترب تلك املؤسسات ذات أمهية كربى عىل تمنية وصقل مهارات 
الطفل املختلفة، مما أدى إىل اعتبار إحلاق الطفل هبا إلزاميًا ورضوريًا لبداية مراحل السمل 
التعليمي يف بعض الدول مثل السويد، واليت تؤكد عىل أمهية العناية بالطفل يف هذه املرحلة 

العمرية املبكرة )بدر، 1995(.

وُيعد بناء أي مؤسسة تعلميية أوىل اخلطوات املهمة يف الرتبية املوجهة أو الرمسية للطفل، 
وفهيا يمت حتديد شلك املبىن، وعالقته مع الطبيعة، واألضواء، واملواد، واأللوان اليت توفر املدخالت 
التعلميية املهمة لألطفال، وقد اختلفت اآلراء حول مبىن الروضة باختالف النظريات االجمتاعية 
والفلسفية والرتبوية واملعامرية، وأدى هذا االختالف إىل بناء مؤسسات لرياض األطفال خمتلفة 
األشاكل واألجحام، وذلك استنادًا إىل اخليال اإلبدايع، والتصممي، واألساس الرصني، والنظريات 

.)Scoditti, Clavica, & Caroli, 2011( الفلسفية إىل غري ذلك من األسس املختلفة

وبناًء عىل ما سبق جند أنه جيب هتيئة البيئة احمليطة للطفل لتمنية مجيع جوانب المنو 
لديه، وميكننا القول بأن الرتبية يف الطفولة املبكرة هتدف إىل حتقيق المنو املتاكمل للطفل 
املختلفة اجلمسية،  الخشصية  التوازن يف منو جوانب  املسامهة يف حتقيق  إىل  باإلضافة 
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الطفل حنو  دافعية  تمنو  العمر  من  املرحلة  تلك  ويف  له،  واالجمتاعية  والنفسية،  والعقلية، 
الفرتة،  إما بصورة سلبية أو إجيابية، وذلك تبعًا ملا يتعرض له خالل تلك  التعمل والتعلمي 
ولذلك تعد مؤسسات رياض األطفال من املؤثرات اهلامة واألساسية يف تمنية تلك الدوافع لدى 
الطفل؛ ولذا وجب هتيئة بيئة الروضة طبقًا لملواصفات السلمية الالزمة لمنو الطفل الشامل 

واملتوازن. 

مشكلة البحث:
إن مثة موقفًا مضنيًا يف الكثري من البحوث النفسية واألنرثوبولوجية حيث يمت النظر 
ومعاونهيا  روش  من  لك  أشارت  املقابل  ويف  حدة،  عىل  لك  احمليطة  والبيئة  األفراد  إىل 
)Rosch & her collaborator( إىل أن البيئة احمليطة سوف تكون مصنفة إىل فائت ميكن 
فهمها إذا اكن العامل غري منظم متامًا، ومع ذلك فإن مكونات البيئة احمليطة تعكس مواصفات 
العامل احلقييق اللكي، وبشلك أو آخر ليست لك مزجي ممكن من مكونات البيئة احمليطة ميكن 
أن تعيط لنا صفات تعزى إىل أشياء بعيهنا، ومبعين أكرث حتديدًا أشارت روش ومعاونوها 
إىل أن العامل حيتوي عىل »أشياء منفصلة جوهريًا« بداًل من احملفزات عىل سلسلة متصلة 
)ورد يف: Pazer, 1992: 18(. ويويح ما أشارت إليه روش وزمالؤها إىل أن البيئة الفزييقية 
احمليطة قد حتتوي عىل عديد من املكونات واألشياء دون أن يكون بيهنا أي ترابط جوهري 
أو أسايس، ولكن الوضع خمتلف بالنسبة لرياض األطفال، حيث جيب أن حتتوي بيئهتا عىل 

مواد وأشياء ذات صلة وترابط لتكون ذات معىن بالنسبة لألطفال. 

باختالف  ختتلف  فردية  معاٍن  له  يكون  قد  احمليطة  الفزييقية  بالبيئة  اإلحساس  إن 
ُيْعَزى  األطفال، وعىل الرمغ من ذلك فإن هناك تشاهبًا يف أهدافهم وأفاكرمه، وهذا التشابه 
إىل طبيعهتم البرشية، ومنو العالقات االجمتاعية بيهنم، وفهم لك مهنم لملجمتع، وللطبيعة، 
وللبيئة احمليطة، وهلذا فإن حاجتنا لالهمتام بالبيئة الفزييقية يزداد مبرور الوقت، وميكن 
القول بأنه ما زال االهمتام بدراسة تلك البيئة وعالقهتا بالطفل غري اكٍف وغري مساٍو بقدر 

.)Aucoin, 2011( أمهيته

وأشارت الدراسات إىل أن منو اجلوانب اجلمسية والنفسية واالجمتاعية واملعرفية يتوقف 
عىل جودة الوقت الذي يقضيه األطفال بالروضة، وتمتثل جودة الوقت يف إماكنات ومواصفات 
البيئة الفزييقية مبحيط الروضة، واليت جيب أن تعمل عىل إشباع احتياجات ومتطلبات المنو 

.)Stankovic, Milojkovic & Tanic, 2006( لألطفال يف هذه املرحلة املبكرة من العمر

وطبقًا للعديد من الدراسات، وجد أن األطفال يظهرون مستويات عالية من املهارة املعرفية 
عىل  وحتتوي  والنظام  األمن  توفر  اليت  التعلميية  املؤسسات  يف  عالية  اجمتاعية  وكفاءة 
التعمل عىل أساس تشابه  التجهزيات واملواد، ويمت فهيا تنظمي مراكز  مجموعة متنوعة من 
املوارد والنشاطات مقارنة باألطفال الذين تفتقر براجمهم املدرسية هلذه اجلوانب )ورد يف: 

الشافيع، 2004: 22-21(.

فقد  كبرية،  بدرجة  الفزييقية احمليطة  بالبيئة  الصغار  لألطفال  المنو اجلمسي  ويتأثر 
األطفال  بدانة  زادت  قد  أنه  إىل   )Cummins & Jackson, 2001( أشار كوميزن وجاكسون 
املشلكة  أن هذه  بالذكر  املاضيني، ومن اجلدير  العقدين  الصدر بشلك مأساوي يف  وأمراض 
تتفامق بسبب عوامل أو مواصفات البيئة العمرانية احلديثة، وباإلضافة إىل ذلك فإن اخنفاض 
أعداد إصابة األطفال ترتبط مبارشة باختاذ تدابري األمن والسالمة لبناء املساكن والتخطيط 

املجمتيع والطريق.

ويعد البناء اخلاطئ أو الصيانة املهملة يه األسباب األساسية حلدوث األخطار الفزييقية 
يف املنازل واملدارس، وقد يؤدي هذا النوع من البناء إىل وجود عيوب تزيد من احمتال املخاطر 
املادية واحلرائق، واليت تزيد من خطر السقوط واحلروق وإصابات أخرى متنوعة لألطفال، 
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مكا تؤدي تلك العيوب املادية يف البناء إىل عدم كفاية الهتوية وترامك الرطوبة، مما يهسم 
يف زيادة العوامل البيئية املسببة ألمراض الصدر مكا حيدث يف املنازل، وإن املباين املغلقة 
بإحاكم ميكن أن تؤدي إىل ترامك االحرتاق من املنتجات )مثل أول أكسيد الكربون ومركبات 
أكسيد النيرتوجني( وخصوصًا عندما تستخدم مواقد الطبخ أو الغاز ومدافئ الوقود للتدفئة 
يف بعض البالد الباردة، أما بالنسبة للروضة فقد أشارت الدراسات السابقة إىل أمهية دراسة 
التأثريات  التعرف عىل  لدوره اهلام يف  ملا  الروضة بشلك خاص  التخطيط املاكين لتصممي 
  (Cummins & Jackson, البيئية لملؤسسات التعلميية يف تربية طفل مرحلة ما قبل املدرسة

2001; Larson, Greenfield & Land, 1990).

ومما ال شك فيه أن النشاط والعمل يف هذه املرحلة العمرية املبكرة حيتاج إىل مؤسسة 
ذات طبيعة خاصة تهسم يف تمنية مجيع قدرات ومهارات الطفل، سواء من اجلانب اجلمسي 
فهيا  يؤدي  واسعة  مساحات  توفر  خالل  من  والصغرية  الكبرية  املختلفة  عضالته  وتمنية 
العقلية،  القدرات  العقيل وتمنية عديد من  أو اجلانب  تامة،  املختلفة حبرية  األلعاب  األطفال 
وذلك بتوفري العديد من النشاطات واأللعاب املتنوعة، واليت حتتاج إىل مساحة مناسبة يتحرك 
فهيا الطفل لينتيق ما يناسبه من وسائل وأدوات وألعاب، أو اجلانب النفيس وشعور الطفل 
باألمان والراحة والمطأنينة الذي يبدأ لديه من خالل مشاهدة التصممي اخلاريج والرسومات 
املختلفة ذات األلوان املهبجة املرسومة عىل اجلدران اخلارجية للروضة، باإلضافة إىل املشاعر 
اإلجيابية اليت يكتسهبا من التصممي الداخيل لملبىن، مكا تهسم الروضة يف تمنية اجلوانب 
االجمتاعية للطفل اليت تمتثل يف اكتسابه لملهارات االجمتاعية من خالل قيامه بالنشاطات 
الصفية وغري الصفية مما ميكنه من إقامة شبكة عالقات اجمتاعية ناحجة مع احمليطني ببيئة 
الروضة االجمتاعية، ومجمل القول فإن تنظمي بيئة الروضة الفزييقية تهسم بفعالية يف جناح 

تربية الطفل. 

ومع اهمتام الباحثني بدور مؤسسات رياض األطفال يف تمنية العديد من قدرات الطفل 
ومهاراته وتأثريها عىل اجلوانب التمنوية املختلفة له، ومهنا اجلمسية، واحلركية، والعقلية، 
والنفسية االجمتاعية، واليت تلعب إىل حد بعيد يف هتيئة الطفل للتعلمي املستقبيل أدى ذلك 
للروضة، ومن منطلق االهمتام بتمنية قدرات  الفزييقية  البيئة  إىل رضورة االهمتام بهتيئة 

ومهارات الطفل املختلفة فإن البحث احلايل حياول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما مواصفات البيئة الفزييقية املناسبة للروضة يف ضوء متطلبات المنو »اجلمسي . 1
واحلريك واحلايس، واملعريف، والنفيس االجمتايع« لدى الطفل؟

ما التصور املقرتح لتصممي البيئة الفزييقية )الداخلية واخلارجية( املناسبة بالروضة؟. 2

أهمية البحث:
إن صلة الناس وتأثرمه باملاكن هو أحد املوضوعات احلديثة اليت يستقصهيا عمل النفس 
البييئ Environmental Psychology، ويؤكد هذا العمل عىل أن إحساسنا باملاكن يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بإدراكنا لذواتنا، مكا أن عملاء النفس البيئيني يتناولون مفاهمي مثل املساحة 
البيئية مثل احلرارة والضوء وربطها لكها  العوامل  Personal Space، وتأثري  الخشصية 

بالعوامل الداخلية بالتعمل )خطاب، وعرفات، 1993(.

ومن منطلق فكرة أن التعمل يف مرحلة ما قبل املدرسة يعمتد عىل النشاط واحلركة والعمل 
تعمل  اليت  واملهمة  األساسية  والركزية  الدامع  يه  األطفال  رياض  مؤسسات  تعد  املسمتر، 
عىل تمنية جوانب المنو املختلفة لدى طفل هذه املرحلة حيث إن منوه له طبيعته اخلاصة، 
تيف  أن  جيب  الروضة  فإن  لديه،  املختلفة  المنو  جوانب  يف  التاكمل  حتقيق  ألمهية  ونظرًا 
مواصفاهتا إلشباع احتياجاته، ولذلك حياول البحث احلايل التعرف عىل املواصفات املناسبة 
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للبيئة الفزييقية للروضة يف ضوء جوانب المنو لدى الطفل، وذلك من خالل مراجعة وحفص 
البحوث والدراسات السابقة واألدبيات يف هذا املجال الستنباط تلك املواصفات مبا يتناسب 

مع حاجات ومتطلبات طفل هذه املرحلة املبكرة من العمر.

له  األطفال  احتياجات  ضوء  يف  للروضة  الفزييقية  البيئة  مواصفات  عىل  التعرف  إن 
أمهيته اخلاصة يف منو الطفل الطبييع واملتوازن، وذلك ألن املواصفات اخلاصة بالروضة قد 
ال تتحقق يف بايق األماكن األخرى اليت قد يوجد فهيا الطفل مبا يف هذا املزنل أو أماكن التزنه 
  (Scoditti, Clavica, املختلفة أو غريها، ويف هذا السياق أشار سكودييت وكالفياك واكرويل
(Caroli, 2011 & إىل أن املواصفات اخلاصة بالبيائت األخرى وخاصة املفتوحة مهنا خارج 
نطاق الروضة تقع حتت طائلة الترشيعات املختلفة لقوانني الدول، وهلذا فقد تكون مواصفات 
تلك البيائت ال تتناسب مع متطلبات الطفولة املبكرة، وهذا يزيد من أمهية بيئة الروضة اليت 
املدرسة حىت ميكن  قبل  ما  لطفل  العمرية  للخصائص  املناسبة  باملواصفات  تتسم  أن  جيب 

إشباع حاجاته املختلفة. 

وتمكن أمهية البحث احلايل يف حماولة حتديد ووضع تصور مقرتح لملواصفات اخلاصة 
واالنفعالية،  والعقلية،  »اجلمسية،  للطفل  الشاملة  االحتياجات  مع  تتناسب  الروضة  ملبىن 

واالجمتاعية«. 

وانطالقًا من أمهية االهمتام مبؤسسات رياض األطفال، وخاصة األهلية ألهنا تقدم الرعاية 
والتعلمي ألطفال تلك املرحلة من أرس ذوي مستوى اقتصادي متوسط ومنخفض، حياول البحث 
احلايل التعرف عىل مواصفات البيئة الفزييقية ملؤسسات رياض األطفال بناًء عىل احتياجات 
األطفال اجلمسية والعقلية والنفسية االجمتاعية ومما يهسم يف توفري تلك املواصفات مجليع 

املسؤولني املولكني بإنشاء روضات أطفال مناسبة خلصائص منو الطفل.

أهداف البحث: هيدف إىل اآليت:

المنو . 1 متطلبات  للروضة يف ضوء  املناسبة  الفزييقية  البيئة  مواصفات  عىل  التعرف 
»اجلمسي واحلريك واحلايس، واملعريف، والنفيس االجمتايع« لدى الطفل.

تصممي تصور مقرتح للبيئة الفزييقية )الداخلية/ اخلارجية( املناسبة بالروضة.. 2

مصطلحات البحث:
 : Physical Environment  البيئة الفيزيقية

»اهلواء  Environment بأهنا  البيئة   )Cambridge, 2010( قاموس اكمربيدج  يعرف 
واحليوانات  األفراد  من  احمليطة  احلية  الاكئنات  عىل  مجيعًا  وتأثريها  واألرض  واملاء 
والنباتات«، أما لكمة فزييقية Physical فهي تشري إىل املكونات املادية اليت ميكن أن ترى أو 

تملس بالبيئة وتكون مرتبطة بقوانني الطبيعة.

البيئة   Public Health England الربيطانية«  العامة  الصحة  »منمظة  وتعرف 
الفزييقية »املادية/ الفزييائية« بأهنا »يه الظروف املادية واململوسة اليت نعيش فهيا، 
وتمشل عدة أنواع: أواًل- البيئة الطبيعية وتعين اهلواء والضوضاء واملياه واملساحات 
اخلرضاء، ثانيًا - البيئة البنائية وتعين املنازل والطرق وأنمظة النقل واملباين والبنية 
ثالثًا-  واخلارجية(،  الداخلية  البيئة  مكونات  البنائية  البيئة  ذلك تمشل  )وعيل  التحتية 
والفرعية  اللكية  لملجمتعات  الثقافية  واالجمتاعية  االقتصادية  االجمتاعية  اخلصائص 

.)Public Health England, 2014( »اليت نعيش فهيا

الفزييقية عىل وجه عام وتعريفها يف املجال الرتبوي، ويقصد  البيئة  وخيتلف تعريف 
وجعلها  )فزييقيًا(  الصف  بيئة  هتيئة  »معلية  بأهنا  الدرايس  الصف  يف  الفزييقية  بالبيئة 
مرحية ومهبجة وتزويدها باملواد واألدوات واألجهزة امليرسة للتعمل« )عبدالعال، 2006: 235(.
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أما باجن )Pang, 1999( فيشري إىل أن البيئة الفزييقية يف رياض األطفال تمشل الديكور 
واملصادر املختلفة بالروضة، باإلضافة إىل األدوات أو األلعاب التعلميية ومواصفاهتا ومكيهتا 
وطريقة عرضها وتنظميها لألطفال، وذلك من خالل تقسمي وتنظمي املساحات املختلفة بالقاعة 
الصفية، حبيث حتتوي عدد من األطفال تبعًا لرغبهتم يف اللعب من خالل مجموعات اللعب 
والهتوية،  الصوت  وأجهزة  واحلرارة  الضوء  بأهنا   )2006 العال،  )عبد  وحددهتا  املختلفة. 

 .)U( وتنظمي املقاعد والطاوالت عىل شلك حرف

وعىل ما سبق ميكن تعريف البيئة الفزييقية بأهنا »الظروف املادية للروضة الداخلية/ 
واخلارجية اليت يتعامل معها أو يراها ويالحظها أطفال الروضة، واليت تضم العديد من العوامل 
الفزييائية مثل: الضوء، واهلواء، والضوضاء، واأللوان، واألدوات، واأللعاب، والوسائل وطرق 
تنظميها، واألثاث، واملساحات املتاحة املستخدمة واملرئية، واملساحات اخلرضاء وغريها من 

املكونات الفزييقية املتوافرة بالروضة«.

:Kindergarten  رياض األطفال

إن مدلوالت املصطلحات املستخدمة لإلشارة إىل املؤسسات اليت تقدم الرعاية لألطفال 
بعض  يف   Preschool مصطلح  يستخدم  املثال  سبيل  فعىل  آخر  إىل  جممتع  من  ختتلف 
املجمتعات الربيطانية للتعبري عن مؤسسات الرعاية اليت يلتحق هبا األطفال من سن أقل أو 
 Reception Classes أكرب من 5 سنوات، وهناك مصطلح آخر يستخدم داخل بريطانيا وهو
وهو يطلق عىل املؤسسات اليت تقدم الرعاية لألطفال أكرب من 4 سنوات، والبعض اآلخر من 
املجمتعات اإلجنلزيية يطلق مصطلح Kindergarten مبعان خمتلفة فبعضها يطلقها عىل 
املؤسسات اليت ترىع الطفل من سن 3: 6، سنوات والبعض اآلخر يطلقها عىل املؤسسات اليت 

.)Katz & Chard, 2000( ترىع األطفال من 4: 6 سنوات

من  خيتلف  لألطفال  الرعاية  تقدم  اليت  املبكرة  الطفولة  مؤسسات  مصطلح  فإن  وهبذا 
جممتع إىل آخر داخل املجمتع الواحد، ويشري البحث احلايل إىل تلك املؤسسات مبصطلح 
الرعاية  تقدم  اليت  االجمتاعية  املؤسسة  »تلك  بأهنا  تعريفها  ميكن  واليت  األطفال،  رياض 

الهنارية لألطفال من سن 3: 6 سنوات«.

 :Development  النمو

االجمتاعية،  اإلنسانية،  العلوم  من  لعدد  املشرتكة  املوضوعات  من  اإلنساين  المنو  يعد 
والبيولوجية الفزييائية وتمشل عمل النفس، واالجمتاع، واألنرثوبولوجيا، واألجنة، والوراثة، 
والطب، وعمل النفس يقف بني تلك العلوم املختلفة لمتزيه بني هذه العلوم يف تناول تلك الظاهرة، 
 Developmental وأنشأ فرعًا منه خيتص بدراسة عمل نفس المنو أو عمل النفس االرتقايئ
Psychology، ويعد عمل نفس المنو هو الفرع الذي هيمت بدراسة الفرد من املهد إىل اللحد، 
وهيمت هذا العمل بدراسة مجيع جوانب الخشصية ومهنا: اجلمسية، واملعرفية، واالنفعالية، 

واالجمتاعية )صادق، وأبو حطب، 1999؛ بدير، 2007(. 

وقد اهمت العديد من الباحثني جبوانب المنو املختلفة، وقد ركز الكثري مهنم عىل تأثري 
البيئة احمليطة عىل اجلوانب المنائية املختلفة للطفل، فعىل سبيل املثال: يف املجال املعريف 
واالجمتايع ركز الباحثون عىل فكرة أن األطفال يتعملون أفضل من خالل النشاطات املسمترة 
يف التعامل مع املكونات البيئية ويطبقون ما يتعملونه للوصول إىل فهم العامل احمليط، ومن 
خالل تعاملهم مع املثريات البيئية يتعملون طرقًا جديدة من السلوكيات، وقد أكد بياجيه عىل 
االرتباط الوثيق بني المنو املعريف واحلايس واحلريك من خالل التفاعل املبارش مع البيئة 
احمليطة حىت يمتكن الطفل من فهم األشياء واألحداث احمليطة )واطسون، وليندجرين، 2004(.

وتهسم البيئة الفزييقية احمليطة بالطفل يف دمع اجلوانب االجمتاعية الثقافية إىل حد 
الفزييقية اخلارجية عىل  للبيئة  )Aucoin, 2011( إىل وجود تأثري  بعيد، فقد أشار أوكوين 
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أدوات  لبعض  األطفال  واستخدام  اخلاريج  اللعب  يساعد  فقد  لألطفال،  االجمتايع  اجلانب 
اللعب املختلفة القيام باأللعاب اليت حتايك األحداث اليت تقع مبجمتعهم مثل اللعب بأدوات 
بلعب  األطفال  فهيا  يقوم  اليت  األلعاب  من  وغريها  احلروب  أحداث  بعض  ومتثيل  اجلنود 

األدوار املشاهبة لطبيعة احلياة اخلارجية احمليطة باملجمتع.

املختلفة  مكوناهتا  والتأكيد عىل  البيئة احمليطة وجتهزيها  إعداد  فإن  ذلك  وبناًء عىل 
قد ختتلف من جممتع إىل آخر، بناًء عىل شلك احلياة العامة يف املجمتع الذي تنيمت إليه 
الروضة، وهذا ال يستبعد ألي شلك من األشاكل أمهية توافر الرشوط العامة لتجهزيات الروضة 

املناسبة للجوانب المنائية لألطفال.

وميكن تعريف المنو بأنه »التطور والتمنية يف عديد من جماالت الخشصية مهنا اجلمسية 
واحلركية واحلسية واملعرفية والنفسية االجمتاعية«. 

الدراسات السابقة:
دراسة الرسون وجرينفيلد والند  )Larson, Greenfield & Land, 1990(: وهتدف 
قبل  ما  مرحلة  فيينا يف  األطفال مبدينة  وسلوكيات  الفزييقية  البيئة  مواصفات  دراسة  إىل 
املدرسة، وتكونت العينة من )24( طفل ترتاوح أمعارمه بني 3: 6 سنوات من ثالث روضات 
يف فيينا، وقد مت استخدام املالحظة كوسيلة مجلع البيانات، وأظهرت النتاجئ وجود عالقة 
دالة إحصائيًا بني اللعب املعقد ولك من جحم مجموعة اللعب، ودرجة االندماج باللعب، وتأثري 
الشعور بالسعادة أثناء اللعب وطول الفرتة اليت يقضهيا الطفل يف اللعب، مكا أثبتت الدراسة 
وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 0.05 بني متوسطات نصيب الطفل يف 
املساحة الداخلية بالنسبة حلجم الروضة )روضة 1: روضة 2: روضة 3( )0.92 :0.21 :0.62( 
لصاحل روضة 2، وعىل الرمغ من أن تلك الثالث روضات عينة الدراسة اكنت مزدمحة إال أن 
الدراسة توصلت إىل أن التصممي املعامري لتلك الروضات يمتزي بزيادة عدد القاعات هبا، مما 

اكن له تأثري فعال عىل توقف لعب األطفال.

دراسة ألوري )Lowry, 1993(: وهتدف إىل التحقق من احلاجة للخصوصية االجمتاعية 
للطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، وتكونت العينة من أطفال الروضة ممن ترتاوح أمعارمه بني 3: 5 
سنوات امللتحقني باثنني من مراكز الطفولة املبكرة، وهذان املركزان خمتلفان يف نوع املساحات 
اخلاصة واملتوافرة للعب االجمتايع لألطفال، وكال املركزين )1، و2( لديه مساحة داخلية قياس 
30×30، واملركز 1 تمتزي فيه تلك املساحة بأهنا حمددة داخليًا أو مغلقة، أما مثيلهتا يف املركز 
2 فهي مساحة مفتوحة عىل الطبيعة »غري مغلقة«، ومت االعمتاد عىل أسلوب املالحظة لألطفال 
باستخدام اكمريا فيديو أثناء اللعب احلر بتلك املساحات بكال املركزين ملدة ثالثة أيام متتالية، 
لألطفال  والتفاعيل(  )الفردي،  االجمتايع  اللعب  أشاكل  بني  التباين  مقدار  التعرف عىل  ومت 
يف تلك املساحات )مغلقة، ومفتوحة( باملركزين باختالف النوع االجمتايع، ومت إجراء دراسة 
استطالعية لتحديد إجراءات عينات الوقت ملالحظة األطفال، ومن املعاجلات اإلحصائية اليت 
استخدمهتا الدراسة املتوسطات واالحنرافات املعيارية واختبار t-test، وتوصلت النتاجئ إىل 
أن البنات يف كال املركزين قد فضلن اللعب داخل القاعات أو املساحات املغلقة مقارنة بأقراهنن 
من الذكور، مكا أن البنات يف مركز )1( استخدمن أكرث األماكن املغلقة لتنفيذ اللعب الفردي 
وامجلايع، أما يف املركز)2( فقد اتضح أن البنات استخدمن كال النوعني من املساحات )املغلقة 
واملفتوحة( عىل حد سواء للعب الفردي وامجلايع، بيمنا اكن هناك ميول لألطفال الذكور للعب 

يف األماكن املغلقة حيث اتمست كثافة الفصول بأهنا أكرب. 

يف  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتاجئ  عرضت  حيث   :)Pang, 1999( باجن  دراسة 
جمال الرتبية وعمل النفس، واليت أكدت عىل فعالية تأثري البيئة جبميع تعقيداهتا عىل المنو 
النشطة واألكرث مالءمة لألطفال، مما يعمل  البيئة  اإلنساين، وذلك من خالل توفري وهتيئة 
عىل تدعمي المنو االجمتايع بصورة مشولية أو جزئية، ومت التأكيد عىل ثالثة جماالت خللق 
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البيئة عىل  تأثري   )1( العمر، ويه:  من  املبكرة  املرحلة  باجلودة ألطفال  تتسم  تعلميية  بيئة 
المنو االجمتايع، )2( ابتاكر وتوفري التنظميات البيئية الفزييقية، و)3( هتيئة البيئة النفسية. 
املساحات واألدوات اخلاصة  آمنة وحصية وممتعة، وترتيب  بيئة  اإلعداد اجلمسي  ويمشل 
رياض  العام يف  النفيس  واجلو  الخشصية  العالقات  النفسية  بالبيئة  ويقصد  بالنشاطات، 
الرئيسية  املدرسة، ومن مكوناته  قبل  ما  األكرث أمهية يف مرحلة  يعد  األطفال وهذا اجلانب 
الدراسة  أكدت  مكا  األقران،  بني  واحملبة  الرعاية  جو  وإنشاء  واألطفال،  املعمل  بني  التفاعل 
البيئة احمليطة بالطفل تنبثق من أمهية المنو االجمتايع له، وأوحضت أن  عىل أن أمهية 
األفراد  وعدد  لألرسة،  واالقتصادي  االجمتايع  الوضع  اجلانب  هذا  البيئة عىل  مؤثرات  من 

احمليطني باإلضافة إىل طريقة التفاعل وأساليب التعلمي. 

دراسة الشريع والغربللي )2001(: وهدفت إىل التعرف عىل دور مبىن الروضة يف تفعيل 
الدراسة عىل أمهية رأي املعملات الاليت يتعاملن مبارشة مع األطفال  أنشطهتا، وقد ركزت 
يف العملية الرتبوية وتستخدم أنشطة الروضة املختلفة، وتكونت العينة من 300 معملة من 
املناطق التعلميية امخلس يف دولة الكويت، واعمتدت الدراسة يف مجع البيانات عىل استبانة 
للبيانات،  اإلحصائية  لملعاجلات  التكرارات  استخدام  ومت  للروضة،  املدريس  املبين  تقومي 
وأوحضت الدراسة إجيابيات وسلبيات املبين املدريس يف أربعة جوانب "املوقع، والتخطيط، 

والتنظمي، واليحص" يف لك منطقة تعلميية. 

النظم  الطرق يف  وتركز عىل عرض بعض   :)Chatterjee, 2005( دراسة تشاتيرجي 
)1957( باالستناد إىل  بالتفصيل يف ضوء تقومي ورنر  الفرد  املعارصة ملختلف جوانب منو 
االهمتام  التحديد  وجه  عىل  البيائت،  يف  األطفال  بدراسة  واخلاصة  التجريبية  الدراسات 
يف  لألطفال  واألفعال  اخلربات  بني  املتبادلة  العالقات  دراسة  إىل  تقودنا  اليت  بالمشولية 
بيائهتم، هبدف توضيح الطرق املختلفة لتقومي جوانب عدة خاصة مبواصفات البيئة، ومن 
مث التعرف عىل العالقات بيهنم، ومت استعراض ثالث مجموعات من الدراسات، أواًل- دراسة 
الوظيفية  وآثارها  األطفال  وعالقهتا خبربات  البيئة احمليطة  ملكونات  الفزييقية  املواصفات 
الخشصية  املادية ومسات  البيئة  مكونات  بني  العالقات  ثانيًا-  االجمتايع.  النوع  باختالف 
ومهنا )جتربة الطفل يف البيئة مع األخشاص احمليطني(، وثالثًا- اهمت بدراسة العالقات بني 
البيئة املادية والتفاعل واجلوانب الثقافية االجمتاعية )تأثريات البيئة املفتوحة واملغلقة عىل 
األطفال وأرسمه(. وبينت الدراسة وجود ضغوط عدة تؤدي بهسولة إىل بعض املشكالت مما 
تطبيق  من خالل  املشلكة  تلك  إىل  تؤدي  اليت  األجزاء  لفهم  تقومي  تقنيات  إىل خلق  يدفعنا 
املعاجلات اإلحصائية الالزمة وذلك حىت نمتكن من التوصل إىل دراسة مثالية )حممكة( هتدف 
إىل دراسة العالقة بني ثالثة عوامل )الطفل، والقامئان بالرعاية، والوالدان( ومواصفات البيئة 
الكبرية  األمهية  الدراسة  بينت  وقد  االجمتاعية(.  والثقافة  املتبادلة،  والعالقات  )الفزييقية، 
للبحوث التجريبية البيئية اليت تعمل عىل دراسة أنواع العالقات املتبادلة بني خصائص منو 

األطفال، البيئة والنظم اليت ينيمت هلا.

 Stankovic, Milojkovic & Tanic,( وتانيك  وميلوجكوفيك  ستانوكوفيك  دراسة 
2006(: وهتدف إىل تأسيس نظم ووضع مواصفات خاصة بتقومي مرافق مؤسسات ما قبل 
البيئة احمليطة عىل اجلانب  املدرسة، مكا هتدف إىل التعرف عىل تأثري مواصفات تصممي 
النفيس لألطفال، حيث تناولت تلك الدراسة تأثري نظام البيئة الفزييقية عىل العمليات املعرفية 
والسلوكية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط إجيايب بني 
البيئة  يف  املواد  وجتسيد  تنظمي  جودة  يف  يمتثل  الذي  املعامري  التصممي  )جودة(  نوعية 

الفزييقية، واجلوانب التمنوية لألطفال.

دراسة موور وسيجياما )Moore & Sugiyama, 2007(: وهتدف إىل تلخيص سلسلة 
من الدراسات اليت أجريت الختبار فاعلية ومصداقية مقياس جديد هبدف تقومي مراكز الطفولة 
املبكرة )مثل مراكز رعاية األطفال ودور احلضانة، ورياض األطفال، وما شابه ذلك(، ومت تقومي 
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مرافق البيئة املادية لتلك املؤسسات مثل احلجم، والكثافة، ونوع اخلطة، وإعدادات النشاطات 
ذات الصلة يف التمنية املعرفية واالجمتاعية لألطفال، وذلك عىل الرمغ من وجود عدد من األدوات 
 Children’s الفزييقية لألطفال  البيئة  أماكن رعاية األطفال، ومهنا مقياس تصنيف  لتقومي 
لتقومي  أول مقياس  يعترب  )Physical Environments Rating Scale )CPERS( حيث 
البيئة الفزييقية من بيائت الطفولة املبكرة، وتلخص هذه الورقة اخللفية، والتنظمي، وحمتوى 
حول  أجريت  اليت  الدراسات  من  سلسلة  ونتاجئ  بأساليب  اخلاصة  والتقارير   ،)CPERS(
فاعلية ومصداقية البحوث يف إطار الدراسة بني عايم 1997 و2003. ويستند اجلدول اجلديد 
الدولية  واملعايري  البحوث  ونتاجئ  واألدبيات  التفاعلية  البنائية  النظرية  الدراسة عىل  هبذه 
ملرحلة ما قبل املدرسة واآلراء الرائدة لملربني األوروبيني، وأشارت النتاجئ إىل ارتفاع نسبة 
النظري  البحث  من  لك  فائدة  عىل  التأكيد  مت  مكا   ،CPERS نتاجئ  والثبات يف  املصداقية 

والتطبييق يف املقاييس املقدمة يف جمال البيئة املادية ملراكز الطفولة املبكرة.

األطفال  رياض  يف  الرتبوية  البيئة  واقع  رصد  إىل  وهتدف   :)2010( صاصيال  دراسة 
الروضة  ببناء  املتعلقة  الرتبوية  للبيئة  تصور  إىل وضع  ينطلق  ومن مث  دمشق،  مدينة  يف 
وجتهزياهتا وفقًا ملعايري اجلودة املطلوبة، وذلك باالعمتاد عىل متطلبات براجم التعلمي املفتوح 
وبراجم النشاطات وبراجم األراكن، وطبق البحث عىل 124 معملة يعملن يف 61 روضة خاصة 
من رياض أطفال دمشق، وقد استخدمت استبانة لسؤال املعملات عن واقع املبىن وجتهزيات 
الروضة ووسائلها، ومتت مقابلهتن ملعرفة مشكالهتن ومقرتحاهتن، مكا مت اعمتاد الدراسة 
التحليلية الوصفية لرصد الواقع ولتحديد معايري جودة البناء والتجهزيات، ومن مث اقرتاح 

معايري جلودة البيئة الرتبوية يف الروضة.

دراسة آتا ودينيز وآكمان )Ata, Deniz & Akman, 2012(: وناقشت هذه الدراسة 
أمهية عمل النفس البييئ يف رياض األطفال، حيث أوحضت أن عمل النفس البييئ أكد عىل 
تأثريات البيئة املادية عىل سلوكيات األطفال وانفعاالهتم، مكا بينت أن رياض األطفال ميكن 
اعتبارها عىل أهنا أنمظة بيئية، وتعترب واحدة من عديد من املؤثرات ذات التأثري يف التعلمي، 
داخل  والثقافية  واالجمتاعية  الرتبوية  املؤثرات  ومهنا  املختلفة،  املؤثرات  مع  تتفاعل  واليت 
يعد  والذي  بالروضة،  الفعال  للتعلمي  اإلعداد  أمهية  الدراسة  أوحضت  مكا  الروضة،  نطاق 
املناخية  والظروف  والضوضاء،  لالستخدام،  القابلة  مهنا  متداخلة  عوامل  لتفاعل  مزجيًا 
اجلوية، واإلضاءة واأللوان بالروضة، مكا اهمتت هذه الدراسة بعرض اآلثار اليت اهمتت هبا 
البحوث املعارصة يف جمال تأثريات البيئة املادية يف رياض األطفال، وذلك بعرض وجهات 

النظر املختلفة يف ضوء عمل النفس البييئ.

التعليق على الدراسات السابقة:
من  لك  دراسة  توصلت  حيث  املهمة  النتاجئ  من  عديد  السابقة  الدراسات  من  يتضح 
الفزييقية  للبيئة  تأثري  وجود  إىل   )Larson, Greenfield & Land, 1990; Pang, 1999(
احمليطة بالطفل يف الروضة عىل السلوك النفس اجمتايع، وُيرجع الباحثون تلك النتاجئ إىل 
اتساع مساحة الروضة وزيادة عدد القاعات هبا أو لزيادة كثافة عدد األطفال يف القاعات الصفية 
 Stankovic, Milojkovic & Tanic ؛   2001 والغربليل،  )الرشيع،  دراسة  بينت  بالروضة، مكا 
2006( وجود بعض الروضات اليت ال تتسم مبعايري اجلودة اخلاصة مبوقع الروضة والتصممي 
اجلوانب  تؤثر عىل  قد  اليت  املواصفات  إىل  باإلضافة  واألدوات  الوسائل  وتنظمي  املعامري هلا 
الصحية للطفل، مكا تناولت بعض الدراسات األخرى موضوع تقومي الروضات ودور احلضانة 
من حيث مناسبة التخطيط املعامري هلا والبيئة املفتوحة واملغلقة واحلجم ونوع اخلطط الرتبوية 
املقدمة والتنظمي العام بالروضة وعالقته ببعض جوانب المنو لدي األطفال، ومهنا دراسة لك من 
)Lowry, 1993; Chatterjee, 2005; Moore & Sugiyama, 2007(، مكا ناقشت دراسة لك من 
)Lowry, 1993; Ata, Deniz & Akman, 2012( دور البيئة املادية بالروضة يف ضوء نظرية 
عمل النفس البييئ عىل سلوكيات وانفعاالت األطفال باإلضافة إىل تأثريها عىل اجلانب الرتبوي 
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واالجمتايع هلم، وأكدت عىل االهمتام مبواصفات البيئة املادية احمليطة، ومهنا مساحات الفراغ 
القابلة لالستخدام بقاعات الصف والضوضاء، واإلضاءة واأللوان، وعرضت بعض الدراسات واقع 
مواصفات البيئة الفزييقية للروضة هبدف اقرتاح لبعض معايري اجلودة للبيئة الرتبوية بالروضة 

ومهنا دراسة )صاصيال، 2010، الرشيع، والغربليل، 2001(.
منهجية البحث: يتبع البحث املهنج الوصيف التحلييل من خالل اإلجراءات اآلتية:

االطالع عىل األدب النظري والدراسات السابقة يف إطار موضوع البحث احلايل.. 1
االستفادة من األدب النظري ونتاجئ الدراسات السابقة يف التعرف عىل مواصفات . 2

واحلايس،  واحلريك  »اجلمسي  المنو  جوانب  بعض  ضوء  يف  الفزييقية  البيئة 
واملعريف، والنفيس االجمتايع« لدى طفل ما قبل املدرسة.

بناء تصور مقرتح لتصممي البيئة الفزييقية )الداخلية/ اخلارجية( للروضة يف ضوء . 3
املواصفات املناسبة لألطفال.

عرض توصيات ومقرتحات البحث.. 4

اإلجابة عن تساؤالت البحث:
التساؤل األول ونصه: )ما مواصفات البيئة الفزييقية املناسبة للروضة يف ضوء متطلبات 

المنو »اجلمسي واحلريك واحلايس، واملعريف، والنفيس االجمتايع« لدى الطفل؟(.

إن منمظة اليونيسيف UNICEF للطفولة تفرق بني منو وتربية الطفل يف املرحلة املبكرة 
 Early Child Development )ECD( & Early Childhood Education العمر  من 
والتغذية  الصحة  ناحية  من  التاكمل  إىل  املرحلة  تلك  يف  المنو  مصطلح  ويشري   ،)ECE(
االهمتام  إىل  فيشري  الطفل  تربية  مصطلح  أما  والتعلمي،  والرعاية  للمنو  املبكر  والتحفزي 
 UNICEF,( باجلوانب املعرفية والمنو النفيس االجمتايع للطفل خالل نفس املرحلة العمرية

.)2014

"The interactional- والبيئة  الطفل  لتمنية  التفاعلية  البنائية  النظرية  عىل  وبناًء 
"constructivist theory فإهنا تركز عىل الدور النشط للطفل يف البيئة الفزييقية واالستفادة 
من  املجموعة احمليطة  وأفراد  الطفل،  بني  التفاعالت  دينامية  الضوء عىل  يسلط  مهنا، مكا 
األطفال ومقديم الرعاية/ املعملني، واملناجه الدراسية، والبيئة الفزييقية، مكا أن تمنية األطفال 
تعمتد عىل متغريات منو غري مستقلة، وميكن أن حيدد ذلك بالتفاعل الدينامييك بني الطفل 
األطفال  خصائص  مثل  مستقلة  منو  ومتغريات  والبييئ،  املعامري  التصممي  وخصائص 

.)Moore & Sugiyama, 2007( باملجموعة الصفية واملهنج الدرايس

ومن وجهة نظر النظرية البنائية التفاعلية فإن املتعمل يبين معرفته، أو يتعمل، عندما يكون 
قادرًا عىل التفاعل مع العامل الفزيييق من حوله، ومع غريه من األفراد، ويبين املعىن عندما 
يتأمل املتعمل تفاعالته، فإن البنائية كنظرية يف املعرفة تركز عىل دور املتعمل يف بناء املعرفة 
والخشصية، فالتعمل ينظر له عىل أنه معلية تكيفية، حيث إن املعرفة املسبقة لدى املتعمل تعدل 
كنتيجة أو اكستجابة لالضطراب الذي ينتج عن لك من التفاعل الخشيص والتفاعل االجمتايع 
ذلك ألن التعمل يتأثر باستجابة اآلخرين، مكا أورد مرييل »Merill« عن تصممي التعلمي بأنه 
التفاعل عىل حنو يؤدي إىل  املتعمل إىل  بيئية تدفع  يقصد به معلية حتديد وإنتاج ظروف 

إحداث تغيري يف سلوكه )ورد يف: زيتون، 2003: 21-5(.

ومن منطلق ما مت اإلشارة إليه يف النظرية البنائية فإن سلوك الطفل قد يتغري نتيجة 
أخرى عىل  أو  تؤثر بصورة  قد  اليت  الفزييقية  مكوناهتا  البيئة احمليطة مبختلف  ملكونات 

التفاعالت االجمتاعية بني الطفل واحمليطني مما يعمل عىل تعديل أو تغيري سلوكياته.

وقد أشارت »منمظة الصحة العامة الربيطانية« بأن البيئة الفزييقية تؤثر عىل عديد من 
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جوانب الصحة العامة، ويه تعد من أمه العوامل املرتبطة باجلانب اليحص، فتلوث البيئة 
ميكن أن يسبب األمراض، اليت تؤثر بدورها عىل منو الطفل، ومن مكونات تلك البيئة جودة 
اجلهاز  أمراض  من  يعانون  ممن  وخاصة  األطفال،  حصة  عىل  يؤثر  أن  ميكن  الذي  اهلواء 
التنفيس، وقد تنتقل األمراض املعدية عن طريق املياه، باإلضافة إىل نوعية املبىن، والنظام 
جاذبية  فإن  والعكس حصيح  املختلفة،  احلوادث  بوقوع  يرتبط  الذي  الربي  والنقل  املروري 
العالقات  يدمع  مما  واالجمتاعية،  اجلمسية  األطفال  استعدادات  عىل  إجيابيًا  تؤثر  البيئة 
بيهنم واحمليطني، مكا أن املساحات اخلرضاء تعترب من العوامل املفيدة جدًا للصحة العقلية 

.)Public Health England, 2014(

 Ontario Physical and Health وأكدت رابطة أونتاريو للرتبية الصحية واجلمسية
Education Association عىل أن لعب األطفال بالبيئة اخلارجية وتوزيع األدوار يف اللعب 
املعارف  بمنو  يحمس  الطلق  اهلواء  يف  املغامرة  عىل  القامئة  بالنشاطات  والقيام  المتثييل 
اجلوانب  تمنية  عىل  يعمل  بدوره  وهذا  لدهيم،  البيئية  واملعلومات  والتارخيية  اجلغرافية 
املعرفية، مكا أن التفاعل املتبادل بني األطفال يحمس هلم بالمتكن من استخدام خياهلم اخلاص، 
وحراكت اجلسم املختلفة، وتفعيل حواهسم يف التعرف عىل األشياء باملاكن احمليط والتفاعل 

.)Aucoin, 2011: 17 :مع العنارص املادية بالبيئة )ورد يف

الفزييقية تعمل عىل تمنية املعرفة لدى الطفل بصورة مبارشة وغري  البيئة  وهكذا فإن 
البيئة  مع  الطفل  يتعامل  العام  املستوى  فعىل  والعام،  اخلاص  املستوى  عىل  أو  مبارشة، 
املناسب  والفراغ  العامة  اكملساحة  متعددة  ومواصفات  متغريات  من  حتتويه  هبا  احمليطة 
للك طفل أو مبعىن آخر نسبة عدد األطفال إىل املساحة بالصف أو بالروضة عىل حد سواء، 
املتوافرة بالروضة،  وكذلك الضوء والهتوية والتصممي املعامري اخلاص بالروضة واأللوان 
ووجود أشياء طبيعية هبا مثل الجشر أو احلظرية أو مساحة الزراعة إىل غري ذلك، وعىل 
املستوى اخلاص فالطفل يتفاعل مع اآلخرين يؤثر فهيم ويتأثر هبم، ويتحدد نوع التفاعل بني 
كال الطرفني تنظمي أو ثراء البيئة الفزييقية احمليطة، وكال اجلانبني اخلاص والعام يؤثر عىل 

اجلوانب التمنوية للطفل، ومهنا احلريك واملعريف والنفيس االجمتايع. 

مكا جيب التأكد من اختيار وحتديد نوعية األثاث بالروضة اليت تتسم مبواصفات تتناسب 
مع معر األطفال، واليت من أمه مواصفاهتا أن يكون خفيف الوزن، ومرنًا، وآمنًا، ومتينًا أو 
شديد التحمل، وميكن تغيري أشاكله بهسولة عند تنظمي الروضة، مكا جيب أن تتوافر بالروضة 
مساحات خاصة باحليوانات األليفة، باإلضافة إىل إماكنية تطوير البيئة املعامرية احمليطة 
بالطفل بكوهنا مناسبة للجوانب البيولوجية واملناخية، واليت هتدف يف الهناية إىل توفري 

.)Scoditti, Clavica, & Caroli, 2011( منط حياة حصي للطفل

وأثبتت الدراسات أن اإلعداد البييئ واستخدام املساحات البيئية احمليطة له أثره الفعال 
عىل منو الطفل، وهذا يمشل تقسمي وازدحام املساحات املتاحة بالبيئة، وطرق تنظمي األدوات، 
ومناطق اللعب يف اهلواء الطلق وأدوات النشاط احلريك، وذلك باإلضافة إىل مكية وأنواع 
وأشاكل وطرق األدوات، لذا جيب أن تتصف بيئة الروضة مبواصفات األمن واألمان والصحة 
والنظافة، وتنظمي النشاطات املختلفة باملساحات املتوافرة بالقاعة الصفية، ومراعاة احلواجز 
والفواصل بني مساحات النشاطات املختلفة، فعىل سبيل املثال: األراكن التعلميية املختلفة مثل 
ركن األلعاب والقراءة والفن واملوسيقا والرقص واملزنل.. إىل غري ذلك من األراكن، مكا أنه ميكن 
أن يمت الفصل بني املساحات باستخدام القواطع واألرفف، واليت جيب أن تكون قصرية، ويف 
مستوى أطوال األطفال حىت يمتكنوا من التفاعل والتحرك حبرية حيث إن عدم تنظمي البيئة 
الفزييقية احمليطة يعمل بصورة أو أخرى عىل احلد، أو إضعاف أوجه التفاعل بني األطفال 

.)Pang, 1999( بعضهم وبعض، وبيهنم وبني املعملات

إن جحم املساحات واألبنية املوجودة مبؤسسات الطفولة املبكرة جيب أن تتناسب مع 
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حبيث  للسالمة  النوافذ  تصممي  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  الطفل،  ومعر  اجلمسية  القياسات 
لديه،  البيئة اخلارجية، وذلك من أجل تجشيع وحتفزي احلركة  أيضًا لألطفال ملعرفة  تحمس 
وقد وضعت بعض الدول ترشيعات خاصة باملواصفات املطلوبة للنوافذ يف تلك املؤسسات 
الرتبوية، ومن تلك الدول إيطاليا اليت حددت ارتفاع احلد السفيل للنوافذ بقياس 1 مرت، أما 
 Scoditti, Clavica,( يف بولندا فهو 85 سنتمييرت، بيمنا يف الدامنارك ليس هناك حد أدىن

.)& Caroli, 2011

لرياض  الفزييقية  البيئة  أثر  انعاكس  أن  إىل   )1993( وعرفات  من خطاب  أشار لك  وقد 
األطفال يف نفسية أطفاهلا مسألة واحضة، باإلضافة إىل أن تصممي الروضة وغرفها يلعب 
دورًا مهاًم يف حتديد درجة السعادة واإلنتاجية لألطفال واملعملات يف تلك املؤسسات حيث 
إن الرتتيبات غري املالمئة، واليت تكون قابضة للنفس ومؤذية وغري سارة داخل غرف النشاط 
نفور  إىل  يؤدي  وللعاملني هبا، مما  لألطفال  املشكالت  من  عديدًا  أن ختلق  وخارجها ميكن 

األطفال من روضهتم.

وهكذا فإن االهمتام باملواصفات الفزييقية بالبيئة احمليطة بالطفل داخل الروضة مثل: 
الضوء، واحلرارة، واأللوان، واألرضية، والسعة، واملساحات، ومستوى ارتفاع النوافذ وغريها 
املختلفة  املساحات  داخل  وتنظميها  واألثاث،  والوسائل،  واخلامات،  املواد،  إىل  باإلضافة 
بالروضة مثل: األراكن التعلميية بقاعة الصف، ويف بايق مكونات البيئة الفزييقية بالروضة 
شىت  تمنية  عىل  يعمل  مما  املختلفة،  بالنشاطات  األطفال  قيام  عىل  مبارشة  بصورة  يؤثر 

جوانب المنو اجلمسية واملعرفية والنفسية واالجمتاعية. 

ومما سبق فإنه ميكننا أن نستنبط وجود تفاعالت متبادلة بني البيئة الفزييقية احمليطة 
البيئة مع متطلبات  تلك  تتناسب مواصفات  أن  األطفال؛ وهلذا جيب  لدى  المنو  وخصائص 
المنو لألطفال لتكون مصدرًا للتطور والمنو السلمي هلم، وفميا ييل عرض تفصييل ملناسبة 

بيئة الروضة الفزييقية لبعض جوانب منو األطفال:

أواًل- مناسبة بيئة الروضة الفيزيقية للنمو اجلسمي واحلركي واحلاسي للطفل:

ملواصفاهتا،  للطفل  اجلمسي  المنو  عىل  املؤثرات  أمه  من  الفزييقية  الروضة  بيئة  تعد 
وسامدال  وساليس  وتورشمي  هوج  أشار  ولقد  وإماكنيات،  ووسائل  أدوات  من  حتويه  وما 
)Haug, Torsheim, Sallis & Samdal, 2010( إىل أنه جيب األخذ يف االعتبار األثر البييئ 
عىل نشاط اجلسم، حيث أوحضت المناذج البيئية للنظريات السابقة، ومن خالل النظر يف 
مجموعة واسعة لألساليب املتوقعة لتعزيز النشاط اجلمسي إىل حتديد العوامل البيئية اليت 
ترتبط مع نشاط األطفال، واليت ميكن أن تكشف عن احملددات واإلسرتاتيجيات اليت ميكن أن 

تؤدي إىل تدخل أكرث فعالية لسلوكيات النشاطات اجلمسية هلم.

اجلانب  وهذا  الطفل،  لدى  احلريك  اجلانب  لتطور  مهمة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  وتعد 
هو اخلاص واألمه يف بناء البنية اجلمسية، وفهيا تبىن األسس وترخس عادات النشاطات 
التفاعل  دافعية  لديه  الطفل تمنو  األوىل من معر  السنوات امخلس  املختلفة، فيف  اجلمسية 
احلريك اإلجيايب والسليب مع البيئة، مكا تتطور يف هذه املرحلة حراكته املختلفة، حيث تبدأ 
القيام باحلراكت  الطفل عىل  لتتطور إىل امليش، وتبدأ املشلكة حيمنا ال يجشع  الزحف  من 

.)Nelson, 2012( املختلفة

وقد يكون طول غرفة النشاط من العوامل اهلامة الختاذ بعض القرارات األخرى من قبل 
للنشاط مما يستديع  فقط  دقيقة   30-20 لدهين سوى  ليس  املعملات  إن معظم  املعملة حيث 
أمهية تنظميها للوقت حىت يتسىن لألطفال االستفادة القصوى من حراكهتم وتنقالهتم داخل 

.)Satchwell, 1994( القاعة الصفية بالروضة

فالنشاطات احلركية لألطفال رضورية جلوانب المنو املختلفة وللصحة العامة، واألماكن 
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االجمتايع، وإلشباع حب  والتفاعل  للحركة  لألطفال  عديدة  فرصًا  املفتوحة تعيط  الواسعة 
االستكشاف مكا تساعد تلك النشاطات يف صقل وإتقان املهارات احلركية لدى أطفال الرياض 
ملساعدهتم عىل اكتشاف العامل اخلاريج، مكا أن التنظميات اخلاصة باللعب اخلاريج ميكن 
أن تطبق مع األطفال هبدف منو اجلزء العلوي من اجلسم ومترين بايق أجزاء اجلسم املختلفة 
املقدمة  احلركية  لأللعاب  واألمان  األمن  عامل  توافر  يستديع رضورة  احلركة، مما  بواسطة 

.)Nelson, 2012; Satchwell, 1994( لألطفال

وأضاف )Nelson, 2012( إىل أن المنو احلريك لدى الطفل يؤثر بصورة أو أخرى عىل 
اجلانب اجلمسي، حيث أشار إىل أن قلة احلركة قد تؤدي هبم إىل البدانة، وحيدث ذلك غالبًا 
يف املدن احلرضية الصناعية اليت ال تتوافر فهيا أماكن متسعة للحركة، ولقلة اللعب الدرايم 

القامئ عىل احلركة احلرة. 

عىل  وواحض  شديد  تأثري  هلا  يكون  قد  احمليطة  بالبيئة  عديدة  عوامل  توجد  أنه  مكا 
المتارين  البيئية وممارسة  المسوم  من  الروضة  بيئة  مثل سالمة  للطفل،  الصحة اجلمسية 
الرياضية، وهذه املتغريات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرضر اليحص للطفل واحلوادث وحدوث 
أزمات الربو والمسنة أو زيادة الوزن )Sherman, Shepley & Varni, 2005(. وعىل هذا 
جيب أن ختلو بيئة الطفل من العوامل اليت تؤدي إىل أي نوع من اإلصابات أو األمراض مثل 
البعد عن املصانع لتجنب التلوث واإلصابة بأمراض اجلهاز التنفيس املختلفة، وكذلك االبتعاد 
عن الطرق الرسيعة واتباع مبدأ األمن والسالمة بالبيئة احمليطة لتجنب التعرض للحوادث، 
وهتيئة البيئة احمليطة للقيام بالمتارين واحلراكت اإلبداعية املختلفة اليت تعمل عىل تمنية 

املهارات احلركية للطفل.

وقد يتعرض الطفل إىل تأخر يف المنو احلريك لعديد من األسباب من أمهها عدم القيام 
نيلسون  أشار  ولذلك  هيلع،  خوفًا  الطفل  وتقييد  حبرية،  اللعب  عدم  أو  احلركية،  بالمتارين 
جيب  واليت  لألطفال،  احلريك  اجلانب  ختص  مهمة  موضوعات  عدة  إىل   )Nelson, 2012(
مناقشهتا، ومهنا: االفتقار إىل المترينات احلركية، والتعرف عىل األماكن اخلارجية غري اآلمنه 
للعب، وخوف الطفل من األماكن الطبيعية مما قد يؤدي إىل عزلته وقلة حركته، وقلة املشاركة 

والرتابط مع العامل اخلاريج.

مكا جيب أن نؤكد عىل رضورة أن يتسم مبىن الروضة باالتساع املناسب الذي ال يؤدي 
إىل خوف الطفل، أو قلقه من الوجود أو اللعب به سواء بسبب عدم أمنه أو ضيقه أو سوء 
مواصفاته بالنسبة جلوانب منوه املختلفة مع تطبيق مواصفات األمن والسالمة به. ولهسولة 
النشاط،  اتساع غرف  إىل  النظر  الرتبويون إىل رضورة  أشار  الروضة  داخل  األطفال  حركة 
ومساحات الفناء اخلاريج بالنسبة لعدد األطفال )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 2002(.

وأكد دافزي )Davies, 2012( عىل نقاط ثابتة خاصة بالبيئة الفزييقية لغرفة الصف لتمنية 
الغرفة إىل بيئة متعددة احلواس حبيث تكون غنية ومثرية،  حواس األطفال، ويه تصممي 
وأضاف إىل أمهية وجود عدد من األفاكر اليت ميكن أن تقوم معملة الروضة بتنفيذها داخل 
القاعة إلثارة حواس الطفل، ومهنا تعليق بعض الوسائل عىل اجلدران، أو من خالل حبال 
معلقة من السقف أو أن متد احلبال بني أراكن القاعة، وتستطيع املعملة أن تعلق فهيا ما يثري 
ويشبع اجلانب احلايس لدى األطفال، وذلك مع أخذ احليطة واحلذر يف نوعية األشياء اليت 
ستعلق باحلبال حبيث يكون وزهنا مناسبًا لنوع وصالبة احلبل املستخدم، وذلك تطبيقًا ملبدأ 
األمن والسالمة، وأضاف إىل أن ذلك يعد من أفضل الطرق لتحويل اجلو البييئ إىل مصدر 

إشباع للجانب احلايس لدى األطفال. 

وهكذا فإن بيئة الروضة الفزييقية جيب أن تتصف باملساحات املناسبة سواء يف القاعات 
بالراحة  الطفل  يشعر  فسوف  الروضة  ملساحات  املناسب  واالتساع  اخلاريج،  الفناء  أو يف 
غري  املسمترة  وحراكته  لالستكشاف  حبه  واستمثار  املفتوحة  األماكن  لوجوده يف  النفسية 
اهلادفة يف عديد من احلراكت اليت تصقل من مهاراته احلركية الصغرية والكبرية، ويف ذات 
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الوقت جيب أن يمت توفري بعض املساحات الزراعية بفناء الروضة حىت خيرب الطفل خربات 
تضايه اخلربات الطبيعية اليت تيمن مهاراته العقلية واحلركية واالنفعالية.

ثانيًا- مناسبة بيئة الروضة الفيزيقية للنمو املعريف للطفل:

تنادي منمظة اليونيسيف UNICEF باالهمتام باملؤسسات الرتبوية اليت تقدم اخلدمات 
يف مرحلة الطفولة املبكرة وإشباع متطلبات اجلوانب املعرفية، وذلك من منطلق االهمتام بتلك 
الطفل حبرية من أمه متطلبات  الطفل. ويعترب حترك  لدى  املعريف  املرحلة، وتمنية اجلانب 
المنو املعريف يف مرحلة ما قبل املدرسة مما يهسم يف إكسابه املعلومات واملعارف املختلفة عن 

طريق احملسوسات، واستخدام حواسه املختلفة، واليت تعد مبثابة مداخل لملعرفة.

وتعد مرحلة ما قبل املدرسة أرسع مرحلة معرية تمنو وتتطور فهيا اجلوانب املعرفية لدى 
التطور اجلمسي واحلريك، والذي ميكن اعتباره من أمه دعامئ المنو  الطفل باالعمتاد عىل 
املعريف يف تلك املرحلة املبكرة من العمر، وبناًء عىل أفاكر بياجيه اخلاصة باملرحلة احلسية 
احلركية ومنذ امليالد يمنو اجلانب املعريف لديه مبروره خبربات حسية حركية خيربها خالل 
تعقيده  زيادة  مع  احلريك  الفعل  تكرر  بأنه لكام  القول  وميكننا  من معره،  األوىل  السنوات 
وصعوبته أدى ذلك إىل تطور يف المنو العقيل للطفل، وبصورة أخرى أنه لكام زاد االهمتام 
بتجشيع الطفل عىل القيام بأنواع خمتلفة من احلراكت يف هذه املرحلة العمرية أدى ذلك إىل 

 .)Nelson, 2012( تطور أرسع يف اجلانب املعريف لديه

مكا أملح بستالوزي »Pesstalozzi« إىل أمهية تأمل األطفال للعامل احمليط هبم، ولكام 
اكنت البيئة احمليطة بطفل املرحلة املبكرة حمسوسة هسل هيلع التأمل فهيا، وعندما يعهيا 
عقله تتحول إىل مدراكت حسية لديه، وهذه تكون املعرفة األولية اليت تصبح أساسًا لملعرفة، 
فالبيئة عند القامئني برعاية الطفل هلا دور يف خماطبته، وإثارة تأمالته، ويه بيئة حية مفعمة 

باملثريات احلسية اليت تكون املصدر األول لتكوين معرفته )فرماوي، 1997(. 

عن  واملعارف  املعلومات  بإكسابه  الطفل هيمتون  تربية  الرتبويني يف جمال  فإن  وهكذا 
طريق احلواس املختلفة حيث إن تلك احلواس يه اللبنة األوىل يف تربيته العقلية والنفسية، 
مكا تؤكد الرتبية عىل أمهية اللعب والنشاط والعمل، باإلضافة إىل النشاط الذايت الذي يعترب 
حمور العملية التعلميية وحمور التعمل، وأكدت عىل رضورة أن يمت توجيه الطفل يف املرحلة 
مدراكته  ليكتسب خربة ومعرفة عن طريق  بالبيئة احمليطة  األشياء  العمر حنو  من  املبكرة 
احلسية، فالطفل يبين معرفته عن طريق استخدام عقله، ويتشلك املعىن الذايت لملعلومات 

بداخل عقله نتيجة لتفاعل حواسه مع العامل اخلاريج )بدر، 2000؛ الغامدي، 2012(.

واجلمسي  العقيل  للمنو  واحلركة  والنشاط  اللعب  أمهية  عىل  الفالسفة  من  عدد  وأكد 
يف  الطفل  يكتسب  أن  ورضورة  وتاكملها،  املعرفة  وحدة  عىل  التأكيد  إىل  باإلضافة  للطفل 
سنوات حياته األوىل خالل مرحلة ما قبل املدرسة بعض املعاين األولية املشرتكة بني مجيع 
العلوم اليت سوف يدرهسا يف املستقبل خالل مراحل التعلمي املختلفة )بدر، 1995(. فاألطفال 
الذين تتحدد حركهتم نتيجة سيطرة الكبار علهيم يكونون أكرث اعمتادية عىل اآلخرين، وتقل 
قدرهتم عىل التعمل والتعلمي مقارنة بأقراهنم الذين يطلق هلم العنان بالتحرك احلر يف البيئة 
احمليطة، ولذلك جيب هتيئة تلك البيئة إلتاحة الفرصة ألطفال للتعمل والتقيص، واستكشاف 

.)Nelson, 2012; Satchwell, 1994( العامل اخلاريج

ويعتقد بعض الباحثني أن لأللوان تأثريًا حامسًا عىل األداء العقيل لألطفال، وقد توصلت 
بعض الدراسات إىل أن االختيار املناسب لأللوان يرتك أثره عىل ذاكء األطفال حيث إن بعض 
األلوان اكألزرق واألصفر والربتقايل يستثري اإلبداع واليقظة واحليوية لدى األطفال )خطاب، 

عرفات، 1993(. 

مكا أن لإلضاءة دورًا مهاًم يف العمليات العقلية لدى األطفال، وقد يكون ذلك بشلك غري 
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مبارش، فإن مستوى اإلضاءة يؤثر عىل اجلو اليحص العام ببيئة األطفال حيث تبني وجود 
تأثريات فسيولوجية عىل حصة األطفال مما يؤدي إىل ضعف أو زيادة حدة اإلبصار لديه، 
مما يؤثر عىل الرسعة اإلدراكية للطفل، مكا أن األطفال يف هذه املرحلة العمرية يكونون يف 
غاية احلساسية للضوضاء، ويكونون حباجة إىل أماكن هادئة يسمتتعون فهيا )عبد احلافظ، 

2004؛ خليل، 2009(.

إن استخدام ألوان خمتلفة بالروضة ميكن أن يساعد األطفال عىل تكوين خرباهتم املبكرة 
مع الضوء، واملساحة، واهلدوء واملثريات، وميكن لألطفال أن يبتكروا باستخدام تلك العنارص 
حيث إن انجسام األلوان وأناقهتا يؤثر عىل املخزون العقيل هلم، وهذا يتضح حيمنا يبتكر 
الطفل تكويناته اللونية اخلاصة به. هذا باإلضافة إىل أن مستوى الضوء واأللوان بالروضة 
ميكن أن تهسم يف زيادة حب االستطالع لدى األطفال فزييد مستوى التفاعل بينه وبني البيئة 
احمليطة، مما خيلق فرصًا عديدة للتعمل من خالل املداخل احلسية املختلفة اكلملس والبرص، 
ويؤدي ذلك بالطفل إىل فرص عديدة إلعادة التنظمي يف الفراغات املاكنية داخل الروضة )خليل، 

.)Scoditti, Clavica, & Caroli, 2011 2009؛

وخنلص مما سبق، إىل أن اجلو العام للبيئة الفزييقية بالروضة ميكن أن يقوي أو يضعف 
القدرات املعرفية لدى األطفال، وهلذا جيب أن تمتزي العوامل املادية احمليطة يف بيئة الطفل 
مبعايري اجلودة العاملية حىت يمتكن الطفل من احلركة، واالنطالق، وإشباع حب االستكشاف 
لديه، واكتساب العديد من املعارف واملعلومات، مما يهسم يف تمنية قدراته العقلية، ومهنا: 
االنتباه، واإلدراك، واالحتفاظ وغريها، وهذا يؤثر يف تمنية القدرة العقلية العامة هلم، مكا أن 
اتباع الروضة لتلك املواصفات العاملية يعمل عىل تقوية حب االستطالع لدى الطفل، وإثارة 
شغفه للتعمل واكتساب اخلربات، وهذا يؤدى إىل زيادة تفاعله مع مكونات البيئة اخلارجية 
باسمترار مما يهسم يف تكوين أساس بنايئ معريف لديه يعمتد عىل اخلربات السابقة واحلالية. 

ثالثًا- مناسبة بيئة الروضة الفيزيقية للنمو النفسي االجتماعي للطفل:

انتقااًل هساًل  أن يكون  االبتدائية جيب  الطفل من رياض األطفال إىل املدرسة  انتقال  إن 
مرنًا، وال يشلك عباًئ نفسيًا وعقليًا هيلع، وهذا ألن مسؤولية رياض األطفال يه هتيئة الطفل 
باملبادئ  بزتويده  ذلك  ويمت  اإللزايم،  التعلمي  مبرحلة  التالية  الدراسية  لملرحلة  وإعداده 
الدرايس  واملناخ  البيئة  مع  للتأقمل  واجمتاعيًا  نفسيًا  األولية، وهتيئته  األساسية  واملهارات 

احمليط يف املدرسة )بدر، 1995(.

وتعد بيئة الروضة ذات قمية كبرية يف التنشئة االجمتاعية لألطفال الصغار، وتتحقق 
خصوصية تلك البيئة ملناسبهتا لعمر األطفال وخصائص منومه من خالل التحمك يف مواصفات 
للبيئة احمليطة عىل  أثر  وجود  واألدبيات عىل  السابقة  الدراسات  وتؤكد  الفزييقية،  البيئة 
المنو النفيس واالجمتايع للطفل، وقد أكدت عىل أن هتيئة وتنظمي البيئة النشطة لألطفال 
يزيد من فعاليهتا ومالءمهتا لتدعمي اجلانب النفس اجمتايع له، فالمنو النفيس يعترب األكرث 
أمهية ملرحلة ما قبل املدرسة، والذي يؤثر عىل هتيئة الطفل لاللتحاق مبرحلة التعلمي التالية، 
لدى  الفزييقية احمليطة  البيئة  ومواصفات  االجمتاعية  الكفاءة  بني  ارتباط  وجود  تبني  مكا 
األطفال معر 3 سنوات حيث اكنوا أكرث تأثرًا مبواصفات تلك البيئة مقارنة بأقراهنم ذوي 4 
سنوات، ومت التأكيد عىل أمهية أن تمشل تقومي مراكز الطفولة املبكرة املواصفات اخلاصة 

.)Maxwell, 2007; Pang, 1999; Lowry, 1993( بالبيئة الفزييقية

أمر  الروضة  والعاملني يف  الطفل  نفسية  الفزييقية عىل  والبيئة  املاكن  أثر  انعاكس  إن 
شعور  زيادة  مهاًم يف  دورًا  يلعب  وغرفها  األطفال  رياض  املباين يف  تصممي  أن  مكا  مهم، 
الطفل بالسعادة، وأن الرتتيبات غري املالمئة قد تكون مؤذية وغري سارة داخل وخارج قاعات 
املختصون يف  انتقد  الراحة، ولقد  بعدم  الطفل  الهناية إىل شعور  النشاطات مما يؤدي يف 
جمال الطفولة املبكرة قاعات الروضة ذات الصفوف املنتمظة، ألهنا تويح بأن لك يشء مرتب، 
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ويف احلقيقة أهنا تعين أن املعملة تتعامل مع األطفال ككتلة واحدة، وليس بصورة فردية أو 
ممتزية )الرشيع، والغربليل، 2001؛ فرماوي، 1997(. وهبذا فإن عدم احرتام فردية الطفل قد 
يؤذي اجلانب النفيس واالجمتايع له، فهو عندما ال يشعر بفرديته يفقد الثقة بذاته مما يؤدي 
إىل تثبيط دافعيته حنو معلية التعمل والتعلمي، ومن مَثَّ يؤثر ذلك عىل جحتمي قدراته ومهاراته، 

وحيد من إبداعاته يف جماالت التعمل املختلفة.

فعىل مؤسسات الرتبية ملرحلة الطفولة املبكرة وخاصة رياض األطفال االهمتام بهتيئة 
 UNICEF,( لدى األطفال psycho-social البيئة احمليطة إلشباع اجلانب النفس اجمتايع

.)2014

 وقد أشار ساتشويل )Satchwell, 1994( إىل أن أطفال الروضة حيتاجون إىل الشعور 
بالراحة يف بيئهتم، ولذلك فإهنم حيتاجون إىل العيش يف بيئة حمدودة لتشبع لدهيم هذا 
لألطفال  الالزمة  البيئة  بعيد عن  األطفال ختتلف إىل حد  والبيئة احمليطة هبؤالء  الشعور، 
من  ما خيربه  من خالل  والتوافق  باالنمتاء  الشعور  إىل  الرياض حيتاج  فطفل  األكرب سنًا، 
خصائص ببيئة الروضة، مكا أضاف بأنه ينبيغ أن تكون غرفة النشاط مرشقة وجذابة مع عدم 
وجود عديد من األشياء عىل جدران غرفة الصف. ويؤكد عامل النفس بياجيه )Piaget( عىل 
أمهية دور البيئة يف تربية األطفال حيث إن عنارص البيئة احمليطة تغذي الطفل وتستثريه 
وتتحداه، فبيمنا يتجول الطفل يف بيئة ما فإنه يقابل من األشياء واألحداث ما يستثريه ويلفت 
انتباهه، ومن مث يبين الطفل أساليب جديدة للتعامل مع العامل احمليط )ورد يف: فرماوي، 
1997: 61(. وبناًء عىل ما أكده بياجيه فإن البيئة املادية بالروضة جيب أن تتسم باإلثراء حيث 
جيب أن حتتوي عىل العديد من املثريات اليت تهسم يف زيادة الدافعية الذاتية للتعمل لدى 

الطفل ومن مَثَّ تساعد يف تكوين بنيته املعرفية.

الطفولة  الرتبوي مبجال  احلقل  السائد يف  االجتاه  فإن  الروضة  موقع  اختيار  عن  أما 
املبكرة أنه يفضل أن يكون وسط املساكن حىت يشعر األطفال ألفة املاكن، ويوفر علهيم الوقت 
واملشقة لالنتقال إىل الروضة ملسافة بعيدة عن السكن )الناشف، 1987(. وإذا أمعنا التفكري 
يف موقع الروضة، فإننا جند أنه إذا اكن بعيدًا عن سكن الطفل فإن ذلك يضع أعباء عدة عىل 
اكهل الطفل والوالدين، وأمهها أن يصحو الطفل مبكرًا من النوم، وإعداده للذهاب للروضة، 
واالنتقال به إىل تلك الروضة البعيدة، ويؤدي ذلك لكه إىل شعور امجليع باإلجهاد اجلمسي 
بألفة  الطفل  املساكن حىت يشعر  الروضة يف وسط  أن يكون موقع  والنفيس، وهيلع يفضل 

املاكن محلايته من املشقة واإلجهاد.

وقد بينت الدراسات تأثري العوامل الفزييقية عىل أنواع اللعب املختلفة بني األطفال يف 
والكثافة عىل  املاكين  التخطيط  أثر  فعالية  إىل وجود  أشارت  املدرسة، حيث  قبل  ما  مرحلة 
أنواع اللعب اليت يقوم هبا األطفال بالروضة، وقد أكدت الدراسة عىل االهمتام بصفة خاصة 
الفردي  اللعب  عىل  الفعال  لتأثريها  بالروضة  الدراسة  قاعات  داخل  الفزييقية  باملواصفات 

.)Larson, Greenfield & Land, 1990( وامجلايع لدى األطفال

حلرية  لألطفال  املناسبة  الفرصة  الداخلية  واملمرات  اللعب  مساحات  تتيح  أن  وجيب 
األلعاب  مثل  العوائق  من  وخالية  مناسب  اتساع  ذات  املمرات  تلك  تكون  بأن  وذلك  احلركة، 
املتناثرة أو األدوات غري الرضورية مما يدمع التفاعل بني األطفال، وحىت يمتكن لك طفل من 
االسمتتاع باللعب يف األراكن املختلفة بالصف. فاألدوات أو األلعاب التعلميية ومواصفاهتا 
ومكيهتا وطريقة عرضها وتنظميها لألطفال، تؤثر بصورة أو أخرى عىل التفاعل بني األطفال 
وبيهنم وبني املعملات، وبصفة عامة تؤثر تلك املؤثرات املادية عىل اجلانب االجمتايع للطفل، 
فالبيئة املادية بالروضة حباجة إىل أن تكون جاذبة لألطفال، وأن تقودمه للتعمل، وجيب أن يمت 
التخطيط والتصممي بعناية ليك تحمس هلم باإلحساس بالراحة وهسولة احلركة، وأن تكون 
املنتقاة  وباأللوان  املناسبة،  والهتوية  اإلضاءة  االهمتام مبستوى  لذا جيب  مرحية ألعيهنم؛ 
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.)Pang, 1999; Maxwell, 1998 بالروضة )خليل، 2009؛

حوافها  تكون  أن  لألطفال  املقدمة  واألجهزة  التعلميية  والوسائل  األدوات  يف  ويراىع 
بهسولة  وتتسم  األطفال،  استعامل  لتتحمل  متينة  التنظيف  وهسلة  حادة،  وغري  مستديرة 
الفردية وخاصة  الفروق  حتريكها، مصنوعة من مواد آمنة تستخدم ألكرث من غرض ملراعاة 
حىت تتناسب مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مطلية مبواد غري سامة، تناسب الغرض 
التعليمي، ومتابعة الوسائل والتأكد من سالمهتا، مكا جيب جتنب استخدام املواد واألدوات 
غري اآلمنة مثل املسامري والدبابيس واملواد الزجاجية وذلك خلطورهتا الشديدة عند حدوث 
األطفال  معه  يتعامل  فميا  والسالمة  األمن  عامل  يتوافر  أن  عام جيب  أي كرس هبا، وبشلك 
والوسائل  واألدوات  األجهزة  استخدام  بطرق  تامة  دراية  عىل  املعملة  تكون  وأن  بالروضة، 

واأللعاب املتوافرة لألطفال )خلف، 2005؛ خليل، 2006(. 

أن  إىل مساحات صغرية، مكا جيب  النشاطات  بقاعات  اللكية  املساحة  تقسمي  ويفضل 
حتتوي تلك املساحات عىل األدوات والوسائل واخلامات الشيقة اجلاذبة لألطفال، وأن تتصف 
باالتساع املناسب الذي ميكن أن يستوعب مجموعات صغرية من األطفال للعمل امجلايع مما 
يهسم يف إكساهبم الشعور بالراحة واملتعة، فهؤالء األطفال يسمتتعون باللعب يف املجموعات 
الصغرية مقارنة بالكبرية، مكا أنه جيب أن تتصف تلك املساحات بالتنظمي واألمان واجلاذبية 

لتجشيع األطفال عىل االشرتاك بالنشاطات املتاحة:
)http://www.teachingstrategies.com/content/pageDocs/C.pdf(

من  تربوية هلا قميهتا، ومتكهنا  أداة  التعلميية مبثابة  األراكن  تعترب  أن  املعملة  وعىل 
حتقيق أهداف املهنج، والتغيري يف املواضيع املطروحة مع األطفال، لذا فلك معملة يكون هلا 
املهنج وتوفري  متطلبات  مع  يتناسب  الروضة مبا  بيئة  لتنظمي  بدائل  من  واالختيار  احلرية 
عدد متنوع من الكتب واخلامات احلقيقية واألدوات واأللعاب، وذلك إلعطاء الفرص لألطفال 
لالختيار حول الكيفية اليت يقضون هبا أوقاهتم وإدارهتم له، ومبا يتناسب مع إماكنياهتم 
طبقًا ملبدأ الفروق الفردية بيهنم، ومما يتيح بالتايل تعظمي فرص التفاعل االجمتايع واللفظي 

بني األطفال )خليل، 2006: 175(.

إن تصممي البيئة الفزييقية احمليطة يدمع أشاكل العالقات االجمتاعية بني األطفال يف 
شلك مادي مكا ميكن أن نتنبأ بصور العالقات بني األطفال من خالل النظر إىل التنظميات 
املختلفة بالبيئة، وذلك ألن ترتيبات التصممي البييئ ميكن أن تجشع أنواع معينة من التفاعل 
 Franck,( االجمتايع، وميكن أن تويح لنا بأنواع التفاعل املتبادل القامئة بني األطفال بالصف

.)1985

ووجود الضوضاء الصاخبة تكون كفيلة بإعاقة التواصل االجمتايع بني األطفال أثناء 
اللعب. وبشلك عام فإن مستويات الضوضاء جيب أن تكون معتدلة، وأشار دكتوروف وموور 
تؤدي  الروضة  داخل  جدًا  الواسعة  املساحات  أن  إىل   )Doctoroff, 2001; Moore, 1996(
إىل مزيد من الضوضاء واالرتباك وعدم االستخدام، لذلك يفضل استخدام املساحة الواحدة 
ألكرث من غرض أثناء معل األطفال بالنشاطات، وحىت ال يؤدي هذا االتساع إىل ضوضاء غري 
مرغوب فهيا، وهكذا فإنه جيب أن تكون املساحات الداخلية بالروضة مهيأة لتفاعل لك من 
األطفال واملعملات مع بعضهم البعض، وبصفة عامة فإن بيئة الروضة العالية اجلودة يه اليت 
تكون مناسبة لمنو األطفال، ويه اليت تهسم وتدمع اللعب املركب مجليع األطفال بالصف. 
وهذا يعين بأن البيئة تهسم يف تمنية وإثراء وتفعيل لشبكة العالقات االجمتاعية داخل قاعة 
الصف، فعندما يهتيأ املاكن الذي يوجد فيه األطفال خلصائص المنو النفسية واالجمتاعية 
الشبكة  تلك  املعملة، ورمبا تتسع  األقران والطفل/  الطفل/  التفاعل إجيايب بني لك من  يكون 

االجمتاعية لتضم عددًا آخر من األطفال والقامئني بالرعاية داخل الروضة.
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ويعد اللون من أقوى وأمه العوامل املادية بالبيئة احمليطة اليت هلا تأثري عىل اجلانب 
أن  إىل   )1993( وعرفات  خطاب  من  أشار لك  وقد  الروضة،  داخل  لألطفال  اجمتايع  النفس 
يعمل  وقد  الصف،  بغرف  للوجود  لألطفال  قوة وجاذبية  األشياء  أكرث  بالروضة يه  األلوان 
االعمتاد عىل  لذا جيب  األطفال.  املناسب مهنا عىل صدور سلوكيات غري مقصودة من  غري 
األلوان املناسبة لألطفال عند تصممي الروضة وتنظمي أثاثها، وصفوفها، وممراهتا، والوسائل 
اإليضاحية املستخدمة فهيا، حبيث تكون مجيع تلك األلوان متسقة ومتاكملة. هذا باإلضافة 
إىل التأثري القوي لإلضاءة عىل سلوك األطفال وقدرهتم عىل االنتباه، وقد الحظت العديد من 
املعملات بأن ختفيف اإلضاءة يف القاعة الصفية يعمل عىل ختفيف حدة التأثر وضبط السلوك 
والهتدئة لدى األطفال، مكا إن وجود النوافذ املناسبة يهسم يف هتدئة األطفال، واليت إذا توافر 
فهيا املواصفات الصحيحة لإلضاءة أهسم ذلك أيضًا يف هتدئة األطفال وخاصة إذا اكن أمام 

ناظرهيم باخلارج مساحة خرضاء يطل علهيا تلك النوافذ. 

فالبيئة الفزييقية بقاعات الصف هلا تأثري فعال عىل اجلانب النفس اجمتايع للك طفل 
من أطفال املجموعة الصفية، وتضم تلك البيئة جحم القاعات، وألوان اجلدران، ونوع األرضية، 

ومكية الضوء، وعدد النوافذ، باإلضافة إىل كيفية تنظمي األثاث واألدوات داخل القاعة.
)http://www.teachingstrategies.com/content/pageDocs/CC4_Ch2_exrpt.pdf(

وعىل معملة الروضة تطبيق عدة طرق لتمنية املشاعر والسلوكيات اإلجيابية لدى األطفال 
ليهسم ذلك يف تمنية املشاعر اإلجيابية حنو اجلو املدريس، وذلك هبدف تمنية استعدادمه 
البييئ احمليط  باجلو  االهمتام  املعملة  عىل  وجب  لذا  املستقبل،  الدراسة يف  النفيس حنو 
وهتيئة البيئة املادية املناسبة لتوفري اخلربات املتعددة الالزمة لدمع اجلوانب النفس اجمتاعية 

لدى الطفل.

املعدة جيدًا واملجهزة جتهزيًا مناسبًا ألطفال  الفزييقية  البيئة  أن  وبشلك عام نستنبط 
املرحلة املبكرة تكسهبم الشعور بالراحة واملتعة واهلدوء والسكينة ألن مواصفات تلك البيئة 
الشامل  المنو  حتقيق  عىل  تساعدمه  ووسائل،  وخامات  أدوات  من  املختلفة  وجتهزياهتا 
ولعهبم،  حراكهتم،  تعيق  عوائق  أي  وجود  لعدم  وذلك  لدهيم،  المنائية  اجلوانب  مجيع  يف 
وانطالقهم اجلمسي واحلريك والعقيل واالجمتايع، ويؤدي ذلك إىل درجة عالية من االتزان 
االنفعايل هلم إلحساهسم بوجود من يعتنون هبم، ويقدمون هلم التهسيالت املناسبة واملختلفة 
لقضاء األوقات املناسبة اليت تناسهبم وتشبع رغباهتم يف التعمل وحب االستطالع واالنطالق 

احلر الفعال. 

 التساؤل الثاني، ونصه: »ما التصور املقرتح لتصممي البيئة الفزييقية )الداخلية/ واخلارجية( 
املناسبة للروضة؟«. 

إن تصممي البيئة الفزييقية للروضة جيب أن يتسم بالتخطيط والتنظمي حبيث تكون آمنة 
وحصية ومشبعة حلاجات واهمتامات ورغبات األطفال، هذا باإلضافة إىل أن مجيع مواصفات 
بيئة الروضة جيب أن حتتوي عىل املتطلبات الالزمة لتحقيق أهداف املهنج. لذلك فإن املعملات 
جيب أن يكن عىل ويع تام باملتطلبات الرضورية لضامن عامل األمن والسالمة بالروضة طبقًا 
ملعايري اجلودة العاملية، واليت تشري إىل عدد من اإلرشادات للعناية بصحة وسالمة األطفال 

)خليل، 2006(. 

)الداخلية/ واخلارجية( هلا  الفزييقية  املواصفات  للروضة عىل  املقرتح  التصور  ويعمتد 
واملناسبة لطفل هذه املرحلة، واليت تمتثل فميا ييل:

أوالً- البيئة الفيزيقية الداخلية للروضة »القاعات«:
اللعب  الداخلية جيب أن تكون مجشعة للعب والعمل، وذلك ألن  إن إعداد بيئة الروضة 
يعترب من أمه الوسائل املدمعة للمنو، مكا أن مواصفات البيئة الفزييقية لقاعات الصف جيب 
أن تكون مناسبة لعمل األطفال، هذا إىل جانب تنظمي األدوات واخلامات والوسائل بطريقة 
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شيقة، وعىل أسس سلمية حبيث تجشع األطفال عىل االشرتاك يف اللعب مما يهسم يف تنظمي 
توجهاهتم يف العمل واالستفادة مهنا، وكذلك فإن مشاركة األقران بالصف ومواصلة اللعب 

يعزز جوانب المنو املختلفة بصورة أو بأخرى.

مبواصفات  لالهمتام  تدفعنا  اليت  املهمة  العوامل  من  تعترب  املتعددة  اللعب  أنواع  إن 
للعب يمتكن فهيا  قاعات  الروضة عىل  أن حتتوي  إنه جيب  الروضة عند تصمميها، حيث 
استخدامات  نفكر يف  أن  األقل جيب  أو عىل  اللعب امجلايع،  أو  اللعب مبفرده  من  الطفل 
لك قاعة يف الروضة، هل للعب الفردي أو امجلايع؟ هل سوف ُيقدَّم للطفل عدد من األلعاب 
املختلفة؟ أو سوف يقيض وقتًا طوياًل يف لعبة واحدة؟ هل سوف يقدم له لعبة بسيطة؟ أم 

.)Larson, et al., 1990( معقدة؟

ومما ال شك فيه أن اإلجابة عىل األسئلة السابقة توجهنا إىل مواصفات الروضة املختلفة 
ومهنا عدد القاعات، واملواصفات اخلاصة بلك مهنا مثل: احلجم، واألثاث، ومستوى اإلضاءة، 
وكثافة األطفال، بالنسبة هلذا احلجم وغري ذلك من املواصفات. فإن تصممي البيئة احمليطة 
التنظميات  أو  فالرتتيبات  معينة،  مهام  وأداء  املختلفة  النشاطات  إلعدادات  بأفاكر  ميدنا 
املاكنية لألثاث واألدوات املوجودة بالبيئة الفزييقية جيعل من الهسل القيام بأمعال حمددة، 
األمعال  بتلك  القيام  البيئة احمليطة سببًا يف صعوبة  تنظمي  يكون  فقد  والعكس حصيح، 

.)Franck, 1985(

األطفال  فهيا  يشعر  متوسطة احلجم حىت  تكون  أن  فإهنا جيب  الروضة  أما عن جحم 
بالراحة والمطأنينة واأللفة مما يزيد من شعور الطفل باالنمتاء إىل العامل اجلديد الذي انتقل 
إليه، هذا باإلضافة إىل أن الروضة متوسطة احلجم تهسل عىل املعملة متابعة اإلرشاف عىل 
األطفال  لعدد  أيضًا  ومناسبة  هلم،  والسالمة  األمن  مبدأ  وتطبيق  علهيم،  واحلفاظ  األطفال 

املشاركني يف اللعب والنشاطات الصفية.

واملساحات الداخلية للروضة يمت تنظميها لتجشيع أنواع معينة من األلعاب اليت جيب 
أن تمتزي باجلاذبية واألمان، وتكون مناسبة لتحدي إماكنيات األطفال، وجيب أن تكون تلك 
املساحات أو األراكن مهيأة لتنفيذ النشاطات املتعددة واملتاكملة مع األطفال، وعىل ذلك فإن 
تلك األراكن جيب أن تتصف ببعض املواصفات مثل أن تكون غرف النشاط بعيدة عن غرف 
النوم )Ata, Deniz & Akman, 2012(. وقد يكون السبب األسايس يف ذلك هو إعطاء احلرية 
الاكملة لألطفال للعب احلر واملتوازن، باإلضافة إىل أنه جيب أال تكون غرف النشاط مصدر 
إزعاج لألطفال الذين حيتاجون إىل اهلدوء ألخذ فرتة من الراحة أو لألطفال املوجودين يف 
غرفة العزل، والذين يعانون من مرض أو إصابة ما ومت عزهلم عن بايق األطفال منعًا النتشار 

العدوى. 

وميكن القول بأن جحم غرفة النشاط تعد من أمه العوامل اليت حتدد ما إذا اكن الطفل 
عدد  مع  يتناسب  بالروضة  الغرف  تكون جحم  أن  ببساطة جيب  أو  أي يشء،  يتعمل  سوف 
األطفال فهيا مما يعيط املعملة القدرة عىل تمنية اجلوانب اجلمسية لدى األطفال بالصف، 
وأنسب أعداد األطفال بغرفة النشاط بالنسبة للك معملة يرتاوح من 1-12 طفاًل بالغرفة حيث 
ميكن اعتبار هذا المك من أفضل األعداد اليت ميكن أن تتعامل معها املعملة الواحدة داخل قاعة 
النشاط بالروضة، أما إذا زاد عدد األطفال عن ذلك مفن املتوقع أن يكون الوقت والتدريب الذي 

.)Satchwell, 1994( تقوم به املعملة مع الطفل مبثابة وقت حمبط هلام مها االثنني معًا

وقد تبني من خالل مالحظة األطفال أثناء أوقات اللعب أن هناك أنشطة فردية ومجاعية 
يقوم هبا الطفل، واكن أكرث أعداد مجموعة اللعب هو 6 أطفال وأقلها هو 2 طفل، وعىل هذا 
األساس فقد أوحض املختصون يف جمال الطفولة املبكرة أن تكون مساحة األراكن أو مساحات 
اللعب الصغرية بالروضة تستوعب من طفلني إىل عدد 6 أطفال، باإلضافة إىل معملة الصف 
)Moore, 1996; Gayle-Evans, 2004(. وقد أشارت الدراسات السابقة واألدب النظري إىل 
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أن املساحة الداخلية جيب أن تكون مناسبة لعدد األطفال بالقاعة، ومبعين آخر جيب أن يكون 
هناك اعتبار لكثافة األطفال بالقاعة الصفية، وأن يكون نصيب لك طفل فهيا 3 مرت مربع من 
مساحة الفراغ املتوافرة، والبعض أشار بأن ترتاوح املساحة املويص هبا للك طفل داخل جحرة 
النشاط بني 2.3-2.7 مرت مربع، مكا أشار اآلخرون أن تكون تلك املساحة بني 3.25-4.64 مرت 
مربع، وعىل أن يكون شلك الغرفة مستطيلة، ويه أكرث مناسبة وتهسل عىل املعملة تنظميها 
)خلف، 2005، النقيب، Ata, Deniz & Akman, 2012 ،2011(. وميكن القول أن تكون املساحة 
الداخلية بقاعة الصف والالزمة للك طفل يه متوسط املساحة الصغرى والكربى املشار إلهيا 

سابقًا، واملساحة املقرتحة يه 3.47 مرت مربع.

داخل  للجسادة  بالروضة وجود مساحة خاصة  الصف  لغرفة  الداخلية  الرتتيبات  ومن 
غرفة النشاط نظرًا ألمهيهتا، حيث يستخدمها األطفال لفرتات عديدة، فعىل سبيل املثال جند 
أهنا تستخدم معهم أثناء فرتة احللقة الصباحية، أو يف فرتة اللقاء األخري، وقراءة أو رواية 
القصص، ومشاهدة التليفزيون. وباإلضافة إىل ذلك فإن تلك املساحة ميكن أن تستخدم يف 
بعض األراكن بالصف مهنا فرتات أراكن اللعب المتثييل مثل ركن األرسة الذي يتطلب احلراكت 
واالنطالق احلر أثناء اللعب،والبناء واهلدم واملكتبة إىل غري ذلك من النشاطات املختلفة اليت 
تقدم لألطفال بالروضة، مكا أن وجود الجساد داخل األراكن يعمل عىل خفض الضوضاء اليت 
ميكن أن تؤرق األطفال وحتول دون التواصل االجمتايع املناسب بني األطفال وبيهنم وبني 
الذي  البالستييك  والبالط  الفلني،  بلوحات  نستعني  أن  أننا ميكن  واملعملات، مكا  املرشفات 
ميكن أن يضاف إىل غرفة النشاط ليساعد عىل امتصاص الصوت الصاخب هتيئة اجلو العام 
 .)Doctoroff, 2001, Clark, 2010( لألطفال للتواصل الفعال مع احمليطني بالبيئة احمليطة
وهكذا فإن إثراء وتوجيه وتنظمي البيئة احمليطة بالطفل داخل القاعة الصفية يؤدي بشلك أو 
آخر إىل تغري سلوكيات الطفل باإلضافة إىل إكسابه العديد من املعلومات واملعارف وتمنية 
القدرات واملهارات املختلفة لديه من خالل قيامه بالنشاطات واأللعاب املختلفة، مكا أن مناسبة 

وإثراء البيئة احمليطة بالروضة خيفف من األعباء الواقعة عىل اكهل املعملات.

ونظرًا لتأثري البيئة الفزييقية احمليطة باألطفال عىل متابعة ومالحظة الكبار هلم داخل 
الصف، فإن األثاث مبا يمشله من رفوف مفتوحة ومغلقة وطاوالت، وكرايس.. وغريها ال ينبيغ 
أن يعرقل الكبار من املرشفات واملعملات ملالحظة األطفال باإلضافة إىل أن تلك العنارص من 
جتهزيات الروضة ينبيغ أن تكون يف مستوى منو األطفال ومناسبة ألطواهلم إلتاحة الفرصة 
وكذلك  هلم،  املتاكمل  المنو  دمع  عىل  يساعد  مما  حبرية  واأللعاب  املواد  اختيار  مهنم  للك 
لملسامهة الفعالة يف تمنية العالقات االجمتاعية بيهنم، مكا جيب أن يكون جذابًا ذا ألوان 
زاهية ومثريًا النتباه الطفل، وأن يمتزي بالبساطة، وذا حواف غري حادة مكا جيب أن حتتوى 
قاعة الصف عىل خزانة خاصة لملعملة وذلك حلفظ األدوات واخلامات والوسائل التعلميية، 
والسبورات  العرائس  مرسح  الصف  بقاعات  توافرها  جيب  اليت  التعلميية  الوسائل  ومن 
 .)Doctoroff, 2001 بأنواعها املختلفة )دمحم، 2013؛ األمعري، وامخليس، 2011؛ لكش، 2000؛
ويعد عدم وجود حواف لألثاث من أمه املواصفات لتجنب أي إصابة لألطفال، لذا يفضل أن 
تكون الطاوالت بالصف عىل شلك دائري أو بيضاوي حيث إن هذا الشلك من أفضل أشاكل 
الطاوالت اليت ميكن أن حتتوهيا قاعات الصف بالروضة، مكا يفضل أن تكون ألواهنا زاهية 

ومتعددة األلوان، ومن أمه تلك األلوان األمحر واألصفر واألزرق.

ولإلضاءة الداخلية ملبىن الروضة دور مهم عىل الناحية الفسيولوجية والنفسية للطفل، 
ويف هذا السياق ميكن أن حندد الوظائف املهمة لإلضاءة يف التصممي الداخيل لملبىن ومهنا: 
إجادة مستوى اإلضاءة حبيث تكون مناسبة ومالمئة لملاكن لعدم اإلساءة لعيون األطفال، 
مكا تؤدي إىل حتقيق اإلحساس امجلايل لدى األطفال، والذي يرتبط بالتكوين الداخيل ملباين 
الروضة ونوعية النشاط ومساحة وجحم الفراغ، فاإلضاءة عامل مؤثر ومهم من مؤثرات البيئة 
النوافذ تهسم يف  الروضة عرب  قاعات  الروضة والطبيعية مهنا، واليت تدخل  الفزييقية يف 
زيادة شعور األطفال بالبيئة الطبيعية، وهلذا يتطلب أن يكون ارتفاع النوافذ مناسبًا لألطفال 
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إلتاحة الفرصة هلم للرؤية خارجها، وحتدد ارتفاع النوافذ يف 66.04 مس، مع إماكنية استعامل 
الستائر للتحمك يف مكية الضوء الداخلة عرب تلك النوافذ )النقيب، 2011؛ عبد احلافظ، 2004؛ 

)Maxwell, 1998

وجيب علينا أن حندد وظيفة األماكن أو املساحات داخل الروضة حىت يتسىن لنا حتديد 
مكية الضوء الالزمة يف لك ماكن، فعىل سبيل املثال: النشاطات اليت جيب أن يركز الطفل يف 
تفاصيلها الفن، والقراءة، واأللغاز، واأللعاب اليدوية حيث جيب أن تكون يف مناطق مضاءة 
النوافذ  مع  خمتلفة  وسائل  استخدام  ميكن  مكا  طبيعية،  اإلضاءة  تكون  أن  ويفضل  جيدًا، 
فإن  آخر  )Doctoroff, 2001(. ومبعىن  العالية  الوجه واإلضاءة  للحد من  الروضة  بقاعات 
مكية الضوء بلك مساحة داخل الروضة تتحدد تبعًا لوظيفة املاكن أو النشاط ولقدرات الطفل 
اجلمسية واحلسية، فالطفل ضعيف البرص جيب أن يكون يف ماكن جيد اإلضاءة مما يعمل 
مثل  نشاطًا  أن  إىل  باإلضافة  الطفل،  به  يقوم  الذي  للنشاط  احملددة  األهداف  عىل حتقيق 
املتعددة  األلوان  استخدام  فيه  إذا مت  يكون جيد اإلضاءة، وخباصة  أن  الفين جيب  النشاط 

واللواصق واخلامات املختلفة.

مكا ينبيغ أن يتوافر بقاعة الصف أراكن التعمل املختلفة، واليت من أمه أهدافها تعلمي 
ومن  األراكن  هذه  من  عديد  إىل  واألدبيات  السابقة  الدراسات  أشارت  وقد  الطفل،  وتعمل 
غريها،  والقصص  الكتب  عىل  باالطالع  األطفال  فيه  يقوم  هادئ  ركن  وهو  املكتبة:  أمهها، 
واإلدراكي: وهو أيضًا ركن هادئ حيتاج إىل الرتكزي، وتزوده املعملة بألعاب إدراكية، والعلوم 
واألدوات  املواد  مع  املبارش  التفاعل  من خالل  العملية  املفاهمي  الطفل  يكسب  واالستكشاف: 
ومالحظهتا وإجراء التجارب واكتشاف نتاجئها، والتعبير الفني )الفن(: ميارس فيه األطفال 
املختلفة  واألدوات  اخلامات  أنواع  استخدام  عىل  األطفال  ويتدرب  ومتنوعة،  أنشطة ممتعة 
اخلشبية  املكعبات  من  خمتلفة  بأنواع  يرثي  )املكعبات(:  واهلدم  والبناء  إبداعية،  بطريقة 
خمتلفة األشاكل باإلضافة إىل بعض األلعاب الصغرية الستخدامها يف استمكال النشاط الذي 
يبتكره األطفال، والمتثيل )اللعب اإليهامي أو الدرامي أو لعب األدوار(: هو ركن مجايع صاخب 
يلعب فيه الطفل أدوارًا اجمتاعية خمتلفة وأدوارًا خيالية قد يكون شاهدها مسبقًا، وفيه يتعمل 
وأداء  المتثييل  اللعب  قامئ عىل  وهو  )التعايش األسري(:  اللعب امجلايع، واملزنل  األطفال 
الوسائط  عىل  ركن صاخب وحيتوى  وهو  اإللكترونية:  والوسائط  واملوسيقا  األرسة،  أدوار 
والبرصية،  الصوتية  والتجسيالت  وطابعة  ممغنطة  وأقراص  المكبيوتر  مثل  اإللكرتونية 

.)Gayle-Evans, 2004; Gullo, 2006 وبعض األدوات املوسيقية )بدر، 1995؛ خليل، 2006؛

وقد اتفقت عديد من الدراسات السابقة واألدبيات عىل بعض املواصفات الفزييقية لقاعة 
الصف بالروضة ومهنا: ماكن خمصص حلاجيات األطفال الخشصية، وميكن أن تكون عىل 
مناسب  بعدد  لتكون  واألدوات  املواد  وتوفر  السالل،  بعض  أو  مفتوحة  مربعة  رفوف  شلك 
بقواطع قصرية، وأرفف  أو  التعليمي، حياط لك مساحة ركن حبائط  الركن  لألطفال ملساحة 
لرغبات  تبعًا  وأماكنه  شلكه  تغري  ميكن  مناسب  وأثاث  األغراض،  لتخزين  وسالل  وخزائن 
مغىط  مهنا  األرضيات  يف  تنوع  هناك  بالنشاطات،  العمل  واحتياجات  واألطفال  املعملة 
بالجساد واألخرى بالبالط، واستخدام املعلقات املعربة باللكامت والرسومات لتعريف األطفال 
باملساحات املوجودة بالصف، وحيتوي الصف عىل مساحات هادئة لراحة األطفال، وُتَؤثَّث 
القاعة ببعض األثاث مثل الكرايس والطاوالت خمتلفة األسطح القصرية واملرتفعة، وذلك تلبية 
الحتياجات األطفال املتباينة، وتوفر بعض األجهزة املناسبة ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مثل كريس الزاوية، ومسند للوقوف واحلركة وكريس متحرك، مساحة خاصة لعرض خمرجات 

.)Maxwell, 1998; Gullo, 2006( األطفال وخاصة الفنية مهنا

مكا أن الروضة حتتوي عىل عديد من املساحات أو القاعات ومهنا: قاعة متعددة األغراض، 
وقد تستخدم يف أغراض عدة مثل النوم والطعام وتنفيذ النشاطات ذات املجموعة الكبرية أو 
إجراء جمالس اآلباء أو غريها من االجمتاعات، وقاعة العيادة الطبية )اإلسعافات(، وميكن 
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ومكتب  وامحلام  والراحة  والفحص  باالنتظار  خاصة  صغرية  مساحات  عدة  من  تتكون  أن 
إداري، وقاعة املعلمات، وتقوم فهيا املعملة لالستعداد لألنشطة أو قضاء أوقات الراحة هبا، أو 
القيام ببعض النشاطات اخلاصة مثل القراءة أو احملادثة، ومساحة لإلدارة، وجيب أن تكون 
تلك املساحة يف مواجهة املدخل مبارشة حىت يتسىن لملسؤولني اإلداريني متابعة اخلروج 

 .)Butin & Woolums, 2009( والدخول ملبىن الروضة

وخنلص مما سبق إىل أنه جيب االهمتام باملواصفات اخلاصة بالبيئة الفزييقية الداخلية 
املواصفات  تلك  ومن  لألطفال،  الرفيع  املستوى  ذات  املناسبة  الرتبية  تقدمي  هبدف  للروضة 
التخطيط اجليد ومناسبة املساحات اللكية لغرف النشاطات اليت يلعب فهيا األطفال، ويوجدون 
فهيا لفرتات طويلة لكثافة أعدادمه ومساحات الفراغ املتوافرة داخل لك غرفة، واليت تمتثل 
مستوى  إىل  باإلضافة  نشاط  بلك  اخلاصة  اللعب  ومساحات  للغرفة،  الداخلية  املمرات  يف 
ونوع اإلضاءة هبا وألوان احلوائط ونوع األرضية وطرق تنظمي الوسائل واألدوات ومكيهتا 

والهتوية اجليدة.

ومما سبق ميكن وضع تصور عام للبيئة الفيزيقية الداخلية بالروضة كاآلتي:
يتكون مبىن الروضة من طابق واحد، وفميا ييل التصور املقرتح:

أ - قاعة الصف: 
احملتويات واملواصفاتالعنصرم

القاعة ذات شلك مستطيلالشكل1

حتدد بناًء عىل عدد األطفال بالصف “يفرتض 12 طفل”املساحة2

املساحة املخصصة 3
متوسط 3.47 مرت مربع تقريبًاللطفل

خزائن مفتوحة عىل شلك رفوف أو سالل لوضع حاجيات األطفال الخشصيةرفوف/ سالل

يمت تقسمي مساحات قاعة الصف بالرفوف املفتوحة مناسبة ملستوى أطوال األطفالمساحات متنوعة4

مساحة للمجموعة 5
الصفية

أطفال  مجليع  وتكيف  التليفزيون،  ومشاهدة  األخري،  واللقاء  القصة،  ورواية  الصباح،  حلقة  لتنفيذ 
الصف، وحتتوي عىل جسادة كبرية، وكرايس، وتليفزيون، ومكبيوتر، وشاشة عرض.

األركان املقترحة6

مكا ييل:

الفن، حيتوي عىل: طاولة دائرية، وكرايس، ورفوف مفتوحة، وحامل الرمس واأللوان املائية والفرش،  ¦
مريول بالستيكية، وخامات، وأدوات.

املكتبة، حتتوي عىل: طاولة بيضاوية، كرايس، وكرايس جملس، وجسادة، وأرفف مفتوحة للكتب،  ¦
كتب، وجمالت، وحصف ... وغريها.

اإلدرايك: حيتوي عىل: طاولة دائرية، وكرايس، وألعاب إدراكية متنوعة. ¦

العلوم واالستكشاف: طاوالت مستطيلة مؤمنة احلواف، وكرايس، ومواد وأدوات وخامات خمتلفة  ¦
ملالحظهتا وإجراء بعض التجارب.

املكعبات اخلشبية  ¦ أنواع خمتلفة من  البناء والهدم )املكعبات(: جسادة، وطاولة دائرية، وكرايس، 
خمتلفة األشاكل، وبعض األلعاب الصغرية.

التعايش األسري )املنزل(، حيتوي عىل: جسادة، ودىم خمتلفة األجحام، وغرفة نوم وحمتوياهتا،  ¦
وغرفة سفرة، وغرفة مطبخ، وغرفة جملس )ميكن االكتفاء بغرفة واحدة فقط حتتوي عىل عديد من 

حمتويات املزنل(.

مالبس  ¦ وجملس،  عادية  وكرايس  جسادة،  األدوار(:  لعب  أو  الدرامي  أو  اإليهامي  )اللعب  التمثيل 
ومشاعات  بالركن(،  األطفال  به  يقوم  الذي  االجمتايع  الدور  أو  املهنة  عىل  نوعها  “يتوقف  متنوعة 

لتعليق املالبس، املواد واألدوات املختلفة التابعة للدور االجمتايع.

واملوسيقا والوسائط اإللكترونية: جسادة، وكرايس، وبعض األدوات املوسيقية، ومجسل، ومكبيوتر،  ¦
وشاشات مكبيوتر ذكية لألطفال.

أنواع خمتلفة من السبورات، ومهنا: الذكية، الوبرية، واحلبيبية .... وغريها ¦السبورات6

الطاوالت7
¦ U متعددة األشاكل، ومن أفضلها: الدائري أو البيضاوي أو حرف

متعددة األلوان، وتكون زاهية مثل: األمحر، واألزرق، واألصفر ¦

مغلقة لتخزين اخلامات واألدوات واأللعاب غري املستعملة. ¦الدواليب8
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النوافذ9

يكون ارتفاعها مناسب لطول األطفال مبتوسط 66 مس تقريبًا ¦

تستخدم الستائر للتحمك يف مكية الضوء الداخلة ¦

اللغة،  ¦ مثل:  النوافذ،  من  قريبة  ومناسبة  شديدة  إضاءة  حتتاج  اليت  النشاطات  تكون  أن  يفضل 
واإلدرايك، والعلوم واالستكشاف، واملكتبة، والفن، والرتكيبية.

هناك أنشطة حتتاج إىل مكية ضوء قليلة ميكن أن تكون بعيدة عن النوافذ، مثل: األرسة، والمتثييل،  ¦
واملطبخ، واملواصالت.

بالبالط  ¦األرضية10 املساحات  بايق  تغطية  ميكن  الفلني،  لوحات  أو  الجساد  عىل  حتتوي  األراكن  مساحات 
البالستيك غري الالمع

احلوائط11
مساحات اكفية مهنا لعرض أمعال األطفال ¦

ألواهنا هادئة مثل: األزرق أو األخرض الفاحت ¦

السقف12
لونه فاحت وغري المع ¦

يتدىل منه بعض املعلقات لتعريف املساحات املختلفة ¦

دورات املياه13

في هناية القاعة الصفية ¦

عدد 2 محام للذكور، و2 محام لإلناث ¦

حتتوي عىل: أحواض تناسب أطوال األطفال، رفوف صغرية مفتوحة، أدوات نظافة خاصة بلك طفل،  ¦
دوالب خاص حيتوي عىل أدوات النظافة

ب - القاعات األخرى بالروضة:
احملتويات واملواصفاتالقاعةم

املسرح1
موقعها بني قاعات الصف ¦

العرائس،  ¦ بعض  لألطفال،  وكرايس  كبرية،  وجسادة  ثابت”،  أو  “متحرك  مرسح  عىل:  حتتوي 
مالبس مرسحية لبعض الخشصيات

املوسيقا2
بعيدة عن قاعات الصف لتجنب الضوضاء ¦

حتتوي عىل بعض األدوات املوسيقية، مثل: “بيانو، أورج، اكستنيت، مثلث، وإكسليفون”، أجهزة  ¦
مكبيوتر وتليفزيون ومساعات

بعض الوسائل اليت ميكن أن تناسب بعض األغاين واألناشيد املختلفة ¦

املطبخ3
بعيدة عن قاعات الصف ¦
جبوار املطعم ¦
وثالجات،  ¦ بوتاجاز،  موقد  مثل:  الطعام،  إلعداد  الالزمة  املطبخ  وأدوات  أجهزة  عىل  حيتوي 

وخالطات، وأدوات إعداد الطعام ... وغريها

حيتوي عىل طاوالت، وكرايس، بعض احلوامل لوضع بعض أنواع الطعام، ثالجة ¦املطعم4

رسير للكشف الطيب، دوالت لألدوات الطبية، صيدلية، مكتب، وكريس، ومكبيوتر ¦العيادة الطبية5

العزل6
موقعها جبانب العيادة الطبية، وبعيدة عن قاعات الصف واملرسح واملوسيقا  ¦
حتتوي عىل رسير، وكريس جملس، بعض األدوات واأللعاب القابلة للتنظيف والتطهري ¦
بعض األلعاب لألطفال القابلة للغسل والتطهري ¦

تكون جبانب قاعات الصف ¦املعلمات7
حتتوي عىل طاوالت، وكرايس للطاوالت وجملس، وأجهزة مكبيوتر، وماكينة تصوير وطابعة،  ¦

وخزائن مغلقة للتخزين

اإلدارة8

االستقبال
مساحة مقابلة ملدخل الروضة

حتتوي عىل: مكتب، كريس، مكبيوتر،وكرايس الستقبال الزائرين

املديرة

حتتوي عىل: مكتب، وكريس، ومكبيوتر، وطابعة، وأرفف مفتوحة، ودوالب وخزينة، وكرايس  ¦
الستقبال الزائرين

قد تلحق هبا قاعة صغرية لالجمتاعات املصغرة ¦

تلحق هبا دورة مياه خاصة ¦

ودوالب، السكرتيرة مفتوحة،  وأرفف  وطابعة،  تصوير  وماكينة  ومكبيوتر،  وكريس،  مكتب،  عىل:  حتتوي 
وكرايس الستقبال الزائرين

ومكبيوتر، متعددة األغراض9 مغلقة،  ودواليب  وجساد،  لالجمتاعات،  وكرايس  وطاوالت  جملس،  وكرايس  رسير، 
شاشة عرض، وتليفزيون

دورات املياه10
جبوار قاعة املعملات  ¦
خاصة لألطفال “الذكور، واإلناث” ¦
خاصة للكبار “لملعملات ¦
خاصة بالكبار “الزائرين”، تكون قريبة من مساحة االستقبال ¦

وجود ممرات جيدة االتساع إلتاحة الفرصة للحركة احلرةاملمرات11
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ثانيًا- البيئة الفيزيقية اخلارجية للروضة )الفناء »املساحات املفتوحة« - املوقع(:

أ - البيئة اخلارجية بالروضة )الفناء »املساحات املفتوحة«(:

داخل  املفتوحة  املساحة  ذو  اخلاريج  املاكن  إىل  املفتوحة  املساحات  أو  الفناء  يشري 
بأنه ساحات  إليه  اآلخر يشري  والبعض  املفتوحة،  املساحات  البعض  ويطلق هيلع  الروضة، 

 .)Weinstein,1979, Pang, 1999 ،2005 ،املالعب )خلف

 وقد أشار وينسنت )Weinstein, 1979( إىل أن الفناء يف املؤسسات التعلميية يه نوع 
جديد من املباين املشيدة وتمتزي بغياب اجلدران الداخلية هبا، مكا أشار إىل أنه عىل الرمغ 
من أن الفضاء املفتوح ال ميثل فلسفة التعلمي بقدر اجتاهه إىل الفلسفة يف تصممي املباين 
الداخلية إال أن املدارس اليت حتتوى عىل فناء غالبًا ما تؤكد عىل املرونة يف ترتيبات وجدولة 
استخدام تلك األماكن املفتوحة من أجل تجشيع أو تعزيز التفاعل بني األطفال واملعملات، مكا 
تعمل تلك املؤسسات عىل توفري الفريق الرتبوي الالزم لتحقيق األهداف من تلك األماكن اليت 

ال ميكن للفصول أو األماكن املغلقة حتقيقها أو دمعها.

إن نسبة كبرية من أطفال الدول الغربية ال يشاركون يف النشاطات اجلمسية يف معظم 
أيام األسبوع عىل النحو املوىص به عامليًا لتحقيق الفوائد الصحية هلم، ويف الوقت احلايل 
تعد العواقب الصحية لمنط احلياة اخلاملة مع ارتفاع معدل انتشار المسنة يف مرحلة الطفولة 
يف وقت مبكر أصبحت من املخاوف العاملية، ومن منطلق هذا فإن احلاجة ماسة إىل براجم 
إىل مستويات نشاط خمتلفة، ومثل  أن تستند  ينبيغ  اليت  القدرات اجلمسية  لزيادة  فعالة 
وقت  وحىت  الرباجم،  تلك  نتاجئ  عىل  تعمتد  أن  جيب  النشاط  مستوى  يف  التدخالت  هذه 
قريب اكنت تقترص جماالت البحوث اخلاصة بالنشاطات اجلمسية عىل املستوى الفردي مثل 
االختالفات الدميوغرافية واملعرفية والوجدانية والعالقات االجمتاعية الرتابطية بعكس الوقت 
احلايل حيث اجتهت البحوث احلالية إىل دراسة تلك املتغريات يف ظل التفاعالت االجمتاعية 
.)Haug, Torsheim, Sallis, & Samdal, 2010( بالنشاطات اجلمسية يف األماكن املفتوحة

واملساحات املفتوحة يف الروضة ينبيغ أال تكون فقط منطقة للعب األطفال من الصفوف 
العليا واملتوسطة واألوىل بالروضة، ولكهنا ينبيغ أن تكون مساحة متعددة األغراض يستفيد 
مهنا جبدية مجيع األطفال امللحقني بالروضة، والفناء ميكن أن يهسل تكّون مجموعات تفاعلية 
من األطفال من خمتلف األمعار حيث يقوم األطفال باختيار مجموعة اللعب حبرية تامة، وهذه 
من النقاط املهمة اليت يدمعها فناء الروضة لألطفال، ومن اجلدير بالذكر أنه جيب أن يكون 
اللعب  أثناء  األطفال  ملتابعة  بالفناء  املوجودين  األطفال  عىل  املرشفات  من  مجموعة  هناك 

 .)Pang, 1999(

مكا جيب االهمتام بتنظمي الفناء أو بيئة التعمل اخلارجية بالروضة؛ ألنه يفيد األطفال 
يف حترير الطاقة الزائدة لدهيم، وتقليل توترمه، مكا ميكن أن تكون تلك املساحة ماكنًا مهاًم 
االنتباه  نفس  إىل  حتتاج  املساحة  وتلك  واإلبداعية،  االبتاكرية  القدرات  يف  يهسم  لألطفال 
املختلفة  والتجهزيات  اخلامات  إىل  حتتاج  وأهنا  بالروضة،  الداخلية  املساحات  يف  املنظم 
متامًا كبيئة التعمل اخلارجية الفضىل، وذلك ألهنا توفر لألطفال فرصًا لالشرتاك يف عديد من 
أشاكل اللعب والتدريب مثل اللعب الدرايم والبنايئ، وممارسة األلعاب ذات القواعد يف بيئة 
هلا مالحم طبيعية جاذبة للطفل، وهلذا جيب أن تقسم املساحات اخلارجية بالروضة إىل عدة 
مساحات مهنا: املساحة اخلرضاء واللعب الدرايم واهلادئ، ومساحات منبسطة ملساء للعب 
األطفال بالدراجات، مكا جيب أن تكون هناك أرضية مغطاة باملطاط لتجنب اإلصابات املختلفة 
املساحة  تلك  هتيأ  أن  جيب  ذلك  يتوافر  وحىت  هلم،  واألمان  األمن  توفري  وهبدف  لألطفال، 
 Butin & ،2009 ،اخلارجية للعب األطفال احلر حىت يف أوقات الطقس غري املناسبة )خليل

.)Woolums, 2009
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بالنشاطات  للقيام  عدة  فرص  للطفل  أتيحت  العالية  باجلودة  يمتزي  الفناء  اكن  ولكام 
املساحات  تلك  يف  هبا  املوىص  املساحة  وتعد  اجلمسي،  اجلانب  منو  ذلك  ودمع  اليدوية، 
املفتوحة بالروضة للك طفل يه ضعف املساحة املستحقة له داخل القاعات الدراسية املغلقة 
)خلف، 2005؛ Cosco, 2006(. ونستنبط مما سبق أن يكون متوسط املساحة املخصصة للك 

طفل يف البيئة اخلارجية أو املفتوحة يه 6.94 مرت مربع، أو 7 مرت مربع تقريبًا.

وقد أكدت بعض الدراسات السابقة عىل األثر السيئ لوجود األطفال داخل املباين لتعرضهم 
املسمتر إىل اإلضاءة الصناعية، ويف هذا املجال أجرى ريندل وباتش بريوم وهيوجد ستشندر 
قبل  ما  أطفال  عىل  دراسة   )Rindell, Bach, Breum, Hugod & Schneider, 1987(
املدرسة التابعني إىل 24 روضة هبدف التعرف عىل تأثري اإلضاءة الصناعية يف األماكن املغلقة 
بالروضة عىل الصحة العامة لألطفال والشكوى من األعراض املرضية املختلفة، وقد توصلت 
النتاجئ إىل أن اإلضاءة الصناعية تعد من املسببات الرئيسية ألمراض األطفال يف مرحلة ما 

قبل املدرسة، وذلك نتيجة ملا تبثه من إشعاعات ضارة للصحة العامة.

ويف إطار دراسة أثر العالقة بني املساحات واملناظر الطبيعية اخلرضاء احمليطة مببىن 
الداخلية  املساحة  بني  تاكمل  هناك  يكون  أن  أنه جيب  إىل  الدراسات  أمجعت  فقد  الروضة، 
واملساحات اخلرضاء بالفناء، وهذا ما يزيد من تعزيز معرفة الطفل للعامل الطبييع، مكا أن 
املساحة اخلارجية بالروضة اليت مل يكن منمظًا هلا فإهنا عىل األقل جيب أن تحمس باحلركة 
 Scoditti,( األطفال  لدى  احلركية  الفردية  الفروق  الحمتاالت  وفقًا  للطفل  املستقلة  احلرة 
خارج  املفتوحة  الطبيعية  املساحة  التنوع يف  أنه جيب  مكا   .)Clavica, & Caroli, 2011
باحلظرية  اخلاصة  املساحة  مهنا  املساحات،  من  عدد  تمشل  أن  جيب  حيث  الروضة  مبىن 
هبدف تربية بعض احليوانات مثل: املاعز واألرانب، ومساحة خاصة بالزراعة لقيام األطفال 
بالزراعة والتعرف عىل أشاكل وألوان النباتات واألزهار املتنوعة، وبعض الروضات حيتوي 
آداب  األطفال عىل  يتدرب فهيا  فناءها عىل مساحة خاصة مبدينة مرورية صغرية لألطفال 
املرور والتعرف عىل بعض املفاهمي املرورية البسيطة هبدف زيادة ويع الطفل املرورى وجتنب 
مشكالت الطرق املختلفة، هذا باإلضافة إىل املساحة الطبيعية اخلرضاء املفتوحة اليت يكون 

فهيا الطفل منطلقًا وحر احلركة مما يهسم يف تمنية قدراته احلركية املختلفة )خلف، 2005(.

لذا يعد التنوع يف مساحات البيئة اخلارجية بالروضة من أمه األماكن اليت يلعب فهيا 
األطفال حبرية تامه وبأشاكل متنوعة من اللعب ويوفر ذلك هلم فرص عديدة للتعمل وإشباع حب 
االستطالع، مكا يعترب هذا التنوع يف عنارص البيئة الطبيعية احمليطة بالطفل من أمه أبعاد 
جودة املواصفات الفزييقية للروضة، مكا أن وجود مساحة منبسطة خرضاء بفناء الروضة 
تساعد عىل تدريب اللياقة البدنية احلركية لدى األطفال من خالل قيامهم بأشاكل خمتلفة من 
اللعب، مكا ميكن أن يزرع حول سور الروضة اخلاريج أجشار متسلقة حبيث يضيف منظرًا 
مجياًل، وقد أثبتت الدراسات السابقة أثر تلك البيئة الطبيعية املفتوحة يف تعمل الطفل وتمنية 
القدرات احلركية له، هذا باإلضافة إىل تأثري اللعب احلر بالفناء عىل مجيع معليات التعمل لدى 
األطفال مثل تمنية املهارات األساسية الرياضية واللغوية وإمناء معلوماهتم العامة )الرشيع، 

.)Fjùrtoft & Sageie, 2000; Cosco, 2006 والغربليل، 2001؛

أو  الروضة  فناء  السابقة تؤكد عىل أمهية  الدراسات  نتاجئ  أن  وخنلص مما سبق إىل 
تدمع  اليت  الطبيعية  البيئة  عىل  االعمتاد  منطلق  من  وذلك  األطفال،  للعب  املفتوحة  األماكن 
وتشبع لدى األطفال حب االكتشاف واالستطالع، وذلك بتوفري مساحات متنوعة بالفناء هتدف 
لتحقيق أغراض تربوية يف جمال تربية الطفل، سواء عىل اجلانب اجلمسي أو احلريك أو 
احلايس أو املعريف أو االجمتايع أو النفيس أو غريها، باإلضافة إىل احلفاظ عىل الصحة 
العامة لألطفال من خالل وجودمه يف اهلواء الطلق، وعدم التعرض ألوقات طويلة إىل اإلضاءة 
الصناعية اليت تسمتر يف بث اإلشعاعات الضارة مما يؤثر سلبًا عىل حصهتم العامة، واليت 

قد تؤثر سلبًا عىل جوانب المنو املختلفة له.
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أ - موقع الروضة: 
من منطلق خصائص مرحلة ما قبل املدرسة، واليت يكون فهيا الطفل معرضًا لعديد من 
األمراض املعدية واإلصابة باحلوادث املختلفة، فإن موقع الروضة جيب أن يراىع فيه أن يكون 
بعيدًا عن مصادر التلوث واملصانع اليت تنبعث مهنا الرواحئ الكرهية ووسائل املواصالت، مكا 
جيب أن تكون الروضة وسط املساكن، وذلك توفريًا لملشقة اليت ميكن أن يعاين مهنا الطفل 

والذهاب يوميًا إىل الروضة، وقد أشار لك من )النقيب، 2011؛ الرشيع، والغربليل، 2001(.

وهذا يعين أن موقع الروضة جيب أن يتوسط املباين السكنية حىت يهسل الوصول إليه، 
مكا أنه يفضل أن يكون الوصول إىل مبىن الروضة سريًا عىل األقدام، وال يكون وسط منطقة 
صناعية، واليت من املفرتض أن يزيد فهيا نسبة التلوث مقارنة بالبيائت السكنية، وأن تكون 
الروضة بعيدة عن الشوارع الرئيسية، وذلك لإلقالل من اإلصابات اليت قد يتعرض هلا الطفل 
ومهنا حوادث السيارات اليت تصل إىل حد اإلصابة املؤدية إىل اإلعاقة. ومن املمكن محاية 
الروضة من الضوضاء بإنشاء سور من األجشار اليت تقلل مستوى الضوضاء إىل أكرب درجة 
ممكنة مثل األجشار ذات األوراق الصغرية اليت تعمل عىل تكسري املوجات الصوتية، وختفض 

أثرها ولكن جيب أال جحتب الرؤية للبيئة اخلارجية احمليطة بالروضة )صاصيال، 2010(. 

وقد أكد مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )2002( عىل أنه جيب أن يمتزي موقع الروضة 
مبعايري األمن والسالمة واالبتعاد عن الشوارع الرئيسية حلركة السيارات ذات االجتاه الواحد، 
وكذلك االبتعاد قدر اإلماكن عن مصادر الضجيج والضوضاء، وذلك حىت نتجنب أي إصابات 
قد يصاب هبا الطفل قد تنتج عن حادثة ما، فالطفل حيتاج إىل الوقاية من احلوادث اليت قد 

تسبب له بصورة أو أخرى أي نوع من أنواع اإلصابات اليت قد تالزمه مدى احلياة.

الداخيل واخلاريج طبقًا ملعايري  الروضة  أن يمت تأمني نطاق  املنطلق جيب  ومن نفس 
األمن والسالمة املطلوبة لتحقيق أقيص درجات السالمة للطفل، هذا باإلضافة إىل التأكد من 
موقع الروضة بالنسبة الجتاه المشس وحركة الهتوية )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 

2002؛ مهريج، 2004(.

مكا ينبيغ ملوقع الروضة أن يكون قريبًا من مناطق الرعاية الصحية واخلدمات الطبية، 
وأن يكون بعيد عن األسواق العامة والشوارع املزدمحة لتاليف الضوضاء، باإلضافة إىل أنه 
جيب أن يتوافر فيه املرافق الصحية مثل مياه الرشب والرصف اليحص والكهرباء والتليفونات 

)خلف، 2005(. 

ومما سبق ميكن وضع تصور مقرتح للبيئة الفزييقية اخلارجية للروضة اكآليت:

أ - البيئة اخلارجية بالروضة )الفناء "املساحات املفتوحة"(:
الـمحتويات والـمواصفاتالعنصر/ نوع املساحةم

يفضل الشلك املستطيل أو املربع للفناء وطبقًا لملساحة املناسبة املتوفرةالشكل

املساحة التقديرية1

حتدد بناًء عىل عدد األطفال بالروضة “وترتبط باملساحة املخصصة للطفل” ¦
7 مرت مربع تقريبًا للطفل. ¦
املساحة اللكية املثالية للفناء 500 مرت مربٍع تقريبًا ¦
طفاًل،  ¦  12 الواحد عىل  الصف  وثانية روضة بلك صف، حيتوي  أوىل  مرحلة  6 صفوف  )يفرتض وجود 

إمجايل عدد األطفال بالروضة 72 طفاًل(

أماكن خاصة لملعملات املالحظات لألطفال بالفناءاملعلمات املالحظات2

اللعب ذو القواعد3

تكون عىل شلك مستطيل ومتسعة ومنبسطة ¦

تتوسط مجيع املساحات املفتوحة ¦

مغطاة بالرمل أو البالط املطايط ¦

تمتزي باألمن واألمان ¦

مغطاة مبظلة للوقاية من حرارة المشس أو األمطار ¦
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للعب بالدراجات أو األلعاب املتحركة منبسطة ملساء4

اللعب بالرمل واملاء5

مستطيلة الشلك ¦

قريبة من صنابري املياه ¦

قريبة من دورات املياه ¦

حتتوي عىل رمل نظيف ومرطب باملاء، وأدوات اللعب بالرمل “جاروف ولو وألعاب أخرى .... وغريها. ¦

مثل: األراجيح، والزالجات، واملزيان، وألعاب االختفاء مثل بيت حجا ... وغريهاألعاب حركية6

حتتوي عىل أدوات وألعاب ألشاكل اللعب الدرايم املختلفةاللعب الدرامي7

اللعاب الستمكال األشاكل اإلبداعية  ¦اللعب البنائي8 حتتوي عىل ألعاب بناء ذو أجحام كبرية خمتلفة األشاكل، وبعض 
اليت يبتكرها األطفال

متسعة، وحتتوي عىل ممرات خمططة كشوارع وأمعدة كهرباء وإشارات مرور وسيارات خمتلفة األشاكل مدينة مرورية مصغرة9
يف مستوى منو األطفال 

حتتوي عىل مجموعة من النباتات واألزهار خمتلفة األلوان واألشاكلالزراعة10

مفتوحة، وحتتوي عىل أشاكل احلياة الطبيعية مثل احلشائش والصخور ... وغريهاخضراء/ طبيعية11

حظيرة احليوانات 12
أو الطيور

حتتوي عىل حيوانات أليفة وطيور  ¦
مساحة لتواجد األطفال )تكيف لعدد 12 طفل أي أطفال صف واحد(  ¦

دورات املياه13

4 للذكور / 4 لإلناث ¦

قريبة من مساحة ألعاب الرمل ¦

أدواهتا تناسب أجحام األطفال ¦

حتتوي عىل بانيو قدم ¦

حماط بأجشار من الداخل إلضافة الملسة امجلالية للروضةالسور14

ب - موقع الروضة:
املواصفاتم
يتوسط املساكن1

بعيد عن املصانع ومصادر التلوث2

بعيد عن الشوارع الرئيسية ذو االجتاه الواحد3

حماط من اخلارج بأجشار ذات األوراق الصغرية4

بعيد عن مصادر الضوضاء مثل: األسواق العامة أو موقف سيارات أو السكك احلديدية .... وغريها5

اجتاه الروضة يف اجتاه المشس6

وجود مساحة اكفية مفتوحة حماطة بالروضة )لضامن الهتوية اجليدة(7

قريب من مراكز اخلدمات املختلفة مثل: املستشفيات واملطافئ8

ب - التعليق على النتائج:
يتضح مما سبق رضورة أن تكون مساحة الروضة مناسبة لكثافة عدد األطفال هبا، وجيب 
أن يتوافر بالروضة املساحات املناسبة لتطبيق العديد من النشاطات اليت تهسم يف تمنية 
جوانب المنو املختلفة لدى األطفال، مكا جيب عىل معملة الروضة توفري األدوات والوسائل 
الالزمة لتنفيذ تلك النشاطات مع األطفال حىت ميكن تلبية احتياجاهتم اجلمسية واملعرفية 

واالنفعالية واالجمتاعية.

وميكن أن تكون املساحات املتوافرة بالروضة متعددة االستخدامات تبعًا لنوع النشاط 
املقدم لألطفال وهبذا ميكن جتنب ضيق املساحة املتوفرة بالروضة إن وجدت، وهذا يتطلب 
مربيات عىل مستوى عاٍل من اإلعداد الرتبوي يف جمال الطفولة املبكرة حىت تمتكن من تطبيق 
 )Satchwell, 1994( هذا املبدأ عند العمل مع األطفال بالروضة. وهذا ما أكد هيلع ساتشويل
حيث أشار إىل أن املساحات داخل الروضة الالزمة لقيام األطفال ببعض المترينات احلركية قد 
ال تكون متوافرة وأضاف إىل أن احلل الوحيد لذلك هو هتيئة البيئة الواقعية بتوفري عدد من 
األغراض اليت ميكن استخدامها بعدة طرق متنوعة وهكذا ميكن الرتكزي عىل االستفادة مما 

هو متوافر لألطفال بالبيئة احمليطة.
لتخزين  اكفية  مساحات  وجود  من  التأكد  جيب  الواقع  أرض  عىل  ذلك  تطبيق  وعند 
املختلفة مع  النشاطات  العمل هبا يف  بالروضة وإخراجها عند  األدوات واخلامات واأللعاب 
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األطفال، وذلك يف ضوء تنظمي الربناجم املقدم بالروضة، مكا جيب التأكد من وجود املساحات 
والتنظميات الاكفية واملناسبة حلركة األطفال املسمترة واحلرة اآلمنة بالروضة، ومكا أشار لك 
من سكودييت وآخرون )Scoditti, Clavica, & Caroli, 2011( إىل أنه جيب أن يمت إعادة 
تنظمي أو بناء املساحات املختلفة بالروضة وقد يمشل التنظمي إنشاء الرشفات عندما يكون 
ذلك ممكنا، وتوفري بيئة آمنة من الربد واملطر أو احلرارة الزائدة، مما يتيح الفرصة لألطفال 
لأللعاب النشطة حبرية أو إماكنية اجلري يف اهلواء الطلق حىت عندما تكون الظروف اجلوية 

ليست مثالية.
ومن أمه ما ميزي الروضة هو تطبيق عامل األمن والسالمة داخل وخارج الروضة للحفاظ 
عىل الصحة العامة لألطفال، ومحايهتم من أي إصابات قد تكون ناجتة عن أي نوع من احلوادث 
قد حتدث هلم نتيجة عدم انتقاء موقع الروضة عىل الوجه الصحيح واملناسب حلاجات األطفال 
وطبقًا لملعايري العاملية واخلاصة مبواصفات الروضة، مكا جيب االعمتاد عىل تلك املعايري 
لتصممي البيئة الفزييقية للروضة )داخليًا/ وخارجيًا( حىت تكون دامعًا مجليع جوانب المنو 

لدى األطفال.
واملناسبة  العامة  املواصفات  الروضة  وخارج  داخل  يتوافر  أن  أنه جيب  القول  ومجمل 
واملعريف  واحليس  اجلمسي  اجلانب  يف  املختلفة  حاجاهتم  لتحقيق  األطفال  منو  جلوانب 
مرحلة  أمهية  منطلق  من  وهذا  املختلفة،  المنو  من جوانب  واالجمتايع وغريها  واالنفعايل 
الطفولة املبكرة يف تشكيل المسات األساسية لخشصية الطفل، وحىت ميكن حتقيق األهداف 

الرتبوية العامة من إنشاء مؤسسة تربوية ألطفال تلك املرحلة املبكرة من العمر. 

التوصيات:
أن تتناسب مواصفات البيئة الفزييقية بالروضة مع خصائص المنو لدى األطفال. -
أن تتسم الروضة مبواصفات األمن والسالمة لألطفال. -
تمنية ويع املعملات مبعايري اجلودة اخلاصة بتجهزيات الروضة املناسبة جلوانب  -

المنو لألطفال.
توفري قاعات احتياطية بالروضة ميكن استخدامها يف النشاطات املختلفة مع األطفال،  -

وعقد جمالس اآلباء واجمتاعات املعملني عند احلاجة إلهيا. 
تتحقق  - حىت  للطفل  املقدمة  النشاطات  يف  التنويع  عىل  الروضة  معملات  تجشيع 

األهداف الرتبوية له جمسيًا وعقليًا وانفعاليًا واجمتاعيًا.
من  - تمتكن  حىت  واملسمتر  املناسب  الرتبوي  اإلعداد  الروضة  معملات  تتلىق  أن 

االستفادة جبميع املعينات والوسائل والوسائط التعلميية املوجودة بالروضة.
اهلندسة  - جمال  يف  خمتصني  مهندسني  إىل  الروضة  وتنفيذ  تصممي  مهمة  إسناد 

املعامرية واملدنية والديكور للحصول عىل أعىل مستويات اجلودة هلا.
املختصة  - تقررها اجلهة  اليت  تلك  األمن واألمان، وخباصة  االلزتام بدوايع  رضورة 

لألمن الصنايع يف مواصفات الروضة.

املقترحات:
يقرتح البحث احلايل دراسة ما ييل:

لملتغريات  - تبعًا  لألطفال  املختلفة  المنائية  املظاهر  تطور  عىل  الروضة  بيئة  أثر 
الدميوجرافية لدهيم.

املستويات  - ضوء  يف  لألطفال  االجمتايع  النفيس  المنو  عىل  الروضة  موقع  دور 
االجمتاعية لألرسة.

العالقة بني التنشئة االجمتاعية للطفل وإحلاق الطفل برياض األطفال. -
العالقة بني مواصفات الروضة واالستعداد املدريس للطفل. -
أثر مواصفات بيئة الروضة احمليطة عىل التفاعل االجمتايع بني األطفال. -
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العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور اآلتية، والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية. 1 ـ  

األطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
األطفال والعلوم. 3 ـ  

4 ـ  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6 ـ  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8 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 خصيصاً ألي مــن احملاور 
املذكورة، هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اســتجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

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 الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
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بعض املهارات االجتماعية وعالقتها باملناخ األسري والتحصيل الدراسي
لدى عينة من تالميذ وتلميذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت

د. عبد املطلب عبد القادر عبد املطلب

drahmedabdo36@yahoo.com
باحث نفسي بوزارة التربية

ومدرس منتدب بكلية التربية األساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت

امللخص:
باملناخ  وعالقهتا  االجمتاعية  املهارات  بعض  استكشاف  احلالية  للدراسة  الرئييس  اهلدف   
األرسي، والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، وتكونت 
العينة الهنائية للدراسة من )140( من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة مبدارس حمافظة األمحدي 
بدولة الكويت، وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومتوسط أمعارمه )13.3( عامًا باحنراف معياري 
قدره )0.97( عامًا، وتتضمن هذه الدراسة األدوات التالية: مقياس املهارات االجمتاعية، ومقياس املناخ 
األرسي، واختبارات التحصيل الدرايس، وقد مت تقدير الثبات والصدق هلذه املقاييس. وأوحضت نتاجئ 
الدراسة ما ييل: توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي، وتوجد فروق 
بني التالميذ والتمليذات يف املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي وذلك يف اجتاه التمليذات، بيمنا ال 
توجد فروق بني التالميذ والتمليذات يف التحصيل الدرايس وبعض أبعاد املناخ األرسي، وال توجد 
فروق بني مستويات تعلمي األب املختلفة يف متغريات الدراسة، وال توجد فروق بني مستويات تعلمي األم 
املختلفة يف املهارات االجمتاعية والتحصيل الدرايس، وتوجد فروق بني مستويات تعلمي األم املختلفة 
يف بعض أبعاد املناخ األرسي، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، مكا توجد فروق بني 
التعلمي  املناخ األرسي، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات  أبعاد  مستويات تعلمي األم املختلفة يف بعض 

املتوسط والثانوي.

Relationship Between Some Social Skills, Family Climate and 
Academic Achievement of Middle School Students in the State of Kuwait

Abd-Elmottaleb Abd-Elqader 
Psychological Researcher, Ministry of Education

Faculty of Basic Education 
The Public Authority for Applied Education and Training, State of Kuwait

Abstract
The study explores some social skills and their relationship to the family climate 

and academic achievement of middle school students in the State of Kuwait. The 
sample consisted of )140) male and female students from middle schools at Al-Ahmadi 
Governorate. Their ages ranged between (12 -14 yrs) with (M=13.3 yrs, SD= 0.97 yrs). 
The study used the following tools: (A) The scale of social skills, (B) the scale of the family 
climate, (C) and academic achievement scores. The validity and reliability of these scales 
have been previously registered. Results of the Study showed that: (1) There is a significant 
correlation between social skills and the family climate. (2) There are differences between 
male and female in social skills and the family climate, to the advantage of females, while there 
were no differences between male and female in academic achievement and some dimensions 
of the family climate. (3) There were no differences between different levels of father’s 
education.  (4) There are no differences between different levels of mother’s education in 
social skills and academic achievement. (5) There were differences between different levels of 
mother’s education in some dimensions of the family climate, these differences were denoted 
positively to mothers with university education. (6) There were differences between different 
levels of mother’s education in some dimensions of the family climate, in favour of mothers 
with middle education. 
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مقدمة: 
مهاًم يف حتديد  عاماًل  كوهنـا  إىل   Social Skills االجمتاعية  باملهارات  االهمتام  يرجع 
طبيعة التفاعالت اليومية للفرد، مع احمليطـني بـه يف جمـاالت احليـاة املختلفة، واليت تعد 
يف حالة اتصافها بالكفاءة، من عوامل التوافق النفيس عىل املستويني الخشيص واملجمتيع 
)فرج، 2002(. حيــث تعتبــر املهــارات االجمتاعيــة هــي األســاس فــي بنــاء خشصــية الطفــل 
وقبولــه كعضــو فــي املجمتـع فـي املسـتقبل، وهـذه املهــارات توضـع أساسـها فـي مرحلـة 
الســـلمي،  االجمتـــايع  التفاعـــل  أســـس  وبيئتـــه  أســرته  مـن  الطفـل  ويكتسـب  الطفولــة، 
مفشـــاركة الطفـــل ألســـرته وجممتعـــه فـــي احتفاالتـــه بأعيـــاده وطقوسه، وكذلك مراقبته 
املهارات  علـى منـو  تسـاعده  املجمتـع  أو يف حميط  األرسة  داخل  االجمتاعية سواء  لألدوار 
ال  املتعددة  االجمتاعية  املهارات  اكتساب  يف  الطفل  وجناح   .)1994 )رضا،  لديه  االجمتاعية 
النفسـية،  الصـحة  شـروط  مـن  رشطًا  يعترب  وإمنا  االجمتايع،  التوافـق  عىل  فقط  يساعده 
االضطراب  يسبب  قد  املهارة  تلك  اكتساب  فـي  والفشـل  واإلجيـايب،  االجمتـايع  والتبـادل 

النفيس لألطفال )حسونة، 1995(.

وتعد األرسة العمود الفقري يف تشكيل املالحم الرئيسة واألساسية للفرد، وما سيكون 
هيلع مستقباًل؛ فيجب عىل األرسة أن تجشع اهمتامات الطفل، ومتنحه حرية التعبري، وتشلك 
خشصيته من خالل أساليب التنشئة واجتاهات الوالدين اليت يتبعاهنا مع أوالدمه؛ لذلك قد 

يكون املناخ األرسي حمبطًا لتمنية قدرات واستعدادات الطفل، أو مجشعًا ومعززًا هلا. 

واألوالد  والزوجـة  الـزوج  تـمشل  التـي  األولـى  االجمتاعية  اخللية  يه  األرسة  أن  مكا 
أكرث، واملناخ  أو  الزوج والزوجة وطفل  الضيقة من  واألقارب، مكا أهنا تتكون يف حدودها 
األرسى هو الذي يحمس لألرسة بأن تقـوم بأداء اكمل وفعال لوظائفها من حيث إتاحة الفرصة 
العالقات بيهنم، وحتقيق أكرب قدر  أفرادها، والعمل عىل تدعمي  للمنو املستقل لخشصيات 
من المتاسك والتقارب داخل األرسة، مكا املناخ األرسي السوي أيضا هو املناخ الذي يتسم 
بالمتاسك بني أعضاء األرسة والتعبيـر عـن مشاعرمه املختلفة، وااللزتام بالنوايح الدينية 
واخللقية والتوجيه الفكري والثقايف القامئ علـى النظام والضبط األرسي، والذي يعمل عىل 
توفري الدوافع لالستقالل، وإقامة عالقات اجمتاعيـة متوافقة مع اآلخرين، أما املناخ األرسي 
أداء  أفراد األرسة لوجود خلل يف  التفرقة والتباعد بني  الذي تسوده  املناخ  بأنه  املضطرب 
وال  والتفوق،  لإلجناز  اكفية  بدوافع  األفـراد  متتـع  عدم  إىل  يؤدي  فإنه  لوظائفها،  األرسة 
حبرية يف التعبري عـن اآلراء، وال باالهمتـام بـالنوايح الثقافية والعملية والرتفهيية والدينية 

)كفاىف، 1998(.

والديه  من  الطفل  اكتسبه  ما  حيددها  وجودها  عدم  أو  االجمتاعية  املهارات  ووجود 
بعدمها ميثالن المنوذج الذي حيتذي به، مكا أن العالقات االجمتاعية اليت يقميها الوالدان 
مع األصدقاء واألقارب وغريمه ترتك أثرها يف سلوك الطفل االجمتايع، فإقدام الوالدين عىل 
لدى  باملالحظة  التعمل  ييرس  ثريًا  مصدرًا  ميثل  وغريمه  األصدقاء  مع  االجمتايع  التفاعل 
األطفال، مما يساعدمه عىل اكتساب املهارات االجمتاعية األساسية )أبو رسيع، 1993(. مكا أن 
منوذج العالقـة القامئـة بـني الطفـل وأبويه حيدد إىل حد كبري مناذج عالقات الطفل باآلخرين، 
ومن مث فإن اكنت عالقـة الطفـل بأبويـه سـلبية انعكس ذلك عىل عالقة الطفل باآلخرين، وتلىق 
هذه احلقيقة أمهية كربى عىل خربات الطفـل املبكـرة مـع أبويه من حيث تأثريها يف تشكيل 

صورة إجيابية عن اآلخرين، وعن نفسه أيضًا )اكمل، 1999(.

وتعد دراسة املهارات االجمتاعية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة من أمه موضوعات عمل 
النفس االجمتايع، فهي منط من أمناط السلوك الذي يرتبط حبياة الطفل وتنشئته االجمتاعية، 
ويؤثر يف حياته االجمتاعية بصفة عامة، وحياته املدرسية بصفة خاصة ألنه يف هذه املرحلة 
يكتـسب خمتلف املهارات والعادات السلوكية واالجتاهات األساسية الالزمة لتكوينه كإنسان، 
ويمتكن الطفل يف هذه املرحلة من تمنية قدراته واستعداداته العقلية والعالقات االجمتاعية 
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الـصحيحة وكيفيـة ممارسهتا )الدردير، 1993(.ويعترب جناح الطفل يف تمنية واكتساب املهارات 
االجمتاعية مما يزيد من قدرته عىل االندماج مع مجاعة األقران، واالقرتاب من مجاعة الكبار، 
وإقامة تفاعالت اجمتاعية ناحجة، مما يؤدي إىل اكتساب املزيد من اخلربات االجمتاعية اليت 

حتقق منوًا اجمتاعيًا سلميًا )عبد الرمحن، 1998(.

بعضه،  عـن  ينفـك  ال  متاكمل  احلالية يه لك  الدراسة  متغريات  أن  ويتضح مما سبق   
املناخ  يعترب  مكا  والنفسية،  االجمتاعية  حياته  يف  مهم  عامل  للطفل  االجمتاعية  فاملهارات 
األرسي ذلك الوعاء الـذي حيتـوي األسـرة بقالهبـا الـسوي أو املضطرب، وبناء عىل ذلك القالب 
التحصيل  ويتأثر  مملوس،  واقع  إىل  االجمتاعية  مهاراته  وتتبلور  الطفل،  سلوكيات  تتحدد 
للتعرف عىل  الدراسة  لذلك اكنت هذه  االجمتاعية،  باملناخ األرسى ومهاراته  للفرد  الدرايس 
بعض املهارات االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ 

وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف وحتديد بعض املهارات االجمتاعية وعالقهتا باملناخ 
األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، 

ومن خالل هذا اهلدف العام فإننا نتطلع إىل حتقيق عدة أهداف أخرى تمتثل يف:
األرسي، . 1 واملناخ  جهة  من  االجمتاعية  املهارات  بعض  بني  االرتباطية  العالقة  إبراز 

والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية.
االجمتاعية، . 2 املهارات  التالية:  املقاييس  عىل  والتمليذات  التالميذ  بني  الفروق  دراسة 

واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.
التالية: . 3 املقاييس  عىل  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  بني  الفروق  اجتاهات  حتديد 

املهارات االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.
التعرف عىل الفروق بني مستويات تعلمي األم املختلفة عىل املقاييس التالية: املهارات . 4

االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

أهمية الدراسة ومبرراتها:
 تبدو أمهية الدراسة واحضة من كوهنا تسلط الضوء عىل بعض املهارات االجمتاعية 
وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة، 
بعٍض  تعريف  بالغة يف  أمهية  مـن  ذلـك  ملا يف  سنة،   )14-12( بني  ما  العمرية  املرحلة  ويف 
من اخلصائص االجمتاعية املمزية لألطفـال يف هذه املرحلة، ومدى عالقهتا باملناخ األرسي 
السائد لدهيم وحتصيلهم الدرايس، وذلك من شأنه أن يهسم يف مساعدة القامئني عىل العملية 
التعلميية واملعملني يف تعلميهم، ولذلك فإن الدراسة احلالية املمتثلة بنتاجئها وتوصياهتا 
متثل إهسامًا إجيابيًا وإثراًء فعااًل يف الدراسات العربية اليت تناولت عالقة بعض املهارات 
االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس، باإلضافة إىل ذلك فإن أمهية هذه 

الدراسة تمتثل باآليت:
لتالميذ . 1 االجمتاعية  املهارات  حول  السابقة  الدراسات  من  وعدد  نظري  إطار  تقدمي 

وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، مما يزيد من إثراء املكتبة العربية.
االستفادة من نتاجئ الدراسة من خالل معل براجم إرشادية؛ لتمنية املهارات االجمتاعية . 2

لدى تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة ومساعدهتم.
إرشاد األبوين بأمهية أتباع أساليب التنشئة االجمتاعية الصحيحة حىت يكتسب الطفل . 3

املهارات االجمتاعية املالمئة، واليت تساعده عىل التفاعل مع اآلخرين.
االستفادة من نتاجئ هذه الدراسة يف االهمتام بتالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة من . 4

خالل معل دراسات عديدة تتعلق مبهاراهتم االجمتاعية واملناخ األرسي. 
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مشكلة الدراسة:
بعد مراجعة بعض األدب النظري، والذي يتعلق مبوضوع الدراسة بشلك عام، كـان من 
املالحظ أن اإلغراق يف العقالنية وإمهال املشاعر واألحاسيس أمثر امجلود بني األسـر وجعلهم 
التفرقة  يسوده  سيئ  أرسي  مناخ  إىل  أدى  مما  اكآلالت  يترصفون  املجمتعات  من  كثري  يف 
والتباعد بني أفراد األرسة لوجود خلل يف أداء األرسة لوظائفها مما يؤثر عىل تعمل واكتساب 
املهارات االجمتاعية لألطفال، وتدىن حتصيلهم الدرايس، لذلك اكن التفكري يف هذه الدراسة، 
وميكن صياغة مشلكة البحث يف التساؤل الرئييس اآليت: هل توجد عالقة بني بعض املهارات 
املرحلة  وتمليذات  تالميذ  من  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  األرسي  واملناخ  االجمتاعية 

املتوسطة بدولة الكويت ؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئييس التساؤالت الفرعية اآلتية: 

واملناخ . 1 جهة  من  االجمتاعية  املهارات  بعض  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
األرسي، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية.

االجمتاعية، . 2 املهارات  اآلتية:  املقاييس  عىل  والتمليذات  التالميذ  بني  فروق  توجد  هل 
واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

املهارات . 3 اآلتية:  املقاييس  عىل  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  بني  فروق  توجد  هل 
االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

املهارات . 4 اآلتية:  املقاييس  عىل  املختلفة  األم  تعلمي  مستويات  بني  فروق  توجد  هل 
االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

اإلطار النظري للدراسة:
األرسي،  واملناخ  االجمتاعية،  املهارات  مفاهمي يه:  عدة  احلالية عىل  الدراسة  تشمتل   

والتحصيل الدرايس، وفميا ييل عرض لملفاهمي األساسية للدراسة:

أواًل - املهارات االجتماعية: 
تعددت وجهات النظر يف تفسري مفهوم املهارات االجمتاعيـة، فنجد البعض ينظر لملهارات 
االجمتاعية من حيث كوهنا مسة، وبعضهم اآلخر ينظـر إلهيـا مـن منظور سلويك، وآخرون 
يؤكدون أهنا منبثقة من منظور معريف، وغريمه يرى تبنـي وجهة نظر تاكملية من أجل حتديد 
دقيق ملفهوم املهارات االجمتاعية، ويؤكد من ينظرون إىل املهارات االجمتاعيـة عىل أهنا مسة 
أو  عامة  يدل عىل صفة  افرتايض  االجمتاعيـة منـوذج  سـمة  أن  عىل  الخشصية  من مسات 
مشرتكة بني األفراد، وفـي ضـوء ذلـك عرفـت املهارات االجمتاعية بأهنا استعداد نفيس داخيل 
فإنه ميكن  التوجه  هذا  االجمتايع، ويف ضوء  لملواقف  االسـتجابة  يـسبق  كـامن  )حقيقـي( 
النظر إىل املهارات االجمتاعية عىل أهنا خمـزون من السلوكيات اللفظية وغري اللفظية اليت 
يستطيع الفرد من خالهلا أن يتأثر ويؤثر فـي البيئة اليت يعيش فهيا يف مواقـف التفاعـل 
املختلفـة، ودون إحلـاق أذى بنفـسه، أو باآلخرين )عواد، والشوارب، 2012(. ويؤكد أحصاب 
اليت  املعرفية  العمليات  أهنا  عىل  االجمتاعية  املهارات  مفهـوم  عند حتديـد  املعريف  االجتاه 
فريهنـام  تعريـف  االجتاه  هذا  تتبىن  اليت  التعريفات  ومـن  االجمتـايع،  الـسياق  فـي  تظهر 
الـدقيق  باإلدراك  تبدأ  السلوكيات  بأهنا سلسلة من  االجمتاعية  ملهـارات   )Furnham, 1983(
لملهـارة فـي العالقـات الخشصية، وتتحرك حنو املعاجلة املرنة لتوليد االستجابات احملمتلة 
أن  إلـى   ،)Jenkins, 1999( املناسب. مكا يشري جنكيـزن  البديل  البديلة وتقوميهـا مث إصدار 
مهارة  وتتضمن  اإلرسال:  مهارات  مها:  أساسيتني،  مهارتني  تتضمن  االجمتاعية  املهـارات 
الفـرد يف تقدمي الدمع لآلخرين، وحهثم عىل االسمترار يف التفاعل، وتوضيح موقف الفـرد، 
وتفسري مسوغات سلوكه بطريقة مفهومه لآلخرين، واإلفصاح عن مشاعره حيـاهلم، وآرائه 
إلهيم. ومهارات االستقبال: اليت حتتوي مهارات فرعيـة مـن قبيـل طـرح تساؤالت للحصول 
عىل معلومات دقيقة من الطرف اآلخر، ومهارات اإلنصات والفهم الدقيق ملا يقوله اآلخرون. 
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باعتبارهـا  االجمتاعيـة  املهارات  إىل  ينظر  فإنه  االجمتاعية  لملهارات  التاكميل  املنظور  أما 
معلية تفاعلية بني اجلوانب السلوكية: اللفظية وغيـر اللفظيـة، واجلوانـب املعرفيـة واالنفعالية 
الوجدانية يف سياق التفاعل االجمتايع، ومن التعريفات اليت تؤكد وجهـة النظر التاكملية يف 
حتديد مفهوم دقيق لملهارات االجمتاعية، تعريف أرجيـل املـشار إليه يف )الحسيمي وفودة، 
2009( والذي ينظر إىل املهارات االجمتاعية علـى أهنـا القدرة عىل إحداث التأثريات املرغوب 

فهيا يف اآلخرين يف املواقـف االجمتاعيـة.

وُتعرف املهارات االجمتاعية عىل أهنا نسق من املهارات املعرفية والوجدانيـة والـسلوكية، 
أو  أو الخشصية،  املعـايري االجمتاعيـة  التـي تيـرس صـدور سـلوكيات اجمتاعيـة تتفـق مـع 
لكهيام معًا، وتسامه يف حتقيق قدر مالمئ مـن الفعاليـة والرضـا، يف خمتلـف مواقف التفاعل 
االجمتايع مع اآلخرين، وتنعكس مظاهر الكفاءة يف مجيع صور مهـارات التواصل االجمتايع، 
)الغريب،  للفرد  االجمتايع  النفـيس  والتوافـق  االجمتاعيـة،  املـشكالت  الـذات، وحـل  وتوكيد 

.)35 :2003

مكا ُتعرف أيضًا عىل أهنا قدرة الفرد عىل أن يعرب بـصورة لفظيـة وغري لفظية عن مشاعره 
وآرائه وأفاكره لآلخرين، وأن ينتبه ويدرك يف الوقت نفسه الرسـائل اللفظية وغري اللفظية 
الصادرة عهنم، ويفرسها عىل حنو يهسم يف توجيه سـلوكه وأن يتـرصف بصورة مالمئة 
يف املواقف االجمتاعية معهم، ويتحمك يف سلوكه، اللفظي وغيـر اللفظـي فهيـا، ويعدله كدالة 
ملتطلباهتا عىل حنو يساعده عىل حتقيق أهدافه )فرج، 2002(. ويه أيضًا مجموعة املهارات 
اليت تساعد الطفل عىل التفاعل االجمتايع املناسب مع جممتعه )األرسة، واملدرسة، واألقران( 
مثل إحساسه بالتواصل اجلسدي اكلعناق، والضم، وامحلل، االسمتتاع بالتفاعل والعمل مع 

اآلخرين، وقدرته عىل إقامة عالقات جيدة )الشايم، 2004(.

املهارات  إىل  ينظر  حيث  االجمتاعية،  والكفاية  االجمتاعية  املهارات  بني  فروق  وهناك 
االجمتاعية بوصفها سلوكيات حمددة تظهر يف مواقف حمددة لتأدية مهامت اجمتاعية بشلك 
مناسب، يف حني متثل الكفاية االجمتاعية تقوميًا مفاده أن خشصًا ما قد قام بتأدية مهمة 
اجمتاعية بكفاءة واقتدار، وبعبارة أخرى، يبدو أن املهارات االجمتاعية تشري إىل ما يستطيع 

.)Gresham, 1992( الفرد القيام به فعاًل، وليس كوهنا خاصية خشصية عامة يتصف هبا

العملية   وهناك وظائف عديدة لملهارات االجمتاعية، حيث تتجسد يف مجيع األنشطة 
والبيئية، ومـن ثـم يـصبح مـن الصعب حرص تلك األنشطة يف تقسمي واحد، وبداًل من ذلك 
ميكن عرض قامئة إلحدى عرشة وظيفة لملهارات االجمتاعية مكا بيهنا )رسحان، 2005( ويه 

مكا ييل:

املبادأة: ألحداث تفاعل مسمتر، أو بداية لتفاعل جديد.. 1
تنظمي الذات: مبعىن إدارة السلوك الذايت دون اتباع تعلميات من قبل اآلخرين.. 2
اتباع القواعد: أي اتباع القواعد واإلرشادات واألنشطة اليومية.. 3
تقدمي تغذية عكسية إجيابية من خالل تقدمي الدمع لآلخرين.. 4
تقدمي تغذية عكسية سلبية من خالل تصحيح اآلثار السلبية.. 5
الوصول إىل احللول املوقفية، أي الوصول إىل دالئل واستجابات مرتبطة باملوقف.. 6
احلصول عىل معلومات وتقدمي مساعدة لآلخرين.. 7
الطلب والقبول أي: قبول املساعدة من اآلخرين وطلب املساعدة.. 8
الوصول إىل خيارات أي الوصول إىل البدائل املختلفة املتاحة، أو اليت ميكن إتاحهتا.. 9

مواجهة املواقف السلبية مبعىن ابتاكر إسرتاتيجيات بديلة ملواجهة املواقف السلبية.. 10
اإلهناء مبعىن االنحساب من التفاعل أو النشاط.. 11



46

العدد التاسع والستونمجلة الطفولة العربية بعض املهارات االجتماعية وعالقتها باملناخ األسري والتحصيل الدراسي

 واملهارات االجمتاعية قد حتتل نفس أمهية املهارات األاكدميية يف حتقيق النجاح سواء 
إلـى  يفتقرون  األطفال  بعض  أن  ويبدو  املختلفة،  البيئة  املواقف  مث  غريها،  أو  املدرسة  فـي 
املناسبة اليت جتعل اآلخرين يتقبلوهنم تقباًل إجيابيًا، حيث جيب تدريب األطفال  املهـارات 
عىل املهارات االجمتاعية، وتنطوي معلية التدريب عىل املهارات االجمتاعيـة عىل تركيبة تضم 
بعض التوجهات النفسية الرتبوية التقليدية حول التأثريات املعرفية الوجدانيـة عىل السلوك 
املهارات  تـدريب  بـني  عالقة  توجد  احلديثة، مكا  السلوك  تعديل  فنيات  بعض  إىل  باإلضافة 
الرتبية  إىل  باإلضافة  األخالقية  والرتبية  التقدمية  الرتبية  مثل  أخرى  وبراجم  االجمتاعية 

الوجدانية )الرسطاوي والخشص، 1999(.

ومـن األمـور التـي تشـغل اآلبـاء واملعملـني علـى حـد سـواء: كيـف جنعـل الطفـل اجمتاعيـًا؟ 
كيف نساعده عىل التعايش مع اآلخرين؟ ومع طفل ما قبل املدرسة األمر لـيس سـهاًل، ففـي 
الطفـل  يرغـب  الـذات  حـول  المتركـز  مرحلـة  اسـم  بياجيـه  علهيـا  أطلـق  التـي  املرحلـة  هـذه 
مـع  التفاعـل  علـى  الطفـل  قـدرة  وتتوقـف  )األقران(،  سـنه  مثـل  فـي  أطفـال  مـع  التفاعـل  فـي 
اآلخـرين علـى خرباتـه السـابقة مـع أفـراد أسـرته وأقاربـه وجريانه، وكذلك تتوقف عىل تركيبـة 
مباشـر،  غيـر  عـن طريـق  الطفـل  يكتسـهبا  االجمتاعيـة  املهـارات  معظـم  أن  الخشصـي، مكـا 
مـع  التلقـايئ  والتفاعـل  والعمـل  اللعـب  خـالل  من  الكبار  يقـدمها  التـي  القـدوة  خـالل  مـن 
االجمتاعية  املهارات  اكتساب  تعمل  يف  تؤثر  اليت  العوامل  ومن   .)2001 )الناشف،  اآلخرين 
األرسة، وتعتبــر األرسة املجمتــع اإلنســاين الــذي ميــارس فيــه الطفــل جتاربــه االجمتاعية 
األوىل، وميكن إرجاع مظاهر تكيف الطفل أو عدم تكيفه مع جممتعه إلـى العالقـات األسـرية 
اليت مارهسا يف السـنني األولـى مـن حياتـه، فاألسـرة هـي املدرسـة األولـى التـي يـتعمل فهيـا 
الطفـل العالقـات اإلنسانية، لذلك مفا تقدمه من عالقات اجمتاعية محمية تلعب دورًا كبريًا يف 
تشكيل ومنـو خشصـية الطفـل يف مجيع النوايح املختلفة )عيل، 2001(. مكا أن القدرة عىل 
بل  فقط،  للنجاح  مهمة  مهارة  ليست  علهيا  واحلفاظ  وتمنيهتا  االجمتاعية  العالقات  إنشاء 
للصحة اجلمسية والنفـسية، وقـد دلـل جوملان عىل ذلك بالدراسات اليت أجريت حيث أظهـرت 

.)Golman, 2006( أن العزلـة االجمتاعية تضاعف فرص املرض واملوت

أو  الطالب  علهيا  حيصل  اليت  الدرجة  أهنا  عىل  إجرائيًا  االجمتاعية  املهارات  وُتعرف 
الدراسة، وهو من إعداد صاحل  املهارات االجمتاعية املستخدم يف هذه  الطالبة عىل مقياس 
الفرد  )2000(، واملهارات االجمتاعية: مجموعة من السلوكيات واألفعال اليت يسلكها  هارون 
لتحقيق أهداف مرغوبة عىل الصعيدين الخشيص واالجمتايع، واليت تمتحور يف ثالثة أبعاد 
يه: عادات العمل املناسبة، ومهارات التواصل اإلجيابية، وااللزتام بتطبيق األنمظة املتبعة 

يف الصف.

ثانيًا- املناخ األسري: 
فيـه  وتتبلـور  الطفــل،  فيـه  ينشـأ  الـذي  األول  اإلنســاين  الوسـط  هـي  األسـرة  تعترب 
خشصـيته، ومتثــل األســرة شــبكة مــن العالقــات اإلنســانية االجمتاعيــة. وينشــأ الطفــل 
فــي هــذه الشــبكة ويعمتــد علهيــا اعمتادًا اكماًل يف سنوات حياتـه البـاكرة، وهـي السـنوات 
الطعــام  تــوفري  فــي  األم  علــى  أواًل  فيعمتــد  تشـكيل خشصـيته،  فـي  البالغـة  األمهيـة  ذات 
والــدفء والراحــة والنظافــة وســائر ألــوان الرعايــة، ممــا جيعل األم خشصًا ممزيًا وذات 
ماكنة خاصة لديه، ثـم ينتقـل اعمتـاده وتفاعلـه مـن األم إلـى األب مث إىل اآلخـرين مـن بقيـة 
)كفايف،  به  لتمشل لك احمليطني  احتاككـه  معارفـه وجمـال  دائـرة  تتسـع  ثـم  أسـرته،  أفـراد 
2009(. وُيعرف املناخ األرسي عىل أنه ذلك الطابع العام للحياة األرسية، من حيث توافر األمان 
والتضحية والتعاون ووضوح األدوار وحتديد املسؤوليات وأشاكل الضبط ونظام احلياة، كذلك 
أسلوب إشباع احلاجات اإلنسانية وطبيعة العالقات األرسية ومنط احلياة الروحية واخللقية 
اليت تسود األرسة، مما يعيط خشصية أرسية عامة )خليل، 2000(. واملناخ األرسي هـو أيضًا 
العالقـة القامئـة علـى أسـاليب سـوية فـي التعامـل مـع الشـخص وفقـًا لصـفاته اإلنسـانية، 
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ومنحـه احلـب احلقيقـي غيـر املشـروط، ومنحـه حريـة االسـتقالل مـع تكـوين عالقـات إنسـانية 
دافئـة، ويقابلـه أسـاليب غيـر سـوية تمتثـل فـي التعامـل معـه كــأداة، وجتريــده مــن صــفاته 

اإلنســانية )كفايف، 2010(.

وهناك آثار سلبية عديدة الضطراب البيائت األرسية والتصدع األرسي عىل سلوك األبناء، 
إذ تبني أن األفراد الذين ينشؤون داخل اجلو األرسي غري املستقر يعانون من املشكالت االنفعالية 
أفرادًا  املضطرب  األرسى  املنـاخ  وخيلق   .)2001 )أمحد،  املختلفة  واالجمتاعية  والسلوكية 
مضطربني، وذلك من خالل أحد األبناء، وأن الفرد املـريض يعتبـر أضعف األفراد املوجودين يف 
األرسة، وأكرث هتيؤًا لالضطراب، وأنه أيضًا حيدث فيه بعـض العمليات املرضية وأن ال سواء 
األرسة يعىن أن معليات التفاعل داخل النسق األرسى ليست سوية، وذلك كنتيجة لالجتاهات 
العاطفية املتفاعلة يف األرسة )كفايف، 1998(. واحلقيقة أن املناخ األرسي الذي ينطوي عىل 
الدفء واالستقرار قد يكون عامل إسناد للفرد وهو يواجه ضغوط احلياة، وعىل النقيض من 
ذلك فاملناخ األرسي املضطرب قد يتحول إىل حمرض بطريقة غري مبارشة عىل دفع الفرد عىل 

خرق املعايري، وعدم االلزتام هبا )حسن، 2001(.

وُيعرف املناخ األرسي إجرائيًا عىل أنه الدرجة اليت حيصل علهيا الطالب أو الطالبة عىل 
مقياس املناخ األرسي املستخدم يف هذه الدراسة، وهو من إعداد خليل )2000(.

ثالثًا - التحصيل الدراسي:
املدريس،  النجاح  متطلبات  أداء  القدرة عىل  أنه  الدرايس عىل  التحصيل  مفهوم  ُيعرف 
سواء يف التحصيل مبعناه العامأم النويع ملادة دراسية معينة )طه، 2003(، مكا أن التحصيل 
الدرايس يعين درجة االكتساب اليت حيققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي حيرزه أو يصل 
إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي، والتحصيل يرتبط مبارشة باألداء الدرايس للطالب 
لتوضيح املدى الذي حتققت فيه األهداف التعلميية لدى الطالب، ويقاس باختبارات التحصيل، 
واملهارات  واملفاهمي  املعارف  لبعض  الطالب  استيعاب  مدى  تقيس  التحصيلية  واالختبارات 
أو  الفرد  ألداء  الراهن  الوضع  عىل  الدرايس  التحصيل  يدل  مكا  الدراسية،  باملادة  املتعلقة 
تعمله، أو ما اكتسبه بالفعل يف برناجم تعليمي )غنمي، 2003(. التحصيل الدرايس هو أيضًا 
مدى استيعاب التالميذ ملا تعملوه من خربات معينة يف مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجة 
اليت حيصل علهيا التمليذ يف االختبارات املدرسية العادية يف هناية العام الدرايس أو يف 
االختبارات التحصيلية )محمود، 2003: 282(، وُيعرف التحصيل الدرايس أيضًا بأنه »اإلجناز 
التحصييل للطالب يف مادة دراسية أو مجموعة املـواد مقـدرًا بالـدرجات طبقـًا لالمتحانات 
2000(. وُيعرف  )أمحد، واملرايغ،  العـام أو هناية الفصل  احمللية اليت جترهيا املدرسة آخر 
اختبارات  الطالبة يف  أو  الطالب  درجات  بأنه حمصلة مجموع  إجرائيًا  الدرايس  التحصيل 
الفرتات الدراسية األوىل والثانية والثالثة والرابعة خالل العام الدرايس الواحد وفقًا لنظام 

التعلمي املتبع بدولة الكويت.

الدراسات السابقة:
يف هذا اجلزء من الدراسة سوف نقدم عددًا من الدراسات السابقة اليت تتصل مبوضوع 
بعض  تناولت  اليت  النفسية  أو  الرتبوية  الدراسات  أن  من  الرمغ  وعىل  احلالية،  الدراسة 
تالميذ  من  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  األرسي  باملناخ  وعالقهتا  االجمتاعية  املهارات 
وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت قليلة للغاية يف العامل العريب، فإن الدراسات اليت 
وقد  نسبيًا،  متوافرة  حدة  األخرى لك عىل  الدراسة  ومتغريات  االجمتاعية  املهارات  تناولت 
رتبت الدراسات يف هذه الدراسة من األقدم إىل األحدث، وييل عرض الدراسات املتاحة تعقيب 
يوحض االستفادة من هذه الدراسات يف الدراسة احلالية، وما تضيفه الدراسة احلالية، وبعد 
الدراسة مت  هذه  معدي  قبل  من  العيمل  البحث  البيانات وحمراكت  قواعد  من  العديد  مسح 
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التوصل إىل مجموعة من الدراسات السابقة العربية مهنا، واألجنبية املمتثلة باآليت:

املؤثرات  أثر  عيل  التعرف  الدراسة  هذه  تناولت   ،)Spencer, 1991( سبنرس  دراسة 
طبيعة  وكذلك  لألطفال،  االجمتاعية  املهارات  اكتساب  عىل  البيئة  يف  والثقافية  االجمتاعية 
اخلربات والعالقات األرسية املبكرة عىل أساليب التفاعل والتواصل مع األقران واحمليطني، 
ممن  اكليفورنيا  بوالية  والبيض  السود  من  وطفلة  طفاًل   )130( من  الدراسة  عينة  وتكونت 
ترتاوح أمعارمه بني )5-6( سنوات، ومت استخدام اختبار لللكامت والصور امللونة، ومقياس 
العالقات والتفاعالت االجمتاعية ألطفال  )12( صورة تقيس  القدرة االجمتاعية حيتوي عىل 
البيئة  املهارات االجمتاعية ختتلف باختالف  أن  الدراسة إىل  الرياض. وخلصت نتاجئ هذه 

االجمتاعية والثقافية، وعدم وجود فروق بني اجلنسني يف املهارات االجمتاعية.

دراسة فرينزت )Frentz, 1991(، تناولت هذه الدراسة التعرف عىل عالقة الكفاءة االجمتاعية 
واملهارات االجمتاعية بالتحصيل الدرايس لدى طالب املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة 
من )331( طالبًا وطالبة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية، ومت استخدام مقياس املهارات 
االجمتاعية وأحاكم املعملني واألحاكم الذاتية. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل أن هناك عالقة 

ارتباطية إجيابية بني املهارات االجمتاعية والتحصيل الدرايس.

طالبات  لدى  االجمتاعية  الكفاءة  تعّرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت   )2004( عمثان  دراسة 
اجلامعة، والتعرف عىل بعض املتغريات النفسية املرتبطة هبا، ويه املناخ األرسى والتوافق 
الخشيص واالجمتايع، وطبقت الدراسة عىل عينة من طالبات لكية الرتبية للبنات جبامعة 
االجمتاعية،  الكفاءة  مقياس  التالية:  األدوات  احلايل  البحث  الباحثة يف  واستخدمت  طيبة، 
إىل  الدراسة  هذه  نتاجئ  للخشصية. وخلصت  اكليفورنيا  ومقياس  األرسي،  املناخ  ومقياس 
االجمتاعية  الكفاءة  مقياس  عىل  اجلامعة  طالبات  درجات  بني  إحصائيا  دالة  عالقة  وجود 
ودرجاهتن عىل اختبار اكليفورنيا للخشصية، وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بني درجات 
طالبات اجلامعة عىل مقياس الكفاءة االجمتاعية ودرجاهتن عىل مقياس املناخ األرسى )غري 
السوي( ، وجود فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات الطالبات ذوات الكفاءة االجمتاعية 
للخشصية  اكليفورنيا  اختبار  املنخفضة عىل  االجمتاعية  الكفاءة  ذوات  والطالبات  املرتفعة 
متوسط  بني  إحصائيًا  دال  فرق  املرتفعة، وجود  االجمتاعية  الكفاءة  ذوات  الطالبات  لصاحل 
درجات الطالبات مرتفعات الكفاءة االجمتاعية والطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية عىل 

مقياس املناخ األرسي املضطرب لصاحل الطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية. 

 دراسة خليل )2006( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املناخ األرسي وعالقته بالصحة 
النفسية لألبناء، وتكونت عينة الدراسة من )250( طالبًا وطالبة، ومت استخدام مقياس املناخ 
األرسي ومقياس الصحة النفسية. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني 
املناخ األرسي والصحة النفسية لدى عينة الدراسة اللكية، وتفرس هذه النتيجة يف ضوء أنه 
لكام اكن املناخ األرسي جيدًا وتتوافر فيه لك عوامل احلب والتفامه ووضوح األدوار يسوده 
التعاون فضاًل عن إشباع حاجات األبناء بشلك معتدل يؤدي إىل سالمة األبناء نفسيًا، وحيقق 

لدهيم لك مقومات الصحة النفسية السلمية.

دراسة إبراهمي )2007( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املناخ األرسي وعالقته ببعض 
تمليذ   )107( من  الدراسة  عينة  وتكونت  األطفال،  لدي  اإلجيايب  االجمتايع  السلوك  أشاكل 
وتمليذة من تالميذ املرحلة االبتدائية، ومت استخدام مقياس املناخ األرسي، ومقياس اإليثار، 
دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  هذه  نتاجئ  وخلصت  التعاون.  ومقياس 
إحصائيًا بني )األرسة املرنة يف مقابل األرسة املدجمة( وبني سلوك اإليثار كشلك من أشاكل 
السلوك االجمتايع اإلجيايب لدى األطفال، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني 
)املناخ الوجداين السوي يف مقابل املناخ الوجداين غري السوي(، وبني سلوك اإليثار كشلك 
دالة إحصائيًا بني  ارتباطية موجبة  السلوك االجمتايع اإلجيايب، وتوجد عالقة  من أشاكل 
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)املناخ الوجداين السوي يف مقابل املناخ الوجداين غري السوي(، وبني سلوك التعاون كشلك 
من أشاكل السلوك االجمتايع اإلجيايب.

 دراسة اجلهين )2011( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املهارات االجمتاعية وعالقهتا 
الدراسة  عينة  وتكونت  الثانوية،  املرحلة  طلبة  لدى  النفسية  والصالبة  التوكيدي  بالسلوك 
من )376( طالبًا وطالبة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية، ومت استخدام مقياس املهارات 
االجمتاعية ومقياس الصالبة النفسية ومقياس توكيد الذات. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل 
وجود داللة لتأثري النوع والصف عىل بعض أبعاد املهارات االجمتاعية، ال يوجد أثر ملستوى 

تعلمي األب واألم عىل تباين درجات املهارات االجمتاعية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد هذا العرض لعدد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تيرس للباحثني االطالع علهيا، 
يتضح أن هناك اهمتامًا بدراسة املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي لدى عينات متباينة من 
مراحل التعلمي املختلفة، وقد ركزت الدراسات السابقة عىل العالقة بني املهارات االجمتاعية 
ومتغريات عديدة مهنا اخلربات والعالقات األرسية والتحصيل الدرايس والتوافق الخشيص 
واالجمتايع، والسلوك التوكيدي، والصالبة النفسية، مكا اهمتت الدراسات السابقة بدراسة 
النفسية والسلوك  الصحة  املتغريات األخرى مثل  املناخ األرسي وبعض  العالقة بني  حتديد 
االجمتايع اإلجيايب، وقد استفادت الدراسة احلالية من التأصيل النظري للدراسات السابقة 
وإجراءاهتا امليدانية. إال أنه ال توجد دراسة - يف حدود عمل الباحث - تناولت دراسة املهارات 
االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة املتوسطة، مما 

سميثل إضافة عملية جديدة للبحث العيمل يف هذا املجال.

فروض الدراسة:
عىل ضوء اإلطار النظري، وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتاجئ، ميكن صياغة 

الفروض مكا ييل:

املهارات . 1 مقياس  عىل  الدرجات  بني  إحصائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 

والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات عىل مقياس . 2

املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات 
والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األب املختلفة . 3
وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 

املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األم املختلفة . 4

وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 
املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

الطريقة واإلجراءات:
تتضمن إجراءات الدراسة املهنج املستخدم وعينة الدراسة، ومقاييس الدراسة وخصائصها 
السيكومرتية من ثبات وصدق، باإلضافة إىل حدود الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة 

ملعاجلة البيانات الستخالص النتاجئ، وفميا ييل رشح وتوضيح هلذه اإلجراءات:
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أواًل - منهج الدراسة:
 استخدم الباحث املهنج الوصيف، ويعمتد املهنج الوصيف عىل دراسة الواقع أو الظاهرة 
مكا توجد يف الواقع، وهيمت بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعرب عهنا تعبريًا كيفيًا أو مكيًا. وتعترب 
بعض  عىل  الفرد  حصل  إذا  واستيعاهبا  فهمها  حيث  من  أهسل  الوصفية  البحوث  طبيعة 
املعلومات عن اخلطوات املختلفة املتضمنة يف حبث من البحوث إىل جانب خمتلف الوسائل 
املستخدمة يف مجع البيانات والتعبري عهنا والفائت العامة اليت قد تصنف حتهتا الدراسات 

)دويدار، 1999(.

ثانيًا - عينة الدراسة:
قام الباحث بتطبيق الدراسة خكطوة أوىل عىل عينة استطالعية مكونة من )100( تمليذ 
وتمليذة من تالميذ املرحلة املتوسطة، إذ اكن متوسط أمعارمه )13( عامًا باحنراف معياري 
قدره )0.95( عامًا وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومت اختيارمه من تالميذ وتمليذات 
املرحلة املتوسطة مبدارس حمافظة األمحدي بدولة الكويت، واكن اهلدف من استخدام العينة 
االستطالعية التحقق من مناسبة أدوات الدراسة وحساب الرشوط السيكومرتية مثل الصدق 
والثبات، وبعد التأكد من ذلك مت تطبيق املقاييس نفهسا عىل عينة الدراسة الهنائية املكونة 
من )140( من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة من املدارس التالية: مدرسة املعري املتوسطة 
الطبطبايئ  ياسني  سيد  ومدرسة  بنني،  املتوسطة  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  ومدرسة  بنني، 
املتوسطة بنني، ومدرسة زبيدة بنت احلارث املتوسطة بنات، ومدرسة الصباحية املتوسطة 
بنات، ومدرسة حراء املتوسطة بنات مبحافظة األمحدي بدولة الكويت، حيث اكن متوسط أمعار 
عينة الدراسة الهنائية )13.3( عامًا باحنراف معياري قدره )0.97( عامًا وتراوحت أمعارمه بني 
)12-14( عامًا، مهنم )70( تمليذ متوسط أمعارمه )12.2( عامًا باحنراف معياري قدره )0.47( 
عامًا وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومهنم )70( تمليذة متوسط أمعارهن )13.6( عامًا 
باحنراف معياري قدره )0.88( عامًا وتراوحت أمعارهن بني )12-14( عامًا. ويوحض اجلدول 

رمق )1( عدد أفراد عينة الدراسة موزعة حبسب املدرسة والعمر والنوع:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب املدرسة والعمر والنوع

إناثذكور

عمناسم املدرسةعمناسم املدرسة
25130.78مدرسة زبيدة بنت احلارث26120.47مدرسة املعري املتوسطة

26120.70مدرسة الصباحية املتوسطة بنات19120.48مدرسة عبد الرمحن بن أيب بكر
1913.30.87مدرسة حراء المتوسطة بنات2512.30.47مدرسة سيد ياسين الطبطبائي

7013.60.88العينة الكلية لإلناث7012.30.47العينة اللكية للذكور

ويتضح من اجلدول أعاله عدد أفراد العينة األساسية للدراسة موزعة وفقًا املدرسة والعمر 
والنوع، ومت اختيار أفراد عينة الدراسة املكونة من )140( تمليذًا وتمليذة من ست مدارس مهنم 
ثالث مدارس للبنني، وثالث مدارس للبنات، إذ إن متوسط أمعارمه يرتاوح بني )12( إىل )13.6( 

عامًا.

ثالثًا-  أدوات الدراسة: مشلت أدوات الدراسة ما يأيت:

1 - مقياس املهارات االجتماعية:
مت استخدام مقياس املهارات االجمتاعيــة الــذي أعــده )هارون، 2000(، والــذي يتكــون 
البعد  املمتثلـة يف  االجمتاعيـة  املهـارات  تقـيس  أبعـاد  ثالثـة  علـى  موزعـة  فقـرة،   )50( مــن 
األول وهو إتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا، ويتكون من )11( فقرة ويتضمن العبارات التالية 
)39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50(، والبعد الثاين وهو التفاعل مع اآلخرين، 
 ،28  ،27  ،26  ،25  ،24  ،23  ،22  ،21  ،20( التالية  العبارات  ويتضمن  فقرة   )20( من  ويتكون 
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الثالث وهو إظهار عادات معل مناسبة،  38(، والبعد   ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،32  ،31  ،30  ،29
ويتكون من )19( فقرة ويتضمن العبارات التالية )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
ويســـتجيب  مالحظـــة،  كبطاقـــة  اســـتخدامها  ميكن  أداة  وهو   ،)19  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14
علهيـــا املعملـــون بوضـــع تقديراهتم ملستوى املهارة االجمتاعية للك طالب وفق تدرجي خـاص 
بذلك, وقد أعطيت االستجابة دامئًا )3 درجـات(، وأحيانـًا )2 درجتان(، ونـادرًا )درجـة واحدة(، 
هـي  درجـة  وأدنـى   )150( هـي  املقيـاس  عىل  علهيا  احلصول  درجة ميكن  أعىل  فإن  وهيلع، 
الدراســة  عينــة  لــدى  االجمتاعيــة  لملهــارات  الطلبــة  امـتالك  علـى مسـتوى  وللحكـم   ،)50(
تــم حتويــل هــذه الـدرجات حبيـث تنحصـر بـني )1-3( درجـات، وذلـك بتقسـمي الدرجـة اللكيـة 
لملقيـاس علـى عـدد فقراتـه، وقسـمة درجـة البعـد علـى عـدد فقراته أيضًا، ومبا أن مسـتوى 
املهـارات االجمتاعيـة قسـم إلـى ثـالث فائت يه: )مرتفعـة، ومتوسـطة، ومنخفضـة(، فقـد تـم 
تقسـمي الدرجـة اللكية عىل املقياس وهـي )150( علـى )3( وهـي فئـات املهـارات، فكـان النـاجت 
)50( قـد اعمتـد بوصـفه طـواًل للفئـة التـي حتـدد مسـتوى امتالك املهارات االجمتاعية، ويه 
اكآليت. من )1-50( مستوى منخفض يف املهارات االجمتاعية، ومن )50-100( مستوى متوسط 

يف املهارات االجمتاعية، ومن )100-150( مستوى مرتفع يف املهارات االجمتاعية.

املنطيق، وصدق املضـمون،  بـأربع طرق يه: الصدق  األداة  التحقـق مـن صـدق  وقد مت 
والصـدق المتييـزي، والصـدق االرتبـايط، التـي أشـارت مجيعهـا إلـى متتـع األداة بـدالالت صدق 
مقبولة، وقد حتقق صاحل هارون )2005( من ثبات األداة بطـريقتني مها: االتساق الداخيل وقد 
تراوحت قميـه بـني )0.90 - 0.94( علـى األبعـــاد الفرعيـــة واألداة ككـــل، والتجزئـــة النصـــفية 

بعـــد تصـــحيحها مبعادلة سبريمان براون حيث تراوحت القمي بني )0.91 - 0.86(.

 ويف هذه الدراسة مت حساب قمية معامل ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
عىل عينة قوامها )100( من تالميذ وتمليذات املرحلة االبتدائية، إذ بلغت القمية بطريقة معادلة 
سبريمان - براون )0.73( ومعادلة جمتان بلغ )0.79(، ومت حساب قمية معامل ثبات الدرجة 
اللكية لملقياس بطريقة معامل ألفا وبلـغ )0.77( ويعين ذلك أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من 
الثبات. وقد مت حساب االتساق الداخيل لملقياس عىل نفس العينة السابقة، وذلك من خالل 
إجياد معامالت االرتباط بني درجة لك بند والدرجة اللكية لملقياس، ويوحض اجلدول رمق )2( 
قمي معامل االرتباط بني درجة لك بند والدرجة اللكية لملقياس، مكا يوحض اجلدول رمق )3( قمي 

معامل االرتباط بني درجة لك ُبعد من أبعاد املقياس والدرجة اللكية لملقياس: 

جدول )2( نتائج االتساق الداخلي لبنود مقياس املهارات االجتماعية

رقم 
البند

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
البند

معامل االرتباط 
معامل االرتباط بالدرجة رقم البندبالدرجة الكلية

الكلية
1**0.6618**0.6035**0.56
2**0.7619**0.6036**0.56
3**0.5620**0.7637**0.65
4**0.5621**0.5538**0.45
5**0.5622**0.6539**0.54
6**0.6523**0.4240**0.67
7**0.4524**0.5441**0.70
8**0.5425**0.4242**0.71
9**0.6726**0.3943**0.51
10**0.7027**0.3844**0.56
11**0.7128**0.545**0.56
12**0.5129**0.6846**0.65
13**0.4530**0.5647**0.45
14**0.6431**0.5648**0.54
15**0.4532**0.6549**0.67
1633**0.4550**0.54
1734**0.54

**	دالة	عند	مستوى	)0.01(. 				إذ	)ن=100(.		 	
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جدول )3( نتائج االتساق الداخلي ألبعاد مقياس املهارات االجتماعية

الدرجة الُبعد
الكلية

إتباع لوائح املدرسة 
وقوانينها

التفاعل مع 
اآلخرين

إظهار عادات عمل 
مناسبة

0.85**0.86**0.90**1الدرجة الكلية
0.68**0.74**0.901**اتباع لوائح المدرسة وقوانينها

0.77**0.741**0.86**التفاعل مع اآلخرين
0.771**0.68**0.85**إظهار عادات عمل مناسبة

 ويتضح من اجلدول رمق )2( أن قمي معامالت االرتباط بني بنود مقياس املهارات االجمتاعية 
والدرجة اللكية لملقياس تراوحت بني )0.38( و)0.76(، وىه قمي دالة إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل، مكا يتضح 
من اجلدول رمق )3( أن قمي معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس املهارات االجمتاعية والدرجة 
داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قمي  وىه  و)0.90(،   )0.68( بني  تراوحت  لملقياس  اللكية 
)0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل بني أبعاده، وقد 
قام الباحث بعمل صدق املقارنة الطرفية، وهو يقوم عىل مفهوم قدرة االختبار عىل المتيزي بني 
طريف القدرة اليت يقيهسا، وميكن أنه يمت بأسلوبني: األسلوب األول من خالل مقارنة األطراف 
يف االختبار واحملك اخلاريج, واألسلوب الثاين من خالل مقارنة األطراف يف االختبار فقط، 
وميكن التحقق منه باستخدام اختبار )ت( )أبوعالم، 1986(. ويمت يف األسلوب األول مقارنة 
الثلث األعىل يف درجات االختبار بالثلث األعىل يف درجـات احملك اخلاريج، والثلث األدىن يف 
درجات االختبار بالثلث األدىن يف درجات احملك اخلاريج، ويمت يف األسلوب الثاين مقارنة 
درجات الثلث األعىل بدرجات الثلث األدىن يف االختبـار وتمت هذه املقارنة عن طريق حساب 
الداللة اإلحصائية للفرق بني املتوسطني، فإذا اكنت هناك داللـة إحصائية واحضة للفرق بني 
متوسط الثلث األعىل ومتوسط الثلث األدىن ميكن القـول بـأن االختبـار صادق، وقد أستخدم 
الباحث األسلوب الثاين من خالل ترتيب درجات الطالب عىل املقياس ترتيبًا تصاعديًا، ومت 
تقسميهم إىل أربع مجموعات )الربيعيات(، لك مجموعة متثل 25%، وقد مت التعامل إحصائيًا 
مع الربيع األول، ومه اقل من 25% من الطالب من حيث الدرجة اللكية )حيث ن=100(، وكذلك 
الربيع األخري، ومه أعىل من 25% من الطالب من حيث الدرجة اللكية، وقد مت معل مقارنة بني 
)19.3( وىه دالة إحصائيًا  )ت(  هاتني املجموعتني باستخدام اختبار)ت(، حيث بلغت قمية 
عند مستوى )0.001( وبلغ املتوسط احلسايب ألحصاب الدرجات املرتفعة )135.5( باحنراف 
باحنراف   )99.9( املنخفضة  الدرجات  احلسايب ألحصاب  املتوسط  وبلغ   ،)9( قدره  معياري 
باجتاه أحصاب  داللة إحصائية بيهنام  ذات  فروق  يبني وجود  )12.1(، وهذا  قدره  معياري 
الدرجات  المتيزي بني أحصاب  املقياس عىل  قدرة  يتضح  النتيجة  املرتفعة، وهبذه  الدرجات 
الربيع  متثل  واليت  املرتفعة،  الدرجات  أحصاب  وبني  األول،  الربيع  متثل  واليت  املنخفضة، 

األخري، وهذا ما يؤكد صدق املقياس، وأنه يصلح لقياس ما وضع لقياسه فعليًا.

2 - مقياس املناخ األسري:
 مت إعداد مقياس املناخ األرسي من قبل )خليل ,2000(، ويتكون املقياس من )61( عبارة 
لقياس املناخ األرسي، واملقياس مكون من ستة أبعاد، ويه: البعد األول، وهو اآلمان األرسي: 
أفرادها  الفرد باألمان عىل مستقبل األرسة كذلك مدى توافر األمان بني  ويقيس مدى شعور 
ومدى االستقرار األرسي، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )1، 7، 13، 25، 37، 49، 58( 
والعبارات السلبية التالية: )19، 31، 43(، والبعد الثاين:التضحية والتعاون األرسي: ويقيس 
مدى تضحية أفراد األرسة لصاحل بقاء األرسة ومتاسكها واحلفاظ عىل وحدهتا، وكذلك التعاون 
القامئ بني أفراد األرسة للعمل عىل مصلحهتا، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )8، 20، 
32، 44، 50، 60( والعبارات السلبية التالية: )2، 14، 26، 38(، والبعد الثالث: وضوح األدوار 
األرسة،  أعضاء  بالنسبة مجليع  األدوار  ويقيس مدى وضوح  األرسية:  املسؤوليات  وحتديد 
وكذلك حتديد املسؤوليات لعدم اضطراب األدوار وتداخلها، أو اإلخالل باملسؤوليات املنوط 
والعبارات   )51  ،45  ،27  ،21  ،3( التالية:  اإلجيابية  العبارات  من  ويتكون  املختلفة،  باألدوار 
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السلبية التالية: )9، 15، 33، 39(، والبعد الرابع: وهو إشباع حاجات أفراد األرسة: ويقيس مدى 
إشباع األرسة حلاجات أفرادها األولية والثانوية بطريقة مناسبة دون إفراط أو تفريط, ويتكون 
من العبارات اإلجيابية التالية: )4، 10، 16، 22، 28، 34، 40، 46، 52، 59(، والبعد اخلامس وهو 
الضبط ونظام احلياة األرسية: ويقيس أسلوب الضبط لسلوك أفراد األرسة، حيث حيدد طريقة 
تفاعل األفراد مع بعدمه البعض إضافة إىل مدى اعمتاد النظام يف احلياة األرسية من احرتام 
مواعيد النوم، والعمل، والوجبات الغذائية، والراحة، ونظام التعامل مع اآلخرين يف املجمتع 
كلك، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )5، 11، 23، 29، 47، 53، 60( والعبارات السلبية 
35(، والبعد السادس وهو احلياة الدينية لألرسة: ويقيس مدى االلزتام بالقمي  التالية: )17، 41،
من  ويتكون  أفرادها،  الدينية بني  الروح  وكذلك مدى شيوع  األرسة  داخل  والروحية  الدينية 
العبارات االجيابية التالية: )6، 18، 30، 36، 42، 48، 54، 55، 56، 57( والعبارات السلبية التالية: 
)12، 38( وتقع اإلجابة يف ثالثة مستويات يه )دامئًا، وأحيانًا، ونادرًا(، وتفرس الدرجة اليت 
حيصل علهيا الفرد عىل املقياس من حيث ارتفاعها، فلكام ارتفعت الدرجة اليت حيصل علهيا 
الفرد دل ذلك عىل الوضع األفضل، وبذلك ترتاوح قمية الدرجات عىل املقياس من )61( درجة 
حكد أدين إىل )183( درجة حكد أقىص لدرجة املناخ األرسي، ومت معل صدق احملمكني من 
خالل عرض املقياس عىل مجموعة من السادة األساتذة املتخصصني يف عمل النفس والصحة 
التحقق من  )170( طالبًا وطالبة، وقد مت  املقياس عىل عينة مكونة من  تقنني  النفسية، ومت 
االتساق الداخيل لملقياس من خالل حساب معامالت ارتباط املفردات بالدرجة اللكية لملقياس، 
)0.01(، ومت  داللة  دالة إحصائيًا عند مستوى  )0.19( و)0.50(، وىه قمي  تراوحت بني  حيث 
حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا حيث بلغ )0.83(، مما يدل عىل أن املقياس يمتتع 
بدرجة عالية من الثبات يف قياس املناخ األرسي. ويف هذه الدراسة مت حساب قمية معامل 
ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية عىل عينة قوامها )120( من تالميذ وتمليذات 
املرحلة االبتدائية، إذ بلغت القمية بطريقة معادلة سبريمان - براون )0.62( ومعادلة جمتان 
بلغ )0.60(، ومت حساب قمية معامل ثبات الدرجة اللكية لملقياس بطريقة معامل ألفا وبلـغت 
الداخيل  االتساق  وقد مت حساب  الثبات،  من  بدرجة  يمتتع  املقياس  أن  ذلك  ويعين   ،)0.65(
لملقياس عىل نفس العينة السابقة، وذلك من خالل إجياد معامالت االرتباط بني درجة لك بند 
والدرجة اللكية لملقياس، ويوحض اجلدول التايل رمق )4( قمي معامل االرتباط بني درجة لك بند 
والدرجة اللكية لملقياس، مكا يوحض اجلدول التايل رمق )5( قمي معامل االرتباط بني درجة لك 

ٌبعد من أبعاد املقياس والدرجة اللكية لملقياس: 

جدول )4( نتائج االتساق الداخلي لبنود مقياس املناخ األسري

رقم 
البند

معامل االرتباط 
معامل االرتباطرقم البندبالدرجة الكلية

معامل االرتباط رقم البندبالدرجة الكلية
بالدرجة الكلية

1**0.5522**0.4243**0.65
2**0.4523**0.5444**0.45
3**0.5024**0.4245**0.54
4**0.5625**0.3946**0.68
5**0.5626**0.6547**0.65
6**0.5527**0.4248**0.45
7**0.4528**0.5449**0.54
8**0.4429**0.4250**0.68
9**0.5730**0.3351**0.65
10**0.6031**0.3252**0.45
11**0.6132**0.5053**0.54
12**0.5133**0.6854**0.68
13**0.4534**0.5655**0.45
14**0.4435**0.5656**0.54
15**0.5536**0.6557**0.67
16**0.5837**0.4558**0.54
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17**0.4638**0.5459**0.68
18**0.6639**0.6860**0.56
19**0.6540**0.5661**0.49
20**0.6841**0.56
21**0.5642**0.65

**	دالة	عند	مستوى	)0.01(. إذ	)ن=100(.	 						

جدول )5( نتائج االتساق الداخلي ألبعاد مقياس املناخ األسري

الدرجة الُبعد
الكلية

األمان 
األسري

التعاون 
األسري

وضوح
 األدوار

إشباع 
حاجات 
األسرة

الضبط 
والنظام 
باألسرة

احلياة 
الدينية 

لألسرة

0.66**0.69**0.68**0.77**0.81**0.74**1الدرجة اللكية

0.64**0.58**0.41**0.77**0.72**0.741**األمان األرسي

0.58**0.64**0.54**0.75**0.811**التعاون األرسي
0.61**0.61**0.42**0.751**0.77**0.77**وضوح األدوار

0.41**0.45**0.421**0.52**0.41**0.68**إشباع حاجات األرسة
0.58**0.451**0.61**0.64**0.58**0.69**الضبط والنظام باألرسة
0.581**0.41**0.61**0.58**0.63**0.66**احلياة الدينية لألرسة

 ويتضح من اجلدول رمق )4( أن قمي معامالت االرتباط بني بنود مقياس املناخ األرسي، 
والدرجة اللكية لملقياس تراوحت بني )0.32( و)0.68(، وىه قمي دالة إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل، مكا يتضح 
من اجلدول رمق )5( أن قمي معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس املناخ األرسي والدرجة اللكية 
 ،)0.01( داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قمي  و)0.81(، وىه   )0.41( بني  تراوحت  لملقياس 
ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل بني أبعاده, ومت معل صدق 
املقارنة الطرفية، وقد أستخدم الباحث األسلوب الثاين لصدق املقارنة الطرفية من خالل ترتيب 
درجات الطالب عىل املقياس ترتيبًا تصاعديًا، ومت تقسميهم إىل أربع مجموعات )الربيعيات(، 
لك مجموعة متثل 25%، وقد مت التعامل إحصائيًا مع الربيع األول، ومه أقل من 25% من الطالب 
من حيث الدرجة اللكية )حيث ن=100(، وكذلك الربيع األخري، ومه أعىل من 25% من الطالب من 
حيث الدرجة اللكية، وقد مت معل مقارنة بني هاتني املجموعتني باستخدام اختبار)ت(، حيث 
املتوسط احلسايب  )0.001(، وبلغ  دالة إحصائيًا عند مستوى  )14.6(، وىه  )ت(  بلغت قمية 
احلسايب  املتوسط  وبلغ   )5.3( قدره  معياري  باحنراف   )161.6( املرتفعة  الدرجات  ألحصاب 
ألحصاب الدرجات املنخفضة )135.7( باحنراف معياري قدره )13.9(، وهذا يبني وجود فروق 
النتيجة يتضح قدرة  املرتفعة، وهبذه  الدرجات  ذات داللة إحصائية بيهنام باجتاه أحصاب 
املقياس عىل المتيزي بني أحصاب الدرجات املنخفضة، واليت متثل الربيع األول، وبني أحصاب 
الدرجات املرتفعة، واليت متثل الربيع األخري، وهذا ما يؤكد صدق املقياس، وأنه يصلح لقياس 

ما وضع لقياسه فعليًا.

3 - اختبارات التحصيل الدراسي:
 تتضمن نتاجئ اختبارات التحصيل الدرايس يف هذه الدراسة الدرجة اللكية اليت حيصل 
واللغة  والقرآن،  اإلسالمية،  )الرتبية  املختلفة  الدراسية  املواد  يف  والطالبات  الطالب  علهيا 
العربية، والرياضيات، والفزيياء، والكميياء، واألحياء، واالجمتاعيات، واللغة اإلجنلزيية( بناًء 
عىل اختبارات املدرسة يف الفصل الدرايس األول والثاين للعام الدرايس )2016/2015(، وىه 
اختبارات موحدة عىل مجيع املدارس، ونعين هنا بالدرجة اللكية يه )معدل درجات الطالب أو 
الطالبات باختبارات الفرتات الدراسية األربعة، وأن أعىل معدل ميكن أن حيصل هيلع الطالب 

يف اختبارات التحصيل الدرايس )100%(، وأقل معدل )50%( لنسبة النجاح.
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رابعا - حدود الدراسة:
حتددت حدود الدراسة باملصطلحات املستخدمة يف الدراسة، مكا تتحدد الدراسة بالفئة 
األمحدي  مبنطقة  املتوسطة  املرحلة  وتمليذات  تالميذ  من  هبا  االستعانة  مت  اليت  العمرية 
التعلميية بدولة الكويت، إذ إن )ن=140( بواقع )70( تمليذًا، و)70( تمليذة، وأيضًا بعدد أفراد 
جممتع الدراسة الذي حسب منه العينة إذ إن )ن=3000( تمليذ وتمليذة، باإلضافة إىل املقاييس 
احلالية واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، وأخريًا بالعام الدرايس حيث طبقت 

الدراسة فهيا، واكن ذلك يف العام الدرايس)2016/2015(.

خامسًا - األساليب اإلحصائية املستخدمة:
استخدم الباحث يف دراسته احلالية األساليب اإلحصائية اآلتية:

وتلخيصها . 1 املعلومات  تنظمي  طرق  وهو   ،Descriptive Statistic الوصيف  اإلحصاء 
وعرضها، والغرض من التنظمي والتلخيص والعرض هو املساعدة عىل فهم املعلومات.

داللة . 2 لقياس  ويستخدم   ،Independent Samplet-test املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار   
فروق املتوسطات غري املرتبطة واملرتبطة للعينات املتساوية وغري املتساوية.

حتليل التباين األحادي ANOVA، وهو طريقة الختبار معنوية الفرق بني املتوسطات . 3
من  ملجموعة  اللكية  االختالفات  لتقسمي  تؤدي  بطريقة  واحدة  مبقارنة  عينات  لعدة 

املشاهدات التجريبية لعدة أجزاء للتعرف عىل مصدر االختالف بيهنا.
العالقة بني . 4 للتعرف عىل  Pearson Correlation، ويستخدم  االرتباط بريسون  معامل 

متغريين مسمترين أو مكيني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أواًل - نتائج الفرض األول:

الدرجات  بني  إحصائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  أنه  األول عىل  الفرض  نص 
األرسي  املناخ  مقياس  عىل  والدرجات  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 
وأبعاده املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. والختبار حصة هذا الفرض 
مت استخدم معامل االرتباط بريسون للتعرف عىل العالقة االرتباطية بني الدرجات عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 
والتحصيل الدرايس لدى العينة اللكية من اجلنسني. واجلدول رمق )6( يوحض ما مت التوصل 

إليه من نتاجئ:

جدول )6( يوضح قيم معامالت االرتباط بني املهارات االجتماعية 
ومتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة الكلية

الدرجة الكلية املتغيرات
للمهارات االجتماعية

إتباع لوائح املدرسة 
إظهار عادات عمل التفاعل مع اآلخرينوقوانينها

التحصيل الدراسيمناسبة

0.180.150.06*0.17*0.18*الدرجة الكلية للمناخ األسري
0.070.100.070.070.13األمان األسري

0.050.100.060.070.07التعاون األسري
0.060.080.060.070.11وضوح األدوار

0.230.03**0.26**0.17*0.24**إشباع حاجات األسرة
0.120.090.120.070.08الضبط والنظام باألسرة
0.230.04**0.28**0.25**0.27**احلياة الدينية لألسرة

0.200.131*0.22**0.19*التحصيل الدراسي

*دالة	عند	مستوى	0.05. 	 **دالة	عند	مستوى	0.01.		 حيث	)ن=140(.   
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اللكية لملهارات  الدرجة  ارتباطية إجيابية بني  توجد عالقة  أنه   )6( يتضح من اجلدول 
االجمتاعية من جهة، والدرجة اللكية لملناخ األرسي، إذ إن معامل االرتباط يساوى )0.18(، عند 
)0.05(، وٌبعد إشباع حاجات األرسة، إذ إن معامل االرتباط يساوى  مستوى داللة إحصائية 
)0.24(، عند مستوى داللة إحصائية )0.01(، وٌبعد احلياة الدينية لألرسة، إذ إن معامل االرتباط 
يساوى )0.27(، عند مستوى داللة إحصائية )0.01(، والتحصيل الدرايس، إذ إن معامل االرتباط 
يساوى )0.19(، عند مستوى داللة إحصائية )0.05(، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية اجيابية 
بني الدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية من جهة، وُبعد األمان األرسي، وُبعد التعاون األرسي، 
وٌبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخري لدى عينة الدراسة 

اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

 وتوجد عالقة ارتباطية إجيابية بني ُبعد اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا من أبعاد املهارات 
االجمتاعية من جهة والدرجة اللكية لملناخ األرسي، وُبعد إشباع حاجات األرسة، وُبعد احلياة 
الدينية لألرسة، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي 
معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني ُبعد اتباع لواحئ 
املدرسة وقوانيهنا من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة وُبعد األمان األرسي، وُبعد التعاون 
األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى لدى عينة 

الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

 ويبني اجلدول )6( أيضًا أنه توجد عالقة ارتباطية اجيابية بني ُبعد التفاعل مع اآلخرين 
من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة والدرجة اللكية لملناخ األرسي، وُبعد إشباع حاجات 
األرسة، وُبعد احلياة الدينية لألرسة، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة 
اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية إجيابية 
بني ُبعد التفاعل مع اآلخرين من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة وُبعد اآلمان األرسي، وُبعد 
التعاون األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى 

لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

املهارات  أبعاد  من  مناسبة  معل  عادات  إظهار  بني  إجيابية  ارتباطية  عالقة  توجد  مكا 
االجمتاعية من جهة، وُبعد إشباع حاجات األرسة، وُبعد احلياة الدينية لألرسة من جهة أخرى 
لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة 
ارتباطية إجيابية بني ُبعد إظهار عادات معل مناسبة من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة 
التعاون  وُبعد  األرسي،  األمان  وُبعد  الدرايس،  والتحصيل  األرسي،  لملناخ  اللكية  والدرجة 
األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى لدى عينة 

الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنه لكام اكن املناخ األرسي جيدًا وتتوافر فيه لك عوامل 
احلب والتفامه ووضوح األدوار يسوده التعاون فضاًل عن إشباع حاجات األبناء بشلك معتدل 
يؤدى إىل سالمة األبناء نفسيًا، وحيقق لدهيم لك مقومات الصحة النفسية السلمية، ويعزز 
الدرايس لدهيم، وتتفق نتاجئ  التحصيل  يزيد من  املهارات االجمتاعية اإلجيابية مما  لدهيم 
دالة إحصائيًا  )2004( اليت بينت وجود عالقة سالبة  الدراسة مع نتاجئ دراسة عمثان  هذه 
بني الكفاءة االجمتاعية واملناخ األرسى )غري السوي(، ووجود فرق دال إحصائيًا بني متوسط 
درجات الطالبات مرتفعات الكفاءة االجمتاعية والطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية عىل 
مقياس املناخ األرسي املضطرب لصاحل الطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية، مكا تتفق 
نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة إبراهمي )2007( اليت بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة 
دالة إحصائيًا بني )األرسة املرنة يف مقابل األرسة املدجمة( وبني سلوك اإليثار وسلوك التعاون 

كشلك من أشاكل السلوك االجمتايع اإلجيايب.
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 أما بالنسبة لنتاجئ العالقـة بـني املهـارات االجمتاعيـة والتحـصيل األاكدميي فتتفق 
نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة فرينزت )Frentz, 1991( اليت بينت وجود عالقـة ارتباطية 
وزمالؤه  ويلسون  بني  مكا  األاكدميي،  والتحـصيل  االجمتاعيـة  املهـارات  بـني  إجيابية 
االجمتاعية  املهارات  بني  إجيابية  عالقة  هناك  أن   )Wilson, Shuilha & Dennis, 1995)
وبعض العوامل املدرسية اكجتاهات املعملني والطالب، وبـني اإلجناز األاكدميي، وتـهسم 
املهارات االجمتاعية واجتاهات املعملني والطالب بصورة فعالة يف ارتفاع مستوى اإلجناز 

األاكدميي لدى الطالب.

الدراسة  من  األول  الفرض  معظم حاالت  قبول  بأنه مت  القول  نستطيع  النتيجة   وهبذه 
الدرجات عىل مقياس  ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني  أنه توجد عالقة  الذي ينص عىل 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 

والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. 

ثانيًا -  نتائج الفرض الثاني:

درجات  متوسيط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  عىل  الثاين  الفرض  نص   
التالميذ والتمليذات عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي 
وأبعاده املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. وقد مت استخدام اختبار )ت( 
للعينات املستقلة حلساب داللة الفروق بني درجات الطالب والطالبات عىل املقاييس اآلتية: 
املهارات االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة. واجلدول رمق 

)7(، واجلدول رمق )8( يوحضان ما مت التوصل إليه من نتاجئ: 

جدول )7( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات العينة من اجلنسني 
على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة والتحصيل الدراسي

مستوى الداللةقيمة )ت(عمنالنوعاملتغيرات

الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية
4.50.001**7010817.5ذكور 7012421.2إناث

اتباع لوائح المدرسة وقوانينها
7025.94.7ذكور

**4.40.002
7029.54.8إناث

التفاعل مع اآلخرين
7042.26.9ذكور

**4.10.001
7047.58.1إناث

إظهار عادات عمل مناسبة
7040.77.6ذكور

**4.10.001
7046.99.7إناث

التحصيل الدراسي
70803.41.30.08ذكور
70783.2إناث

**دالة	عند	مستوى	0.01.	 	 حيث	)ن=140(.		

 جدول )8( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات العينة من اجلنسني 
على مقياس املناخ األسري وأبعاده املختلفة 

مستوى الداللةقيمة )ت(عمنالنوعاملتغيرات

الدرجة الكلية للمناخ األسري
70140.917.2ذكور

**2.70.01 70148.716.3إناث

األمان األسري
7023.32.9ذكور

**4.40.002
7025.32.3إناث

7023.93.31.70.2ذكورالتعاون األسري
70253.7إناث

وضوح األدوار
7020.83.6ذكور

**2.50.001
7022.33.4إناث
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إشباع حاجات األسرة
7023.23.41.10.09ذكور
7022.53.2إناث

الضبط والنظام باألسرة
7024.14.5ذكور

**2.30.01
7025.83.7إناث

الحياة الدينية لألسرة
7028.84.4ذكور

**3.50.001
7031.23.5إناث

**دالة	عند	مستوى	0٠01.	 	 حيث	)ن=140(.		 	

 يتضح من اجلدول رمق )7( وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ 
والتمليذات يف الدرجة اللكية ملقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده الفرعية الثالثة، وذلك يف 
احلاالت،  )0.01( يف لك  داللة  مستوى  عند  دالة  )ت( احملسوبة  إذ اكنت  التمليذات،  اجتاه 
بيمنا ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات يف التحصيل 
الدرايس، إذ اكنت )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا، ويبني اجلدول رمق )8( أنه توجد فروق 
املناخ  ملقياس  اللكية  الدرجة  يف  والتمليذات  التالميذ  درجات  متوسيط  بني  إحصائيًا  دالة 
األرسي وأبعاده الفرعية التالية )األمان األرسي، ووضوح األدوار، والضبط والنظام باألرسة، 
واحلياة الدينية لألرسة(، وذلك يف اجتاه التمليذات، إذ اكنت )ت( احملسوبة دالة عند مستوى 
داللة )0.01( يف لك احلاالت، بيمنا ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ 
إذ  األرسي،  املناخ  أبعاد  األرسةمن  وإشباع حاجات  األرسي،  التعاون  ُبعدى  والتمليذات يف 

اكنت )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا.

االجمتاعية  املهارات  الذكور يف  اإلناث عىل  تفوق  أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
الوالدين،  وإرضاء  األرسة  بنظام  للتقيد  تقباًل  أكرث  اإلناث  أن  إىل  السوي  األرسي  واملناخ 
مناخ أرسي سوّي  فيعشن يف  األرسية  احلياة  مع  توافقهن  إىل  يؤدى  إلهيام مما  والتقرب 
باملقارنة بالذكور الذين يقضون معظم أوقاهتم خارج املزنل مع األصدقاء ويأتون إىل املزنل 
حاملني عادات وتقاليد األصدقاء مما يؤدى إىل صدامهم مع عادات وتقاليد الوالدين، وهذا ما 
يؤدى إىل مناخ أرسي مضطرب، مكا أن اإلناث يبحنث دامئًا عن الرضا االجمتايع، فيتقيدن 
بالنظام ليحصلن عىل هذا الرضا، ومن مث تظهر هذه الفروق بني الذكور واإلناث، وختتلف 
نتاجئ هذه الدراسة عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991(، اليت بينت عدم وجود فروق 

بني اجلنسني يف املهارات االجمتاعية.

وهبذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزيئ للفرض الثاين من الدراسة الذي نص 
عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، والتحصيل 
ملقياس  اللكية  الدرجة  بيهنام يف  فروق  هناك  اكنت  إذ  اللكية،  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس 
املناخ األرسي وأبعاده  اللكية ملقياس  الثالثة والدرجة  الفرعية  املهارات االجمتاعية وأبعاده 
الفرعية ما عدا ُبعدين، يف حني مل نستطع إجياد فروق دالة إحصائيًا بيهنام يف التحصيل 

الدرايس وُبعدى التعاون األرسي، وإشباع حاجات األرسة من أبعاد املناخ األرسي.

ثالثًا - نتائج الفرض الثالث:
درجات  إحصائية بني متوسيط  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  الفرض اخلامس عىل  نص 
املختلفة، ومقياس  املهارات االجمتاعية وأبعاده  املختلفة عىل مقياس  األب  مستويات تعلمي 
والختبار  اللكية.  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ 
حصة هذا الفرض مت استخدم حتليل التباين األحادي )ANOVA( حلساب داللة الفروق بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة عىل املقاييس التالية، املهارات االجمتاعية، 
ما مت  توحض  التالية  واجلداول  الدرايس.  والتحصيل  العدواين،  والسلوك  األرسي،  واملناخ 

التوصل إليه من نتاجئ:
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي ملستويات تعليم األب

ابتدائي اإلحصاءاملتغيرات
أو ال يقرأ

متوسط 
تعليم جامعيأو ثانوي

الدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية
115118117م

20.61922ع

اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا
282928م

5.34.95.3ع

التفاعل مع اآلخرين
45.145.844.3م

778.6ع

إظهار عادات معل مناسبة
42.244.343.8م

9.899.1ع

التحصيل الدراسي
787881م

1414.716.5ع

ن= 72	تعلمي	جاميع( ن= 47	متوسط	أو	ثانوي،		 									حيث	)ن=21	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،		

جدول )10( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املهارات االجتماعية  وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي باختالف مستويات تعليم األب املختلفة

درجات مجموع املربعاتمصدر التباينمقاييس الدراسة
)ف(متوسط املربعاتاحلرية

الدرجة اللكية لملهارات 
االجمتاعية

438.73146.2بين المجموعات

0.33
غير دالة

60006136441.2داخل المجموعات

60444139المجموع

اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا

99333بين المجموعات

1.2
غير دالة

351813625.8داخل المجموعات

3617139المجموع

التفاعل مع اآلخرين

73.2324.4بين المجموعات

0.37
غير دالة

8820.913664.8داخل المجموعات

8894139المجموع

إظهار عادات معل مناسبة

43314.3بين المجموعات
0.16

غير دالة 1187213687.2داخل المجموعات

11915.5139المجموع

التحصيل الدراسي

2.930.98بين المجموعات
1.3

غير دالة 981360.72داخل المجموعات

100.9139المجموع
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جدول )11( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املناخ األسري  

وأبعاده املختلفة ملستويات تعليم األب

تعليم جامعيمتوسط أو ثانويابتدائي أو ال يقرأاإلحصاءاملتغيرات

الدرجة اللكية لملناخ األرسي
147142146م
18.318.415.8ع

24.623.824.5ماألمان األرسي
2.92.92.8ع

24.623.824.8مالتعاون األرسي
3.73.73.4ع

22.62121.6موضوح األدوار
33.93.4ع

إشباع حاجات األرسة
22.422.623.1م
3.63.63.1ع

الضبط والنظام باألرسة
26.124.125.1م
3.653.6ع

احلياة الدينية لألرسة
30.529.430.3م
4.84.13.9ع

ن= 72	تعلمي	جاميع( ن= 47	متوسط	أو	ثانوي،		 حيث	)ن=21	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،		 	 	

جدول )12( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املناخ األسري  وأبعاده املختلفة باختالف 
مستويات تعليم األب املختلفة

)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناملتغيرات

الدرجة الكلية للمناخ األسري

768.92384بين المجموعات

1.3
غير دالة

40211.5137293داخل المجموعات

40980.5139المجموع

األمان األسري
16.128بين المجموعات

0.97
غير دالة

1135.61378.2داخل المجموعات

1151.8139المجموع

التعاون األرسي
31.8215.9بين المجموعات

1.2
غير دالة

175313712.7داخل المجموعات

1784.9139المجموع

وضوح األدوار
36.5218.2بين المجموعات

1.4
غير دالة 1770.613712.9داخل المجموعات

1807.1139المجموع

إشباع حاجات األرسة
14.127بين المجموعات

0.60
غير دالة 158713711.5داخل المجموعات

1601139المجموع

الضبط والنظام باألسرة
65.7232.8بين المجموعات

1.8
غير دالة 2405.113717.5داخل المجموعات

2470.9139المجموع

احلياة الدينية لألرسة

26.3213.1بين المجموعات
0.75

غير دالة 2396.913717.4داخل المجموعات

2423.2139المجموع
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ذات داللة إحصائية بني  فروق  )10( عدم وجود  )9( واجلدول رمق   يوحض اجلدول رمق 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال يقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري 
دالة إحصائيًا، وتشري النتاجئ أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
ثانوي،  أو  ومتوسط  يقرأ،  ال  أو  )ابتدايئ  املتضمنة  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  درجات 

وتعلمي جاميع( يف التحصيل الدرايس، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا.
 ويوحض اجلدول رمق )11( واجلدول رمق )12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال يقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري دالة 

إحصائيًا. 
 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنه يف ظل وسائل االتصال احلديثة مل يعد مستوى 
تعلمي األب عائقًا أمام تعمل األبناء املهارات االجمتاعية، أو تنشئهتم يف ظل مناخ أرسي سوّي، 
إذ إن اخلربة احلياتية ووسائل اإلعالم املرئية واملمسوعة ُتعمل األب واألم كيفية تمنية املهارات 
االجمتاعية لدى أبناهئم، وكيفية توفري مناخ أرسي سوّي باإلضافة إىل أن التوافق بني األب 
واألم واحلب والرضا بيمنا ميثل عاماًل مهاًم لتوفري مناخ أرسي سوّي، وختتلف نتاجئ هذه 
الدراسة عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991( اليت بينت أن املهارات االجمتاعية ختتلف 
باختالف البيئة التعلميية للوالدين واألرسة، أي توجد فروق بني مستويات تعلمي األب املختلفة 
يف اجتاه اآلباء ذوى التعلمي اجلاميع، وتتفق نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة اجلهين 
)2011( اليت بينت أنه ال يوجد أثر ملستوى تعلمي األب ومستوى تعلمي األم عىل تباين درجات 

مقياس املهارات االجمتاعية. 
أنه توجد  الذي نص عىل  الثالث  الفرض  بأنه مت رفض  القول  النتيجة نستطيع  وهبذه 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األب املختلفة عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، والتحصيل 

الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

رابعًا - نتائج الفرض الرابع:
نص الفرض السادس عىل ما ييل: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات 
ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل  املختلفة  األم  تعلمي  مستويات 
والختبار  اللكية.  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ 
حصة هذا الفرض مت استخدم حتليل التباين األحادِي )ANOVA( حلساب داللة الفروق بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة عىل املقاييس التالية، املهارات االجمتاعية، 
مت  ما  توحض  اآلتية  واجلداول  الدرايس.  والتحصيل  العدواين،  والسلوك  األرسي،  واملناخ 

التوصل إليه من نتاجئ:

جدول )13( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املهارات االجتماعية  وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي ملستويات تعليم األم 

ابتدائي أو اإلحصاءاملتغريات
ال تقرأ

متوسط 
تعليم جامعيأو ثانوي

113113120مالدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية
18.221.820.9ع

26.127.428.6ماتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا
45.15.3ع

43.743.446.4مالتفاعل مع اآلخرين
7.47.68.3ع

43.242.145.3مإظهار عادات معل مناسبة
8.610.18.7ع

727478مالتحصيل الدراسي
1313.714.5ع

ن= 65	تعلمي	جاميع( ن= 44	متوسط	أو	ثانوي،		 حيث	)ن=31	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،					 	
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جدول )14( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي باختالف مستويات تعليم األم املختلفة

)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباينمقاييس الدراسة

الدرجة اللكية 
لملهارات االجمتاعية

1891.92945.9بين المجموعات

2.2
غير دالة

58552.9137427.3داخل المجموعات

60444.8139المجموع

اتباع لواحئ املدرسة 
وقوانيهنا

135.4267.7بين المجموعات

1.6
غير دالة

3481.713745.4داخل المجموعات

3617.2139المجموع

التفاعل مع اآلخرين

301.82150.9بين المجموعات

2.4
غير دالة

8592.313762.7داخل المجموعات

8894.1139المجموع

إظهار عادات معل 
مناسبة

277.62138.8بين المجموعات
1.6

غير دالة 1163813784.9داخل المجموعات

11915.6139المجموع

التحصيل الدراسي

1.52132.8بين المجموعات
1.06

غير دالة 99.413780.9داخل المجموعات

100.9139المجموع

جدول )15( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املناخ األسري   وأبعاده املختلفة 
ملستويات تعليم األم

تعليم جامعيمتوسط أو ثانويابتدائي أو ال تقرأاإلحصاءاملتغيرات

139.2148.3153.3مالدرجة اللكية لملناخ األرسي
16.216.416.2ع

23.125.224.9ماألمان األرسي
2.92.62.4ع

23.825.125.2مالتعاون األرسي
2.83.63.4ع

19.922.522.6موضوح األدوار
3.23.53.2ع

22.922.723.4مإشباع حاجات األرسة
3.93.33.2ع

24.725.524.9مالضبط والنظام باألرسة
5.13.93.6ع

28.130.730.4ماحلياة الدينية لألرسة
4.23.74.2ع

	ن= 65	تعلمي	جاميع(  ن= 44	متوسط	أو	ثانوي،	 								حيث	)ن=31	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،				

جدول )16( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املناخ األسري  وأبعاده املختلفة باختالف 
مستويات تعليم األم املختلفة

درجات مجموع املربعاتمصدر التبايناملتغيرات
)ف(متوسط املربعاتاحلرية

الدرجة الكلية للمناخ األسري

4166.922083بين المجموعات

**7.8 36523.4137266.5داخل المجموعات

40690.4139المجموع

األمان األسري

90.6245.3بين المجموعات

**6.7 925.51376.7داخل المجموعات

1016.1139المجموع
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التعاون األسري

49.5224.7بين المجموعات

2.1
غير دالة

1601.413711.6داخل المجموعات

1650.9139المجموع

وضوح األدوار

173.8286.9بين المجموعات

**7.6 1561.113711.3داخل المجموعات

1734.9139المجموع

إشباع حاجات األسرة

13.626.8بين المجموعات
0.58

غير دالة 1592.413711.6داخل المجموعات

1606.1139المجموع

الضبط والنظام باألسرة

16.728.3بين المجموعات
0.49

غير دالة 2319.813716.9داخل المجموعات

2336.6139المجموع

الحياة الدينية لألسرة

143271.5بين المجموعات

*4.2 2280.213716.6داخل المجموعات

2423.2139المجموع

*	دالة	عند	مستوى	0.05.  **	دالة	عند	مستوى	0.01.   

جدول )17( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف الدرجة الكلية على مقياس املناخ األسري 

التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )139.2(

0.06-9.1متوسط أو ثانوي
0.001-14تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )148.3(

9.10.06ابتدائي أو ال تقرأ

0.30-4.9تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )153.3(

140.001ابتدائي أو ال تقرأ

4.90.30متوسط أو ثانوي

جدول )18( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد األمان األسري على مقياس املناخ األسري  التي ترجع إلى اختالف 
مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )23.2(

0.003-2.1متوسط أو ثانوي
0.009-1.7تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )25.2(

2.10.003ابتدائي أو ال تقرأ

0.340.78تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )24.9(

1.70.009ابتدائي أو ال تقرأ

0.78-0.34متوسط أو ثانوي
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جدول )19( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد وضوح األدوار على مقياس املناخ األسري 

التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )19.9(

0.004-2.6متوسط أو ثانوي
0.002-2.6تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )22.5(

2.60.004ابتدائي أو ال تقرأ

0.99-0.04تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )22.6(

2.60.002ابتدائي أو ال تقرأ

0.040.99متوسط أو ثانوي

جدول )20( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد احلياة الدينية لألسرة على مقياس املناخ األسري 

 التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )28.1(

0.02-2.6متوسط أو ثانوي

2.20.04تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )30.7(

2.60.02ابتدائي أو ال تقرأ

0.030.92تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )30.4(

2.20.04ابتدائي أو ال تقرأ

0.92-0.03متوسط أو ثانوي

 يوحض اجلدول رمق )13( واجلدول رمق )14( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري 
دالة إحصائيًا، وتشري النتاجئ أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
ثانوي،  أو  ومتوسط  يقرأ،  ال  أو  )ابتدايئ  املتضمنة  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  درجات 

وتعلمي جاميع( يف التحصيل الدرايس، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا. 

بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )16( رمق  واجلدول   )15( رمق  اجلدول  ويوحض   
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل الدرجة اللكية ملقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )7.8( 
وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، 
مكا يبني اجلدول رمق )17( من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروق 
بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي االبتدايئ إذ إن فرق املتوسطني 
)14( وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، 
غري أنه ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي املتوسط 
والثانوي، مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي اجلاميع أعىل من بقية املتوسطات.

 وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة 
املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد األمان األرسي من 
أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )6.7( وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
)0.01( وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، مكا يبني اجلدول رمق )18( 
من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروق بني األمهات ذوات التعلمي 
دال  )2.1( وهو  املتوسطني  فرق  إن  إذ  االبتدايئ،  التعلمي  والثانوي واألمهات ذوات  املتوسط 
إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي, غري أنه 
ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، 

مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي أعيل من بقية املتوسطات.
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وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة 
املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد وضوح األدوار من 
أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )7.6(، وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
)0.01(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، مكا يبني اجلدول رمق )19( من خالل 
نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروقًا بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع 
واألمهات ذوات التعلمي االبتدايئ، إذ إن فرق املتوسطني )2.6(، وهو دال إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، غري أنه ال توجد فروق بني األمهات 
أن متوسط درجات  املتوسط والثانوي، مكا  التعلمي  التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات  ذوات 

األمهات ذوات التعلمي اجلاميع أعىل من بقية املتوسطات.

وتشري النتاجئ أيضًا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات 
تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد 
احلياة الدينية لألرسة من أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )4.2( وىه دالة 
إحصائيًا عند مستوى داللة )0.05(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، 
مكا يبني اجلدول رمق )20( من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروقًا 
أن فرق  إذ  االبتدايئ،  التعلمي  املتوسط والثانوي واألمهات ذوات  التعلمي  األمهات ذوات  بني 
املتوسطني )2.6(، وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي 
املتوسط والثانوي، غري أنه ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات 
التعلمي املتوسط والثانوي، مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي 

أعىل من بقية املتوسطات.

 ويوحض اجلدول رمق )15( واجلدول رمق )16( أيضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعدي التعاون األرسي وإشباع حاجات األرسة من أبعاد مقياس 

املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن لألم دورًا مهاًم يف توفري مناخ أرسي سوّي وتمنية 
املهارات االجمتاعية لدى األبناء، وال شك أن وجود أم متعملة تعلميًا جامعيًا له تأثري كبري 
عىل التنشئة االجمتاعية لألبناء، فالطفل يرتبط بأمه يف السنني األوىل من والدته، وبعد ذلك 
متثل األم القدوة للطفل جبانب األب، وحياول الطفل تقليد لُكٍّ مهنام يف سلوكياهتام، فإذا اكن 
الوالدان لدهيم مهارات اجمتاعية جيدة وخربة حياتية وتوافق أرسي فإن األبناء تزداد لدهيم 
املهارات االجمتاعية، وتتفق نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة اجلهين )2011( اليت بينت 
أنه ال يوجد أثر ملستوى تعلمي األب واألم عىل تباين درجات مقياس املهارات االجمتاعية، مكا 
ختتلف عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991( اليت بينت أن املهارات االجمتاعية ختتلف 

باختالف البيئة االجمتاعية والثقافية والتعلميية للوالدين واألرسة. 

وهبذه النتيجة نستطيع القول بأنه مت قبول معظم حاالت الفرض الرابع الذي نص عىل 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األم املختلفة عىل 
مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة لدى 

عينة الدراسة اللكية.

التوصيات والرؤى املستقبلية:
 يف ضوء نتاجئ الدراسة احلالية ميكن التوصية باآليت: 

قامئ عىل . 1 مناخ أرسي  بتوفري  الوالدين  توعية  الدراسة يف  هذه  نتاجئ  من  االستفادة 
الرباجم  خالل  من  وذلك  األرسة،  حاجات  وإشباع  واألمان  األرسة  أفراد  بني  التعاون 

اإلرشادية األرسية اليت متكهنم من بناء أرسة سلمية.
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االستفادة من نتاجئ هذه الدراسة يف تثقيف وتوعية األمهات واآلباء باستخدام أفضل . 2
األساليب يف رعاية األبناء والتنشئة االجمتاعية السلمية اليت متكهنم من زيادة املهارات 

االجمتاعية لدى أبناهئم.
االهمتام بالدراسات اليت تناولت املتغريات النفسية والدراسية اليت هلا عالقة باملهارات . 3

االجمتاعية واملناخ األرسي لدى تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة. 
االستفادة من نتاجئ الدراسة احلالية يف معل برناجم إرشادي أرسي يف توعية الوالدين . 4

بكيفية تمنية املهارات االجمتاعية لدى أبناهئم. 
إعداد دراسة حول العالقة بني املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي لدى تالميذ وتمليذات . 5

املرحلة االبتدائية.
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املقياس األول )تقدير املهارات االجتماعية(
التعلميات:

        فميا ييل مجموعة من سلوكيات الطالب أو الطالبة اليت توحض املهارات االجمتاعية 
للطالب/ الطالبات من خالل تقدير املعمل/ املعملة هلا، ويوجد أمام لك عبارة مزيان تقدير عىل 

الوجه اآليت: )دامئًا، أحيانًا، ال(.

    واملطلوب منك عزيزي املعمل/ عزيزيت املعملة وضع عالمة أمام العبارة حتت مستوى 
انطباقها عىل الطالب أو الطالبة، فإذا اكنت تنطبق هيلع دامئًا ضع عالمة أمام العبارة حتت 
خانة )دامئًا(، وإذا اكنت تنطبق هيلع أحيانًا فضع عالمة أمام العبارة حتت خانة )أحيانًا(، وإذا 

اكنت تنطبق هيلع نادرًا فضع عالمة أمام العبارة حتت خانة )نادرًا(:

نادرًاأحيانًادامئًاسلوك الطالبم

321يواظب عىل حضور دروسه بشلك منتظم1

321يتابع تعلميات املعمل وتوجهياته الشفهية واملكتوبة2

321حياول االسمترار يف أداء املهمة املقدمة له دون توقف3

321يطلب املساعدة من املعمل أو الزمالء يف الوقت املناسب4

321يواظب عىل أداء الواجبات املدرسية يف املزنل5

321يستطيع تركزي انتباهه عىل مهمة ما لفرتة اكفية6

321يتذكر أكرث من توجيه لفظي يف وقت واحد7

321حيرض األدوات اليت حيتاجها يف املدرسة8

321يبدأ بأداء الواجب الدرايس بعد انهتاء املعمل من رشحه للطلبة9

321يستفيد من وقت الفراغ باملدرسة يف أشياء مفيدة10

321ال يتشتت انتباهه بهسولة11

321يمكل الواجب املدريس يف الوقت احملدد له12

321يتقبل تصويب املعمل ألمعاله املدرسية13

321يعرف جيدًا مواطن قوته وضعفه14

321يسمتر فـي أداء الواجبـات املدرسـية ملـدة ال تقـل عـن نصـف سـاعة دون االعمتـاد عىل أحد آخر15

321ينجز األمعال وهو يف غاية االنجسام مع ذاته أو مع اآلخرين16

321يشارك يف املناقشة الصفية بصورة مهذبة17

321يبدو واثقًا من نفسه18

321ال مييل إىل االخنراط يف أمعال روتينية متكررة19

321ال يستخدم ممتلاكت اآلخرين دون إذهنم20

321حيرتم ممتلاكت اآلخرين كأن يعيد األشياء اليت يستعريها21

321حيرتم الكبار ويذعن ألوامرمه22

321ال يتحدث يف أثناء حديث اآلخرين23

321ييع تأثريات سلوكه عىل اآلخرين24

321يتحدث بصدق25

321حيرتم مشاعر اآلخرين26

321يظهر عادات حصية مقبولة اكحملافظة عىل نظافة مظهره27
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نادرًاأحيانًادامئًاسلوك الطالبم

321يعمل بطريقة مناسبة مع اآلخرين يف سبيل إجناز العمل املطلوب28

321يتفاعل اجمتاعيًا مع األقران بشلك مناسب29

321يقمي عالقات جيدة مع الكبار30

321يأخذ دوره يف األنشطة واأللعاب31

321يشارك يف األنشطة االجمتاعية32

321يقمي صداقات مع التالميذ اآلخرين33

321يطلب املساعدة من الطلبة اآلخرين عندما تكون هناك حاجة34

321يستعمل تعبريات تدل عىل اللباقة االجمتاعية مثل ”مـن فضـلك“ و“شـكرًا“ عنـدما يطلب يشء ما35

321يتعاون مع اآلخرين يف تبادل املمتلاكت اكألدوات التعلميية (كتب، وأقالم( 36

321يبدي روحًا من الدعابة والفاكهة واملرح يف التعامل مع اآلخرين37

321يتبع وينفذ خطط وقرارات اآلخرين38

321يعرض استعداده ملساعدة اقرأنه بالصف39

321يلزتم بتعلميات وقوانني الصف40

41
 ال يتغيــب أو يتــأخر عــن أمــاكن النشــاط املتفــق علهيــا؛ كــأن ال يصــل متــأخرا أو يغادرها

دون استئذان
321

321ميتنع عن الغش يف االمتحانات42

321ال يشمت اآلخرين أو يسهبم43

321يطلب اإلذن من املعمل قبل احلديث44

321يطلب اإلذن من املعمل قبل التحرك من مقعده45

321ال يقوم مبضايقة اآلخرين46

47
 ينتقل من وضع تعملـي إلـى آخـر (مـن الصـف إلـى غرفـة املصـادر وبـالعكس( بطريقـة مالمئة

دون إحداث ضوضاء أو إزعاج
321

321ال يقــوم بــإطالق التعليقــات البذيئــة حــول أي ســلوك غيــر مقبــول صــادر مــن أحــد زمالئه48

49
 يلزتم مبراعاة السلوكيات املرغوبة عندما يكون يف مجموعـة كبيـرة؛ كـأن ال يقـاطع املجموعة

بكالم ال يرتبط مبوضوع املناقشة
321

321ال يقوم بالتجوال يف أرجاء غرفة الصف يف أثناء الدراسة50
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العدد اخلامس  والستونأبعاد ثقافة اجلودة برياض األطفال ...مجلة الطفولة العربية

�سدر حديثًا

عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

به��ا  تق��وم  الت��ي  اجله��ود  ضم��ن 
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 
وملموس��اً:  مرئي��اً  التعلُّ��م  يصب��ح 
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 مرئياً 
وملموس��اً، فنج��د م��ن ضم��ن فصول 

الكتاب املهمة عرضاً 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 2010، وكتاب: "املؤش��رات" الذي صدر مؤخراً 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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فعالية برنامجني باستخدام النمذجة املتبادلة والنمذجة بالفيديو يف تنمية 
مهارة التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )٭(

أ. كوثر يعقوب أحمد
باحثة في مجال التوحد، ومعلمة في وزارة التربية ـ دولة الكويت

kawthar-y-ahmad@hotmail.com
د. مرمي عيسى الشيراوي                                د. السيد سعد اخلميسي

  أستاذ مشارك                                        أستاذ مشارك
جامعة الخليج العربي ـ مملكة البحرين

امللخص:
والمنذجة  املتبادلة  )المنذجة  برناجمني  من  لك  فاعلية  مدى  قياس  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
بلغ  عينة  تطبيقها عىل  من خالل  وذلك  التقليد احلريك،  مهارة  التوحدي  الطفل  تعلمي  بالفيديو( يف 
عددها )10( أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، تراوحت أمعارمه من )4-7( سنوات من األطفال يف 
مركز عالية بالبحرين، موزعني عىل مجموعتني جتريبيتني: مجموعة خضعت للمنذجة عن طريق الفيديو 
ومجموعة خضعت للمنذجة املتبادلة، بواقع )5( أطفال يف لك مجموعة جتريبية، أظهرت النتاجئ يف 
القياس البعدي أن أطفال العينة ازدادت لدهيم القدرة عىل التقليد احلريك عند تعرضهم للربناجم يف 
التقليد، مكا حصلت لكتا املجموعتني عىل نفس  أداؤمه يف  الطريقتني حتسن  املجموعتني، فيف لكتا 
أما  والتدريب،  التعلمي  وخصائصه يف  البيئية  وظروفه  عىل حسب معره  لٍك  املتحقق  الكسب  مقدار 
النتاجئ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي  القياس التتبيع فقد أظهرت  يف 
والتتبيع، وذلك لصاحل مجموعة المنذجة بالفيديو، حيث إن مجموعة الفيديو اكنت األعىل يف احلفاظ 

عىل مهارة التقليد احلريك وتعمميها.

The Effectiveness of the Reciprocal Imitation and Video Modeling 
Program in Developing Motor Imitation Skill of Children with Autism

Kawthar Y.  Ahmad
Researcher in autism/ Teacher – Ministry of Education, Kuwait

Maryam E. Al-Sherawi                               El-Sayed S. El-Khamisi 
  Assistant Professor                                        Assistant Professor 

Arabian Gulf University

Abstract
The study aimed at measuring the effectiveness of two ways (video modeling and 

Reciprocal modeling) on teaching the autistic child the kinesthetic  imitation skill. The  total 
sample of the study was (10) children with autism, between the ages (4–7) years old of  the 
children enrolled in Alia center in Bahrain, divided into two  groups: one underwent  modeling 
by video modeling and the other underwent reciprocal modeling. Each experimental group 
consisted of (5) children. The results showed statistically significant differences in the post 
test scores of motor imitation skills of the children who were exposed in the two groups. In 
both methods children’s performance has improved in imitation, and  both of the groups got 
the same amount of gain according to age and environmental conditions on the education 
and training, yet the measuring results showed that there were no statistically significant 
differences in the post and application in favor of the live  video group. On the other hand, 
the video group were the highest in maintenaning the kinesthetic  imitation skill.

)٭( جزء	من	رسالة	املاجستري	اليت	حصلت	علهيا	الباحثة		األوىل،	من	جامعة	اخلليج	العريب	عام	2015،	بإرشاف	لك	من:	الدكتورة/ 
مرمي	الشرياوي،		والدكتور/	السيد	سعد	امخلييس.
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مقدمة:
االهمتام هبا  زاد  اليت  املعروفة  المنائية  االضطرابات  أحد  التوحد  طيف  اضطراب  يعد 
وطرق  خصائصه  عىل  والتعرف  أسبابه  عن  الكشف  يف  سامه  مما  األخرية؛  السنوات  يف 
تخشيصه، وأيضًا الكشف عن االضطرابات المنائية األخرى املشاهبة يف بعض أعراضها مع 

التوحد. 

وبعد ما توصل إليه العمل والباحثون يف هذا املجال من تطور وتقدم يف ميدان التوحد 
أصبح هناك طرٌق عالجية ناحجة تعمتد عىل الرباجم التدريبية والتدخل املبكر يف الرفع من 

كفاءة الطفل، ليمتكن من مواجهة احلياة وتدبر نفسه، والتكيف مع بيئته بقدر املستطاع.

فاضطراب طيف التوحد إعاقة تطورية تؤثر بشلك ملحوظ عىل التواصل اللفظي وغري 
اللفظي والتفاعل االجمتايع، وتظهر األعراض الدالة هيلع بشلك ملحوظ أثناء معر الطفولة 
املبكره، وتؤثر سلبيًا عىل أداء الطفل الرتبوي، ومن اخلصائص واملظاهر األخرى اليت ترتبط 
بالتوحد هو انشغال الطفل باألنشطة املتكررة واحلراكت المنطية ومقاومته للتغري البييئ، 
أو مقاومته للتغري يف الروتني اليويم، إضافة إىل االستجابات غري االعتيادية أو الطبيعية 

للخربات احلسية )الزارع، 2010(.

فتعترب مهارة التقليد من أكرث جوانب القصور تأثريًا عىل الطفل التوحدي، فعن طريقها 
 Rogers,( يتعمل الطفل التفاعل االجمتايع واللغة واكتساب املعلومات من البيئة احمليطة به

.)Cook & Mery, 2005

 فبني إيزيل وآخرون )Ezell, et al., 2012( أن العجز االجمتايع املالحظ عند األطفال ذوي 
اضطراب التوحد ما هو إال نتيجة لنقص قدرهتم عىل التقليد، وهذا ُيعد من املؤرشات البارزة 
عىل اضطراب التوحد لدى الطفل، فلكام اخنفضت قدرة الطفل ذي اضطراب طيف التوحد عىل 
 Rogers,( ذلك أشار روجرز وآخرون  لديه، ويف سياق  ذلك عىل شدة االضطراب  التقليد دل 
Cook & Mery, 2005( إىل أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مه أكرث قصورًا يف لك 
من )التقليد احلريك والتقليد اللفظي( عن األطفال ذوي اإلعاقات األخرى، ويرتبط هذا القصور 

بشدة أعراض التوحد واالنتباه املشرتك بيهنم .

وميكن احَلد من قصور مهارة التقليد عند هؤالء األطفال عن طريق استخدام براجم تدريبية 
تتضمن وسائل حمببة لدهيم؛ حىت يتوافر عنرص التشويق واإلثارة واالسمتتاع أثناء معلية 
احلاسوب  وبراجم  والفيديو  واأللعاب  املساندة  التكنولوجيا  وسائل  مثل  والتدريب  التعمل 
التعلميية؛ ألهنا تساعد عىل تعزيز معليات التواصل املختلفة لدى األطفال التوحديني وحتبب 
هلم معلية التعمل، وقد ازداد االهمتام بالتكنولوجيا يف تعلمي األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ومن مضهنم األطفال ذوو اضطراب طيف التوحد يف العقود الثالثة املاضية عىل حنو غري 

.)Kinney, Vedora & Stromer, 2003( مسبق

مييل الطفل بطبعه إىل التقليد، والتقليد التلقايئ لدى الطفل هو ما اشتقت منه المنذجة 
كأسلوب من أساليب الرتبية يف عمل النفس السلويك، ويعمتد الطفل عىل التقليد يف تعمل الكثري 
من املهارات، وذلك من خالل البيئة احمليطة من مثل والديه وإخوته ومعمليه أو احمليطني به 
بشلك عام، فيقوم األطفال بتقليدمه يف طريقة امليش والكالم والكثري من احلراكت، فهم يقلدون 
لك يشء تقع علهيا أعيهنم، فلك يوم يقلد الطفل فكرة جديدة عىل حسب ما يمسع أو يشاهد، 
وقد أشار معظم املتخصصني يف جمال التواصل إىل مهارة التقليد ودوره يف اكتساب مهارات 

.)Du, 2011( التواصل االجمتاعية واللغة والتفاعل لديه

 ويعترب قصور مهارة التقليد عرض من األعراض األساسية عند األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد، حيث إهنم يعانون من خلل واحض وقصور يف مهارة التقليد لدهيم، وال تمكن 
املشلكة يف القدرة عىل التقليد بل يف كون نوع التقليد الذي يمت لدى األطفال ذوي اضطراب 
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طيف التوحد، فهو تقليد بال هدف وهو جمرد نخسة مطابقة للمنوذج، ويعد التقليد ذو اهلدف 
رضوريًا للتطور الطبييع، فهو تطور ملهارة التقليد وليس جمرد نخسة مطابقة، أما التقليد 
عند األخشاص ذوي اضطراب طيف التوحد فهو عدمي الفائدة ال هدف منه، مبعىن أن الصور 
العاديني  األطفال  أن  املثال جند  تظهر هلم، وعىل سبيل  اإلدراكية يمت نخسها مكا  واملالحم 
التصفيق  لعبة  ليلعبوا معهم  الكبار  أيدي  أيدهيم إىل اخلارج ملقابلة راحة  يوجهون راحات 
والغناء يف حني أن األخشاص ذوي اضطراب طيف التوحد يوجهون راحات أكفهم إىل الداخل 

حنو أنفهسم )السعد والعمر، 2008(.

مشكلة الدراسة: 
يمتثل اضطراب التوحد يف ظهور القصور يف التفاعل االجمتايع مع اآلخرين، ويف طرق 
أداء األفراد ذوي اضطراب  التواصل وحمدودية االهمتامات واألنشطة، وذلك يؤثر سلبًا يف 
اليت يعاين مهنا  األخرى  القصور  اليومية، ومن جوانب  التوحد عىل مهارات احلياة  طيف 
واليت  احلريك،  التقليد  باألخص  التقليد  واحض يف معلية  وضعف  قصور  التوحدي  الطفل 
تعد من أمه وسائل التدريب عىل اكتساب املهارات احلركية واالجمتاعية، إذ إهنا تساعد عىل 
 Ezell, et al.,( اكتساب السلوك اجليد وأداء املهام املطلوبة ألي سلوك موجه حنو هدف معني

.)2012

ويرى روجرز وآخرون )Rogers, Cook & Mery, 2005(أن هناك ضعفًا يف التقليد لدى 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وخاصة التقليد احلريك ولكن للتدخل املبكر والرباجم 
التدريبية أثرًا كبريًا يف حتسني هذه املهارات عند هؤالء األطفال، وهلذه األمور أمهية كبرية 
يف تمنية العديد من املهارات لدى األطفال التوحديني وتمنية التواصل اللفظي وغري اللفظي 
التفاعل  له عالقة كبرية بصعوبات  التقليد احلريك لدهيم  القصور يف مهارة  أن  لدهيم، مكا 

والتواصل االجمتايع عندمه.

وأشار كيين وآخرون )Kinney, Vedora & Stromer, 2003(إىل أمهية استخدام الوسائل 
احملببة لدى األطفال التوحديني يف تدريهبم، واليت تثري انتباههم وتساعدمه عىل رفع قدراهتم 

وتقوية جوانب الضعف لدهيم، مكا تساعد أيضًا عىل تعزيز معليات التواصل املختلفة.

ومن هنا جاءت أمهيُة التدريِب عىل تعمل مهارة التقليد احلريك ملا هلا من أمهية مكا ذكر 
سابقًا، جفاءت الدراسات مستخدمة طريقتني يف التدريب عىل التقليد )طريقة المنذجة املتبادلة 
 ،)Ingersoll & Lewis, 2007( ولويس  اجنرسول  دراسة  ومهنا  بالفيديو(  المنذجة  وطريقة 
تعلمي مهارة  التدريب عىل  فاعلية  بينت  )Ezell, et al., 2012( واليت  إزيل وآخرين  ودراسة 
ونسوورث  وويرت   )Cardon, 2010( اكردون  بني  مكا  املتبادلة،  المنذجة  باستخدام  التقليد 
)Wert & Neisworth, 2003( فاعلية استخدام المنذجة بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد 

.

ولكن مل توجد دراسات عربية أو خليجية يف حدود عمل الباحثة قد تناولت أو حبثت حول 
املقارنة بأي من الطريقتني )المنذجة املتبادلة أو المنذجة بالفيديو( أكرث فاعلية مع األطفال 

ذوي اضطراب طيف التوحد يف تمنية مهارة التقليد احلريك.

املتبادلة  )المنذجة  وسيلتني  باستخدام  الدراسة  هذه  تقوم  سوف  املنطلق  هذا  ومن 
التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  تمنية  للتدريب عىل  بالفيديو(  والمنذجة 
ومقارنهتم ببعض، وبيان مدى فاعلية أي طريقة من الطرق املذكورة يف تدريهبم واكتساهبم 

مهارة التقليد احلريك.
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أسئلة الدراسة: 
وبعد حتديد مشلكة الدراسة ميكن بلورهتا ملجموعة من األسئلة:

تساؤالت الدراسة: 

والمنذجة . 1 التبادلية  المنذجة  املجموعتني  للكتا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تطبيق  قبل  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  لدى  احلريك  التقليد  مهارة  يف  بالفيديو 

الربناجم؟
المنذجة . 2 لربناجم  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

بالفيديو يف تمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
المنذجة . 3 لربناجم  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املتبادلة يف تمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
المنذجة . 4 الربناجمني  لكال  البعدي  التطبيق  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املتبادلة والمنذجة بالفيديو لتمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد؟

الربناجمني . 5 لكال  والتتبيع  البعدي  التطبيق  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
المنذجة بالفيديو والمنذجة املتبادلة؟

هدف الدراسة: 
بالفيديو( يف تمنية  والمنذجة  املتبادلة  )المنذجة  الطريقتني  فاعلية لك من  املقارنة بني 

مهارة التقليد احلريك لألطفال ذوي اضطراب التوحد.

أهمية الدراسة: 
ميكن أن تفيد نتاجئ هذه الدراسة يف توفري برناجم مناسب للتدريب عىل اكتساب مهارة . 1

التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
تسامه هذه املقارنة يف حتديد الطريقة األنسب للتعمل وتدريب األطفال ذوي اضطراب . 2

طيف التوحد.
ال يوجد يف حدود عمل الباحثة أي دراسات يف البيئة العربية أو اخلليجية حول املقارنة . 3

بني هذين األسلوبني يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد.

االرتقاء باملستوى احلريك عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وزيادة رغبهتم يف . 4
تعمل املزيد من أجل التواصل والتفاعل للوصول إىل أقىص درجة ممكنة من التكيف مع 

بيئهتم.
زيادة الدافعية لدى الطفل التوحدي يف تعمل مهارة التقليد احلريك، وذلك باستخدام . 5

الوسائل األكرث فاعلية واحملببة لدهيم.

مصطلحات الدراسة: 
1 . :)Autism Spectrum Disorder( اضطراب طيف التوحد

لالضطرابات  اخلامس  التخشييص  الدليل  للتوحد يف  النفيس  للطب  األمريكية  أشارت امجلعية 
العقلية DSM-5، بأنه: حالة من القصور املسمتر يف مهارات التواصل االجمتايع للطفل، يمتزي باحنراف 
واحلسية  واللغوية  االجمتاعية  املهارات  بمنو  املرتبطة  األساسية  النفسية  الوظائف  منو  يف  وتأخر 
وظهور سلوك منيط وروتيين باإلضافة إىل االهمتامات احملددة، وتظهر األعراض خالل املراحل املبكرة 

)American Psychiatric Association )APA), 2013(  يف المنو
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التعريف اإلجرائي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: 
مه األطفال التابعون ملركز عالية للتدخل املبكر يف مملكة البحرين، الذين ترتاوح أمعارمه 
من )4 -7( سنوات، وال يكون لدهيم إعاقة حركية أو إعاقة ذهنية شديدة، ويعانون من قصور 

يف مهارة التقليد.

2 .:)Imitation( التقليد
إعادة عرضها مكا  املهارة مث تعملها مث  أو  السلوك اجلديد  التقليد: عبارة عن مالحظة 

.)Rogers, Cook & Mery, 2005( تعملها الخشص من الطرف اآلخر

التعريف اإلجرائي للتقليد: 
الدرجة اليت حيصل علهيا الطفل يف مقياس مهارة التقليد احلريك املستخدم.

3 .:)Imitaion motor skills( التقليد احلركي
هو أسلوب الفرد يف تقليد حركة بطريقة مبارشة باستخدام أعضاء اجلسم )حسن وحسن، 

.)2012

التعريف اإلجرائي للتقليد احلركي:
يه املهارة اليت تدرب علهيا الطفل من خالل برناجم تعلمي مهارة التقليد احلريك للطفل 
ذي اضطراب طيف التوحد، واليت يعرب عهنا من خالل الدرجة اليت حيصل علهيا الطفل عىل 

مقياس التقليد احلريك املستخدم.

4 .:)Video Modeling( النمذجة بالفيديو
الطفل هذا  أن يراقب  الفيديو هبدف  السلوك املسهتدف عىل رشيط من  تقنية يتجىل فهيا 
 .)Bellini, Akullian, Hopf, 2007; Maione & Mirenda, 2006( السلوك، ويقوم بتنفيذه وتقليده

التعريف اإلجرائي للنمذجة بالفيديو: 
التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  تدريب  الربناجم يف  املستخدمة يف  التعلميية  الوسيلة 

مهارة التقليد احلريك ملعرفة مدى فعاليهتا.

:)Reciprocalo Imitation( تعريف النمذجة املتبادلة
المنذجة املتبادلة: أي التعمل بالتقليد، ويه وسيلة وأسلوب لتعلمي األطفال ذوي اضطراب 
الكبار  مع  واالخنراط  االجمتايع  التفاعل  خالل  من  وذلك  احلريك،  التقليد  مهارة  التوحد 

. )Ingersoll & Schreibman, 2006(

التعريف اإلجرائي للنمذجة املتبادلة:
الوسيلة املستخدمة يف الربناجم لتدريب األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عىل مهارة 

التقليد احلريك ملعرفة مدى فعاليهتا.

الدراسات السابقة: 
يتضمن هذا اجلانب من الدراسة عرضًا ألمه الدراسات السابقة اليت انقمست إىل ثالثة 

حماور:

ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  يف  القصور  تناولت  اليت  الدراسات  ويه  األول  احملور   -
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اضطراب طيف التوحد، أما احملور الثاني وهو فاعلية الرباجم يف تمنية مهارة التقليد احلريك 
استخدمت  اليت  الدراسات  فهو  الثالث  أما احملور  التوحد،  ذوي اضطراب طيف  األطفال  عند 

المنذجة بالفيديو يف تعلمي مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

اضطراب  ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  يف  القصور  تناولت  التي  الدراسات  األول:  احملور 
التوحد:

قام لك من روجرز وآخرون )Rogers, Cooke & Mery, 2005( بدراسة هدفت إىل قياس 
مستوى التقليد عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومقارنهتا باألطفال ذوي اضطرابات 
المنو الشاملة، وأمهية التدخل املبكر يف تمنية القصور يف مهارة التقليد، حيث مت تقسمي 
أطفال العينة إىل )4( مجموعات، )24( طفاًل يعانون من اضطرابات التوحد، و)18( طفاًل من 
ذوي اضطراب متالزمة X اهلش و)20( من األطفال ذوي االضطرابات المنائية، و)15( طفاًل من 
ذوي اإلعاقات األخرى، واكن متوسط أمعارمه )24( هشرًا، حيث مت قياس عدة أنشطة لدهيم 
استخدم  وفهيا  المنوذج(.  وتقليد  اليدوية  واألنشطة  احلركية  واملهارات  املشرتك،  )االنتباه 
املبكرة،  الطفولة  التوحد يف  أعراض  شدة  عىل  للتعرف  الوالدية  واملقابلة  املالحظة  أسلوب 
أبعاد  أربعة  يقيس  الذي  المنايئ  االختبار  إىل  باإلضافة  املبكر،  للتعلمي  )مولن(  ومقياس 
)احلراكت الدقيقة - احلراكت الكبرية - التواصل البرصي - اللغة( أيضًا استخدام املعززات مع 
املجموعات األربع، وتطبيق مقياس مريل باملار )Merrill-Palmer Scale ( للكشف عن التواصل 
والتواصل البرصي املاكين للطفل، ومقياس فينالند للتكيف االجمتايع، باإلضافة إىل بطارية 
لقياس مستوى التقليد Imitation Battery، والذي يقيس )16( مهارة: )7( أمعال يدوية، )4( 
تقليد المنوذج، و)5( تقليد حراكت الفم والوجه، فتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن األطفال ذوي 
التقليد،  مهارة  باملجموعة يف  األطفال  من  بكثري عن غريمه  أقل  التوحد مه  اضطراب طيف 
مكا أن مهارات التقليد عند األطفال املصابني متالزمة X اهلش تتأثر بشدة يف حالة وجود 
اضطراب التوحد لدهيم، ومدى شدة أعراض التوحد وقصور يف االنتباه املشرتك لدهيم، وعند 
مقارنة املجموعات ببعضها تبني أن مهارة التقليد تتعلق باللغة والتواصل البرصي املاكين 

وقدرات األطفال المنائية األخرى.

قياس  إىل  بدراسة هدفت   )Laine, Rauzy, Tardif, & Gepner, 2011( وآخرون  لني  قام 
مهارات التقليد احلريك )الوجه واجلسم( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومقارنهتا 
األطفال من ذوي اضطرابات المنو األخرى، وأطفال ذوي متالزمة داون، انقمست العينة إىل)19( 
طفاًل توحديًا و)17( طفاًل من ذوي متالزمة داون و)37( طفاًل من ذوي االضطرابات المنائية 
األخرى، حيث مت تخشيص أطفال العينة تبعًا ملعايري الدليل التخشييص اإلحصايئ الرابع 
)DSM-IV( ومقياس تقدير التوحد الطفويل )CARS( عىل أطفال العينة لتحديد شدة التوحد 
لدهيم، توصلت النتاجئ إىل أن األطفال ذوي اضطراب التوحد أقل بكثري من ذوي االضطرابات 
المنائية األخرى يف مهارة التقليد، مكا أن معظم أطفال التوحد يف العينة استفادوا أكرث من 

طريقة العرض احلي للحراكت.

لدى  التقليد  القصور يف  عن  الكشف  إىل  هدفت  بدراسة   )Takagi, 2012( تااكيج  قام   
األطفال  من  مجموعة  عىل  الدراسة  عينة  واشمتلت  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال 
مت  حيث  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  من  سنوات   )10-5( من  أمعارمه  ترتاوح  التوحديني 
استخدام قامئة مقياس االستجابة االجمتاعية )Social Responsiveness Scale )SRS ومقياس 
إىل  الدراسة  فتوصلت  التقليد،  مهام  وقامئة  للوالدين،  واستبانة  التكييف،  للسلوك  فاينالند 
عالقة  وجود  وكذلك  الدراسة  عينة  لدى  العينة  أطفال  لدى  التقليد  مهارة  يف  قصور  وجود 
إجيابية بني التقليد ولك من الوظائف االجمتاعية واملهارات احلركية ومستوى التطور والمنو 

واملهارات اللغوية لدهيم.
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 كذلك هدفت دراسة ديلتون (Dalton, 2012) إىل الكشف عن القصور يف التقليد، وبيان 
االنتباه املشرتك ملجموعة من األطفال ذوي  التقليد احلريك والقدرة عىل  العالقة بني مهارة 
اضطراب طيف التوحد تراوحت أمعارمه بني )3-6( سنوات، مت تقسميهم إىل ثالث مجموعات، 
استخدمت معهم مهام أنشطة لفظية، وأنشطة غري لفظية، ومهارات الفم احلركية، املجموعة 
أطفال   )6( عىل  اشمتلت  والثانية  التوحد،  اضطراب  ذوي  أطفال   )10( عىل  اشمتلت  األوىل 
عاديني، والثالثة اشمتلت عىل )6( أطفال ذوي األداء اللفظي املنخفض. فطبق علهيم مقياس 
اللفظية، واختبار تطابق املفردات، ومقياس مولن للتعلمي املبكر، ومقياس املهارات  املهارات 
احلركية، وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 
الفم  وحراكت  اجلسم  حراكت  وتقليد  أمامه  المنوذج  تقليد  وصعوبة يف  شديد  لدهيم جعز 
والوجه، حيث إن جعزمه يف التقليد يؤدي إىل التأثري سلبًا عىل تعلميهم املهارات األخرى 
مكا أن جعزمه عىل تقليد حراكت الفم قد يؤدي إىل التأثري سلبًا عىل تطوير مهارات التخاطب 

لدهيم.

احملور الثاني: فاعلية البرامج يف تنمية مهارة التقليد احلركي عند األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد:

قام لك من اجنرسول وجسيربمبان )Ingersol & Schreibman, 2006( بدراسة هدفت إىل 
تعلمي مهارة التقليد لألطفال الصغار ذوي اضطراب طيف التوحد عن طريق استخدام برناجم 
ذوي  األطفال  من  عينة  عىل  وذلك  املشرتك،  واالنتباه  واللعب  اللغة  عىل  ذلك  وأثر  تدرييب، 
اضطراب طيف التوحد بلغ عددمه )5( تراوحت أمعارمه من )29-45( هشرًا، مت تخشيصهم 
 Scales ومت استخدم مقياس ،)DSM-IV( تبعًا ملعايري الدليل التخشييص اإلحصايئ الرابع
تقدير  مقياس  وطبق  هشرًا،   )29-15( بني  تراوحت  حيث  العقلية،  أمعارمه  لتحديد   Bayley
حيث  لدهيم،  التوحد  ومستوى  شدة  لتحديد  العينة  أطفال  عىل   )CARS( الطفويل  التوحد 
تراوحت شدته بني الثالث مستويات )اخلفيف واملتوسط والشديد(. بينت نتاجئ الدراسة زيادة 
مستوى مهارة التقليد لدى أطفال العينة بعد التدريب، وتعمميها يف بيائت خمتلفة، باإلضافة 

إىل زيادة يف التواصل االجمتايع لدهيم.

أما اجنريسول وجشيربمان )Ingersoll & Schreibman, 2006)  فقاما بدراسة هدفت إىل 
تعلمي مهارة التقليد لألطفال الصغار ذوي اضطراب طيف التوحد عن طريق برناجم تدرييب، 
حيث شارك )5( أوالد من ذوي اضطراب طيف التوحد، تراوحت أمعارمه من )34-49( هشرًا، من 
ذوي التوحد اخلفيف واملتوسط، مت تخشيصهم مضن معايري الدليل التخشييص اإلحصايئ 
 Bayley Scale of Infant Development مكا طبق علهيم مقياس باييل لمنو الطفل ،)DSM(
التوحد  تقدير  ومقياس   Mullen Scale of Early Learning املبكر  للتعلمي  مولن  ومقياس 
الطفويل )CARS( واسمتارة للوالدين، وتوصلت النتاجئ إىل زيادة مستوى التقليد عند أطفال 
العينة، مكا بني ذلك عىل خط القاعدي بعد التدريب، وتطبيق الربناجم علهيم باإلضافة إىل 

تعممي املهارة مكا ظهر ذلك بعد هشر من التدريب.

وبالنسبة لدراسة اجنرسول ولويس ) Ingersoll & Lewis, 2007) فقد هدفت إىل الكشف 
عن أثر برناجم يف تمنية العجز يف االنتباه والقصور يف مهارات التقليد لدى األطفال ذوي 
أطفال صغار من ذوي اضطراب طيف   )5( من  العينة  تكونت  التوحد، حيث  اضطراب طيف 
التوحد يستخدمون مهارات التقليد هبدف االنتباه ووصف احلراكت، وقد مت استخدام أسلوب 
املالحظة للعينة باإلضافة إىل مقياس التقليد عند األطفال التوحديني ومقياس التقليد احلريك، 
التقليد  التدرييب ازداد لدهيم إمياءات  النتاجئ إىل أن مجيع املشاركني يف الربناجم  أسفرت 
بعد تطبيق اجللسات التدريبية يف الربناجم، وقد اسمتر التحسن يف أداء التالميذ بعد هشر 
من املتابعة، باإلضافة إىل أن )3( من أفراد العينة ازداد لدهيم استخدام االمياءات واإلشارات.

مكا هدفت دراسة اجنريسول (Ingersoll, 2008) إىل تعلمي األطفال ذوي اضطراب طيف 
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واللعب،  اللغة  أثر  عن  للكشف  تدرييب  برناجم  استخدام  طريق  عن  التقليد  مهارة  التوحد 
والسلواكت االجمتاعية عىل التقليد، وذلك عىل عينة مكونة من )5( أطفال من ذوي اضطراب 
طيف التوحد تراوحت أمعارمه الزمنية بني )29-45( هشرًا، بيمنا تراوحت أمعارمه العقلية بني 
DSM-(15-29) هشرًا، وقد مت تخشيصهم مضن معايري الدليل التخشييص االحصايئ الرابع
IVباإلضافة إىل استخدام مقياس تقدير التوحد الطفويل )CARS( لتحديد مدى شدة التوحد 
لدهيم، حيث مت تقدمي اجللسات التدريبية هلم ملدة )10( أسابيع تلهيا املتابعة لتلك احلاالت 
بعد هشر من انهتاء اجللسات لتقومي ومعرفة مدى تعممي تلك املهارة، فتوصلت نتاجئ الدراسة 
إىل أن مجيع أطفال العينة حصلوا عىل معدالت أعىل يف التقليد بعد التدريب، باإلضافة إىل 
ذلك ارتفع مستوى التواصل االجمتايع مبا يف ذلك اللغة، اللعب، واالنتباه املشرتك، و بينت 
النتاجئ أيضًا فعالية تدخل الرباجم العالجية يف معاجلة قصور مهارة التقليد لدى األطفال 

ذوي اضطراب التوحد واألطفال الذين يعانون من العجز يف سلوك التواصل االجمتايع .

أما دراسة اجنريسول واللوند)Ingersoll & Lalonde, 2010)  فقد هدفت إىل تدريب األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد عىل التقليد اللفظي املتبادل، وذلك عىل عينة مكونة من )4( من 
معايري  استخدام  مت  )35-41( هشرًا،  بني  أمعارمه  تراوحت  التوحد،  اضطراب  ذوي  األطفال 
لتطوير  باييل  ومقياس  التوحد  لتخشيص   )DSM( الرابع  اإلحصايئ  التخشييص  الدليل 
الطفلBayley Scale of Infant Development، فقد أظهرت النتاجئ حتسنًا ملحوظًا يف مهارة 
التقليد اللفظي لـ )3( من أطفال العينة بعد تعرضهم للتدريب، حيث زاد لدهيم مستوى اللغة 

والتقليد اللفظي أثناء التدريب.

قام إزيل وآخرون )Ezell, et al., 2012( بإجراء دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر برناجم 
طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  عند  املشرتك  االهمتام  سلوك  عىل  التقليد  مهارة  لتحسني 
التوحد، وذلك عىل عينة بلغ عددها )20( طفاًل توحديًا ذكورًا وإناثًا، تراوحت أمعارمه بني 
الدليل  ملعايري  تبعًا  اللفظي، مت تخشيصهم  التواصل غري  لدهيم قصور يف  )4-6( سنوات 
التوحد  تقدير  مقياس  استخدام  إىل  باإلضافة   DSM-IV الرابع  اإلحصايئ  التخشييص 
الطفويل (Childhood Autism Rating Scale )CARS  لتحديد مدى شدة التوحد لدهيم، حيث 
مت توزيعهم بشلك عشوايئ عىل مجموعتني، املجموعة األوىل يطلب مهنا تقليد خشص بالغ، 
وقياس االنتباه املشرتك بيهنم، والثانية يطلب مهنم تقليد واستجابة غري مرشوطة، توصلت 
نتاجئ الدراسة إىل ارتفاع مستوى التقليد يف املجموعة األوىل ، فاكن تقليد الكبار أثناء اللعب 
أكرث فعالية عىل الطفل التوحدي خاصة إذا مت ذلك يف سن مبكر جدًا معهم، باإلضافة إىل 
العينة يف املجموعة األوىل، يف  القامئ بالربناجم وأطفال  زيادة مهارة االنتباه املشرتك بني 
حني أظهر أطفال املجموعة الثانية مستوى أقل يف مهارة التقليد ووجود عالقة قوية بني تقليد 

الكبار وسلوك االهمتام املشرتك يف لكتا املجموعتني.

لدى  التقليد  مهارة  تعليم  يف  بالفيديو  النمذجة  استخدمت  التي  الدراسات  الثالث:  احملور 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:

مث قام اكردون )Cardon, 2010( بدراسة هدفت إىل حتسني مهارات التقليد لدى األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خالل املقارنة بني فاعلية التقليد املتبادل وبني المنذجة 
املرئية )الفيديو( يف تدريس التقليد لألطفال التوحديني، واشمتلت عينة الدراسة عىل )6( أطفال 
توحديني ترتاوح أمعارمه ما بني )20-40( هشرًا، حيث استخدم مقياس تقدير الطفل التوحدي، 
ومقياس التقليد احلريك، وجدول مالحظات تخشيص التوحد، باإلضافة إىل استبانة الوالدين. 
 Video Modeling )VM( قمست العينة إىل مجموعتني جتريبيتني: المنذجة املرئية بالفيديو
من  وخضع   ،Reciprocal Imitation Training )RIT( التبادلية  )المنذجة  املتبادل  والتقليد 
خالهلا األطفال إىل )3( جلسات عالجية يف األسبوع ملدة )4( أسابيع.فأظهرت نتاجئ الدراسة أن 
 )VM-RIT( األطفال املشاركني لدهيم القدرة عىل التقليد عند تعرضهم لملعاجلة يف املجموعتني
فيف لكتهيام ازدادت لدهيم مهارة التقليد، ومت تعممي تلك املهارة يف مواقف متعددة، مفعاجلة 
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ٌل  )VM( اكنت تتطلب وقتًا أكرث وتاكليف أكرث من )RIT(، إال أن لكتا املعاجلتني اكن هلا تدخُّ
فعااًل يف تدريس التقليد لألطفال الصغار.

كذلك هدفت دراسة ماريندا واكلبريجر )Kleeberger & Mirenda, 2010( إىل التعرف عىل 
فاعلية استخدام لُكّ من المنذجة التبادلية والمنذجة بالفيديو يف تعلمي طفل من ذوي اضطراب 
طيف التوحد )مرحلة ما قبل املدرسة( مهارات التقليد، وذلك من خالل أنشطة املوسيقا واللعب، 
وتعلميه تقليد األغاين احلركية وتقليد حراكت األصابع واللعب باأللعاب، من خالل )7( جلسات 
تدريبية، وذلك مع حالة طفل يبلغ من العمر)4( سنوات يعاين من اضطراب شديد يف التوحد، 
الفيديو لقياس األثر قبل وبعد اجللسات، حيث مت تنفيذ  وقد استخدمت المنذجة من خالل 
التدريب والربناجم، مث مقارنة النتاجئ قبل وبعد اجللسات باإلضافة إىل استخدام التعزيز.
تعممي  مع  العينة  لدى  التقليد  مهارة  اكتساب  يف  فعالة  الفيديو  طريقة  أن  النتاجئ  أظهرت 

املهارات عىل بيائت خمتلفة.

املتبادل  التقليد  طريقيت  بني  املقارنة  إىل  هدفت  بدراسة   (Wick, 2010) ويك  قامت  مكا 
المنذجة  طريق  عن  والتقليد   ،Reciprocal Imitation Training )RIT( املتبادلة(  )المنذجة 
العمر  من  يبلغ  توحدي  لطفل  التقليد  مهارة  تعلمي  يف   Video Modeling )VM( بالفيديو 
.)RIT( باستخدام )( و)2VM( باستخدام )السنتني، حيث مت تقدمي )4( جلسات تعلميية )2
الدراسة إىل فعالية لكتا الطريقتني يف تدريب طفل من ذوي اضطراب طيف  توصلت نتاجئ 
التوحد عىل مهارة التقليد، لكن باختالف مستوى الدرجات اليت مت احلصول علهيا قبل وبعد 
التدريب، حيث أظهرت طريقة التدريب عن طريق )VM( ارتفاع مستوى الدرجات يف النتاجئ 

.)RIT( الهنائية باملقارنة إىل طريقة التدريب عن طريق

قام لك من اكردون وويلكوكس (Cardon & Wilcox, 2011) بدراسة هدفت إىل املقارنة بني 
والتدريب عن طريق   Reciprocal Imitation Training )RIT( املتبادل  التقليد  التدريب عىل 
المنذجة بالفيديو )VM( Video Modeling، يف تعزيز اكتساب مهارة التقليد لدى )6( من األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد، ممن تراوحت أمعارمه بني )20-48( هشرًا، وقد مت اسستخدام 
مقياس قبيل وبعدي ملعرفة أثر الطريقتني عىل أطفال العينة، حيث مت تطبيق برناجم تدرييب 
 )CARS( أسابيع، ومت استخدام مقياس مقياس تقدير التوحد الطفويل )عىل العينة ملدة )5
واملهارات  والتواصل  االجمتاعية  املهارات  لتقومي  وذلك  التكييف،  للسلوك  فينالند  ومقياس 
احلركية والسلوك التكييف يف حياهتم اليومية، ومقياس خاص ملقدم الرعاية للطفل )الوالدين 
أو املعمل ( من إعداد الباحثني يقيس فيه مدى مالءمة مهارة التقليد ومهارات اللعب لعمر الطفل 
التوحدي، أظهرت النتاجئ أن مجيع أطفال العينة زادت مهارة التقليد لدهيم بدرجات متفاوتة، 
حيث إن )VM( أكرث فعالية يف اكتساب مهارة التقليد لدى األطفال الصغار من ذوي اضطراب 
طيف التوحد، مكا أن استخدام )VM( أدى إىل زيادة رسيعة يف مهاراهتم اخلاصة بالتقليد 
باإلضافة إىل احملافظة علهيا وتعمميها، يف حني أن األطفال الذين تلقوا طريقة )RIT( ازدادت 

لدهيم مهارة التقليد، وذلك بزيادة عدد اجللسات .

المنذجة  استخدام  بني  املقارنة  إىل  هدفت  بدراسة   (Spurlock, 2011) وقامت سبريلوك 
بالفيديو والمنذجة التبادلية يف تعلمي لغة اإلشارة لدى )3( من األطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد، حيث تراوحت أمعارمه من )2-3( سنوات طبقت علهيم املعايري اآلتية ) أن ال يكون ذا 
إعاقة مسعية أو برصية، وأن يكون قادرًا عىل استخدام )10( لكامٍت عىل األقل، فمت استخدام 
استبانة مع الوالدين مجلع البيانات حول العينة باإلضافة إىل املقابلة الخشصية مع األمهات، 
ومت استخدام منوذج التقومي يف الربناجم ملعرفة عدد مرات احملاوالت الصحيحة واخلاطئة 
أثناء التدريب عىل التقليد، فمل تظهر نتاجئ هذه الدراسة فارقًا كبريًا بني استخدام المنذجة 
ذوي  األطفال  عند  اإلشارة  لغة  تقليد  تعلمي  يف  املتبادلة  المنذجة  استخدام  وبني  بالفيديو 
اضطراب طيف التوحد، لكهنا أظهرت أن المنذجة بالفيديو ميكن أن تكون هنجًا جديدًا وبدياًل 

لتدريس لغة اإلشارة لألطفال ذوي اضطراب التوحد.
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أما ريرَي (Rayer, 2011) فقد قام بدراسة حالة هدفت إىل املقارنة بني استخدام المنذجة 
بالفيديو، وبني استخدام األخوة الكبار للطفل التوحدي كوسيلة لتعلميهم مهارة التقليد عن 
طريق المنذجة املتبادلة، وذلك مع طفل من ذوي اضطراب التوحد الشديد، يبلغ من العمر )15( 
سنة، وقد ُدرِّب باستخدام الطريقتني السابقتني، المنذجة التبادلية بواسطة شقيقه األكرب، مث 
إعداد وجبة طعام،  وتقليد  النقدية،  بالقطع  املطابقة  تقليد  مهارات:  لعدة  آخر،  بالغ  خشص 
والتقليد اللغوي، مث إعادة تلك املهارات عن طريق المنذجة بالفيديو. حيث استخدمت الدراسة 
مقياس فينالند للسلوك التكييف، ومقياس التوحد الطفويل )CARS(. فتوصلت النتاجئ إىل 
وجود تغريات طفيفة يف مهارات التقليد للحالة يف هذه الدراسة، ويف قدرته عىل أداء السلواكت 
املسهتدفة الناجتة عن أي حاالت المنذجة بالفيديو، مكا أن استخدام المنذجة بالفيديو مل تؤِد 
إىل تغريات كبرية يف األداء االجمتايع للحالة، حيث إنه ال ميكن أن يكون مستقاًل بنفسه يف 
بعض املهارات اليت تدرب علهيا كإعداد وجبة طعام، ويعزى ذلك إىل أن مهارة التقليد املسبق 

رشط مهم وأسايس عند استخدام المنذجة بالفيديو بطريقة ناحجة.

نظرًا لقلة الدراسات العربية واخلليجية - عىل حد عمل الباحثة - حول هذا املوضوع فقد 
اكن هناك حاجة لدراسة ومعل برناجم تدرييب حول مدى فاعلية استخدام المنذجة املتبادلة 

والمنذجة بالفيديو يف تعلمي الطفل التوحدي مهارة التقليد احلريك.

ولقد تناولت الباحثة موضوع مدى فاعلية استخدام المنذجة املتبادلة والمنذجة بالفيديو 
يف تعلمي الطفل التوحدي مهارة التقليد احلريك لتربز مدى احلاجة إىل وجود براجم تدريبية 
باستخدام أكرث الوسائل فعالية يف تدريب االطفال ذوي اضطراب التوحد، واليت تكون األنسب 
هلم من حيث كوهنا مثريًا جاذبًا لالنتباه واحلفظ والتذكر، مكا أن املعملني، ومن يقوم عىل 
رعاية هؤالء األطفال حباجة أيضًا إىل الوصول للوسيلة املناسبة اليت تساعدمه يف إيصال 
املهارات واملعلومات لألطفال ذوي اضطراب التوحد بطريقة تكون أكرث مرونة وهسولة، وبأقل 
جهد ووقت، وأيضًا لبيان مدى احلاجة إىل استخدام الوسائل التعلميية البرصية يف تعلمي 
الطفل التوحدي واكتسابه مهارات جديدة، وهكذا تشرتك هذه الدراسة وتتفق مع الدراسات 
استخدام  حيث  من  فاعلية  وأكرثها  الوسائل  أنسب  بني  املقارنة  موضوع  بتناوهلا  السابقة 
التقليد املتبادل والمنذجة بالفيديو يف تعلمي مهارة التقليد للطفل التوحدي، وذلك باستخدام 
التدرييب  الربناجم  بإعداده وكذلك  الباحثة  الذي قامت  التقليد احلريك  تقدير مهارة  مقياس 
تقدير  مقياس  إىل  باإلضافة  حمددة،  وأنشطة  جلسة   )18( املتضمن  الباحثة  قبل  من  املُعد 

.)CARS( التوحد الطفويل

بالفيديو  والمنذجة  التبادلية  المنذجة  طريقة  الباحثة  اختيار  جاء  املنطلق  هذا  ومن   
كوسيلتني يف الربناجم املستخدم ملعرفة مدى فاعلية أي مهنم يف تعلمي األطفال ذوي اضطراب 

التوحد مهارة التقليد احلريك.

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من حيث التشابه يف تناوهلا لعينة الدراسة، 
حيث اكنت األمعار أقل من )7( سنوات، ماعدا دراسة ريري )Rayer, 2011(، وهذا دليل عىل أمهية 
 Ezell,( التدخل املبكر يف تدريب وتعلمي األطفال التوحديني، ويمتثل ذلك يف دراسة إزيل وآخرين
et al., 2012(، وتااكيج )2012( Takag، وديلتون (Dalton, 2012) واجنريسول واللوند )2010( 
Ingersoll & Lalonde واجنرسول ولويس، (Ingersoll & lewis, 2007)  واجنرسول وجسريمبان 
)Ingersoll & Schreibman, 2006( وروجرز وآخرون )Rogers, Cooke & Mery, 2005( ، واكردون 
 Cardon,( واكردون   ،)Spurlock, 2011( وسبريلوك   ،)Cardon & Wilcox, 2011( وويلكوكس 
2010(، وويك (Wick, 2010)، وأيضًا تشاهبت يف مشلكة تلك الدراسات من حيث وجود قصور 
التدريب علهيا الكتساهبا وممارسهتا يف معر  التوحد، وأمهية  أطفال  لدى  التقليد  يف مهارة 

مبكر، واكن ذلك واحضًا من خالل نتاجئ هذه الدراسات بعد التدريب والربناجم.
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منهج الدراسة:

وطبيعهتا  العينة  خلصائص  نظرًا  اختياره  مت  وقد  التجرييب،  شبه  املهنج  استخدم 
 Gay, Mills, & Airasian,( واختيارها، واملهنج شبه التجرييب وفقًا لتعرف غاي، ميلز وأريسيا
2012( وهو من أنواع البحوث اليت ميكن أن حتقق حصة الفروض واألسئلة لتأسيس عالقة 
قامئة عىل سبب ونتيجة لظروف العينة وخصائصها؛ لذا مت استخدام املهنج شبه التجرييب 
حىت يمت االستدالل من خالله عىل أثر برناجم يف تمنية واكتساب األطفال التوحديني مهارة 

التقليد احلريك.

اعمتدت هذه الدراسة عىل االختبار القبيل والبعدي، مث التتبيع ملجموعتني جتريبيتني، 
الطفل ذي اضطراب  الطريقتني يف تعلمي  النتاجئ ومعرفة فاعلية أي من  وذلك للوصول إىل 

التوحد مهارة التقليد احلريك.

متغيرات الدراسة: 

املتغري املستقل: . 1
- برناجم تدرييب للتقليد باستخدام المنذجة التبادلية.

- برناجم تدرييب مصور للتقليد باستخدام الفيديو.

املتغري التابع: مهارة التقليد احلريك.. 2

مجتمع الدراسة: 
املتوسط،  التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  من  الدراسة  يف  املسهتدف  املجمتع  يتكون 

وامللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر مبملكة البحرين، وعددمه )40( طاًل.

محكات اختيار العينة: 
أن ينطبق علهيم حماكت تخشيص التوحد. ¦
أن يكون من األطفال امللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر يف مملكة البحرين. ¦
التقليد  ¦ مقياس  تطبيق  خالل  من  احلريك  التقليد  مهارة  يف  قصور  من  يعاين  أن 

احلريك املستخدم يف الدراسة.
أو ذهنية بسيطة أو شديدة وذلك من خالل االطالع عىل  ¦ إعاقة جسدية  عدم وجود 

ملفات األطفال يف املركز.
أال يقل التحاق الطفل باملركز عن سنة واحدة. ¦
أن ترتاوح أمعارمه ما بني )4-7( سنوات. ¦

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدراسة من (10)  أطفال توحديني من امللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر 
يف مملكة البحرين، واليت تراوحت أمعارمه ما بني )4-7( سنوات من الذكور، خالل الفصل 
الدرايس األول من العام الدرايس 2014-2015، وقد مت اختيار أقل املستويات يف مهارة التقليد 

بناءً عىل مقياس مهارة التقليد احلريك املستخدم يف الدراسة.

وفميا ييل اجلدول رمق )1( لوصف العينة:
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جدول )1( وصف العينة

العمراجلنس

شدة التوحداالنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعإناثذكورالعدداملجموعة

متوسط54.80.44-55النمذجة التبادلية

متوسط56.20.84-55النمذجة بالفيديو

أدوات الدراسة: 

أواًل- مقياس تقدير مهارة التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد )من إعداد 
الباحثة(.

لملرحلة  التوحدي،  الطفل  لدى  احلريك  التقليد  مهارة  عن  الكشف  إىل  املقياس  هيدف 
العمرية اليت ترتاوح ما بني )4-7( سنوات، يشمتل املقياس عىل )18( مهارة من مهارات التقليد 
احلريك مكا هو موحض، لك مهارة تندرج حتهتا )4( خيارات حيث يمت اختيار واحدة مهنا، 
فتمت اإلجابة بالتحديد عن سلوك الطفل جتاه هذه املواقف من خالل املعمل أو ويل األمر، أو 

القامئ برعاية الطفل.

خطوات بناء املقياس: 
األطفال . 1 عند  احلريك  التقليد  مهارة  يف  القصور  تتناول  دراسات  عدة  عىل  االطالع   

.)Ezell, et al., 2012( وإزيل وآخرين ،)Takagi, 2012( التوحديني كدراسة تااكيج
اإلطالع عىل بعض املقاييس املتوفرة واملتعلقة هبذا املوضوع ومن بيهنا: . 2

الطفل  لدى  اللغوي  االتصال  تقدير  مقياس  من  الفريع  احلريك  التقليد  مقياس   )1
التوحدي )نرص، 2002(.

Imitation Battery (Rogers, Hepburn, Stackhouse & Wehner, 2003) )2 بطارية 
مقاييس التقليد.

   (Chopler, Richler, 3( مقياس ختطيط النفس - تربوي اإلصدار الثالث   
 Bashford, Lansing, Marcus, 2004).

3 ..TEACCH Program Imitation االطالع عىل أنشطة التلقيد احلريك يف برناجم تيتش
ُأعدت الصورة األولية لملقياس، والذي يتكون من )18( بندًا.. 4
ُعرض املقياس عىل مجموعة من أساتذة جامعة اخلليج العريب، وبعض املرشفات من . 5

أحصاب اخلربة يف املراكز اخلاصة بالتوحد يف مملكة البحرين، وعددمه )10(، وذلك 
إجراء  ومت  وهدفها،  الدراسة  لعينة  املقياس  وأنشطة  بنود  مناسبة  من  التأكد  هبدف 
التعديالت اليت اتفق علهيا بنسبة )100%( عىل عدم حذف أو إضافة أي بند عىل املقياس 

وذلك من حيث تعديل الصياغة اللغوية.
مت الوصول إىل النخسة الهنائية لملقياس حيث يتكون من )18( بندًا خاصًا بالتقليد . 6

احلريك عند األطفال التوحديني.
مت استخدام أسلوب )موازين التقدير( املامثلة ملقياس ليكرت، ومت إعطاء الدرجة )4( عند . 7

اإلجابة عىل االختيار األول، الدرجة )3( لالختيار الثاين، الدرجة )2( لالختيار الثالث، 
الدرجة )1( لالختيار الرابع.

(PEP3)
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جدول )2( البنود التي مت إعادة صياغتها يف املقياس

عدد العبارات 
عدد العبارات إضافة بنودتعديل صياغةحذف البنودقبل التعديل

بعد التعديل
18-6-18

حساب صدق وثبات املقياس:
قامت الباحثة بدراسة استطالعية حلساب صدق وثبات املقياس، وذلك عىل عينة مكونة 
 ،(6.58) مبتوسط  سنة،   )12-3( بني  أمعارمه  تراوحت  الدراسة،  جممتع  من  طفاًل   )36( من 
واحنراف معياري )2.12(، واكن اهلدف من ذلك التأكد من مالءمة املقياس ألفراد العينة، ومدى 
إماكنية فهم العبارات من قبل املعملات، ومعرفة الزمن املتوقع لتطبيقه عىل األطفال، وأظهرت 
نتاجئ الدراسة االستطالعية بأن املعملات مل تواجهن أي صعوبة يف فهم عبارات املقياس املراد 

تطبيقها عىل األطفال وبأن الطفل احتاج إىل )30( دقيقة لتطبيق املقياس هيلع.

أواًل - صدق احملتوى )صدق احملكمني(:
بعد االنهتاء من املقياس مت عرضه كصورة أولية عىل مجموعة من األساتذة يف جامعة 
اخلليج العريب، وبعض املختصني مبراكز التوحد يف مملكة البحرين، فقاموا بإبداء آراهئم 
الصياغة  عىل  التعديالت  بعض  إجراء  مت  اآلراء  تلك  ضوء  يف  املقياس،  حول  ومالحظاهتم 

اللغوية.

ثانيًا - صدق االتساق الداخلي: 
مت التأكد من صدق االتساق الداخيل عن طريق حساب معامل االرتباط بني لك عبارة وبني 

الدرجة اللكية لملقياس، للتأكد من التجانس الداخيل ألداة الدراسة. 

جدول )3( معامالت االرتباط بني كل بند بالنسبة للدرجة الكلية

رقم البند
االرتباط

رقم البند بالدرجة الكلية
االرتباط 

رقم البندبالدرجة الكلية
االرتباط 

بالدرجة الكلية

1.803**6.663**11.839**

2.486*7.644**12.827**

3.614**8.451*13.530*

4.721**9.838**14.648**

5.555**10.735**

15.661**17.748**

16.514*18.765**

**دال	إحصائيًا	عند	مستوى	0.01.     *دال	إحصائيًا	عند	مستوى	0.05. 

يتبني من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط للعبارات مرتفعة بالنسبة للدرجة 
اللكية وذات داللة إحصائية، حيث ترتاوح معامالت االرتباط بني )**839.( و)*451.(، مما يشري 

إىل متتع املقياس باتساق داخيل مرتفع.

ثبات املقياس: 
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 
بلغت قمية  النصفية حيث  التجزئة  بطريقة  وأيضًا   ،).924( الثبات  معامل  بلغت قمية  حيث 
معامل الثبات )879.(، فأشارت النتاجئ إىل متتع املقياس مبستوى ثبات جيد وعاٍل مناسب 

لغرض الدراسة.
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طريقة تطبيق وتصحيح املقياس:
يطبق املقياس بطريقة فردية عىل لك طفل من قبل الباحث أو املعمل أو ويل األمر، فيقوم 
الفاحص بوضع الطفل أمامه وجبانبه األدوات املذكورة يف املقياس، ُيطلب من الفاحص قراءة 
املقياس والبنود، مث جييب عن املقياس عن طريق مالحظة سلوك الطفل أثناء املواقف املذكورة 
يف لك بند، وحتديد اإلجابة من خالل اخليارات املتاحة، ووضع عالمة دائرة أمام اخليار األكرث 
أداء الطفل لملهام واألنشطة  الدرجات من حيث كيفية  الطفل، ومن مثَّ توزيع  مطابقة لسلوك 
املطلوبة، فإذا قام الطفل باملهمة والنشاط بصورة اكملة يأخذ )4(، وإذا قام جبزء منه يأخذ )3(، 

وإذا قام بنشاط ال يرتبط بالنشاط املطلوب يأخذ )2(، وإذا مل يستجب ألي يش يأخذ )1(.

توضع الدرجة عىل لك نشاط من (1-4(، والدرجة اللكية لملقياس )72(، حيث إن الدرجة 
املرتفعة تشري إىل ارتفاع مهارة التقليد احلريك لدى الطفل التوحدي، والعكس حصيح.

من   The Childhood Autism Rating Scale (CARS) الطفويل  التوحد  تقدير  مقياس   
إعداد جسيبلر، رجيلر ورينري(Schopler, Reichler & Renner, 1988( ترمجة المشري )2002(:

هيدف املقياس إىل تخشيص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهو عبارة عن )60( 
بندًا موزعًا عىل )15( ُبعدًا يندرجون حتت غرض واحد، وهو بيان األعراض األساسية للتوحد، 
سلواكت  مراقبة  أثناء  اإلجرايئ  الوصف  خالل  من  هبا  واألخذ  الدرجات  حساب  يمت  حيث 
الطفل التوحدي أثناء املهام، ومواقف معينة مذكورة يف املقياس، أو من خالل تقدير املعملني 

واألمهات.

يأخذ االختبار ما بني )30-45( دقيقة يف التطبيق، يمت من خالهلا تقومي حالة الطفل يف 
املواقف السلوكية، لذا ال يقترص فقط عىل التخشيص، بل حتديد مستويات التوحد )متوسط - 

بسيط - شديد(.

حساب صدق وثبات املقياس:
مت القيام بعمل صدق وثبات هلذا املقياس لنفس العينة االستطالعية يف الدراسة.

صدق املقياس:. 1
مت التأكد من صدق االتساق الداخيل عن طريق حساب معامل االرتباط بني لك ُبعد والدرجة 

.CARS اللكية لملقياس، للتأكد من التجانس الداخيل ملقياس

داللة  وذات  اللكية  للدرجة  بالنسبة  مرتفعة  اكنت  للعبارات  االرتباط  معامالت  جفميع 
إحصائية، حيث ترتاوح معامالت االرتباط بني (**615.) و(*618.)، مما يشري إىل متتع املقياس 

باتساق داخيل مرتفع، مكا هو موحض يف اجلدول اآليت:

جدول )4( معامالت االرتباط بني كل ُبعد وبني الدرجة الكلية

االرتباط بالدرجة رقم الُبعد
االرتباط بالدرجة رقم البندالكلية

االرتباط رقم الُبعدالكلية
بالدرجة الكلية

1.615 **8.587**15.451*

2.478**9.654**16.703**

3.659**10.559**17.685**

4.753**11.606**18.618**

5.479**12.694**

6.659**13.702*

7.753**14.668**
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ثبات املقياس: . 2
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 
حيث بلغت قمية معامل الثبات (885.(، وتشري هذه النتيجة إىل متتع املقياس مبستوى ثبات 

جيد وعاٍل مناسب لغرض الدراسة.

طريقة تطبيق وتصحيح املقياس:. 3
مت تطبيق مقياس (CARS) من خالل تقدير معملات املركز، حيث مت مقابلة معملات أطفال 
املعملات من حيث  املقياس عىل  الدراسة اليت مت حتديدمه، مت رشح طريقة تطبيق  مجمتع 
للطفل،  األنسب  السلوك  اختيار  اإلجابة عنه من  الطفل، مث  ُبعد، ومقارنته بسلوك  قراءة لك 
ومدى احنراف سلوك الطفل عن سلوك من مه يف مثل معره الزمين، وذلك من بني اخليارات 
عند  التوحد  شدة  يف  اخنفاض  إىل   )1( يشري  حيث   )4:1( من  التقدير  يكون  حيث  املتاحة. 
الطفل ويطابق احلدود الطبيعية ملستوى معره الزمين، والدرجة )2( تشري إىل وجود احنراف 
بسيط عن الدرجة السوية، الدرجة )3( تشري إىل وجود احنراف متوسط، والدرجة )4( تشري 
إىل وجود احنراف شديد عن املستوى الطبييع، مث مجتع الدرجات اخلام ويمت حتويلها إىل 
درجات هلا قمية يف االختبار، مث يمت حتديد هل إذا اكن الطفل لديه اضطراب يف التوحد أم ال، 
وحتديد درجة وشدة هذا االضطراب، مكا أن هناك درجات بينية تحمس للفاحص باختيارها 
إذا اكن السلوك يرتاوح بني درجتني مثاًل خيتار )2.5( إذا تراوح السلوك بني االختيار )2( و)3(.

 )30( حتت  تقع  اليت  األطفال  فدرجات   ،60:15 من  لملقياس  اللكية  الدرجة  ترتاوح 
يصنفون عىل أنه ليس لدهيم اضطراب توحد، بيمنا األطفال الذين بلغت درجاهتم )30( 
تراوحت  أطفال  إىل:  فينقمسون  التوحد  اضطراب  لدهيم  أن  عىل  يصنفون  فهم  فأكرث 
درجاهتم بني )30-36(، فهم يصنفون حتت فئة اضطراب التوحد البسيط - إىل املتوسط، 
اضطراب  فئة  يصنفون حتت  فهم   )60-37( بني  ما  درجاهتم  تراوحت  الذين  األطفال  أما 

التوحد الشديد.

ثانيًا - برنامج تعليم مهارة التقليد احلركي للطفل ذي اضطراب طيف التوحد )إعداد 
الباحثة(:

الطفل  تعلمي  التقليد احلريك هبدف  لتعلمي مهارة  برناجم مقرتح  بإعداد  الباحثة  قامت 
التوحدي مهارة التقليد احلريك باستخدام اإلسرتاتيجيات واألدوات املناسبة.

الهدف العام من البرنامج:
األطفال  لدى  التقليد  مهارة  لتحسني  الطرق  أنسب  عن  الكشف  إىل  الربناجم  هيدف 

التوحديني.

الهدف اإلجرائي للبرنامج:
الكشف عن فعالية طريقتني من األساليب التدريبية؛ لتحسني مهارة التقليد احلريك لدى 

األطفال التوحديني، إما عن طريق الفيديو، أو طريقة المنذجة املتبادلة واملقارنة بيهنم.

الطريقتان يف نفس اهلدف  الربناجم إىل قمسني حيث تشرتك  التدريب عىل  تنقسم طريقة 
العرض والتنفيذ، خفضعت لك  العام واهلدف اإلجرايئ واحملتوى واجللسات باختالف طريقة 
مجموعة يف العينة لطريقة واحدة من تلك الطرق للتدريب عىل مهارة التقليد احلريك، ويه اكآليت:

 Reciprocal Imitation املتبادلة  النمذجة  بطريقة  التقليد  مهارة  تعليم  األول: 
:Training )RIT(

الكرة-  )ريم  مثل  تدريبية حركية  )18( جلسة  الربناجم عىل  الطريقة يف  حيث حتتوي هذه 
رمس دائرة - قذف الكور يف الصندوق - رمس أجزاء من الوجه - أخذ ملعقة واستخدامها لأللك- 
تشكيل الصلصال - مهارات املساعدة الذاتية - حتريك الذراع واألرجل واليدين - تشكيل مزنل 
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باملكعبات - الطرق عىل الطبل - التقاط الكور اإلسفنجية( تسبقها جلستني متهيديتني وتعارف 
مع األطفال ازدادت مدهتا حبسب اختالف خصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف 
العينة، فيمت عرض األداة اخلاصة للك جلسة عىل الطفل، مث جتري الباحثة املهارة، وتطلب من 

الطفل معل ذلك، مث حُتسب احملاوالت الصحيحة، وتعزز الطفل عىل ذلك.

:Video Modeling )VM(  الثاني: تعليم مهارة التقليد باستخدام النمذجة بالفيديو
العرض،  باختالف طريقة  لكن  املدة  التدريبية وبنفس  استخدام نفس اجللسات  وقد مت 
حيث مت تصوير نفس املهارات لكن بالفيدو )صوتًا وصورة(، ومت عرضها عن طريق شاشة 
عرض عىل الطفل بدون أي تدخل من الباحثة سوى حساب عدد احملاوالت الصحيحة وتعزيز 

الطفل عىل ذلك.

خطوات إعداد البرنامج:
مت االطالع عىل مجموعة من األحباث والدراسات املهمتة بالرباجم التدريبية اخلاصة . 1

وويلكوكس اكردون  كدراسة  التوحديني  لألطفال  احلريك  التقليد  مهارة  بتعلمي 
 ،(Cardon, 2010) واكردون    )Rayer, 2011( وريري   (Cardon & Wilcox, 2011)
لالستفادة من اخلربات السابقة ونتاجئها وطريقة استخدامها يف إعداد الربناجم، 
األطفال  لدى  التقليد احلريك  اليت تيمن من مهارة  األنشطة  إعداد عدد من  مث مت 

التوحديني.
2 ..Teach Program Imitation االطالع عىل أنشطة التقليد احلريك يف برناجم تيتش
مت عرض الربناجم عىل مجموعة من األساتذة واملختصني يف جمال التوحد والرباجم . 3

الدراسة  وعينة  هلدف  )مناسبهتا  من  لك  حول  ومالحظاهتم  آراهئم  ألخذ  التدريبية 
وإجراءات لك جلسة وتقسمي األنشطة وتسلسلها، ومت إجراء التعديالت اليت مت االتفاق 

علهيا من حيث تقسمي األنشطة وإعادة تسلسلها.

جدول )5( نتائج حتكيم البرنامج التدريبي

عدد األنشطة
عدد األنشطةإضافة أنشطةإعادة يف الصياغةحذف األنشطة قبل التعديل

بعد التعديل
182-218

تسبقها . 4 نشاطًا،   )18( من  يتكون  للربناجم، حيث  الهنائية  النخسة  إىل  الوصول  مت   
جلستان متهيديتان.

حيث . 5 املريئ،  التصوير  يف  خمتص  مبساعدة  بالفيديو  الربناجم  جلسات  تصوير  مت 
مت جتهزي ماكٍن مناسٍب للتصوير، مث جتهزي أدوات األنشطة املستخدمة يف الربناجم. 
استغرقت جلسات التصوير )7( أيام متتالية، بعد ذلك مت عرض اجللسات املصورة عىل 
مجموعة من األساتذة املختصني يف جمال التدريب والتعلمي عن بعد بقسم الدراسات 
دقهتا  ومدى  املصورة  اجللسات  حول  بآراهئم  لألخذ  واملرشفني؛  اللكية  يف  العليا 

ووضوحها يف التصوير بالنسبة للطفل التوحدي.
مث قامت الباحثة بدراسة استطالعية للربناجم عىل عينة قوامها)4( أطفال مت اختيارمه . 6

لك  يف  طفلني  مبعدل  مجموعتني  إىل  قمسوا  مث  الدراسة،  جممتع  بني  من  عشوائيًا 
مجموعة، مجموعة طبق علهيا الربناجم بطريقة المنذجة التبادلية، واملجموعة الثانية 

بطريقة المنذجة بالفيديو، وذلك هبدف:

التعرف عىل مدى مناسبة هدف وحمتوى الربناجم لعينة الدراسة. ¦
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الوصول إىل أنسب الطرق والوسائل اليت تتالءم مع طبيعة ومنط األطفال التوحديني. ¦
حتديد الفرتة الزمنية املالمئة إلمتام اجللسات التدريبية وتنفيذ الربناجم. ¦
التدريب عىل تنفيذ الربناجم واألنشطة والتعرف عىل نقاط القوة والضعف فيه. ¦
التأكد من سالمة األدوات املستخدمة مع األطفال التوحديني. ¦
الوقوف عىل الصعوبات اليت قد تعرتض الباحثة أثناء تنفيذ الربناجم. ¦

وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن:
حذف بعض األنشطة نظرًا لصعوبهتا وتعديل بعضها ليك تتناسب مع عينة البحث. ¦
التعرف عىل أكرث املعززات رغبة لدى أطفال التوحد اكألجهزة اإللكرتونية الذكية. ¦
مناسبة األدوات املستخدمة يف تنفيذ الربناجم، مكا مت فصل بعض األنشطة وتقسميها  ¦

عىل نشاطني لتهسيل اجللسة عىل الطفل.

تنفيذ البرنامج:
مت تطبيق الربناجم بشلك مكثف خالل )4( أسابيع نظرًا لالعتبارات اآلتية:

-  ظروف املركز وارتباطاهتم.

-   مضان عدم غياب األطفال.
-  تطبيق اجللسات بأيام متتالية لضامن جودة التطبيق.

طبقت اجللسات بواقع جلسة يف لك يوم للك مجموعة، حيث خضعت املجموعة األوىل 
الفيديو ولكتا  المنذجة يف  الثانية خضعت ألسلوب  واملجموعة  التبادلية،  المنذجة  ألسلوب 
الطريقتني يمت تطبيق الربناجم ذاته دون أي تغيري يف اجللسات، لك جلسة مدهتا )30( دقيقة 

تسبقها هتيئة للطفل.

جدول )6( محتوى جلسات البرنامج

زمن اجللسة عدد اجللساتاملجموعات
بالدقيقة

الزمن الكلي 
للبرنامج

عدد اجللسات يف 
االسبوع

عدد األسابيع
مع اجللسات التمهيدية

183054064المنذجة التبادلية

4

4
المنذجة بالفيديو

املجموع

18

36

30

60

540

1080

6

12

أسئلة الدراسة:

السؤال األول ونتائجه والذي ينص على:

والمنذجة  التبادلية  المنذجة  املجموعتني  للكتا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   
بالفيديو يف مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني قبل تطبيق الربناجم؟ 

لدرجات  املعياري  املتوسط احلسايب واالحنراف  األول مت حساب  السؤال  لإلجابة عن   
التقليد احلريك  ملهارة  القبيل  القياس  الرتب يف  الفروق بني متوسطات  املجموعتني، وداللة 

لدهيم، ويوحض ذلك اجلدول رمق )7(:

جدول )7( نتائج اختبار مان - وتني لداللة الفروق بني متوسطات درجات العينة 
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يف املجموعتني وذلك يف القياس القبلي

املتوسط عدد األفراداملجموعات
احلسابي

االنحراف 
متوسط مجموع الرتباملعياري

مستوى قيمة Uالرتب
الداللة

مجموعة المنذجة 
بالفيديو

5471.11377.6020.032

مجموعة لمنذجة 
املتبادلة

533.73.64173.40

يتضح من اجلدول بأن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات املجموعتني يف القياس 
القبيل، حيث إن مجموعة المنذجة بالفيديو بلغ متوسطها احلسايب (47) باحنراف )1.11(، وهو 
أعىل من متوسط مجموعة المنذجة التبادلية اليت بلغ متوسطها احلسايب )33.7(، باحنراف 
 ،)Mann- Whitney معياري )3.64(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )مان وتين
وأشارت النتاجئ إىل أن متوسط رتب مجموعة المنذجة بالفيديو (7.60) وهو أعىل من متوسط 
رتب مجموعة المنذجة املتبادلة )3.40(، مكا بلغت قمية )U( اخلاصة بالفروق يف القياس القبيل 
لملجموعتني التجريبيتني )2(. وأشارت نتاجئ اختبار- مان وتين - أن الفرق دال إحصائيًا حيث 

بلغ مستوى الداللة )0.032( وهو أقل من املستوى )0.05(، مكا هو موحض باجلدول السابق.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
أشارت نتيجة السؤال األول بأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف التطبيق القبيل 
إن مجموعة  حيث  الصباحية،  املجموعة  )VM( ويه  بالفيديو  المنذجة  لصاحل مجموعة 
)VM( اكنت األعىل يف مهارة التقليد احلريك عىل املقياس القبيل مقارنة مبجموعة المنذجة 
التبادلية )RIT(، وميكن تفسري تلك النتيجة إىل تفاوت األمعار بني املجموعتني حيث إن 
)RIT( اكنت  )5-6-7( سنوات، أما مجموعة  )VM( اكنت األمعار تتفاوت ما بني  مجموعة 
أمعارمه تتفاوت ما بني )4-5-6(، مكا أن مجموعة المنذجة بالفيديو )الصباحية( ختضع 
جللسات )Applied Behavior Analysis )ABA، بصورة يومية مسمترة أكرث من مجموعة 
املجموعة  مضن  وإدراجهم  هبم  لألخذ  الباحثة  فاضطرت  التبادلية)املسائية(،  المنذجة 
التجريبية الصباحية؛ حيث اكنوا مه األقل قصورًا مقارنة ببقية أطفال املركز يف الفرتتني، 
يف  املعمتدة  املراكز  لقلة  وأيضًا  التبادلية،  المنذجة  مجموعة  أطفال  مع  احلال  وكذلك 
إسرتاتيجياهتا التدريسية اخلاصة بالتوحد يف مملكة البحرين، واكن أيضًا من الرضوري 
يف  اإلسرتاتيجيات  لنفس  وخيضعون  املركز،  نفس  من  املجموعتني  يف  العينة  تكون  أن 
التاكفؤ بني املجموعتني يف  فإنه مت مراعاة  الرمغ من ذلك  املبكر، وعىل  التعلمي والتدخل 
ألمهية  املبكرة  الطفولة  مرحلة  مضن  األمعار  تكون  وأن  اجلنس،  ونوع  التوحد  مستوى 

التدخل املبكر.

السؤال الثاني ونتائجه والذي ينص على:
المنذجة  ملجموعة  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لدرجات 
مجموعة المنذجة بالفيديو يف االختبار القبيل والبعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم ويوحض 

ذلك اجلدول رمق )8(:

جدول )8( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي )االختبار القبلي والبعدي(

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيمجموعة النمذجة بالفيديو
4711.11االختبار القبلي

644.74االختبار البعدي
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المنذجة  مجموعة  متوسطات  بني  إحصائيًا  دالة  فروقًا  هناك  بأن  اجلدول  من  يتضح 
احلسايب  متوسطها  بلغ  القبلية  الدرجات  إن  حيث  والبعدي،  القبيل  القياس  يف  بالفيديو 
)47( باحنراف )1.11(، وهو أقل من متوسط الدرجات البعدية الذي بلغ متوسطها احلسايب 
)64( باحنراف معياري )4.74(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )ويلكوكسون - 

:)Wilcoxon

جدول )9( داللة الفروق بني متوسطات رتب القياسني القبلي والبعدي ملقياس مهارة التقليد احلركي ملجموعة 
النمذجة بالفيديو

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبالرتب

00السالبة

2.030.042 153 املوجبة

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع أطفال العينة يف مجموعة الفيديو اكنت درجاهتم يف 
القياس البعدي أعىل من القياس القبيل، ويتضح إىل أن متوسط الرتب املوجبة )3( تقابلها 
)0( للسالبة، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن النتيجة ذات داللة إحصائية، حيث اكن 

مستوى الداللة )0.042( أقل من املستوى احملدد )0.05(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
أشارت نتاجئ السؤال الثاين إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي 
التقليد  مهارة  تعلمي  برناجم  بأن  النتيجة  هذه  تفسري  وميكن  بالفيديو.  المنذجة  ملجموعة 
احلريك عن طريق الفيديو بأنشطته وفنياته، واليت اسُتخدم فهيا الفيديو كوسيلة تعلميية 
التدريب عن طريق  العينة، وذلك وفقًا ألسلوب معني، حيث مت  برصية، ومكثري جيد ألطفال 
حتديد النشاط املطلوب، وعرضه بالفيديو، مث الطلب من الطفل تقليد ذلك، مما ساعد ذلك عىل 

حتسني قدرة الطفل عىل أداء النشاط.

مكا أن الوسائل واملثريات البرصية هلا أمهية كبرية يف استخدامها كوسائل تعلميية يف 
تيمن  املصورة  والسلواكت  املهارات  إن  حيث  مهارة،  ألي  التوحد  اضطراب  ذي  الطفل  تدريب 
التقليد واحملااكة لدهيم، وتتيح فرصًا جديدة ملعاجلة جعز وقصور تلك املهارة لدى األطفال ذوي 
 ،)Kleeberger & Mirenda, 2010( اضطراب التوحد، مكا أظهرت ذلك دراسة اكلبريجر وماريندا
واليت بينت أن طريقة الفيديو فعالة يف اكتساب مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد 

مع االحتفاظ هبا وتذكرها.

القدرة عىل  لديه  تزيد  التوحد  اضطراب  ذا  الطفل  أن  التطبيق  أثناء  الباحثة يف  ورأت 
االنتباه لملثريات البرصية، مكا لوحظ ذلك أثناء جلسات الربناجم عند عرض النشاط بالفيديو 
عىل الطفل، فبالرمغ من بطء الطفل يف تقليد املهارة بنفس الوقت فإنه اكن يتواصل برصيًا 
البرصي  التواصل  القدرة عىل  لديه  ليس  الذي  املعروض ويتفاعل معه، والطفل  النشاط  مع 
مع النشاط املصور اكن الفيديو جيلب انتباهه، فاكن يؤدي النشاط بصورة أحسن من أفراد 
الفرح  عن  تعرب  اليت اكنت  أفعاله  ردود  ذلك واحضًا يف  التبادلية، واكن  المنذجة  مجموعة 
والرغبة يف أداء النشاط املطلوب، فاكن ذلك عاماًل يف زيادة احملاوالت الصحيحة واحَلد من 
احملاوالت اخلاطئة، مما سامهت يف ختفيف الشعور بامللل والتعب عىل الطفل أثناء اجللسة.

ومكا لوحظ أن األنشطة املصورة بالفيديو ال تقترص فائدهتا يف جمال التقليد فقط، بل 
أهنا تقلل احلراكت الالإرادية والمنطية الصادرة من الطفل خارج اجللسة، فاكنت تقل نوعًا ما 
يف أثناء اجللسة، وخاصة أثناء اجللسة التدريبية بالفيديو، ومتَّ ربط سبب ذلك بوجود مثري 

برصي )الفيديو( يثري انتباه الطفل ويقلل املشكالت السلوكية والمنطية لديه.

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة واليت أظهرت 
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أثر الفيديو واملثريات البرصية يف تعلمي الطفل ذي اضطراب التوحد مثل دراسة سبريلوك 
قادرون عىل  التوحد  اضطراب  ذوي  من  والكبار  األطفال  أن  بينت  واليت   )Spurlock, 2011(
االنتباه لملثريات البرصية أثناء التعمل وتذكرها وتعزز االنتباه والويع والتذكر لدهيم فميا 
 )Cardon & Wilcox, 2011( بعد أكرث من غريها. مكا اتفقت مع دراسة اكردون وويلكوكسون
اليت بينت أن األطفال ذوي اضطراب التوحد غالبًا ما يواجهون صعوبة يف االنتباه لملثريات 
المسعية، ومن مَثَّ فإن املثريات البرصية تزيد من معلية التواصل والتفاعل لدهيم، مكا بينوا 
أمهية استخدام )VM( كتقنية حديثة يف التدخل املبكر لألطفال الصغار؛ ألهنا فعالة يف تعزيز 
البرصي  التعلمي  أن  مكا  وتعمميه،  هيلع  واحلفاظ  التقليد  اكتساب  يف  متفاوتة  مستويات 
يستخدم لتهسيل وتيسري لغة االستقبال، واالنتباه املشرتك، واإلحياءات، ويف تعلمي املهارات 

احلياتية.

السؤال الثالث ونتائجه، والذي ينص على:
المنذجة  ملجموعة  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

التبادلية يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لدرجات  املعياري  املتوسط احلسايب واالحنراف  الثالث مت حساب  السؤال  لإلجابة عن 
مجموعة المنذجة التبادلية يف االختبار القبيل والبعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم ويوحض 

ذلك اجلدول رمق )10(:

جدول )10( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي  يف القياسني القبلي والبعدي

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابيمجموعة النمذجة التبادلية
33.63.64االختبار القبلي

511.02االختبار البعدي

يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات مجموعة المنذجة 
التبادلية يف القياس القبيل والبعدي، حيث إن الدرجات القبلية بلغ متوسطها احلسايب )33.6( 
 )51( احلسايب  متوسطها  بلغ  الذي  البعدية  الدرجات  متوسط  من  أقل  وهو   ،)3.64( باحنراف 
:)Wilcoxon- باحنراف معياري )1.02(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )ويلكوكسون

جدول )11( داللة الفروق بني متوسطات رتب القياسني القبلي والبعدي ملقياس مهارة التقليد احلركي  
ملجموعة النمذجة التبادلية

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبالرتب

00السالبة

2.020.043 153الموجبة

يتضح من اجلدول السابق أن أطفال العينة يف مجموعة المنذجة التبادلية اكنت متوسطات 
درجاهتم يف القياس البعدي أعىل من القياس القبيل، ويتضح أن متوسط الرتب املوجبة )3( 
تقابلها )0( للسالبة، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن النتيجة ذات داللة إحصائية 

حيث اكن مستوى الداللة )0.043( أقل من مستوى )0.05(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
أشارت نتاجئ السؤال الثالث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القياس البعدي 
التدرييب  الربناجم  أنشطة  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  التبادلية،  المنذجة  ملجموعة 
العينة،  اليومية، وفنياته، واألدوات املستخدمة فهيا، واليت ناسبت أطفال  املكثفة  وجلساته 
ومن ناحية أخرى فإن درجة التوحد وتوسط شدته لدهيم قد سامه يف حتسن مستوامه يف 
التقليد بعد التدريب عىل ذلك، ومكا ذكر السعد والعمر )2008( أن مستوى التقليد عند األطفال 
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ذوي اضطراب التوحد يتأثر بشدة التوحد لدهيم، فلكام زادت شدة أعراض التوحد ودرجته 
قلت قدرة الطفل عىل التقليد.

وأيضًا تعزو الباحثة تلك النتيجة إىل االلزتام باحملاكت يف اختيار العينة، فكون هؤالء 
األطفال ال يعانون من صعوبة يف التوازن أو الوقوف وامليش، أو يف املهارات احلركية الكبرية 
والدقيقة؛ جعلهم يستجيبون لألنشطة التدريبية، مما جعل أداءمه يتحسن مكا اكن ذلك واحضاً 
يف القياس البعدي، فمكا ذكر جانسويسس وآخرون (Jansiewics, et al. 2006) أن الطفل ذا 
اضطراب التوحد الذي يعاين من صعوبة يف تعمل األنشطة احلركية لضعف املهارات احلركية 

الدقيقة والكبرية لديه فهو يعاين أيضًا من ضعف يف مهارة التقليد. 

مكا أن عدم وجود قصور يف التآزر البرصي مع األشياء، وأيضًا عدم وجود صعوبة 
أثناء اجللسات،  البرصي واحلريك( يف  )التآزر  البرص  مع  اليد  تنسيق حراكت  يف 
دراسة  نتاجئ  مع  ذلك  واتََّفق  لدهيم.  املهارة  زيادة  يعزى هلا سبب  عنارص  مجيعها 
إزيل وآخرين (Ezell, et al., 2012)  من حيث ارتفاع نسبة مهارة التقليد عند األطفال 
ذوي اضطراب التوحد بعد التدخل العاليج عن طريق برناجم متعدد األنشطة، حيث 
زاد لدهيم مستوى االنتباه املشرتك والتواصل البرصي مع األشياء، مكا أهنا اتفقت 
مع نتاجئ دراسة اجنرسول ولويس (Ingersoll & Lewis, 2007)  اليت توصلت إىل 
حتسني العجز يف االنتباه والقصور يف مهارات التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب 

التوحد عن طريق الربناجم التدرييب.

يف  األطفال  مع  رئيسية  جلسة  قبل لك  المتهيدية  اجللسات  بزيادة  الباحثة  قامت  وقد 
البسيطة اليت زادت تفاعلهم معها واجللوس معهم يف  لكتا املجموعتني من خالل األنشطة 
املاكن الذي يرغب به الطفل، ومن مَثَّ زاد ذلك من رغبة األطفال باملشاركة، وزاد تفاعلهم معها 
باجللسات، ومن باب أوىل أن يكون أهايل األطفال يف هذه املجموعة قد اسمتروا يف التدريب 
مع األطفال باملزنل، وقد لوحظ ذلك أثناء سؤال األمهات حول كيفية تطبيق اجللسات وأنواع 
األنشطة املستخدمة يف الربناجم، وأيضًا خضوع األطفال جللسات يف التقليد مع معملاهتم 

يف الصف تزامنًا مع اجللسات التدريبية للربناجم.

 Laine, Rauzy, Tardif, &( وآخرين  لني  دراسة  مع  السؤال  هذا  يف  النتاجئ  واتفقت 
Gepner, 2011( اليت بينت فعالية برناجم يف تمنية مهارات التقليد احلريك لدى األطفال ذوي 

اضطراب التوحد والذين استفادوا أكرث من طريقة العرض احلي والتباديل للحراكت.

 )Ingersol & Schreibman, 2006( وتوافقت أيضًا مع نتاجئ دراسة اجنريسول وجشيربمبان
طريق  عن  التوحد  اضطراب  ذوي  الصغار  لألطفال  التقليد  مهارة  تعلمي  أن  إىل  توصلت  اليت 

برناجم تدرييب يح وتباديل يساعد يف زيادة تلك املهارة لدهيم بصورة واحضة.

السؤال الرابع ونتائجه، والذي ينص على:
المنذجة  املجموعتني  للكتا  البعدي  التطبيق  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التبادلية والمنذجة بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟ 

لدرجات  املعياري  واالحنراف  املتوسط احلسايب  الرابع مت حساب  السؤال  عن  لإلجابة 
املجموعتني يف التطبيق البعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم، ويوحض ذلك اجلدول رمق )12(.

جدول )12( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي يف القياس البعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعات
644.73مجموعة النمذجة بالفيديو

511.02مجموعة النمذجة المتبادلة
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يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات املجموعتني 
احلسايب  متوسطها  بلغ  بالفيديو  المنذجة  إن مجموعة  حيث  البعدي،  القياس  يف 
)64( باحنراف )4.73(، وهو أعىل من متوسط مجموعة المنذجة التبادلية الذي بلغ 
مت  الفروق  داللة  من  وللتحقق   ،)1.02( معياري  باحنراف   )51( احلسايب  متوسطها 
استخدام اختبار )مان وتين Mann- Whitney( مكا هو موحض يف اجلدول رمق )13(:

جدول )13( داللة الفرق بني متوسطات رتب القياسني ألفراد املجموعتني على مقياس مهارة التقليد احلركي

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبعدد األفراداملجموعات
5397.90.5000.008النمذجة بالفيديو

5153.10النمذجة التبادلية

يوحض اجلدول رمق )13( أن متوسط رتب مجموعة المنذجة بالفيديو )7.90(، وهو أعىل 
من متوسط رتب مجموعة المنذجة التبادلية )3.10(، حيث بلغت قمية )U( اخلاصة بالفروق يف 
القياس البعدي لملجموعتني التجريبيتني (500.)، وأشارت نتاجئ اختبار- مان وتين - إىل أن 

الفرق دال إحصائيًا حيث بلغ مستوى الداللة )0.008(، وهو أقل من املستوى (0.05).

الكسب  مقدار  القبيل، مت حساب  القياس  درجات  املجموعتني يف  بني  فروقًا  وألن هناك 
املتحقق لملجموعتني، مث متت املقارنة بني املجموعتني من حيث مقدار الكسب املتحقق للقياس 

البعدي، وذلك مكا يوحضه اجلدول رمق )14(:

جدول )14( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ملقدار الكسب املتحقق يف املجموعتني يف القياس البعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعات
17.007.87مجموعة النمذجة بالفيديو

17.401.03مجموعة النمذجة المتبادلة

مقدار  متقاربة يف  املجموعتني  بني  احلسابية  املتوسطات  أن  السابق  اجلدول  يوحض 
الكسب، حيث بلغ متوسط مجموعة المنذجة بالفيديو )17.00(، ومجموعة المنذجة التبادلية 
)17.40(، أما االحنراف املعياري فقد بلغ يف مجموعة المنذجة بالفيديو )7.87( أما مجموعة 
الفرق يف مقدار الكسب مت استخدام اختبار  )1.03(، وللتحقق من داللة  التبادلية  المنذجة 

.)Mann-Whitney مان وتين(

جدول )15( داللة الفروق يف مقدار الكسب املتحقق ألفراد املجموعتني 
على مقياس مهارة التقليد احلركي يف القياس البعدي

مان وتنيعدد األفراداملجموعات
528النمذجة بالفيديو

527النمذجة التبادلية

املتحقق من  الكسب  مقدار  نوعًا ما يف  املجموعتني تساوت  أن  السابق  يوحض اجلدول 
المنذجة  مفجموعة  املجموعتني،  بني  املتحقق  الكسب  مقدار  يف  فروق  توجد  فال  الربناجم، 
التبادلية اليت بلغت  )28(، ومجموعة المنذجة  بالفيديو بلغت قميهتا يف اختبار مان وتين 

قميهتا يف اختبار مان وتين )27(.

مناقشة نتائج السؤال الرابع:
أشارت نتاجئ السؤال الرابع إىل أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي 
لصاحل مجموعة المنذجة بالفيديو )VM(، أما من حيث مقدار الكسب فبينت النتاجئ بأن الفروق 

بسيطة بني املجموعتني، وأهنام متقاربان يف مقدار الكسب املتحقق يف االختبار البعدي.

وميكن تفسري تلك النتيجة يف إطار األثر اإلجيايب الذي أحدثه الربناجم التدرييب لدى 



93

العدد التاسع والستونمجلة الطفولة العربية فعالية برنامجني باستخدام النمذجة املتبادلة والنمذجة بالفيديو ...

األطفال التوحديني يف مجموعة الفيديو، وأيضًا إىل وسيلة التدريب املستخدمة معهم مكثري 
برصي مرغوب لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وإىل تفاوت األمعار مقارنة بنظراهئم من 

األطفال يف املجموعة المنذجة التبادلية. 

وقد ترجع الباحثة تلك النتيجة أيضًا إىل انضامم املجموعة التجريبية )VM( إىل الفرتة 
الصباحية، حيث إهنم خيضعون للتدريب عىل طريقة الـ ABA بصورة مكثفة ويومية مقارنة 
باملجموعة التجريبية املسائية )RIT(، وأيضًا قدرة األطفال يف املجموعة األوىل عىل التواصل 

البرصي بصورة أكرث.

 ،)Cardon & Wilcox, 2011( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة اكردون وويلكوكس
ال يف اكتساب وزيادة مهارة  واليت أظهرت أن التقليد عن طريق المنذجة بالفيديو )VM( فَعّ

التقليد لدى األطفال التوحديني بدرجات متفاوتة.

أما بالنسبة ملقدار الكسب املتحقق للكتا املجموعتني التجريبيتني فقد بينت النتاجئ أن كاًل 
من مجموعة المنذجة بالفيديو ومجموعة المنذجة التبادلية اختلفت بدرجة بسيطة جدًا ومل 
تظهر فارقًا كبريًا يف مقدار الكسب املتحقق بعد الربناجم وبعد تطبيق القياس البعدي علهيا.

وميكن تفسري تلك النتيجة بأن كال الربناجمني متَّ فهيام االستفادة من األنشطة والتدريب 
علهيا، فتتفق تلك النتيجة مع دراسة سبريلوك )Spurlock, 2011( اليت مل تظهر نتاجئها فارقًا 
كبريًا بني استخدام المنذجة بالفيديو، وبني استخدام المنذجة التبادلية يف تعلمي التقليد لدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد ، لكهنا أظهرت أن المنذجة بالفيديو ميكن أن تكون هنجًا جديدًا 
 )Cardon, 2010( وبدياًل جيدًا للتدريب والتدريس، وكذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة اكردون
اليت أظهرت نتاجئها أن األطفال التوحديني ازدادت لدهيم القدرة عىل التقليد، عند تعرضهم 
للربناجم يف املجموعتني )VM-RIT( فيف لكتا الطريقتني حوفظ عىل التقليد، واكن هلام تدخل 
فعال يف تدريس التقليد لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وأيضًا تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ويك )Wick, 2010( اليت أظهرت نتاجئها إىل فعالية لكتا الطريقتني يف تدريب الطفل التوحدي 
عىل مهارة التقليد لكن باختالف مستوى الدرجات اليت مت احلصول علهيا قبل وبعد التدريب، 
حيث أظهرت طريقة التدريب عن طريق )VM( ارتفاع مستوى الدرجات يف النتاجئ الهنائية 

 .)RIT( باملقارنة إىل طريقة التدريب عن طريق

السؤال اخلامس ونتائجه، والذي ينص على:
املجموعتني  للكتا  والتتبيع  البعدي  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل 

المنذجة التبادلية والمنذجة بالفيديو عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لدرجات  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
املجموعتني يف القياس البعدي والقياس التتبيع واملقارنة بيهنم مكا هو موحض يف اجلدول 

رمق )16(: 

جدول )16( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري للقياسني البعدي والتتبعي يف مجموعة النمذجة بالفيديو 
ومجموعة النمذجة التبادلية

املجموعة
التتبعي البعدي 

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي

644.7462.202.39مجموعة الفيديو

5110.2547.6012.93املجموعة املتبادلة

يتضح من اجلدول رمق )16( أن متوسط درجات مجموعة المنذجة بالفيديو يف القياس 
البعدي تساوي )64( باحنراف معياري )4.74(، ومتوسطها بالقياس التتبيع يساوي )62.20( 
التبادلية يف  المنذجة  درجات مجموعة  متوسط  أن  يالحظ  مكا   ،)2.39( معياري  وباحنراف 
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املتوسط  بلغت قمية  التتبيع  القياس  )10.25(، ويف  )51( باحنراف معياري  البعدي  القياس 
احلسايب لملجموعة التبادلية )47.60(، باحنراف معياري يساوي )12.93(. 

 وللتحقق من داللة الفروق بني متوسيط رتب االختبارين البعدي والتتبيع لملجموعتني 
مت استخدام اختبار ويلكوكسون مكا هو موحض باجلدول رمق )17(:

 جدول )17( نتائج اختبار ولكوكسون للعينات املرتبطة للفروق بني املجموعتني  يف القياسني البعدي والتتبعي

مستوى الداللةقيمة Zمتوسط الرتبمجموع الرتبالعددالرتب

مجموعة الفيديو

362الرتب السالبة

1.600.109 000الرتب املوجبة

2املتساوية

املجموعة التبادلية

38.502.83الرتب السالبة

1.290.197 11.501.50الرتب الموجبة

1املتساوية

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط الرتب السالبة لدرجات القياس التتبيع ملجموعة 
نتاجئ  وأشارت   )0( املوجبة  الرتب  متوسط  بلغت  )2(، يف حني  بلغت  قد  بالفيديو  المنذجة 
اختبار ويلكوكسون إىل أن الفرق غري دال إحصائيًا؛ حيث بلغت قمية مستوى الداللة )0.109(، 

ويه أكرب من مستوى الداللة )0.05(.

 وأما مجموعة المنذجة التبادلية اليت بلغت قمية متوسط الرتب السالبة )2.83(، يف حني 
بلغ متوسط الرتب املوجبة )1.50(، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن الفرق غري دال 

إحصائيًا حيث بلغت قمية مستوى الداللة )0.197(، ويه أكرب من )0.05(.

مناقشة نتائج السؤال اخلامس:
التطبيق  أشارت نتاجئ السؤال اخلامس إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
البعدي والتتبيع للكتا املجموعتني )المنذجة بالفيديو والمنذجة املتبادلة(، حيث مت تطبيق 
العينة يف  ألطفال  التدرييب  الربناجم  انهتاء  عند  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد  التتبيع  القياس 
املجموعتني، واكن ذلك واحضًا يف مستوى الداللة املشاهد هلم مكا هو موحض يف اجلدول رمق 

.)17(

وميكن عزو ذلك إىل أنه نتيجة الستخدام وسائل مناسبة ومفيدة لعينة الدراسة واملرحلة 
العمرية، مث احتفاظ أطفال العينة باملهارات بعد مرور ثالثة أسابيع من القياس البعدي.

األصعب،  إىل  األهسل  من  وتدرجها  املهارات  ومستوى  املستخدمة  األنشطة  حيث اكنت 
ومن حيث البدء باملهارات اليت تعمتد عىل استخدام املهارات الكبرية مث املهارات الدقيقة أثرت 

بصورة كبرية عىل تعمل الطفل التوحدي لملهارة واالحتفاظ هبا.

مكا أن هناك عوامل مت مراعاهتا يف معلية التدريب عىل مهارة التقليد، واليت طبقت يف 
الربناجم عىل أطفال العينة واملمتثلة يف:

أن يكون المنوذج مصدرًا لضبط سلوك الطفل.. 1
أن يكون المنوذج مصدرًا للتعزيز.. 2
أن يكون المنوذج مصدرًا للحب والرعاية.. 3
وأن يمت ماكفأة الطفل، وهو )املقلد( عند قيامه بالتقليد.. 4
للطفل ذي اضطراب . 5 بالنسبة  الطفل وخصائصه  يناسب معر  املقلد  السلوك  يكون  أن 

التوحد )عبد اهلادي، 2003(
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ومن املمكن القول بناًء عىل ما سبق، بأن تمنية القصور يف مهارة التقليد احلريك لدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد يكون عن طريق الرباجم التدريبية، واليت ميكن أن حتدد أدواهتا 
وطريقة التدريب علهيا بناًء عىل صفات الطفل التوحدي نفسه وخصائصه، وماكن التطبيق، 

وزمانه، وخشصية القامئ بالتطبيق وتسلسل املهارات واألنشطة.

التوصيات:
من خالل النتاجئ اليت توصل إلهيا البحث ميكن القول إنه ال تزال لدينا احلاجة إلجراء 
بالوسائل واألدوات  التدريبية  الرباجم  املتعلقة بكيفية حتديد  البحوث والدراسات  املزيد من 
يف  إجيايب  أثر  له  يكون  حىت  التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  لدى  رغبة  واألكرث  املناسبة، 

اكتساهبم املهارات املختلفة، فتويص الباحثة بإجراء البحوث العملية اآلتية:

لدى . 1 االجمتايع  التواصل  ومهارات  التقليد  مهارة  بني  العالقة  حول  دراسات  إجراء 
األطفال ذوي اضطراب التوحد.

التقليد . 2 مهارة  التوحدي  الطفل  تعلمي  يف  اللعب  استخدام  أمهية  حول  دراسة  إجراء 
احلريك.

إجراء براجم تدريبية مشاهبة للربناجم احلايل تتناول فائت معرية خمتلفة بني الذكور . 3
واإلناث، وتتناول أنواعًا أخرى من التقليد اكلتقليد اللفظي.

إجراء دراسة حول مدى تطور مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد خالل . 4
مراحل معرية خمتلفة: دراسة طولية.

دراسة مقارنة بني األطفال ذوي اضطراب التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية واألطفال . 5
ذوي االضطرابات المنائية األخرى، كفرط احلركة وتشتت االنتباه، وذلك يف تعلميهم 

مهارة التقليد.
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كتاٌب جديد

إبداعاتي
مجموعة قصصية لألطفال

للفئة العمرية من )6-12( عامًا

تأليف:	اكملة	سامل	العياد
الكويت،	2014

ــال  ــب األطف ــة لكت ــة العاملي ــاد ـ عضــو اهليئ ــة ســامل العي صــدر مؤخــرًا لألســتاذة/ اكمل
ــة العربيــة كتــاب: "إبداعاتــي:  (KUBBY) ـ فــرع الكويــت بامجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفول

ــًا". ــة )6-12( عام ــة العمري ــال للفئ ــة لألطف ــة قصصي مجموع

ــتديع  ــال، تس ــاة األطف ــة يف حي ــات مهم ــة موضوع ــة القصصي ــذه املجموع ــش ه وتناق
أفــاكرمه ورؤامه جلعــل احليــاة أمجــل هبــا، حفــني يتحــىل الطفــل بالثقــة املتبادلــة الــيت ختلــق 
احلــوار املتبــادل، يكتشــف األرسار ويفــك رموزهــا وحيــاول حلهــا. إهنــا مهــارة جتعــل عاملهــم 

أمجــل فهــل نعيهنــم عــىل ذلــك؟!
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تشلك قضية اإلصالح الرتبوي واحدة من التحديات 
إن  إذ  العربية؛  املجمتعات  تواجه  تزال  وما  اكنت  اليت 
أغلب جهود هذه األخرية تندرج يف سياق تطوير الرتبية 
وليس إصالحها. فهذه حقيقة ال نقاش فهيا، ألهنا حتظى 
ووقائع تصب لكها يف  قرائن  بإمجاع امجليع وتدمعها 
يف  واألمم  الشعوب  خمتلف  مصري  إن  القائل  االجتاه 
التقدم يتوقفان إىل حد  القرن اجلديد وسبيلها إىل  هذا 
جمال  يف  الرتبوية  منظوماهتا  جناعة  مدى  عىل  بعيد 
تكوين اإلنسان وتأهيله ملواكبة تطورات العرص اجلديد 
املعرفة  اقتصاد  جمال  يف  وخاصة  املهولة،  وحتدياته 

والثورة الرمقية وتكنولوجيا املعرفة واإلعالم.

متنامية  حاالت  يعرف  الرتبوي  النظام  اكن  وإذا 
يتخبط  يزال  ما  فإنه  املتقدمة،  البلدان  يف  التطور  من 
من  متناهية  ال  ودوائر  متاهات  يف  العرب  حنن  عندنا 
غالبًا ما حتمك عىل خططه  اليت  والصعوبات  املشكالت 

باالنتفاء.  وآفاقه  توجهاته  وعىل  باليأس،  ووعوده  جهوده  وعىل  بالتعرث،  وإسرتاتيجياته 
املنطلقات  وتناقض  والطرق  الوسائل  وتباين  والتصورات  الرؤى  اختالف  من  الرمغ  فعىل 
مضاميهنا،  يف  تقليدية  تزال  ما  الكثريين  وبإمجاع  النظام  هذا  حمددات  فإن  واملرجعيات، 
حمافظة يف أسهسا، جامدة يف توجهاهتا، ورافضة ملنطق التجديد والتحديث. وأكرث من ذلك 
فإن هذا النظام، ويف سعيه املتواصل لالرتقاء إىل ما هو أفضل، جيد نفسه أمام مجلة من قيود 
الواقع ومعوقاته. فهو أمام واقع اقتصادي حيبس أنفاسه، وتركيب اجمتايع يشل حركته، 
أقاويل وأحالم خادعة.  الوراء وحيّول جهوده ووعوده إىل  ووضع ثقايف يشد مسريته إىل 
فباإلضافة إىل تذبذبه بني التشبث بأصالة املايض وجمده اخلالد، وبني االنفتاح عىل حداثة 
توّجهها سلطة  تقليدية يف معقها،  بنية جممتعية  داخل  يتحرك  فهو  الباهر،  وتقدمه  اآلخر 

مقومات خطة إصالح النظام التربوي باملغرب، قراءة يف كتاب د. مبارك ربيع
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املبادئ واألسس احملافظة، وحيمكها منطق احملّددات واألساليب العتيقة، وتسرّيها ذهنية 
احللول والشعارات الفضفاضة. فهذا واقع يدركه ويعيه لك مهمّت بالنظام الرتبوي العريب، بل 
هو واقع فكري يعرّب عن مفهومنا للفعل الرتبوي مضن نظرتنا إىل احلارض واملستقبل، ولك ما 

يرتبط هبام من رهانات وحتّديات إسرتاتيجية.

املؤكد أن واقعًا من هذا القبيل، البد أن تتوّلد عنه نتاجئ متعددة، ويف مقدمهتا اإلقرار 
حباجتنا يف العامل العريب إىل نظام تربوي جديد يؤّسس رؤيتنا إىل الّذات والواقع واآلخر 
واملستقبل عىل مفاهمي وتصورات مغايرة، قوامها تعرية الذات الرتبوية أمام عيوهبا وكشف 
الفاعلة  وآلياهتا  وبلورة سريوراهتا  الّتنويرّية  عنارصها  صّياغة  قصد  وحدودها  مكّوناهتا 
اليت تستبدل مظاهر النقل والّتبعّية واالسهتالك مبظاهر اإلبداع واالستقالل واإلنتاج. فاألمر 
ومن  وشقائه،  احنطاطه  مصادر  ويع  خالل  من  النظام  هذا  يف  النظر  إعادة  برهان  يتعلق 
احلرّية  عنارص  تسوده  اجمتايع  مناخ  يؤّطرها  وأهداف  مبادئ  من جديد عىل  تأسيسه  مَثَّ 
والعقالنية واالنفتاح اليت تشلّك األدوات الالزمة للك جتديد أو إصالح يف هذا املضامر. فعىل 
الرمغ من لك ما خطاه هذا النظام من خطوات إجيابية عىل امتداد العقود األخرية، فإنه مل يرق 
إىل املستوى املطلوب، ومل يبلغ لك املطاحم املرغوبة، ناهيك معا أصبح يّتسم به من جعز يف 

االستجابة ملتطلبات العرص اجلديد. 

وحرصًا عىل إقرار اإلطار املالمئ لبلورة نظام تربوي جديد يتجّنب لك السلبيات السابقة، 
ويتوّخ حتقيق األهداف املطابقة لروح العرص ومساته البارزة املمتثلة يف عوملة االقتصاد 
وثورة اإلعالم واملعرفة، ال نرى حميدًا عن إرساء قواعد تصّور مشويل إلصالح تربوي يطبعه 
المتاسك واالنجسام واسترشاف املستقبل. وهو التصّور الذي إن أراد فعاًل أن جيعل النظام 
الرتبوي عندنا يؤدي رسالته، ويقوم بدوره الاكمل، فعليه أن يعمتد  عىل خارطة طريق ُتَغّذهيا 

مجموعة مصادر وإجراءات لملعلومات والتخطيط والتدخل.

السياق  هذا  نفس  يف   يندرج  ربيع  مبارك  لألستاذ  والتربية«  »نحن  كتاب  أن  ونعتقد 
اإلنسان،  بناء  يف  تتلخص  األساسية  ومراميه  هواجسه  إن  حبيث  اإلصاليح،  الرتبوي 
وحتديث املجمتع املغريب عرب بوابة إصالح منظومته الرتبوية. فهدفه املركزي يتلخص يف 
الفردي وامجلايع،  بني  تزاوج  بالتمنية،  الرتبية يف عالقهتا  مقاربة شاملة إلشاكلية  تقدمي 
بني النظري والعميل وبني املعريف والتمنوي. وهو اهلدف الذي تطلب حتقيقه اعمتاد ثالثة 

إجراءات أساسية: 

األحباث  ونتاجئ  النظرية  املرجعيات  لمناذج  استحضاره  عن  فضاًل  أنه  قوامه  األول، 
والتجارب املرتبطة بسريورة الرتبية وسياقاهتا املتنوعة، هناك رهان واحض عىل استنطاق 
واجمتاعية  اقتصادية  ميادين  من  هبا  يرتبط  ما  ولك  والتمنية  الرتبية  بني  العالقة  مركزية 
وثقافية وسياسية ومن معضالت معرفية وقميية وسلوكية. ويف هذا الصدد يالحظ أن مؤلف 
تزاوج  الذي ينبين عىل مدارس وجامعات معومية  املثقف  الكتاب يؤكد أمهية املجمتع  هذا 
يف وظيفهتا بني تعلمي املعارف والكفاءات واملهارات وبني غرس القمي والعواطف واألخالق. 
فعملية الرتبية ال متثل من منظوره »مرشوعًا تربويًا حفسب، بل يه مرشوع جممتيع كبري، 
تتحدد أمه معامله يف اإلقالع التمنوي حنو التقدم وبناء اإلنسان الكفء املسؤول املستقل يف 

فكره وذوقه وسلوكياته«.

الباحث  إنتاجات  حصيلة  يعزز  الذي  والرتبية«  »حنن  كتاب  أن  يف  يتلخص  الثاني، 
الفكرية والعملية، وباخلصوص: عواطف الطفل )2012(، وخماوف األطفال )1999(، والرتبية 
قد صدر  الرتبوي،  بالفعل  املرتبطة  واملقاالت  األحباث  )2005(، فضاًل عن عرشات  والتحديث 
متسارعة  وثقافية  واجمتاعية  اقتصادية  إيقاع حتوالت  املغرب عىل  فهيا  يعيش  يف ظروف 
السيايس  اجلدل  إطار  يف  يندرج  فالكتاب  التعليمي.  نظامه  إلصالح  متذبذبة  وحماوالت 
ومعضالته  الرتبوية  مشالكه  خبصوص  املغرب  يعرفه  الذي  الواسع  والشعيب  واألاكدميي 
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التعلميية. فعىل الرمغ من أنه ال ميثل أطروحة نظرية وال دراسة أمربيقية، فإنه يشلك بامتياز 
حماولة تركيبية خلطة تربوية واعدة باإلصالح والتجديد تؤطرها معطيات ونتاجئ جتارب 
وأحباث عربية وأجنبية. فالكتاب ومكا يتضح من عنوانه ومضمونه يمتحور حول عالقتنا 
آفاقه  أعطابه ومعضالته عرب استرشاف  الرتبوي ومنظورنا إلصالح  بنظامنا  املغاربة  حنن 
والعطاء.  باخللق  واعدة  شاملة  وطنية  تربوية  خطة  باعمتاد  وذلك  املستقبلية،  وتوجهاته 
واحلقيقة أن فعل الرتبية ال ميثل امليدان الغريب عن األستاذ ربيع مؤلف هذا الكتاب. فبحمك 
وظيفته األاكدميية كأستاذ باحث لعمل النفس والرتبية، وحبمك خربته ودربته مكالحظ وخكبري 
يف امليدان الفكري العيمل والرتبوي، وحبمك دوره كفاعل مجعوي ومكخطط للشأن الرتبوي، 
وحبمك صفته الوالدية وأهليته الرتبوية، فبفعل هذه الوظائف لكها جنده يمتوضع يف قلب 

املنظومة الرتبوية، ويمتتع بالكفاءة الالزمة ملقاربة مشكالهتا، والبحث عن حلول ألعطاهبا. 

أما اإلجراء الثالث، فيتجىل يف إجياد إجابات مقنعة لألسئلة احملورية التالية: ما مفهوم 
الرتبية وطبيعة مقوماهتا ووظائفها التمنوية؟ ما األهداف املعرفية والبيداغوجية والثقافية 
ملؤسساهتا ومنابرها املتنوعة؟ ما معضالهتا املعرفية والقميية واللغوية والتمنوية؟ وإىل أي 
مدى ميكن النجاح يف وضع خطط إلصالح منظوماهتا التعلميية وجتاوز خمتلف نواقصها 

ومشكالهتا؟.

اليت  تلك  الكتاب، وباخلصوص  أفاكر ووقائع هذا  باالخنراط يف مسار استحضار أمه 
تتوافر فهيا إماكنية تسليط الضوء عىل األسئلة السابقة، نشري إىل أن معامل القراءة الفاحصة 

اليت خصصناها هلذا األخري تتلخص يف االنطباعني التاليني: 

أواًل ـ أهمية الكتاب وخصوبة موضوعه وغنى مضامينه: 
وحماوره،  مضامينه  وثراء  وإشاكليته  موضوعه  الكتاب يف خصوبة  هذا  أمهية  تمكن 
العالقة بني  القامئة عىل مركزية  فكرته احملورية  فقد تطلب بسط  أفاكره وحتليالته.  وغىن 
بيداغوجية  وأساليب  ممارسات  من  هبا  يرتبط  ما  ولك  التمنية  ومنظومة  الرتبية  منظومة 
تدريسية، ومن جماالت اقتصادية اجمتاعية ثقافية وسياسية، ومن معضالت معرفية قميية 
وسلوكية، االستناد إىل مجموعة من مصادر املعلومات ويف مقدمهتا: تصورات ومفاهمي بعض 
الناحجة،  النظريات الرتبوية الكربى ونتاجئ وخالصات بعض األحباث والتجارب الرتبوية 
فضاًل عن اجهتادات ومسامهات صاحب الكتاب هبذا اخلصوص. ونقدم فميا ييل أمه القرائن 

اليت توحض ما نقصد إليه:

)أ( الواقع أن موضوع هذا الكتاب بقدر ما هو خصب وساحر بقدر ما هو صعب ومعقد. فلضبط 
حماوره وإشاكلياته املتنوعة )معرفية، اجمتاعية، بيداغوجية، لغوية...( وللمتكن من مقوماته 
ومرجعياته املختلفة )سيكولوجية، سوسيولوجية، لسانية، تربوية...(، اكن لزامًا عىل صاحبه 
أن يتسلح بكفاءة الباحث املمترس وفلسفة اخلبري احملرتف ومهارة املريب املامرس. فبدون 
النظام  املتفردة يف جمال إصالح  الرتبوية  املسامهات  إحدى  فالكتاب احلايل ميثل  جماملة 
التعلميية، وألساليب ممارسهتا يف  ملنظوماته  التخطيط اجليد  بوابة  باملغرب عرب  الرتبوي 

املستقبل املنظور. 

)ب( احلقيقة أن الكتاب احلالي الذي يشلك يف األصل خالصة تركيبية حلصيلة ترامك معريف 
بنيته وهندسته،  الرتبوي، جاء اكماًل يف  بالفعل  االهمتام  للباحث يف جمال  وخربة طويلة 
ممتاساًك يف فصوله وحماوره، غنيًا يف معلوماته ومعطياته، وازنًا يف مقارباته وأطروحاته، 
التقليدي لألحباث  لغته وحتليالته. فرهانه األسايس املمتثل يف حتدِّي احلدس  ومغريًا يف 
وبناء جممتع  الغد،  إنسان  لتكوين  كفضاء  واجلامعة  املدرسة  دور  إبراز  من خالل  الرتبوية 
املستقبل، مل يكن له أن يتحقق لوال جناح صاحبه يف بلورة مقاربة تربوية وطنية شاملة، َتْقُرن 
الفردي بامجلايع، املعريف بالتمنوي، النظري بالعميل واملؤسسايت بالشعيب. وهو النجاح 

الذي ميكن التدليل هيلع من خالل املواصفات اآلتية: 
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صفحة،   325 من  يتكون  املتوسط،  احلجم  من  وهو  احلايل،  فالكتاب  الشكل،  حيث  فمن   *
وحيتوي باإلضافة إىل بيبليوغرافيا متنوعة، وفهرس دقيق عىل مقدمة وخامتة تتوسطهام 
مخسة فصول حيمكها تسلسل منطيق ومتاسك يف طرح القضايا، وانجسام يف التعبري عن 

األفاكر.

* ومن حيث احملتوى، حفىت وإن اكن احملور األسايس للكتاب يتحدد يف عالقتنا حنن املغاربة 
وثانيًا  وسياسية،  ثقافية  اجمتاعية  اقتصادية  وأبعاد  قضايا  إىل  أواًل  يتفرع  فهو  بالرتبية، 
إىل إشاكالت ومواضيع معرفية بيداغوجية قميية لغوية ختطيطية ومؤسساتية. وهكذا فإذا 
اكن املؤلِّف خيصص الفصل األول لألساس والتوجه اللذين يتبنامها خكيط نامظ يف نظرته 
للرتبية، حبيث جنده يربط الرتبية أواًل بالتمنية باعتبار أن تقدم املجمتعات ال يتحقق بدون 
نظام تعليمي ناجع، ويعرفها ثانيًا كعمل تطبييق وممكارسة معلية تتوخ الفعالية والنجاعة 
املغرب  يف  تمتزي  الصناعة  هذه  أن  من  الرمغ  عىل  واملستقبل،  احلارض  إنسان  صناعة  يف 
بالكساد وإنتاج العطالة )البطالة( واخليبة وحىت االحنراف، فهو حيلل ويناقش يف الفصل 
الثاين املنظومة الرتبوية يف عالقهتا بوظائف املدرسة واجلامعة يف تلقني املعرفة وإنتاجها 
يف  ويفصل  والنجاح  التفوق  وجامعة  مدرسة  مواصفات  يستعرض  جنده  حبيث  ونرشها، 
القمي  مسألة  الاكتب  يعاجل  ثالث  فصل  ويف  باملغرب.  التدريس  ولغة  اللغوي  التعدد  مسألة 
ودور املؤسسات التعلميية يف غرس وتثبيت مكونات اهلوية الوطنية وخصوصًا يف أبعادها 
املنظومة  ملناقشة  فيفرده  الرابع  الفصل  أما  وامجلالية.  واالجمتاعية  واملعرفية  الوجدانية 
الترشد  ظواهر  يطرح  حبيث  اخلاصة؛  االحتياجات  ذوي  ببيداغوجيا  عالقهتا  يف  الرتبوية 
عامة.  املغريب  واملجمتع  املدرسة  اهمتامات  وماكنهتا يف صلب  واملوهبة  واإلعاقة  واهلجرة 
ويف فصل خامس وأخري جنده يتناول بالعرض والتحليل مقومات اخلطة الوطنية الشاملة 
إلصالح املنظومة الرتبوية، مركزًا يف ذلك عىل معودها الفقري املمتثل يف املدرسة العمومية. 

ويه اخلطة اليت سنفصل فهيا يف النقطة املوالية من هذه القراءة.

ثانيًا ـ قيمة الكتاب العلمية والعملية وغاياته التطبيقية: 
فضاًل عن األوصاف السابقة اليت توحض بعض جوانب أمهية هذا الكتاب املمزي مبوضوعه 
ومباحثه واملمتزي مبقارباته وأسلوبه، نرى رضورة التأكيد عىل أن غايته األساسية تتلخص 
الرتبية بالتمنية من خالل بلورة تصور جديد ملالحم خطة وطنية  يف ترشحي طبيعة عالقة 
عام وخمترص  بعرض  االكتفاء  يفضل  الاكتب  اكن  وإذا  والتكوين.  الرتبية  شاملة يف جمال 
ملبادئ تلك اخلطة وأهدافها وآليات اشتغاهلا ومراحل تنفيذها، فقد استحسنا فميا ييل تدعمي 

لك ذلك جبملة من الوقائع والتفاصيل اليت توحض أمهيهتا ومقوماهتا:

)أ( فمن حيث مبادئ اخلطة اليت حيددها الاكتب يف مجموعة من القواعد واملعامل وباخلصوص 
القميية  الثقافية  االجمتاعية  إشاكالهتا  مث  والثقافية  املعرفية  العملية  مرجعياهتا  حيث  من 

الدينية السياسية واحلقوقية، فميكن إمجال أمه مرتكزاهتا يف العنارص الثالثة اآلتية:

 * االستنارة مببادئ العقيدة اإلسالمية إميانًا ومعاًل لتكوين املواطن الصاحل املزتن الشغوف 
بطلب العمل واملعرفة، واملشبع بصفات التساحم واالستقامة واالعتدال.

ومضان  وجتديده  حفظه  اسهتداف  مع  الوطين  الثقايف  احلضاري  بالرتاث  االسرتشاد   *
املغربية يف  املتواصل ملا حيمله من قمي خلقية وثقافية ومعرفية تطبع الخشصية  اإلشعاع 

مجيع مكوناهتا وأبعادها.

* االسترشاف املستقبيل للنظم الرتبوية واملعرفية اليت تتجه باملجمتع املغريب حنو امتالك 
ناصية العلوم والتكنولوجيا املتقدمة واإلهسام يف تطويرها.
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تراهن اخلطة عىل حتقيقها  اليت  الغايات  الاكتب  اليت يقصد هبا  )ب( ومن حيث األهداف 
بناًء عىل ما تستند إليه من مصادر عملية ومعلية، نظرية وميدانية، فردية واجمتاعية، فميكن 

إمجاهلا يف العنارص الستة اآلتية: 

* توفري فرص متاكفئة وحّد أدىن من التعلمي للك فرد بانتشاله من اجلهل واألمية ومتكينه من 
تربية أساسية تؤهله ملامرسة واجباته الدينية والدنيوية، وجتعله مواطنًا مزّتنًا يّتسم بروح 

املبادرة اإلجيابية والتنافس الرشيف.

* ربط الغاية القصوى للنظام الرتبوي املنشود بطرق تربية الكفاءات العالية وتمنية املهارات 
اخلالقة القادرة عىل الهنوض بأعباء التدبري والتأطري، واإلهسام الفّعال يف مسرية اإلنتاج 

العيمل والتطور التكنولويج الوطين والدويل.

* جعل املتعمل حمور لك نظام تربوي مرتقب، وذلك بمتكينه من املعارف واملهارات القادرة عىل 
حتصني خشصيته وهويته الثقافية، وعىل تعامله اإلجيايب مع احلياة. 

* حتقيق مبدأ املساواة من خالل تعممي المتدرس وحتسيس خمتلف الرشاكء والفاعلني بأن 
الرتبية ليست وقفًا عىل املدرسة وحدها، بل يه من مسؤولية بايق املؤسسات االجمتاعية 

األخرى. 

البيداغوجية  الُعدَّة  وحتسني  التكوين،  ومناجه  براجم  بتطوير  التعلمي  جودة  من  الرفع   *
واملوارد البرشية مبا يف ذلك البنيات التحتية والتجهزيات املختلفة.

ودورها  والتواصلية  املعلوماتية  مقوماهتا  مبختلف  التكنولوجية  الثورة  بأمهية  الويع   *
اإلسرتاتيجي يف الريق بالنظام الرتبوي املغريب إىل مستوى حتديات القرن اجلديد ورهاناته 

الكربى.

)ج( ومن حيث آليات االشتغال، اليت يلخصها املؤلف يف طرق ووسائل إمعال روح اخلطة، ولك 
ما يرتبط هبا من مقومات سياسية وتصورات نظرية وضوابط تقنية وإجراءات لوجيستيكية 

وموارد برشية وعنارص متويلية، فميكن إمجاهلا يف الدعامات السبع اآلتية:

* رضورة توافر إرادة سياسية حقيقية الحتضان أي مرشوع وطين مطوح لإلصالح الرتبوي 
مع التحيل بالصرب، واجلهود املتدرجة إلجناح براجمه، وحتقيق أهدافه.

خالل  من  التطبيقية،  واملهارات  النظرية  املعارف  بني  املصطنع  التعارض  جتاوز  رضورة   *
املراهنة يف أي مرشوع تربوي عىل االكتساب التاكميل مجليع هذه املعارف وتعزيز أبعادها 

املشرتكة يف خمتلف املواد الدراسية.

* العمل عىل تعممي التعلمي يف عالقته بالتمنية من خالل حماربة األمية وأشاكل المتيزي يف 
التعلمي مع توفري رشوط التالؤم بني احلياة الرتبوية واحلياة العملية.  

* العمل بتنظمي بيداغويج ممتاسك تؤطره هيلكة جديدة وتتدرج أطواره التكوينية من التعلمي 
والعايل،  اجلاميع  التعلمي  إىل  وصواًل  والثانوي،  اإلعدادي  التعلمي  إىل  واالبتدايئ  األويل 
فضاًل عن التعلمي املخصص للفائت ذات االحتياجات اخلاصة، ولك ما يستلزمه هذا التنظمي 

من أساليب للتوجيه وإجراءات للتقومي.

العمل عىل حتسني جودة الرتبية والتكوين من خالل املراجعة اجلذرية للرباجم واملناجه   *
والكتب املدرسية والوسائط التعلميية، فضاًل عن تجشيع التفوق والبحث العيمل وحفز املوارد 
البرشية وإتقان تكويهنا، وحتسني ظروف معلها، ولك ما له عالقة باألنشطة الفنية والثقافية 

والرياضية.
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والتكنولوجيات  العلوم  تلقني  يف  واستعامهلا  العربية  اللغة  تدريس  حتسني  عىل  العمل   *
احلديثة مع التجشيع عىل إتقان اللغات األجنبية.

* العمل عىل حتسني أساليب التسيري ومشاريع الرشاكة والمتويل من خالل إقرار الالمركزية، 
وجتويد التدبري العام لنظام  الرتبية، والتكوين وتقوميه املسمتر.

)د( وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ اخلطة، وخاصة عىل مستوى جتريهبا اجلزيئ وتصحيح 
ثغراهتا قبل االنتقال هبا إىل حزي التطبيق الهنايئ، فقد ذهب الاكتب إىل اختصارها يف أربع 

مراحل أساسية:

* األولى، هتم استجامع آراء وحتاليل واقرتاحات مجيع الرشاكء والفاعلني واملامرسني داخل 
منظومة الرتبية والتعلمي.

* الثانية، ختص االشتغال عىل حصيلة املرحلة األوىل وتناوهلا بالتحليل والرتكيب من لدن 
خمتصني وخرباء يف ميدان الرتبية والتعلمي.

* الثالثة، تتعلق بتفعيل املنظور الذي يؤطر السياسة التعلميية الوطنية، وذلك باالعمتاد عىل 
النخب الفكرية والعملية والسياسية.

* الرابعة، تركز عىل معلية جرأة مكونات وعنارص اخلطة من لدن املامرسني الرتبويني واخلرباء 
امليدانيني، وذلك متاشيًا مع فكرة أن اخلطة املقصودة جيب أن تشلك مثرة النظرية واملامرسة، 

تنبثق عن الواقع، وُتْبىَن ألجل خدمة هذا الواقع.

يف اخلالصة، نشري إىل أن هذا املَؤلَّف الرتبوي القمي الذي يغري بالقراءة ألنه يشلك   
بامتياز أحد أمه املراجع احلديثة يف ميدان الفعل الرتبوي باملغرب والعامل العريب عامة، ميثل 
من منظورنا الخشيص مرشوعًا وطنيًا يتحدَّى املألوف لرياهن عىل جتديد املنظومة الرتبوية 
كقاطرة للتمنية من خالل قلب العالقات واملعادالت بني اخلطاطات النظرية واملامرسات العملية، 
التمنية  وراكئز  املعرفية  التمنية  أسس  بني  امليدانية،  والوقائع  احلدسية  االنطباعات  بني 
اخنرط  قد  مؤلِّفه  أن  وأفاكره  ومضامينه  هندسته  من  فالواحض  واالجمتاعية.  االقتصادية 
فعليًا يف بناء إسرتاتيجية متاكملة لإلصالح الرتبوي املأمول يف املغرب. ويه اإلسرتاتيجية 
اليت نرى يف تفعيل مبادهئا وأهدافها ويف جرأة تصوراهتا وتوجهاهتا ويف تنفيذ خطواهتا 
ومراحلها، التجسيد الفعيل حملتويات املرشوع الرتبوي املبتىغ الذي ال ميكن حتقيق أهدافه 
وغاياته عىل املستوى الوطين يف غياب خطة مضبوطة؛ إلعادة بنائه عىل أسس ومقومات 

وأهداف جديدة:

تربوي  يستلزمها لك إصالح  اليت  التحديات  من  كثري  أواًل هاجس احلسم يف  يوجهها 
والنجاعة  الرتبوية  واجلودة  التحديث  رهانات  مقدمهتا  ويف  التمنوي  املستوى  عىل  ناجع 

العملية واحلاكمة اجليدة، مث االخنراط يف جممتع املعرفة.

تؤطرها ثانيًا سياسة تربوية تستلهم مقوماهتا من معرفة معيقة بواقع اإلنسان واملجمتع 
املغريب. مبعىن السياسة القامئة عىل مقاييس التخطيط العيمل والتدبري العقالين لرحب رهان 
سد منابع اجلهل واألمية والبطالة بتحقيق العدل الرتبوي، وتعممي المتدرس ومالءمة التكوين 

مع سوق الشغل. 

وحتكمها ثالثًا فلسفة تعليمية مشبعة بروح التفكري العيمل املنتج، واليت يتقوى فهيا 
عىل  القادرة  الناجعة  الرتبية  مقومات  بامتالكهام  سواء،  حد  عىل  واملجمتع  اإلنسان  دور 
صياغة وجداننا، وتشكيل وعينا، وبناء كفاءاتنا وتطوير مهاراتنا، ومن مَثَّ حتقيق اندماجنا 

يف سريورة األلفية اجلديدة مبختلف رهاناهتا وحتدياهتا املعرفية والتكنولوجية.
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املقاالت

واقع الطفولة يف املدرسة

د. فتيحة شفيري
قسم اللغة العربية وآدابها، بودواو ـ جامعة بوقرة بومدراس

الجزائر

حيتل الطفل موقعًا مهاًم يف الدراسات النفسية، فهو أساس املجمتع، وصالح أو فساد 
هذا املجمتع متعلق هبذا الطرف املهم.

تقوم املدرسة مع األرسة بتكوين خشصية سلمية للطفل، بالتجشيع والدفع به قدمًا لألمام، 
لتكون النتيجة خلق ويع معريف، هذا الويع مرتبط أواًل بالسلوك املتبع، ومرتبط ثانيًا بتلك 

املعرفة املتدرجة املنتمظة، اليت تعمل عىل تمنية ذاكرة الطفل، وإثراء مداركه املتنوعة.

ُيمكالن  فهام   املدرسة،  جهود  عن  الطفل  خشصية  بناء  يف  األرسة  تنفصل  أال  ينبيغ 
بعضهام، ألن عالقهتام عالقة تالزمية، فلك طرف يستوجب حضور اآلخر، لكن هذا ال يتحقق 
دامئًا، فإما أن يليق األولياء باملسؤولية اكملة عىل املعمل، أو أن املعمل هُيمل دوره الريادي يف 
تكوين معريف جليل الغد، فُيعّنف وُيليغ وجود الطفل، لتكون النتيجة طفاًل انعزاليًا عنيفًا غري 
مهذب، لذا جَيب تنظمي أياٍم حتسيسية لألولياء، فيدخلون يف حوار بّناء مع املعمل ومسؤول 
املدرسة، وهذا املجهود سُيجنب كوارث نفسية، مُيكن أن هُتدد الطفل، وهُتدد املجمتع بعد ذلك. 

وجيد الطفل يف املدرسة جممتعًا آخر ُممكاًل لملجمتع األرسي األّول، ففيه ُينشئ عالقات 
بذلك  فتتطور  عائلته،  أفراد  مع  أسهسا  اليت  العالقات  تلك  عن  طبيعهتا  جديدة ختتلف يف 
خشصيته، ويمنو عقله، ويكتسب يف املقابل ماكنة ممتزية، وهذه النتاجئ تتحقق بفعل قابلية 
هذا الطفل ورغبته يف التفاعل اإلجيايب مع هذا احمليط »إن الطفل يف تفاعل اجمتايع مسمتر 
مع تلك البيئة، وهلذا فهو يكتسب مهنا املعايري والقمي وأمناط السلوك« )سلمي، 2011: 19(. 

ودخول الطفل هذا املجمتع اجلديد بداية من سن السادسة، جيعلنا نطرح اإلشاكلية اآلتية:

ما هو واقع الطفولة داخل هذه املؤسسة االجتماعية؟ وسنحاول اإلجابة عن هذه اإلشاكلية 
سنوات   من  اكتسبناها  اليت  املهنية  اخلربة  عىل  حتليلنا  يف  مستندين  اآليت،  العنرص  يف 

تعلمينا  باملدرسة االبتدائية احلكومية.

واقع الطفولة داخل املؤسسات االجتماعية )املدرسة أمنوذجًا(:  
النشاط واحليوية، يعكس من  باملدرسة بطاقة من  التحاقه  بداية  الطفل عادة مع  يمتزي 
خالهلا رغبته القوية يف تطوير خشصيته، وإبراز ذاته أمام معمله أّواًل مّث أمام رفاقه ثانيًا، 
فعىل املعمل استمثار هذه الطاقة إجيابيًا ال سلبيًا، بأن ُيجشع هذا الاكئن احليوي وُيوجهه 
معرفيًا  متوازنًا  يكون  الطفل  »إن  معقواًل،  معرفيًا  توازنًا  الطفل  هذا  لُيحقق  توجيه،  أحسن 
حيمنا ُتقدم له املواقف واخلربات اليت ُتالمئ املرحلة المنائية فيتعملها« )كركوش، 2010: 44(.

فإذا اكنت  الفرتة،  هذه  تأكيد عىل أمهية  باملدرسة،  الطفل  التحاق  بداية  وتركزينا عىل 
مل  وإذا  عهنا،  حتدثنا  اليت  اإلجيابية  النتاجئ  مع  يتواصل  أن  الطفل  هذا  يستطيع  موفقة 
يتجسد يف  أن  التوفيق ميكن  والالمعرفة، وهذا  الضياع  متاهة  الطفل  ُموفقة فسيدخل  تكن 
صور خمتلفة، كأن ُيقدم للطفل معارف تتجاوز سنواته الست الغّضة »وإن تعرض الطفل إىل 



108

العدد التاسع والستون واقع الطفولة يف املدرسةمجلة الطفولة العربية

خربات تتجاوز املرحلة المنائية، فإن ذلك يعمل عىل إخالل توازنه املعريف؛ ألنه يف هذه احلالة 
مهام بذلت من جمهودات، فإن الطفل يصعُب هيلع استيعاهبا، ألن مرحلته ال تحمس له بذلك« 

)كركوش، 2010: 44(.

وجند الكثري من أولياء األمور خيشون عىل أطفاهلم من هذه الفرتة حتديدًا، فيتساءلون هل 
أطفاهلم قادرون عىل التأقمل مع طريقة املعمل يف تقدمي معارفه؟ هل أطفاهلم قادرون أيضًا عىل 
االندماج مع أقراهنم؟ وهذه احلرية اليت تطبع أولياء األمور ال تعكس عدم ثقهتم يف صغارمه، 
وإمنا مردها خوفهم علهيم من عامل جديد جمهول بالنسبة إلهيم، بل من خالل حُماوراهتم مع 
املعمل ينقلون إليه هذه احلرية وتلك التساؤالت، وهنا يقوم املعمل بدوره اإلجيايب يف هتدئة 
روع أولياء األمور، وإبعادمه عن دائرة الشك واحلرية، بأن يؤكد هلم أن املدرسة يه أرسة 

الطفل الثانية. 

وجتدر اإلشارة إىل أن الطفل يف املدرسة ختتلف صورته، فهو ليس دامئًا صاحب احليوية 
والنشاط، بل قد يكون عكس ذلك، وهنا يظهر ما يمسيه عملاء النفس بالفوارق الفردية، اليت 
اخلصائص  من  الكثري  يف  يتشاهبون  البرش  أن  من  الرمغ  »وعىل  املعريف  التليق  يف  تؤثر 
والفروقات فميا  االختالفات  أيضًا  ذلك يتضمن  أّن  إال  والصفات من حيث منومه ومعدالته، 
بيهنم سواء يف الصفات البارزة، وكذلك يف الصفات األخرى غري البارزة اكلذاكء واالستيعاب 
والتخيل وغريها« )كركوش، 2010: 25(، فالطفل احليوي والنشيط يستطيع خلق عالقات مع 
أترابه، واألمثلة يف ذلك كثرية، فهو يستطيع اللعب معهم يف ألعاب يعرفها، أو يف ألعاب يعمل 
عىل خلقها معهم، إن هذا الطفل هبذا يؤكد حاجته إىل االنمتاء »إن الطفل بدوره ُيريد بناء 
هوية خشصية تكفل االنمتاء االجمتايع، وتمت هذه العملية من خالل سلسلة متاهيات، اليت 

تبدأ بالوالدين وأفراد األرسة، وتتوسع لتمشل املعملني واألتراب« )سلمي، 2011: 27(.

ويشعر املعمل هبذه احليوية، عندما يرى ذلك الطفل يف جتاوب مسمتر معه، ألّنه يتلىق 
املعرفة برسعة القرتانه باملَلكة اليت تساعد عىل االكتساب املعريف »وذلك أن احِلذق يف العمل 
)ابن  وقواعده«  مببادئه  اإلحاطة  يف  مَلكٍة  حبصول  هو  إمنا  هيلع  واالستيالء  فيه  والتفنن 
خلدون، 1998: 398(، وأفضل ما يقوم به املعمل مع هذه احلالة، تقدمي حمفزات، مثل بطاقات 
االستحسان اليت محتل مالحظة ممتاز أو جيد، أو منح جوائز معينة كالقصص، وقد الحظنا 
من خالل تجشيعنا ملثل هذا الطفل، أنه يزداد تقدمًا معرفيًا وسلوكيًا، وهذا ما أوصلناه إىل 
أولياء هذا الطفل، ليدركوا يف املقابل رضورة تفعيل دورمه أكرث، لملحافظة عىل هذا التطور 

املعريف والسلويك، بل، ولدفعه قدمًا.

وجند يف املقابل ذلك الطفل الذي مييل إىل االنعزال، وال يمتزي بالنشاط واحليوية، فهو ال 
يرغب يف االندماج مع أقرانه، فيبىق بعيدًا عهنم، ويتضح هذا مثاًل يف عدم رغبته يف مشاركة 
أترابه سلسلة األلعاب املعروفة واملبتكرة، مكا أنه مع املعمل يف القسم، ال يبذل جهدًا يف تليق 
العمل واملعرفة، ويظل بعيدًا عنه، فال رسعة يف اإلجابة، وال حل رسيع للمتارين املربجمة »وما 
مل حتصل هذه املََلكة مل يكِن احِلذق يف ذلك الفن املَُتناول حاصاًل« )ابن خلدون، 1998: 398(. 

وقد ملسنا مثل هذه احلالة، اليت اعتربناها حالة مرضية، فسعينا إىل معاجلهتا، باتباع 
اخلطوات اآلتية:

 السيع إىل احلديث مع هذا الطفل، ملعرفة سبب هذا الترصف السلويك.. 1
 إدماجه مع زمالئه يف األلعاب، أو نشاطات ثقافية أخرى مثل منحه دورًا يف املرسحيات . 2

اليت ُتعرض يف االحتفاالت املدرسية مثل يوم العمل.
التواصل املسمتر مع الوالدين، لوضعهام أمام احلالة احلرجة لطفلهام.. 3

وقد الحظنا من خالل اتباعنا هلذه اخلطوات، أن هذا الطفل قد ختىل تدرجييًا عن مسة 
االنعزال هذه، بل وحققنا نسبة طيبة يف هذا، خصوصًا عندما وجدنا مساعدة كبرية من قبل 
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األولياء، وهنا ُنشيد هبذا الدور؛ ألن األرسة هلا دور كبري يف توعية الطفل، ورسعة إنقاذه من  
هذه احلالة االستثنائية إن استطعنا قول ذلك، ونداؤنا هذا ساندنا فيه عملاء النفس، الذين 
استغاثوا مه أيضًا باألولياء،  ليلعبوا دورمه يف تدارك مواطن الَضعف عند أطفاهلم »حاول 
أن تعرف قدرات ابنك، وساعده عىل تمنية الَضعف لديه، وبعد ذلك تابعه أو حاسبه عىل ما 
لديه من مهارات وإماكنات، وال حُتاسبه عىل أشياء ال توجد لديه ُمقوماهتا« )رياض: 2010: 
11(. ومعايشتنا لواقع هذا الطفل املنعزل، الذي لديه قدرات البد من تطويرها، دفعنا الستخدام 
قبل  احلالة  لتدارك  نفسانيني،  أطباء  إىل  أطفاهلم  أخذ  األولياء عىل  وهو تجشيع  آخر،  حل 

استفحاهلا. 

مكا نلجأ إىل هذا احلل الطيب مع حالة أخرى من األطفال، أولئك الذين ال ميلكون القدرة 
مطلقًا عىل تليق العمل واملعرفة، ليس النعزاهلم مكا هو احلال مع الفئة سابقة الذكر، بل يه 
حالة يعجز املعمل عن معاجلهتا؛ ألن قدرات هذا الطفل حمدودة، ولتجنب الضغط هيلع، نوجهه 
هلذا احلل الناجع والناحج، لذا عىل املعمل وحىت األولياء عدم الضغط عىل هذا الطفل احملدود 
القدرة باإلتيان مبا ال يستطيع فعله، وهذا ما نصح به املعاجلون النفسانيون »حنتاج أن نتعمل 
اليت قتلت صاحهبا،  الدبة  أبناءنا طاقاهتم وحسب قدراهتم، حىت ال نكون مثل  كيف ُنلكف 

أرادت أن هتش عنه الذبابة فقتلته« )رياض، 2010: 12(.

طريقة  يف  اختالفًا  القدرات  احملدود  الطفل  وأولياء  املنعزل  الطفل  أولياء  مع  وجدنا 
التعامل مع فكرة الطبيب النفيس، فبعضهم تعاىط مع هذه الفكرة بقبول حسن، فتدارك حالة 
ابهنام باكرًا، أفضل من تركها تتعقد أكرث، وليك ال تكون النتيجة اكرثية أيضًا، أما البعض 
اآلخر فرفض مطلقًا فكرة أخذ طفلهم للطبيب النفساين، معتربين حالة ابهنم عادية، بل هناك 
أتوا فهم يلقون املسؤولية عىل املعمل،  وعند استدعائنا هلم، ال يأتون مطلقًا لملدرسة، وإذا 
ألنه حسهبم الوحيد الواجب هيلع حل املشلكة املستعصية، وميكن تقدمي ما سبق يف اجلدول 

التايل:

قدمنا فميا سبق الصورة األوىل لواقع الطفولة يف املدرسة اجلزائرية، بل هو واقع موجود 
حىت يف مدارس الدول العربية، لكن جيب تقدمي صورة ثانية هلذا الواقع، واليت تمتثل يف 

العنف املتفشي بشلك واحض يف هذا الفضاء التعليمي. 

يقوم البناء النفيس للطفل عىل عدة حاجات، من بيهنا الرعاية النفسية، اليت ينبيغ أن 
تتأسس يف املجمتع األّول )األرسة( لتتواصل وتتاكمل داخل املجمتع الثاين )املدرسة( »وجب 
عىل اآلباء احلرص لك احلرص عىل الصحة النفسية لألبناء وهذا بتوفري الرعاية الاكملة اليت 
تتجىل يف احلب والعطف واالهمتام والتقدير والرِب، ويه مشاعر أودعها هلل يف قلوب اآلباء 
املتعددة،  جتعل  النفسية بصورها  الرعاية  34(، ووجود هذه   :2011 )زيان،  باألبناء«  رمحة 
الثاين  الطفل يكتسب خشصية قوية، بفضلها يستطيع تأسيس عالقات جديدة يف حميطه 

)الرفاق واملدرسة(.

وقد ملسنا يف تالميذنا أحصاب النشاط واحليوية أثر هذه الرعاية النفسية فهيم، فنجدمه 
يف وفاق كبري مع أتراهبم، بل نسبة العداوة بيهنم وبني هؤالء الرفاق تاكد تكون ضئيلة جدًا، 
حتدياته  ملُجاهبة  عفويًا  يهنض  املعاىف  »والطفل  املعاىف  الطفل  صورة  ُيشلكون  هبذا  ومه 
والتغلب علهيا، وشغل مآزمه وتصفيهتا، وهو يفعل ذلك بشلك ياكد يكون ال واعيًا« )سلمي، 

الواقع

ردة فعل الويل
      حالة  احملدوديةحالة االنعزالحالة التفوق

              +   ++ردة الفعل اإلجيابية

              ++-ردة الفعل السلبية

              ++-الال رد
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2011: 28(، وكنا كثريًا ما ُنشيد هبذه الرعاية النفسية لألولياء، وننصحهم يف االسمترار يف 
منحها إىل آخر مرحلة طفولية يصل إلهيا صغريمه.

أيضًا موجودة يف  فهي  املعريف،  التليق  الفردية موجودة يف معلية  الفروق  وإذا اكنت 
فيقومون برسقة  العنف،  إىل  من مييل  فكنا جند مجموعة مهنم  لألطفال،  السلوكية  الثقافة 
أدوات أحد رفاقهم، أو يدخلون معهم يف رصاع بدين عنيف، واللجوء إىل الرضب يف هذه 
احلاالت اكن أمرًا مرفوضًا وغري مقبول من قبلنا، أو من قبل مراسمي الوزارة الوصية )وزارة 
الرتبية الوطنية(، واحلل الذي كّنا نلجأ إليه هو جذب هذا الطفل والتحاور معه، لندرك فعاًل 

حرمانه اللكي من الرعاية النفسية.

الثانية  والبّد يف هذه احلالة من تقدمي مثال يح عن ذلك، اكن يف أحد أقسامنا للسنة 
ابتدايئ، طفل يرسق أدوات رفاقه، فهو ال يتوقف يف أخذ هذه األدوات رسًا وعالنية، وعىل 
الرمغ من حماورتنا له للتقليل من حدة فعله العنيف، فإن األمر استفحل، واكن البّد لنا حيهنا 
من تدارك األمر مع الويل، فمل حيرض األب عىل الرمغ من حماولتنا املتكررة يف استدعائه، 
لتأيت األّم بعد طول انتظار، مقدمة لنا صورة ذلك الطفل يف األرسة، فاألب ال ينفك يرضبه 
رضبًا مربحًا بسبب ودون سبب، بل إن هذه األم عندما محتي طفلها من عنف زوجها تتلىق 

يه األخرى نصيهبا من املامرسة العنفية إن استطعنا القول.

وإذا سىع املعمل إىل توفري الرعاية النفسية للطفل، جفهده هذا لن يكيف، ألنه مكا قلنا 
سابقًا تظل األرسة يه أساس هذه الرعاية »ال حيق للوالدين حرمان األوالد من هذه املشاعر 
اليت تزيد من ثقة الطفل بالنفس والشعور باالنمتاء الفعيل ألرسته، ألن افتقاده إىل املشاعر 
سالفة الذكر تريم به إىل العزلة واالنطواء والغرية، وُتيمن يف نفسه مشاعر العنف والذنب 
أيامًا  ُننظم  كنا  نفسية،  كوارث  ولتجنب   ،)35-34  :2011 )زيان،  وألرسته«  لذاته  واالحتقار 
حتسيسية لألولياء مبعية مدير املؤسسة، وبالتعاون مع طبيب نفساين، فنقدم هلم نصاحئ عن 

كيفية التعامل مع حالة ابهنم العنيفة خاصة.

اكنت جلساتنا تلك معمتدة أيضًا عىل املعاجلة الدينية، فكنا نسوق هلم أمثلة عن قائد 
األمة الرسول دمحم هيلع الصالة والسالم، يف كيفية تعامله مع الطفل، ودليلنا عىل ذلك أن 
الرسول الكرمي اكن يتعامل برقة ولطف مع حفيَديه، فذات مرة رآه أحد الصحابة ُيقّبل حفيده 
احلسن فاستغرب، وقال له إنه، وعىل كرثة أوالده، ال ُيقبل أي أحد مهنم، فنظر إليه الرسول 
ىلص اهلل هيلع ملسو وقال »من ال يرمح ال ُيرمح« )رواه البخاري ومسمل وأبو داوود(، ومن 
التوصيات اليت كنا نقدمها هلم أيضًا، ما قاله اإلمام الغزايل رمحه اهلل »إن الصيب أمانة عند 
والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من لك نقش وصورة، وهو قابل للك ما 

ُينقش فيه، ومائل إىل لك ما مُيال به إليه« نقاًل عن )زيان، 2011: 36-35(.

التحاور هبدوء، ألن فتح باب احلوار مع  الطفل  املقدمة هلم أيضًا تعلمي  النصاحئ  ومن 
هذا الاكئن األسايس رضوري منذ الصغر، وانهتاج هذا األسلوب من شأنه إبعاد الطفل عن 
أي احنراف نفيس »وجب عىل اآلباء االعمتاد عىل أسلوب احلوار مع األبناء حىت جُينبومه 

الوقوع يف أزمات نفسية يستحيل أو يصعب حلها فميا بعد« نقاًل عن )زيان، 2011: 37(.

وواقع املدارس اجلزائرية ليس متشاهبًا لكه، فنجد بعض هذه الفضاءات ال تعتد بعامل 
الطفل الداخيل، الذي حيتاج للرعاية واالهمتام، فال توفر له بذلك طبيبًا ُمعاجلًا، بل تليغ أي 
اهمتام بانعزالية الطفل أو عنفه، فهناك من املعملني ساحمهم هلل من مُيارسون مه أنفهسم 
سياسة اإلبعاد والتعنيف، لذا عىل هذا املريب االطالع عىل أحدث تقنيات املعاجلة النفسية 
للطفل، ألن هذا االطالع  املسمتر يعين حرص هذا املريب الشديد يف محاية متعمله »عزيزي 
املريب مع تعدد وسائل الرتبية، أصبح لزامًا عليك أن تكون حريصًا لك احلرص عىل من ُتريب، 
وأن تسىع دامئًا ملعرفة لك ما هو جديد وُمفيد ألداء مهمتك« )رياض، 2010: 25(، إننا هبذا 

أمام صورتني لملعمل:
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الصورة األولى: احلرص عىل الرعاية النفسية، لتكون النتيجة خلقًا ووعيًا معرفيًا.

الصورة الثانية: عدم احلرص عىل الرعاية النفسية، والنتيجة تغييب الويع املعريف. 

ليستطيع املعمل يف الصورة األوىل القيام بواجبه، جيب توفري جو ُمناسب للعمل، فتقليل 
الربناجم املُكّثف الذي أثقل املعمّل والطفل من شأنه فتح الباب عىل مرصاعيه أمام هذا املريب 
ملامرسة ثقافة العطاء النفيس، مكا أن مساعدة األرسة لطفلها يف الدخول بثقة إىل عامل جديد، 
ما  هبذا  لتتأسس  واالجمتاعية،  واللغوية  السلوكية  الطفل  قدرات  تمنية  إىل  املعمّل  سيدفع 
ُيمسى بالتربية الفّعالة »والرتبية الفّعالة يه تلك الرتبية اليت تحمس لنا بإرشاد وتوجيه 
األبناء حنو ما هو أفضل هلم، وما يقودمه إىل النجاح الدنيوي واأُلخروي« )زيان، 2011: 37(.

مجالياهتا  يف  الثانية  للصورة  قوي  استحضار  هو  وتعنيفه،  عزله  من  الطفل  ومتكني 
السلبية، فال مُيكن إصالح الطفل إذا حرضت هذه الصورة »وإذا اكنت املدرسة حُمفزًا لملنافسة 
اإلجيابية اليت تؤدي إىل النجاح، فقد تتحول يف بعض احلاالت إىل مصدر إحباط وإزعاج 
وتوتر وعدوان، إذا مل ُتوفر للتمليذ الرشوط الالزمة لالندماج والتوافق النفيس واملدريس« 
)زيان، 2011: 53(، ومهام يكن من أمر فالطفل أمانة يف عنق املعمل واألرسة، جيب عدم تضييعه.

خامتة: 

ية، فيسىع املريب يف املدرسة إىل  يبىق الطفل هو دامئًا أساس العملية التعلميية التعمُلِ
تفعيل دور الطفل فهيا، فيدفعه لتشكيل الويع املعريف دفعًا إجيابيًا منمظًا ال تعنيف فيه، وهذا 

التفعيل لن يتحقق لكية دون مساعدة األرسة، هذه اخللية األساسية لملجمتع.

وإذا الحظ املعمل أن تمليذه ال يستطيع التأقمل مع رفاقه باملدرسة، هيلع عدم جتاوز هذه 
احلالة، فيسىع ملعاجلة األمر مبعية مدير املدرسة، والطبيب النفيس، بل وجيب وضع األرسة 

أمام الصورة لتدارك األمر قبل استفحاله.

وجيب جتنب التعنيف اجلسدي واللفظي مع الطفل؛ ألن ممارسة هذا التعنيف من شأنه 
التأثري فيه تأثريًا سلبيًا ال عالج له، فهذا الاكئن حسب عملاء النفس صفحة بيضاء، إذا ُخط 
فهيا الرعاية واالهمتام فسيجين املعمل واألرسة مثارًا يانعة، وإذا ُخط فهيا التدمري النفيس 

املسمتر، فهذا يعين جين مثار شوكية أشد مرارة من العلقم.
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تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ 
والذي  املوسمية،  العلمية  الدراسات  مشروع  في  للمشاركة  البحثية  اخلطط  ومتويل  باستقبال 
القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها  الباحثني  يهدف لتشجيع 

وفقاً للقواعد التالية:

أولوية  وتعطى  العربية،  بالطفولة  متعلقة  مشكلة  الدراسة  موضوع  يعالج  أن  يجب   
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.

الدراسة  لصفحات  األعلى  احلد  يكون  بأن  التقيد  مع  أمبريقية،  الدراسة  تكون  أن  يجب   ˚
خمسني صفحة فقط.

مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريa املوافقة عليها.    ˚
شروط  وفق  للتحكيم  اخلطة  هذه  وتخضع  للدراسة،  تفصيلية  خطة  الباحث  يقدم     ˚

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.  ̊
قبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق  Ôال ت   ˚

نشرها.
حتظى  ال  التي  املشروعات  بإعادة  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  اجلمعية  تلتزم  ال    ˚

باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.    ˚

الباحث  مع  توقع  إقرارها  وعند  املالية،  والتكاليف  البحث  خطة  بدراسة  اجلمعية  تقوم     ˚
عقداً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.

الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم  النشر  تكون حقوق     ˚
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
تلفون: 24748250 / 24748479

فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw   :اإللكتروني   البريد 

دعوة إلى الباح�ني العرب
 للمشاركة في املرحلة ال�ال�ة

Õمبار„ العبد الله املبار„ الصبا Ÿمن مشرو
للدراسات العلمية املوسمية
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 أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

يــوم  صبــاح  مــن  العــارشة  يف   *
الســبت املوافــق 2016/10/29، مت اللقــاء بــني 
الدكتــور/ حســن اإلبراهــمي والســيدة/ آين 
رومانــو ـ مديــرة القســم الــدويل لملدرســة 
العامليــة األمريكيــة يف واليــة يوتــا األمريكيــة، 
وذلــك  رومانــو،  نيكــوالس  زوجهــا  برفقــة 
للتعــرف علهيــم وعــىل خططهــم املســتقبلية، 
وتبــادل املشــورة والتعــاون. وقــد اكن اللقــاء 
مــن  العيــى،  عيــى  الســيد/  حبضــور 
أصدقــاء امجلعيــة.  ومــن مَثَّ  أحــال الدكتــور 

ـ إىل الســيدة/ هند  ـــ الكتيــب اخلــاص باملدرســة العامليــة األمريكيةـ  حســن اإلبراهــمي املوضــوعـ 
أمحــد النقيــب ــــ رئيســة جملــس إدارة مدرســة دمســان ثنائيــة اللغــة، وذلــك للنظــر يف مــدى 

إماكنيــة التواصــل وتبــادل املشــورة معهــم.

ــاين  ــه الث ــة( اجمتاع ــة )مشع ــة الرتبوي ــات العربي ــاء شــبكة املعلوم ــس أمن ــد جمل عق    *
لعــام 2016 يف التاســعة والنصــف مــن صبــاح يــوم الســبت 12 نومفــرب/ ترشيــن الثــاين 

ــريوت. ــة يف ب ــة الرياضي ــيمي باملدين ــكو اإلقل ــب اليونس 2016 يف مكت
بــدأت جلســة االجمتــاع األوىل بلكمــة للدكتــور حســن اإلبراهــمي ـ رئيــس جملــس   
األمنــاء، مث مت إقــرار جــدول األمعــال، واملصادقــة عــىل حمــرض االجمتــاع الســابق ملجلــس أمناء 
)مشعــة( 2016/1 املنعقــد يف 19 مــارس 2016، ومتابعــة توصياتــه، وأخــريًا معــل )مشعــة(.

ويف جلســة االجمتــاع الثانيــة، مت مناقشــة الــدمع املــايل لـــ )مشعــة( لعــام 2017،   
أخــرى. وأمــور  جــدد،  أعضــاء  واســتقطاب 

فــاز الدكتــور عــىل عاشــور اجلعفــر ـ مديــر حتريــر جملــة    *
الطفولــة العربيــة، وعضــو اهليئــة االستشــارية يف امجلعيــة 
ــة التجشيعيــة  ــة العربيــة جبائــزة الدول الكويتيــة لتقــدم الطفول
لعــام 2016 املقدمــة مــن املجلس الوطين للثقافــة والفنون واآلداب 
يف جمــال الرتبيــة عــن كتابــه الصــادر عــام 2016 بعنــوان: أدب 
ــة  ــة الكويتي ــالف. وامجلعي ــوع واالخت ــال والسياســة: التن األطف
لتقــدم الطفولــة العربيــة هتنــئ الدكتــور عــيل عاشــور عــىل فــوزه 

هبــذه اجلائــزة، وتمتــىن لــه املزيــد مــن النجــاح والتقــدم. 
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اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children

البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office

احلساب بالدينار الكويتي
A/C No.:  0396922100414012 Swift Code: COMBKWKW

IBAN:  KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
احلساب بالدوالر األمريكي

A/C No.:  0396922100840013  Swift Code: COMBKWKW
IBAN:  KW66 COMB 0000 0103 9692 2100 8400 13
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