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  امللدص: 

اإلبداعي من خبلل استراتيجيات وطرق التدريس التى تدعم تسميُط الضوءعمى التعميم      
فى أحد مجاالت برنامج جامعة الطفل التى تؤدى إلى تقدم   فى التعميم غير الرسمى،  الرفاىة

مداخل التعميم فى مصر، وتوظيفيا فى برنامج جامعة الطفل بالسويس، حيث ييدف البحُث 
)جامعة  0202ى التعميم اإلبداعى غير الرسمى إلى تصميم برنامٍج تدريبى لتحقيق الرفاىة ف

 الطفل بالسويس كنموذج(.

 جامعة الطفل.-التعميم االبداعى-الكممات المفتاحية : الرفاىة

Design of a Training Programme to Achieve Welfare in Unofficial 

Creative Education 2030 (Child University in Suez, as a model)  

 Dr. Reham Hussein Salama Abu-Zeid  

Assistant professor of curriculums & teaching methods of artistic education 

Faculty of Education, Suez University and person in charge of its Child 

University 

Summary 
The research high-lights the creative education through teaching 

strategies and methods that enhance welfare in unofficial education in one of 

the Child University domains leading to the advancement of education 

approaches and accesses in Egypt and employing them within the programme 

of the Child University in Suez. 

The target of the research is to seek a design of a training programme 

aiming at achieving welfare in unofficial education – 2030 (the Child 

University in Suez, as a model).  
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      :مقدمة 

يواجو العالم تغيرات كبيرة فى مجاالت شتَّى سيَّما فى مجال طرائق واستراتيجيات 
التدريس، والتى قد تمثَّمت فى تطور تقنيات التعمم المتأثرة بالكم المعرفى والبحث العممى 

 والرفاىة لمطفل .

مفاىيم ومفيوم الرفاىة أنيا "حالٌة من السعادة أو الصحة أو الرخاء؛ وتندرج تحتيا 
الخير،   ( والثراء،7، ص0209متعددة مثل رفع قيمة الحياة" )سرية عبدالرزاق وآخرون 

الرخاء، النجاح، النعيم والسعادة والفرح، التميز، الفائدة، الكسب، القناعة، اإلشباع واألداء 
، بتصرف، 0209الجيد خاصة فيما يتعمق بالسعادة أو بالنجاح )سرية عبدالرزاق وآخرون 

. كما أنيا تشمل نوعيَة الحياة بمافى ذلك الصحة والمشاركة المدنية والروابط (00ص
  االجتماعية والتعميم واألمن والرضا بالحياه والبيئو.

وبتعريٍف إجرائى لمباحثة، فإن الرفاىة ىى شعور الطفل بتحقيق ذاتو وأدؤه الجيد 
تسبو ورغبتو فى التعمم وتميزه ودعمو لمجتمعو بمايحقق النجاح والفرح والفخر بما اك

  المستمر.
وترتَّب عمى ذلك ظيور نظريات تعميم وتعمم حديثة أدت بدورىا إلى تغيراٍت جوىرية فى 
أساليب التعميم والتعمم بالمناىج التعميمية وطرق تطبيقيا، وتأىيل قدرات الطفل ودوره لمجابية 

عبٌء كبير وخاصة أن  التحديات المعاصرة، فأصبح يقع عمى عاتق المؤسسات التعميمية
دارتيا بفاعمية بمايحقق األىداف  التعميم ىو السبيل اإليجابى الوحيد لمسايرة تمك التغيرات وا 

  والغايات المنشودة، وىو من األىداف الرئيسة لبرنامج جامعة الطفل.
فجامعة الطفل "ُتعدُّ مشروعًا تعميميًا ينتشر بأنحاء العالم"، ييدف إلى تنمية فرص 

عطاء األطفال فرصة لمحصول عمى خبرات متنوعة بعيدًا عن ساعات التعم م غير التقميدية، وا 
، ٔرشٔيذ انطالة ( Management T. C.U. of Kelsi, 2015 P.1الدراسة التقميدية )

خبرات ممن ىم ذوخبرة أكثر منيم مثل األساتذة الجامعيين لموصول بيم إلى أقصى ثًجًٕػخ 
قومية لؤلطفال، تشجعيم   كما أنيا منحةٌ   (.MacBeath,2007p54قدر من إمكانياتيم )

عمى التعمم في جو من المتعة والمرح، عن طريق ممارسة بعض األنشطة التعميمية المثيرة 
ومن ىنا ُتعتبر جامعة الطفل الطريقة المثمى لتشجيع األطفال عمى   والممتعة، وغير التقميدية.

ليتعمموا ميارات جديدة، ويقوموا بتنمية اىتماماتيم في االندماج في أداء األنشطة اإليجابية 
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 Lisa Neville2015)  ذات الوقت، کما تساعدىم عمى ثقتيم بأنفسيم، واکتشاف مواىبيم
p.1،)   باإلضافة إلى تعزيز حب العمم والتعمم، األمر الذي يساعد صغار المتعممين عمى

 Management Team of)    اتيم، وتحقيق کافة اىتماماتيمالوصول إلى أقصى قدر 
Children’s University of Kelsi، Op.Cit ،0P.) 

ومن ثمَّ فإن طرائق واستراتيجيات التدريس تعد محورا رئيسيا فى التعميم اإلبداعى، 
ومايتطمبو ذلك من البحث المستمر والدؤوب لتحسينيا وتطويرىا، بما يساعد الطفل فى عممية 

  األىداف المرجوة منيا.التعمم ذاتيا وتحقيق 
فيؤكد خبراء التربية عامة والمناىج وطرق التدريس خاصة، عمى أىمية إعمال العقل، 
حيث أن طرق واستراتيجيات التدريس ىى نقطة االنطبلق لممعمم بالعممية التعميمية، والتى 

ضمع الثالث تتضمن التربية الفنية بمداخميا ومياراتيا واستراتيجياتيا والتى تمثل جميعيا ال
،بتصرف، 0229لتطوير التعميم والتى تتحقق باالستراتيجيات المعاصرة. وتؤكد )فايزة أحمد،

( أنو ينبغى اتباع أساليب واستراتيجيات تدريسية معاصرة لبلنتقال بالتعميم من 022ص
رة الصورة التقميدية إلى الصورة الحديثة، بيدف االرتقاء بالتفكير وتنظيم أفكار التبلميذ بصو 

عممية لممحتوى األكاديمى، وتجعل المتعمم إيجابيا ليصبح مشاركا من خبلل المناقشات 
، 0200الجماعية واتخاذ القرارات لموصول لحل المشكبلت. وأكَّد عمى ذلك )القحفة

( تعريفًا لميارات التدريس اإلبداعي بأنيا: السموكيات التدريسية اإلبداعية التي 022099ص
ية تميزه في األداء التدريسي، وتتمثل في "الطبلقة ، المرونة، األصالة، يكتسبيا المعمم بغ

 0200الحساسية لممشكبلت ، حب االستطبلع". وتؤكد دراستا كل من دعاء صبرى 
أن اإلبداع مجموعٌة من الميارات التى يمكن تعمميا   JessicaHoffman2017 و

حات باستخدام فنون بصرية، وأنو يمكن تنميتيا من خبلل اس تراتيجيات جديدة تركز عمى ُموضِّ
 بصرية ووسائل وأنشطة تعميمية.

إجرائيا بأنو مجموعة من   التعميم اإلبداعى والذى تعرِّفو الباحثو  ويتبنَّى البحث الحالى 
تقان وبتخطيط أثناء  االستراتيجيات المعاصرة التي يمتمكيا المعمم ويتمكن من ممارستيا بدقو وا 

عو الطفل وترتيب مستويات التفكير العميا ومعايير المعرفو، ويمكن أن ممارسة برنامج جام
نتاج أفكار   بالعالم الخارجى أو اكتشاف عبلقات جديدة  ترتبط تتسم بالجدة والمرونة وا 
والذى يتم من خبلل االستراتيجيات المعاصرة التى يمكن أن تنمِّى القدرات اإلبداعية  ة,مبتكر
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ض االستراتيجيات التى تؤدى إلى التعميم اإلبداعى دون التعمق . وبذلك فسوف نستعر لمطفل
التي تجعل   فى بحره الواسع، وحيث أن اإلبداع البد ان ينمو في ظروف وعوامل من الرفاىة

شباع حاجاتو من حب   الُمبدع يستمع لمعممو وأقرانو، وتزيد من فعالية االكتشاف وا 
نفس والتعمم المستمر. وقد أشار )جابر عبد االستطبلع والبحث عن الحقيقو والصدق مع ال

( إلى أن متطمبات القرن الحادي والعشرين "تؤكد عمى مساعدة 097، ص 0222الحميد
المتعممين عمى االبتكار، وىذا يستمزم إعداد معمم مبدع. فبلبد من تخريج معمم يمتمك ميارات 

وخاصة "أن كل األطفال يولدون  التعميم اإلبداعى، ولكى نحدث نقمًة نوعية في النظم التربويو
، 0209بطاقات إبداعية، وتزداد تمك الطاقات إذا تمت رعايتيا واالىتمام بيا" )ىبة سرور

ومن أىم ىذه اال حتياجات   (، وىو من أىم أىداف جامعة الطفل بشكل خاص.058ص
كل طفل الحُق التربويو استخدام استراتيجيات تؤدى إلى التعميم اإلبداعى، وكمردود لفكرة "أن ل

 في مستوى متميز من التعميم ".
وبمراجعة أىداف تدريس برنامج جامعة الطفل، يتضح أنيا تتضمن التطورات المتبلحقو 
في كافو المجاالت العممية والحياتية، وما ترتب عمى ذلك من ظيور نظريات تعميم وتعمم 

ميو وتطبيقيا وتأىيل الطفل جديدة حديثة أدت بدورىا إلى تغيرات جوىرية في المناىج التعمي
وقدراتو ودوره في مواجيو التحديات المعاصرة، فأصبح يقع عمى عاتق المؤسسات 

في   مسئوليٌة كبيره تجاه تأىيل المعمم كى يساير ويواكب التطورات المتبلحقة  التعميمية
وتطويرىا   التعميم اإلبداعي. ومن َثم ينبغي البحث المستمر والتجاوب لتحسين تمك المؤسسات

بما يساعد في عمميو التعميم ذاتيا وتحقيق األىداف المرجوة منيا، وفي الوقت ذاتو 
واكتساب المعارف والميارات والقيم   يساعدالمعممين عمى مواجية التطورات العممية المستمرة

 البلزمة لكي يصبح األطفال عمماء فاعمين في مجتمعاتيم وواجباتيم اليومية.
بمراجعو أىداف تدريس برنامج جامعو الطفل، يتضح أنياتيتم بميارات التفكير و  

اإلبداعى لؤلطفال، وذلك ألن البرنامج بطبيعتو وبما يتضمنو من أنشطٍة متنوعة 
يتيح الفرص الكافية لمطفل إلعمال عقمو في مجاالت متعددة، مثل: الطاقة الحيوية   ومتعددة

اإلنسان باإلنسانيات، وعموم الكواكب بالفمك، وظواىر الكون  والمتجددة بمجال الطاقة، وحقوق
المختمفو والتنوع الحيوي لمابو من عممي النبات والحيوان، والتصميم بالفنون، والمصرى 
القديم بالمصريات، ومبلحظو اختبلف كل مجاٍل عن اآلخر والقيام بعمميات التحميل واالستنتاج 
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مما ينمِّي لديو القدرات المعرفية   ر الفمكية والجغرافية،بل والتنبؤ العممي لمستقبل الظواى
الباحثة التعميم فقد تخيَّرت   والتفكير المنطقى والعممى السميم. ولتحقيق ىذه األىداف،

اإلبداعي من خبلل استراتيجيات وطرق التدريس التى تدعم الرفاىة فى التعميم غير الرسمى 
فى ىذا التعميم الموازى )غير الرسمى( من خبلل  ، حيث األطفالبرنامج جامعة الطفل  فى

مفيوم الرفاىة والتى تساعدىم عمى االلتزام وكذا استخدام العروض التقديمية ومحركات البحث 
لممواقع التعميمية والداتاشو، لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعي من خبلل استراتيجيات 

مى نظرية )الحواس الست( لدانيال بنك، والتى لتنمية ميارات التفكير التي تعتمد ع  معاصرة
إعداد جيٍل   ومايترتب عمى ذلك من ضرورة  اعتمدت عمى ميارات القرن الحادى والعشرين،

وتجدر اإلشارُة إلى   من شأنو أن يصنع مستقببل متقدما فى كافة المجاالت العممية والعممية.
يس، قد أكَّدوا عمى أىمية التعميم أن خبراء التربية، وخاصة خبراء المناىج وطرق التدر 

ُز تحقيق أىداف تربويو أكثر عمقا وتقدًما فى مستواىا، وىو  اإلبداعى واالىتمام بو، إذ أنو يعزِّ
 األمر الذى يتطمب جيدا فكريا كبيرا، بما يؤدى إلى الرفاىة فى تحقيق التعميم اإلبداعى.

 مشكلة البخح:

 ليين:تحددت مشكمة البحث في التساؤلين التا 

 ىل يمكن تصميُم برنامٍج تدريبى لتحقيق الرفاىة فى التعميم إالبداعى غير الرسمى؟ .0
 ىل يمكن تصميم برنامج تدريبى فى مجال اإلنسانيات، كأحد برامج جامعة الطفل بالسويس؟ .0

 أٍداف البخح :

بأحد  0202تدريبى لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى   تصميم برنامج .0
 مجاالت )جامعة الطفل بالسويس كنموذج( خاص بالمدربين والقائمين عميو.

إكساب األطفال بعض الميارات اليامة حيث أنيا من العوامل التى تؤدى لرفاىة الطفل ليصبح  .0
  مبدعا.

 تصميم مصفوفٍة ألحد مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات(. .0
 فرضا البخح :

 0202لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى تدريبى  تصميُم برنامج  يمكن .0
 )جامعة الطفل بالسويس كنموذج(.

 يمكن تصميم مصفوفٍة ألحد مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات(. .0
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  أٍنٔة البخح : 

 ترسيُخ التعاون بين المؤسسات التربوية والتعميمية. .0
ية إيجابية بالتواصل بين نوعيات متعددة توظيُف اإلطار المفاىيمى لمفن واتجاىاتو لخمق رؤ  .0

 من التعمم أو المناىج التعميمية.
قد يفيد ىذا البحُث فى تطوير طرق لتدريس بالمناىج بشكل عام، ومنيج جامعة الطفل بشكل  .0

 خاص، لتحقيق الرفاىة والتنمية المستدامة.
 حدّد البخح:

وحدود عمرية:   (.022طبلب جامعة الطفل بالسويس )عيِّنة الدراسة   حدودبشرية:
  وحدود مكانية: السويس.  عاما مقسمين إلى ثبلث فئات عمرية. 05:9

المشاركة  -إكساب األطفال بعض الميارات اليامةكنشر ثقافة الروابط االجتماعية 
اقتراحيم   –الثقة بالنفس  -الرضا –تبادل الخبرات   -القدرة عمى التفكير المنطقى –المدنية 

 المجتمع المحيط التى تؤدى لرفاىة االطفل.لحمول مشكبلت 

 ميَج االبخح:

يتبع البحث المنيَج الوصفى فى تحميل ىيكل برنامج جامعة الطفل وعبلقتو بالرفاىة،  
   والمنيج التحميمى فى تصميم مصفوفة البرنامج التدريبى المقترحة.

 أدّات البخح :

صبلحية بنود مصفوفة الدليل التدريبى رأى المحكمين حول مدى   تصميُم استبيان الستطبلع  .0
)جامعة الطفل بجامعة السويس  0202لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى

 كنموذج(.
مستمدة من   تصميم مصفوفة لمجال من مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات(  .0

 مصفوفة "برنت ويمسون" ألىداف التربية الفنية.
 مصطلح البخح:

حالٌة من السعادة أو الصحة أو الرخاء؛ وتندرج تحتيا مفاىيم متعددة مثل  :الرفاىة
 رفع قيمة الحياة 
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استراتيجيات وطرق التدريس التى تدعم الرفاىة فى التعميم  :توظيفم االبداعي يالتعم
 .برنامج جامعة الطفل  غير الرسمى فى

التعميم الموازى لمتعميم المدرسي،  التعميم غير الرسمى: وتعرِّفو الباحثة إجرائيا بأنو
فى أيام السبت من كل أسبوع الذى اليوجد بو يوم دراسي   حيث يكون الحضور لمقر الجامعة

آخر العام(، وذلك حسب الجدول  –أثناء الفترة الدراسية، أو باألجازات الرسمية )نصف العام 
 المعمن مسبقا لمحضور.

بالشراكة بين الجامعات المصرية بتوفير كوادر :برنامج تعميمى غير رسمى جامعة الطفل
 واماكن لمتدريس وبين اكاديمية البحث العممى من حيث التمويل والمنيجية بمجاالت محددة

 . لتخريج عالم المستقبل وىدفو تبسيط العموم  
  إجراءات البخح:

  أّال: اإلطار اليظرى للبخح:

   ويشتمل عمى محورين أساسيين كالتالى: 

 األّل: الرفاِ للطفل يف إطار مستقبل التعلٔه ّاملَارات بربىامج جامعة الطفل: احملْر

قد تظير تفسيراٌت عديدة فى العالم الواقعى تساعد عمى التمكين المؤسسى، مثل خمق 
قامة روابط بين تجارب  بيئٍة تعميمية مخصصة تدعم وتحفز كل طفل عمى تنمية َشَغفو، وا 

وتصميم مشاريع وابتكارات وعمميات التعمم الخاصة بيم بالتعاون مع وفرص التعميم المختمفة، 
 بعضيم البعض.

تاريخية سريعة عن الرفاه، نجد أنيا مصطمح قديم قدم األزل. فقدعالج   وبنبذة
الفيمسوف أرسطو موضوع رفاه اإلنسان في الفكر الغربي، وظمت آراؤه حية حتى يومنا 

بأنو الحياة الكاممة   (eudaimonia  )أو اليودايمونيافيعرِّف أرسطو مفيوم الرفاه   ىذا.
نما ىي ُسمٌو أو  لمنشاط الفاضل. فالفضيمة عند أرسطو ليست مجرد فضيمٍة أخبلقية ، وا 

نما يشمل أيضا   امتياز إنساني، ال يقتصر فقط عمى الفضائل المعروفة كالعدل والشجاعة، وا 
َرف والحفاظ عمى كرامتك )ىيبرون موىبة الكبلم واالرتجال وقول الدعابات والطُّ 

وأداء كل ما ىو   واليودايمونيا ىى القدرة عمى فعل كل ما تستطيع، (.008،ص0206دانيال
كامن فيك. وتتمخص فكرة اليودايمونيا فى العيش بطريقٍة تتيح لك اإلفادة من إمكاناتك 
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لحقيقية التي فتظير عمى صورتك ا  جميعيا، بحيث تصل إلى حالٍة من السعادة والمتعة،
 (.008بتصرف،ص0206ُجبمت عمييا )ىيبرون دانيال 

وقد ظير اىتماٌم متزايد بالرفاىة في السنوات األخيرة، وتم التركيز عمى األداء اإليجابي 
األمثل. وناقش الباحثون الرفاىة من حيث الحياة الجيدة، وأن كل فرد يجاىد ويعمل بكامل 

في صحتو من جميع جوانبيا )   ة، ولديو ثقةٌ طاقتو ليصبح شخصا منفتحا عمى الخبر 
نشر كتابو عن االزدىار ذاكرا  ۳۱۲۲إال أن سميمان   (.000، ص0209سميجمان ، 

"عناصر الرفاىة ىي مجموعة من لبنات الحياة المزدىرة، تتمثل في العاطفة اإليجابية،   أن
وفى ذات   (.Dodgep 2012, p 222:23والمشاركة، والعبلقات، والمعنى، واإلنجاز" ) 

، 0209وقد أشارت منال الحمبلوى  .Diener 2008  &Lucas, p795المعنى أشار ))
إلى أن الرفاىة "أشبو بمظمٍة واسعة وبناء يشمل مشاعر الفرد وتصوراتو لمحياه  040ص

بشكل عام. ويندرج تحتيا الرفاه الوجدانى والنفسي واالجتماعى والبدنى والعقمى" 
(Morgan&Luthans,2014p18o:188. )   كما أكد  L.W.Ssummer  أن "الرفاىة

  (.005بتصرف، ص0206سعادة أصيمة" )ىيبرون دانيال 
فيناك حاجٌة ماسة الى مصادر جديدة لتنمية أكثر شمولية واستدامة، مما يمكِّن  

ودعم قدرة   لممشكبلت االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  لتقديم حمول مبتكرة أكثر حيوية
الطفل عمى تحقيق مستويات معيشية أعمى. فالحاجة إلى تأصيل تدريس مجاالت 

تعتبر األكثر فاعمية لمتفكير اإلبداعى وحل المشكبلت التى يقابميا الطفل فى مرحمة   الفنون
ذلك أن عمميات البحث والتجريب   التعميم قبل الجامعى، وأثناء عمل التجربة الفنية أوالعممية.

مع المعمومات عن الفكرة أو الموضوع والخامة، ومناقشتيا مع األقران من فى الخامات، وج
خبلل التواصل االجتماعى والبحث الرقمى، ُيكِسب الطفل الكثيرمن الميارات واكتشاف الحمول، 

 باإلضافة إلى ميارة العمل فى فريق.

مل مع يساعد األطفال عمى التفكير فى أنفسيم والع  فالتعامل مع التغيير والتنوع 
أقرانيم عمى قدر من المساواة، مما يتطمب منيم حموال إبداعية لحل المشكبلت والقدرة عمى 
النظر فى العواقب المستقبمية لتصرفاتيم، وتقييم المخاطر وتقدير ذاتيم، وقبول المساءلة عن 

ى نواتج عمميم، ممايشير إلى الشعور بالمسئولية والنُّضج األخبلقى والفكرى، حيث يمكن أل
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طفٍل التفكير فى أفعالو وتقييميا فى ضوء تجاربو وأىدافو الشخصية والمجتمعية وماتم تعممو 
 من صواب أو خطا.

يمكن تطويُر الميارات باستخدام عممية متسمسمة من التفكير والتوقع والعمل.  كما
ن ااتخاذ القرار  واالختيار فالممارسة الفعَّالة تنمِّى االقدرة عمى اتخاذ مواقف حاسمة. وا 

والتصرف دون اتباع ماىو معروٌف أو ُمفترض من مسمَّمات، والنظر إلى المواقف من وجيات 
نظر أخرى مختمفة، يحفُِّز من تصاعدالميارات المعرفية، مثل التفكير التحميمى أو النقدى، 
لمتنبوء بما قد يكون مطموبا فى المستقبل، أو كيف لئلجراءات المتخذة اليوم أن يكون 

ن التأمل والترقب ىما مقدمة إلجراءات تنمى اإلحساس لي اعواقب عمى المستقبل. وا 
 بالمسئولية.

،ص، بتصرف( إلى أن إطار 0209كما تشير دراسة )سريو عبدالرازق وآخرون   
مفيوٌم معقد من المعارف والميارات والمواقف والقيم، من خبلل  - OECD   0202التعمم 

مل، من أجل تطوير الميارات البلزمة لممشاركة العالمية، لضمان عممية التفكير والتوقع والع
مع ترجمة   OECD -0202أن يكون إطار التعمم الجديد قاببل لمتنفيذ كعمل مؤسسي 

الميارات التحويمية والمفاىيم الرئيسية األخرى إلى مجموعة محددة من المفاىيم )مثل اإلبداع 
 من المعممين واإلدارة من التعاون(، حتى يتمكن كٌل والتفكير النقدى والمسئولية والمرونة و 

 دمجيا بشكل أفضل فى المناىج الدراسية.

ن الرفاه عمى المستوى العام ىى نتيجٌة إيجابية ذات مغزى ) لئلنسان فى العديد    وا 
من قطاعات المجتمع، ألنيا توضح كيف يدرك اإلنسان أن حياتو تسير عمى مايرام ويتمتع 

. ولدمج الطفل بالمناىج 00الجيدة األساسية لمرفاه كاإلسكان والتوظيف( ص بظروف المعيشة
الدراسية، البد من خمق بيئٍة تعميمية بيا نوع من الرفاىة البلزمة حتى تضمن مستوى مميزا 

 من استراتيجيات حديثة تحقق أىداف برنامج جامعة الطفل.

 –لى: الميارات ( إ00، ص 0209وتنقسم الرفاىة كما أشارت )سرية وآخرون 
 التحديات:

وىى القدراُت التى تمكِّن من مواجية تحديات الحياة وبنجاح، وىى تشمل:   الميارات:
 -الذكاء االعاطفى واالستقرار –القدرةعمى التواصل مع النفس واآلخرين  –التجربة الحياتية 
 أو األكاديمية. الميارات اإلبداعية والمينية –اإلبداع واالستحداث  -القدرة عمى التغيير
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وىى المواقُف التى نواجييا بشكل يومى، وتتطمب رد فعل : األحداث الذاتية   التحديات:
العبلقة مع الشركاء واألصدقاء واألسرة والزمبلء  –العبلقة مع الذات  –أو االجتماعية 

المواتية، األحداث المواتية أو غير  –األحداث المخطط ليا أو غير المخطط ليا  -والمجتمع
 وفى ىذا الترتيب تكون القدرة عمى مواجية تحديات الحياة لزيادة الموارد أو الحفاظ عمييا.

ن كان البد من تحقيق الرفاىة لمطفل، فيمزم لذلك استخدام بعض من أدوات   وا 
لتزيد من إتقان الطفل لممواد التعميمية، وتتيح التغذية الراجعة لمفيم والتحسين   التكنولوجيا

ويتم ذلك بعد عرض طرق استخداميا لمطفل واالطبلع عمى نتائجو. ولقد أظيرت   مستمر.ال
نتائج دراسات بعض المراكز لمبحث العممي أن بعض أدوات التكنولوجيا ُمصممة بشكل أفضل 
لتعزيز القدرات الفردية ليؤالء األطفال. وحيث أن تغيير العالم وتحولو من عصر المعمومات 

، أى من مرحمو تيتم بالتفكير المنطقي التحميمي إلى مرحمو تيتم بالتفكير إلى عصر اإلبداع
 اإلبداعي، ىو من األسباب الرئيسية التي أدت إلى التعميم اإلبداعى، كما سنعرض فى يمى.

 احملْرالجاىى: التعلٔه اإلبداعى:

فى دراستو، إلى أنو ظيرت عدة عوامل ساعدت عمى إبراز  0202مينا انطون  أشار
 مفيوم التعميم اإلبداعى، مثل:

حيث ُأشبعت االحتياجات المادية لممبليين من الناس، وفى غضون ذلك،   الوفرة:
ُعززت أىمية الجمال والعاطفة والغاية والمعنى، والذى أدى فيمابعد لظيور استراتيجيات تحمل 

 نفس المفيوم.

مال الروتينية والمكتبية حيث تسببت في أن تقوم دوٌل ما بقدر كبير من األع  العولمة:
المعتمدة عمى الجانب األيمن من المخ، وبذلك لتفرض عمى العاممين بالمعرفة في الدول 

 المتقدمة إتقان قدرات ال يمكن نقميا لمخارج.

فقد بدأت في التأثير عمى أصحاب الوظائف المكتبية في ىذا   األوتوماتيكية فى األداء:
بو في العمال والحرفيين في الجيل السابق، جاعمًة من الجيل، بنفس القدر الذي أثَّرت 

الضروري ألصحاب المين المعتمدة عمى الجانب األيسر من المخ، اكتساب مياراٍت ال تستطيع 
 ، بتصرف(.08:04،ص 0202)مينا انطون  أجيزه الكمبيوتر أداءىا بشكل أفضل.

سباب سالفة الذكر، استنتج الباحث مينا انطون أن كل ىذه األ  وبناًء عمى ماسبق،
إلى عصر اإلبداع، وذلك من خبلل الوفرة التي   ىى الدافع إلى االنتقال من عصر المعموماتية
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زت *التصميم * المعنى * العاطفة * الغاية،  فى حين أن العولمة عززت *السيمفونية  عزَّ
تعاطف و*التصميم، واستبدلت األوتوماتيكية اإلنسان بالكمبيوتر، وعززت *القصو و*ال

و*المعنى و*السيمفونيو و*المعب، وىذه ىي أسباب ظيور نظرية الحواس الستة لدانيال 
 بينك.

وقد حدد "دانيال بينك" تمك الحواس وعددىا ستة وىى التى يتم من خبلليا تمقى 
المحفِّزات من الخارج أو داخل الجسم ونشعر بو، وىى وسائل اإلدراك لدى الكائنات الحية. 

 ,Urban JEمساعدتيا فى التعرف عمى األشياء وتصنيفيا إلدراك أىميتيا ) فيى تعمل عمى
2000p) ومن ىنا سميت تمك الميارات اإلبداعية بالحواس، فيى تعمل مثل الحسَّاسات .

بدراسة  0202االتى تمتقط وتترجم المدخبلت ويكون الرد وفقا لئلدراك. وقد قام مينا انطون 
لبناء استراتيجيات  ت لدانيال بينك لتنمية ميارات التفكيرتصميم استراتيجيات لمحواس الس

  لتنمية ىذه الحواس.
 ، كالتالى:00:02(الحواس الستو بتصرف م صDanial H.Pink2006) ويعرف 

 :لم يعد كافيا خمق منتج أو خدمة أوتجربة أو أسموب حياة يؤدى وظيفتو   التصميم
 غير مألوف وجذاب عاطفيا.ولكن من الُمثمر والميم ابتكار شيٍء   فحسب،

  : بعد أن أصبحت حياتنا ممتمئًة بالمعمومات والبيانات، فإن القدرة عمى صياغة حكاية   القصة
 جذابة ُيعدُّ جزءا من جوىر اإلقناع ولمتواصل مع اآلخرين وفيم الذات.

  :كثير من جوانب عصر الصناعة وعصر المعمومات يتطمب التركيز والتخصص،  السيمفونية
ن المطموب اليوم بشدة التجميع وليس التحميل، ورؤية الصورة عامة، والقدرة عمى تجميع لك

 األجزاء المنفصمة فى كل جديد جذاب.
  :إن القدرة عمى التفكير المنطقى ىى أحد األشياء المميزة لمبشر، وىى ما يميِّز من  التعاطف

قات وفيم الدوافع المحركة يحققون االزدىار والنجاح ممن لدييم القدرة عمى تكوين العبل
 لآلخرين واالىتمام بيم

 :حيث تشير الفوائد الصحية والمينية اليائمة أن لمضحك والسعادة واأللعاب بأوقاٍت   المعب
 معينة مردودا لئلحساس بالصحة.

  :أعطانا الفرصة لنسعى وراء تحقيق رغبات أكثر أىمية، وىى السُُّمو واإلشباع  المعنى
 الروحى.
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بتحويل كل حاسة من ىذه الحواس فى مجال استراتيجيات  0202قد قام مينا انطون و       
( الحواس الستة" 00ص 0202التدريس وخاصة فى مجال الفنون، حيث عرَّف )مينا انطون 

بأنيا )مجموعة من المداخل الجديدة التى تساعد عمى إطبلق قدراِت الجانب األيمن من المخ، 
بداع، أومقومات وميارات عصر اإلبداع الجديد، وىى عبارة عن وىى ُتعتبر نواتج عصر اإل

   ست ميارات ستتوم الباحثة من خبلليا بتصميم استراتيجيات تدريسية جديدة.

وحيث أن التعميم فى القرن الحادى والعشرين يتطمب استراتيجيات توائم العصر، فقد ارتأت  
، والذى قام بتحويميا إلى 0202نطون الباحثة االستعانة باستراتيجيات الحواس من مينا ا

استراتيجيات تنمِّى التعميم اإلبداعى. فاستعانت بيا الباحثة لتحقق أىداف برنامج جامعة الطفل 
 والرفاىة.

( فى 60:00، بتصرف، ص0202وتتمخص استراتيجيات الحواس الست )مينا انطون   
المعب، القصة(. أماعن االستراتيجيات استراتيجيات: التصميم، المعنى، التعاطف، السيمفونية، 

التي سيتم االستعانة بيا في برنامج جامعة الطفل، فيى استراتيجيات )المعب، القصة،المعنى 
والمتعة   لماليا من أىميٍة بالنسبة لتنمية القيم اإلبداعية والسعادة  (،0202من مينا انطون 

 منيا.لمطفل. وسوف نستعرض فيما يمى شرحا مفصبل لكل واحدة 

 اسرتاتٔجٔة القصة:  .1

القصة ىي مجموعة من األحداث مع إضافة السرد. و يتم الربط بين تمك األحداث 
وجود أكبر قدر من اإلبداع في   بشكٍل لفظي أو بصري. ومن أىم أىداف استراتيجية القصة

محتوى قميل التعبير بالتكنولوجيا الرقمية الحديثو ورد االفتراضات ورسم سيناريوىات 
وتوقع األحداث، وعرض األفكار ووصف األشياء بطريقٍة مشوقة وممتعة وُمحفزة   الخيرية

  التخاذ القرارات، واالرتباط بميارات التذكير واتخاذ القرارات وحكم المراقبة والتمخيص التقييم.
 اسرتاتٔجٔة اللعب:  .2

األساسي من  المعب ىو حاسة تنشأ من ظبلل السعادة واالجتياد والمرح يصبح الجزء    
النجاح المستوى الميني والشخصي. ومن أىم أىداف استراتيجية المعب القدرة عمى اإلنتاج 

محاكاة الواقع والتدريب واالستشارات في الواقع االفتراضي، القدرة عمى   بشكل أكبر وفعَّال،
اإلبداع اكتشاف المغامرة، التعامل مع القمق والمشكبلت بدون عباءة وال شكوى،   االنطبلق،

في حل المشكبلت، تصريف االنفعاالت بشكل إبداعي، النقد، التأمل والتفكير اإلبداعي في 
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اإلبداع في حل المشكبلت، تصنيف االنفعاالت بشكٍل إبداعي من أىم االرتباط   التعامل مع
  بميارات التفكير االستنتاجي البحث والتقمص التقويم.

 اسرتاتٔجُٔ املعيى:  .3

ك جوىر األشياء وفيم ما تبطن والقراءة لما بين السطور واكتشاف المعنى ىو إدرا
في   الغايات. وأىم أىداف استراتيجية المعنى القدرة عمى فيم جوىر األشياء التفكير بإيجابية

الصعاب وفيم الغايات واألىداف من األحداث واالشياء، فيم   ومواجية  حل المشكبلت
شباعيا ب شكل صحيح، إدراك الحقائق، التعامل معيا بنوتك احتياجات الفرد الروحية وا 

ومسئوليات من التحميل التعميم اإلبداعي بيتحمل المفاىيم بعمق االرتباط وميارات التفكير 
 بتصرف( 60:00ص0202تساعده عمى ال مقارنة التحميل التمخيص اإلدراج. )مينا انطون 

 ثاىٔا: اإلطار العنلى للبخح: 

قترح ألعضاء ىيئة التدريس المتعاونين لتدريب طبلب جامعة الطفل تصميُم برنامج تدريبى م  .0
 بالسويس.

رأييم ومقترحاتيم عن مدى   عرض البرنامج التدريبى عمى السادة المتخصصين الستطبلع  .0
لطبلب جامعة الطفل، من حيث أىدافو واستراتيجيات تدريسو اإلبداعية والرفاىة مع   مبلءمتو

 المرحمة العمرية.
رأى المحكَّمين حول مدى صبلحية بنود مصفوفة الدليل التدريبى   ستبيان الستطبلعتصميم ا  .0

 )جامعة الطفل، السويس نموذج (. 0202لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى
لمجال من مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات( مستمدة من   تصميم مصفوفو  .4

 لتربية الفنية.برنت ويمسون ألىداف ا  مصفوفة
 تصنٔه الربىامج التدرٓبى املقرتح :

   مقدمة:

إلى مساعدة مدربي برنامج جامعة الطفل التربويين عمى تييئة   ييدف ىذا البرنامج
بيئة تعميمية إبداعية غير رسمية جامعة وصديقة لمتعمم، من خبلل تبنى استراتيجيات إبداعية 

كمجموعة متنوعة من االستراتيجيات حسب احتياج   تتمثل فى: المعنى و التعاطف والقصة،
دارة التدريب وتييئة بيئة تعميمية  كل موقف تعميمى يخدم )المدرب/المعمم( فىى أداء ميامو وا 
 بيا نوٌع من السعادة والثقة بالنفس مبلئمة لكل من الطفل و المدرب ببرنامج جامعة الطفل .
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 لسادة احملك َّنني:عرض تصنٔه الربىامج التدرٓبى املقرتح على ا 

تم عرض تصميم البرنامج المقترح عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي  
الخبرة ومجال التخصص في كل من: المناىج وطرق التدريس ومناىج وطرق تدريس التربية 

(، وذلك إلبداء الرأي حول مدى ارتباط أىداف تصميم البرنامج التدريبى 0الفنية ممحق )
لمعمر الزمنى، ومقاببلتو لتحقيق   وتصميم أىدافو  ومدى مبلءمة محتواه باليدف العام،

األىداف الموضوعة ليا، والرفاىة. وبناًء عميو، قامت الباحثة بتصميم استمارة استطبلع رأى 
( حول مدى صبلحية ومبلءمة تصميم مصفوفة تصميم البرنامج التدريبى 0المحكمين ممحق )

اف التربية الفنية المستقاة من مصفوفة "برنت ويمسون" مبني أىدافو عمى مصفوفة أىد
)جامعة الطفل بالسويس كنموذج( لتحقيق  0202والرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى

أىداف برنامح جامعة الطفل. وقامت بتحديد بنوٍد موضوعية لتصميم مصفوفة البرنامج 
  جرائيا، عمى النحو التالى:المقترح. وتتكون المصفوفة من عدة بنود تم تحديدىا إ

  .تأكيد المشاركة الفعالة المدنية بسعادة وثقة بالنفس بمجال اإلنسانيات 
  .االستعانة بالعروض التقديمية ومحرِّكات البحث واألمن التى تخص مجال اإلنسانيات 
  .تحميل األبعاد الجمالية باألنشطو التعميمية الخاصة بمفاىيم مجال اإلنسانيات 
    مفاىيم الرفاىة ونبذ العنف والتطرف وتقبل اآلخر بمجال اإلنسانيات .تعدد 
 . توظيف استراتيجيات التعميم اإلبداعى والروابط االجتماعية بمجال اإلنسانيات 

مبلحظات تتعمق بتعديل صياغة بعض األىداف. وقد اندرج تحت  وقد أبدى السادة المحكمون
كل بند رئيسى بندان فرعيان. وتم إجراء التعديبلت وفقًا آلراء السادة المحكمين عن مدى 
مبلءمة وصبلحية ىذه البنود من خبلل وضع عبلمة )صح( داخل الخانة المناسبة في أحد 

(، مع كتابة أى 0غير مناسب( ممحق ) -مناسب إلى حد ما –ثبلثة خيارات، وىي )مناسب
  مبلحظات، وأصبح تصميم مصفوفة البرنامج التدريبى المقترح معدا في صورتو النيائية.

 :فلسفة تصنٔه الربىامج التدرٓبى  ) ا (

يعتمدعمى التعميم اإلبداعى من خبلل استراتيجيات حديثة كاستراتيجيات المعنى     
لمشاركة المدنية واألمن والروابط االجتماعية والبيئة المحيطة والتعاطف والقصة التى ترتبط با

والوصول إلى نتائج وتفسيرات عممية يستنتجيا الطفل ليخرج بحل أو مقترح فى مناخ من 
الرفاىة االجتماعية ذات طابع تربوى تنساب منو خبلل فيم الغايات واألىداف من األحداث 
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اتيجيات تدريس التربية الفنية ، ويكسب الطفل وىذا مما يسيم فى تطوير استر   المحيطة .
ميارات حياتية، مثل )التعمم المستمر، الثقة بالنفس، المسئولية واالعتمادية وحقوق اإلنسان، 
والتسامح، والتعددية، والتفاوض، والتنوع الثقافى، ونبذ العنف، والديموقراطية وارتباطيا 

 المستمر.بميارات التفكير فيى أداه لمتدريس والتقويم 

خمق بيئة تعميمية باستراتيجيات تعميمية إبداعية تدعم وتحفز الرفاىة   :الرؤية - 0 -ا 
  لمطفل.

إقامة روابط بين استراتيجيات تعميمية إبداعية بأدوت تكنولوجية تدعم   : الرسالة -0 -ا 
غير  تحقيق الرفاىة من خبلل التعميم اإلبداعىعام جامع وىو: واليدف الرفاىة لمطفل. 

 الرسمى لمجال من مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات(.

وقد استمدت الباحثة األىداف العامة والخاصة لتصميم البرنامج من خبلل ممارستيا  
لمتدريب بمجال الفنون كأحد برامج جامعة الطفل عمى مدار عامين. ثم أصبحت الباحثة ىى 

بالسويس. وبناًء عمى ذلك، تم وضع األىداف المسئول عن تنفيذ البرنامج لجامعة الطفل 
(، 0اإلجرائية وىي مدرجٌة ضمن جدول تصميم مقاببلت البرنامج المقترح في جدول رقم )

حيث تقوم الباحثة في ىذا الجزء بعمل تخطيط عام لممقاببلت الفنية الموازية لممجاالت 
لمقترح في مجال اإلنسانيات األساسية الخاص بتصميم المقاببلت لتصميم البرنامج التدريبى ا

 من برنامج جامعة الطفل، من خبلل التأكيد عمى:

 .االىتمام بإکساب الطفل ميارات البحث العممي، والبحث عن المعمومة بنفسو 
  قدرة الطفل عمى استخدام موارد الجامعة کاممًة، دون تفرقة بينو وبين الطبلب الجامعيين، مما

 يكسبو الثقة بالنفس.
  فى إنشاء برنامج تدريبي ييدف لئلفادة منو في تكوين نواة باحث عممي كعالم المشاركة

 لممستقبل.
 .تدريب أعضاء ىيئو التدريس المتعاونين لتطبيق برنامج جامعو الطفل لتحقيق النتائج المرجوة 
 .االبتعاد عن األساليب التقميدية كالحفظ والتمقين التي تمارس بالمدارس 
 الطفل مثل ميارات التفکير الناقد، وحل المشكبلت، والتفکير اإلبداعي،  االىتمام بتنمية ميارات

 وميارات البحث العممي بمرحمة مبکرة من حياتيم.
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 األٍداف اخلاصة بتصنٔه الربىامج املقرتح: -ب

 يتعرف الطفل عمى المجاالت المتعددة لمرحمتو من برنامج جامعة الطفل. -1

 صنع القرار ضمن المجموعة. تشجيع -0
 تدريب الطفل عمى المناقشات الجماعية والتعبير عن آرائو الشخصية بحرية. -0
 يستحدث المعمومات فى التفكير الناقد وحل المشكبلت المرتبط بفكرة بحثو. -4

 يوظف المعمومات والكم المعرفى لحل مشاكمو فى محيط مجتمعو.  -5
 حاسيس ذات دالالت مادية.يترجم الخيال إلى أفكار وأ -6
 تنمية قدرة الطفل عمى العمل فى فريق والعمل الجماعى. -7
 تشجيع روح المحبة والتنافس. -8
 يتحمل المسئولية ويمتزم بالميام المتفق عمييا. -9

 يتعاون مع أقرانو بفاعمية لتحقيق أىداف مشتركة وحل المشكبلت. -02
 لحياة.يظير استعدادا لمتعمم المستمر مدى ا-00
والصبر عمى مراحل تطبيق األنشطة والتوصل إلى أفكار ومفاىيم   يمتمك القدرة عمى المثابرة-00

 متجددة حتى تتضح الرؤية.
  قدرة الطفل عمى اإلدراك والتمييز والتحميل واالستنتاج العممى والتركيب والتقويم.  -00
      تنمية ميول الطفل واتجاىاتو لممغامرة والسعادة ولمرفاىة. -04
جراءاتو. -05  يدرك رؤية جديدة وقدرة عمى فيم الموقف التعميمى وا 

 الربىامج التدرٓبى: تصنٔه أٍنٔة
يسيم تصميم البرنامج التدريبى ألحد مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات( فى إرشاد   .0

 مدربي البرنامج من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة السويس لكيفية التعامل مع األطفال.
الضوء عمى طرق التدريس اإلبداعية، من خبلل استراتيجيات المعنى والتعاطف  إلقاء .0

والقصة، والتى تؤدى إلى اإلبداع، وتدعم وتصل بالطفل لمرفاىة فى جامعة الطفل بالسويس 
 كنموذج يحتذى بو لتطوير التعميم.

 ميو.دعم وتنمية اتجاه طفل جامعة الطفل بالسويس لمبحث العممى وسعادتو بالمثابرة ع .0
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تضافر طرق تدريس التعميم اإلبداعى من خبلل االستراتيجيات الحديثة مع أدوات التكنولوجيا  .4
لتحقيق الرفاىة، ومايترتب عميو من أثر لتحقيق أىداف برنامج جامعة الطفل، لكسر حواجز 

 الممل فى التعميم التقميدى.
ى بمجال اإلنسانيات االعتماد عمى استراتيجيات إبداعية، مثل التعاطف، القصة، المعن .5

المبادأة والثقة بالنفس، ليصبح األطفال   كأنشطة التعمم خارج الفصل الدراسي، مما تدعم
 متعممين مبدعين ناجحين ومواطنين مستنيرين.

كما تساعدىم الرفاىة عمى تكوين صداقات جديدة وتطوير مياراتيم القيادية واستكشاف   .6
 مواىبيم الجديدة.

ليم أسس ومنيجية لمتعمم فى بيئات إبداعية لمتعمم غير   ، كما أصبحاالحتفال بإنجازاتيم .7
 الرسمى فى بيئات مختمفة.

 يسيم البرنامج فى إتاحة الفرص لممشاركة فى أنشطة تعميمية تفاعمية مميزة. .8
غرس روح حب التعمم المستمر التى ستبقى معيم طوال حياتيم والثقة بالنفس، فيصبحون  .9

 ن لمبحث عن المعمومة.متعممين مستقمين ودؤوبي
  اسرتاتٔجٔات التدرٓس املستددمة: -ج

المعب , المعنى, لنمو العممية التعميمية, يتخذالمدربون بعض استراتيجيات التدريبية القصة 
  العروض التقديمية, وعند تطبيق البرنامج التدريبى من خالل مدربى برنامج جامعة الطفل.و
ألنو يحقق لمطفل مفيوم )حقوق   :مً برىامج جامعة الطفل مربرات اختٔار جمال اإلىساىٔات -د

  اإلنسان، والتسامح، والتعددية، والتفاوض، والتنوع الثقافى، ونبذ العنف، والديموقراطية(
  آلٔات بياء الربىامج التدرٓبى: -ِ

ونصف 02إلى  9المستوى األول من مرحمة اإلعداد والتخطيط: تحديد الفئات المستيدفة:   .0
 05:00المستوى االثالث   -ونصف 00:00ستوى الثانى من الم -

مجال  -0  مجال اإلنسانيات -0  مجال الطاقة -0  :عرض مجاالت جامعة الطفل
مجال  -7  مجال التنوع الحيوى  -6  مجال ريادة األعمال  -5  مجال اإلعبلم  -4  الفنون

مجال -00مجال الميكاترونكس  -02  مجال المصريات -9  مجال المياه  -8  الصحة 
 فقط. اإلنسانيات مجالومايخصنا ىنا:   بينى حسب كل جامعة وبيئتيا المميزة.
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وسوف تستعين   يمكن أن نستقى منيا األىداف.  كما توجد مصادر متعددة
 بمصفوفة األىداف لمتربية الفنية لبرنت ويمسون، والتى سوف نستعرضيا فيما يمى :  الباحثة

انظر )سرية عبد الرازق وسمية محمد  ": Brent  Wilson1971مصفوفة " برنت ولسن 
"برنت   د قامت سرية عبدالرزاق بإضافة البعد التعبيري لمصفوفةوق  (.09:06، ص0204

 ولسن " لمصياغة السموكية ألىداف التربية الفنية مصفوفة رقم ) ( التى تتضح فيما يمى:

 أٍداف تصنٔه الربىامج التدرٓبى ّفقا ملصفْفة برىت ّٓلسٌْ:

إضافة سرية مصفوفة برنت ولسن لمصياغة السموكية ألىداف التربية الفنية مع  
 عبدالرازق لميارة التعبير ومجال اإلنسانيات والتعميم اإلبداعى والرفاىة التى تناسب تصميم

 البرنامج.
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انبُاء ( 2)

 انتشكُهٍ

                
انقُى 

 انحسُت

                
 انتكىٍَ

                
انًُط 

 انفزدٌ

                
(3 )

 انًىضىع

                
يجال 

 اإلَساَُاث

                
 االستعاراث

                
انًضًىٌ 

 انتعبُزٌ

                
يجال ( 4)

 انفٍ

                
 تصىَز

                
  تصًُى

                
 رسى
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 األىداف، من خبلل مايمى:يتم دراسة وتحميل المقاببلت التالية لتحقيق  المحتوى :

  األنشطة:
 مناقشة حرة مع األطفال حول مجال اإلنسانيات.  -

 استحضار وتحميل مفيوم المجال من حيث األجزاء والفيم والتطبيق.  -

 .عرض طرق تنفيذ ومداخل مبتكرة لممجال الواحد 
 تنفيذ أفكار ومناقشتيا لمخروج بأفكار جديدة قابمة لمتنفيذ عمى أرض الواقع. 

   وسائل التقويم:

 المبلحظة وطرح األسئمة ومناقشتيا.  -

  التعبير عن اآلراء المختمفة حول صياغة حمول فنية بشكل مبدئى لحل مشكبلت افتراضية
 واحترام آراء اآلخرين.

  عمل معرض لمنماذج الفنية بالكورنر الفنى اإلثرائى التطبيقى لما سيتم طرحو من مفاىيم
 لمجال اإلنسانيات.

 ئات التعمم المختمفة:بي

القاعو المخصصة لجامعة   فييا:  لكميات والقاعات التى سيتم تطبيق التصميم المقترحا
قاعة االحاضنة التكنولوجية". وقد قامت الباحثة بإعداد وبناء ثبلث مقاببلت تعميمية ’الطفل 
ادىا مع مراعاة وقد تم إعد  بمجال اإلنسانيات.  لتنمية طفل جامعة الطفل بالسويس،  تربوية

(، والتى يمكن 0كما تم تحكيميا كما فى ممحق )  األسس والخطوات العممية والتربوية لبنائو.
 يمى: تحديدىا في ثبلث مقاببلت كما
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 (3جذٔل رقى )

انًسزٕٖ األٔنٗ فئخ 

(3303) 

 أْذاف انُشبغ0 رؼزيف يفٕٓو انزؼبيش

 ػزٔض رقذيًخ رفعيم قجٕل اآلخز يًٓب كبَذ درجخ االخزالف يٍ خالل

رذريت األغفبل نهًشبركخ ثبألَشطّ انفُيخ نهزؼجيزػًب فًِٕٓ ػٍ قجٕل 

 اآلخز فٗ يجًٕػبد.

 االسززريجيخ انًسزخذيخ0 اسززاريجيخ انقصخ.

ػًم يسبثقخ ألفعم َشبغ فُٗ ػٍ انزؼبيش ٔقجٕل اآلخز نذافؼيخ اإلَجبس 

 ٔانسالو

شزح ٔانزكٍ أرثغ سبػبد يٕسػخ ثيٍ األَشطخ ٔان  يذح انًقبثهخ0

 .انؼهًٗ

يفٕٓو انزؼبيش انسهًٗ 

 ٔقجٕل اآلخز

انًسزٕٖ انثبَي فئخ 

(38033) 

أْذاف انُشبغ0 إرقبٌ يٓبرح االسزًبع ٔانزسبيخ فٗ انذٕار 

 ثبنًجًٕػبد.

 انزثػ ثيٍ يفٕٓو انزسبيخ َٔجذ انؼُف ٔانزطزف ثؼزض رقذيًٗ.

 ( )انزسبيخانًجسى ثؼُٕاٌ يظٓز سؼبدرّ ثبالْزًبو ثبنؼًم انفُي 

 االسززريجيخ انًسزخذيخ0 اسززاريجيخ انًؼُٗ.

 ػًم يسبثقخ ألفعم يجسى ػٍ انزسبيخ يذػى انذًبسخ ٔانثقخ ثبنُفس.

 سذ سبػبد يٕسػخ ثيٍ األَشطخ ٔانشزح ٔانزكٍ انؼهًٗ  يذح انًقبثهخ0

. 

 انزسبيخ َٔجذ انؼُف

انًسزٕٖ انثبنث فئخ 

(33038) 

ثؼزض ثؼط انصٕر انزٗ رؼجزػٍ دقٕق أْذاف انُشبغ0 رشبرك انطالة 

 انطفم انًصزٖ يٍ خالل رجبدل يٕاقغ يذزكبد انجذث ٔػزظٓب.

انزؼجيز ثبنكٕالج ػٍ ثؼط دقٕق انطفم انًصزٖ في )انًُشل، 

 انًذرسخ، انًجزًغ، انكٕكت(.

ثقزّ ثُفسّ ْٕٔ يسيطزػهٗ انًسبدخ انكهيخ نهزؼجيز ثبنكٕالج فٗ 

 يجًٕػزّ.

 0 اسززاريجيخ انزؼبغف.االسززريجيخ انًسزخذيخ

ػًم يسبثقخ ألفعم شؼبر ػٍ دقٕق اإلَسبٌ إلثبرح انسؼبدح ٔانزظب 

 نذيٓى.

سذ سبػبد يٕسػخ ثيٍ األَشطخ ٔانشزح ٔانزكٍ   يذح انًقبثهخ0

 انؼهًٗ.

 انزفبٔض ٔدقٕق اإلَسبٌ

 اليتائج: - .5

طبلب جامعة تم تصميم برنامج تدريبى مقترح ألعضاء ىيئة التدريس المتعاونين لتدريب  .0
 (.0الطفل بالسويس، كما بجدول )

تم عرض البرنامج التدريبى عمى السادة المتخصصين الستطبلع رأييم ومقترحاتيم عن  .0
مدى مبلءمتو لطبلب جامعة الطفل من حيث أىدافو واستراتيجيات تدريسو اإلبداعية 

 (.0والرفاىة مع المرحمة العمرية، كمافى ممحق )
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الستطبلع رأى المحكمين حول مدى صبلحية بنود مصفوفة الدليل تم عمل تصميم استبيان  .0
)جامعة الطفل بجامعة  0202تدريبى لتحقيق الرفاىة فى التعميم اإلبداعى غير الرسمى

 (.0كما بممحق )  السويس نموذج(،
تم تصميم مصفوفة بصورتيا النيائية لمجال من مجاالت برنامج جامعة الطفل )اإلنسانيات(  .4

 (.4صفوفة برنت ويمسون ألىداف التربية الفنية، كما بممحق )مستمدة من م
 

التوصيات : توصى الباحثة بزيادة عمل أبحاث عمى االستراتيجيات اإلبداعية التى تحقق 
 الرفاىة والمتعة باستراتيجيات التعميم اإلبدعى.
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 املراجـــــع

 املراجع باللغة العربٔة:  -أّال 

العممية التدريبي في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي فاعمية برنامج التربية 
, كمية 2لدى الطمبة المعممين بكمية التربية جامعة إب "المجمة العممية, ع

 اليمن. -التربية ,جامعة إب

أحمد عبداهلل 
 2013  القحفة

1 

مبادىء الرعاية االجتماعية, مقدمة لمتفكير فى دولة الرفاىية, كمية الخدمة 
, المركز الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية والسياسية 1ط االجتماعية,

 .واالقتصادية, ألمانيا لمنشر, جامعةحموان, القاىرة

بول 
 1988سبيكر

ترجمة حازم 
2117مطر  

2 

إشکاليات إصالح التعميم في الوطن العربي ومتطمبات النيوض 
"ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر  التربوي, عربي في األلفية التعميم في الوطن ال

 ., القاىرة"الثالثة

تيسير النيار 
فبراير   النعيمي

2119 

3 

السعادة الحقيقية , ترجمة صفاءاألعسرو عالء الدين كفافي, عزيزة السيد, 
فيصل يونس, وفادية عموان, سييرغباشي, عمم نفس, دار العين لمنشر, 

 القاىرة.

 سميجمان

ترجمة  2115 
صفاءاألعسروآخ

  رين

4 

القرن الحادي والعشرين الفعال, القاىره, دار الفكر العربي مدرس جابر عبد الحميد  .
2111  

5 

سرية عبد الرزاق  مصفوفة األىداف لتنمية ثقافة التفكير فى ميدان تعميم الفنون, بحث منشور
وسمية 
2114محمد  

6 

, بحث منشور, 2131مستقبل–الفن والتكنولوجيا كحافز لرفاه الفرد والمجتمع 
 .المؤتمرالدولى السادس, بكمية التربية, جامعة الممك قابوس, عمان

سرية عبدالرزاق, 
أحمدحاتم, أيمن 

نبيو, 
2119ديناعادل  

7 

تصميم استراتيجيات لمحواس الست لدانيال بينك لتنمية ميارات التفكير فى 
الجانب األيمن من المخ لدى طالب كمية التربية الفنية, رسالة دكتوراة, كمية 

لتربية الفنية, جامعة حموانا  .مصر  ,

2121ميناانطون  8 
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متطمبات تفعيل دور جامعة الطفل فى تنمية اإلبداع, بحث منشور,ع 
 أكتوبر, دراسات عربية فى التربية وعمم النفس, القاىرة 114

ىبةاهلل 
 :2119سرور

9 

, العبيكان 1السعادة مقدمة مختصرة جدا, ترجمة ابتسام محمد الخضراء, ط
لمنشر, الرياض, السعودية) 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-73218) 

ىيبرون 
 :2116دانيال

11 

 املراجع االجئة:: ثاىٔا

Index.ph/p                                  Childrensuniversty 
 

Ar.asrt.sci.eg/ 11 

TheFourth elavlution covers the period 2011-2013 that  

Includes an over view of children is university {cu} trust 

Is first five year :april 2007 to January 2013 

children university ,https://www.childrens 

http://university.com/about-us/mission-vision retrieved in 

12/3/2019/ 

JohnMacBeath 

2002 

12 

      Measure,journal of   Discriminate validity of 

well-being Personality and social 

psychology .                              

Diener &Lucas 

2008 

13 

.)  The challenge of defining wellbeing .  International 

journal of wellbeing, 2 (3), 222-235 .  

 

Dodge, R., 

Daly, A. P., 

Huyton, J .   & ,

Sanders, L. D. 

(2012) 

14 

A whole new mind: moving from the Information Age to 

the Conceptual Age, Penguin Group (USA) Inc .   , New 

York, USA 

 

Daniel H. Pink 

(2006) 

15 

Adverse effects of microgravity on the magnetotactic 

bacterium Magnetospirillum magnetotacticum, Acta 

Astronautica 

Urban JE (2000) 16 

Management Team of Children’s University of 

Kelsop.cit,p1 

Children’s 

University 

12 

Manaement Team of Children’s University of 

Kelsi, Op.Cit, P.1. 

 11 

 Children's University – Cornwall University, UK, 

Cornwall University, P.1 

Lisa Neville, 

(2015,) 

11 
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