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3Fالذي يتمثل يف التخيل، فاإلنشاء – أسلوب روضة األطفال يف التعلّمتطرح هذه الورقة أن 

رفاملشاركة،  فاللعب،، ٤ 4Fفالتفكّ

، ثم العودة إىل التخيل من جديد ٥

الرضورية للنجاح والرضا عن النفس يف  اإلبداعي ريمساعداً املتعلمني عىل تطوير مهارات التفك ،يناسب احتياجات القرن احلادي والعرشين بشكل مثايل –

ع وتدعم أسلوب التعلّم املتبع يف روضة األطفال، وذلك بناءً عىل نجاح مواد تناقش الورقة اسرتاتيجيات تصميم تقنيات جديدة تشجّ . املجتمع اليوم

 .إبداعيني أن يستمروا يف تطوير أنفسهم كمفكرين الروضة التقليدية وأنشطتها، ولكن موسعةً إياها لتشمل املتعلمني من كافة األعامر لتساعدهم يف

ÚflÜ‘Ωa@

كانت الروضة مكاناً لرواية القصص وبناء  –م ١٨٣٧هي عمرها مذ ظهرت الروضة األوىل عام  –متر روضة األطفال بتغريات جذرية، فلقرابة مائتي عام 

يض أطفال الروضة تدرجيياً املزيد من الوقت يف ملء أوراق عمل األحرف ليوم يقاف. ولكن هذا آخذ يف التغري. القالع ورسم الصور وتعلّم املشاركة

وبرأيي فإن العكس هو  .وباملخترص فإن الروضة آخذة بالتحول لتصبح تدرجيياً مثل بقية مراحل املدرسة. ]٥[ األبجدية واستذكار بطاقات الرياضيات

 .أشبه بروضة األطفال) واحلياة عموماً (فإننا بحاج جلعل بقية مراحل املدرسة املطلوب، فبدالً من جعل الروضة مثل بقية مراحل املدرسة، 

 تغريات الرسيعة وعدم التأكدففي عامل تسوده ال. ن بشكل مثايلاألسلوب التقليدي للروضة يف التعلّم كام أراه، يناسب احتياجات القرن احلادي والعرشي

وال يشء أكثر . ]٢[ مهنياً وشخصياً  –فإن القدرة عىل التفكري اإلبداعي تصبح مفتاحاً للنجاح والرضا ، ]دوماً عن تطور التقنيات واكتشاف اجلديد  انالناجت[

 .]١٧[ اهتمأمهيةً ألطفال اليوم من تعلّم التفكري اإلبداعي، أي تعلّم التوصل إىل حلول مبتكرة للحاالت غري املتوقعة التي ستظهر باستمرار يف حي

أو (أما روضات األطفال . إبداعينيعن احتياجات اليوم، فهي مل تصمم أصالً ملساعدة التالميذ عىل تطوير أنفسهم كمفكرين سف لألمعظم املدارس بعيدة 

فأسلوب الروضة التقليدية يف التعلّم يناسب احتياجات املجتمع احلايل، . فهي االستثناء) عىل األقل تلك التي ما زالت متمسكةً باإلرث احلقيقي للروضة

 .بغي تعميمه عىل املتعلمني من خمتلف األعامروين

عب للاقد يبدأ طفالن . ما الذي أعنيه بأسلوب الروضة يف التعلّم؟ يقوم األطفال يف الروضة التقليدية باستمرار بالتصميم واإلنشاء واالختبار واالستكشاف

بينها، ولكن األبراج ته الصغرية التي يلعب هبا ام هذه األبراج ويبدأ بدفع سياربمرور الوقت جمموعةً من األبراج، ثم ير زميل هل يانباملكعبات اخلشبية ويبن

                                                           
 Resnick, M. (2007). All I Really Need to Know (About Creative Thinking) I Learned (By Studying How: يةالورقة البحثية األصل  ١

Children Learn) in Kindergarten. ACM Creativity & Cognition conference, Washington DC, June 2007 
والذي يركز عىل ماهية ما يتعلمه  All I Really Need to Know I Learned in Kindergartenيعتذر املؤلف إىل روبرت فولغم صاحب الكتاب األكثر مبيعاً   ٢

التي يتعلّم هبا األطفال يف الروضة، والسبب يف كون أسلوب الروضة يف  الكيفيةتركز هذه الورقة عىل . األطفال يف الروضة وملاذا تبقى هذه الدروس هامةً خالل بقية حياهتم

 .ناسباً للتعميم عىل املتعلمني من كافة األعامرالتعلّم نموذجاً م
 MIT Mediaمعهد ماساتشوستس للتقنية بيف خمترب الوسائط  Lifelong Kindergartenأستاذ أبحاث التعلّم ورئيس جمموعة  Mitchel Resnickمتشل رزنك   ٣

Labانظر  .عية، ويبحث كيف يمكن للتقنيات احلديثة أن جتعل الناس يعيشون جتارب تعلّم إبداhttp://www.media.mit.edu/people/mres 
 .بمعنى اخللق واإلنشاء createاستخدمت اإلنشاء بدالً من اإلبداع يف هذا السياق كرتمجة لكلمة   ٤
ر   ٥ ر اليشء وإعادة النظر فيه مرةً بعد أخر للتحقق منه Reflectionالتفكُّ  .أو التأمل هو تدبّ

http://www.media.mit.edu/people/mres�
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بعد . ه العمليةشديدة القرب من بعضها، فيأخذ األطفال بتحريكها بعيداً عن بعضها لرتك مساحة كافية ملرور السيارات، إال أن أحد األبراج يسقط خالل هذ

هنا ترهيم معلمتهم صوراً لناطحات السحاب . ألطفال بالتحدث عن كيفية بناء برج أطول وأقون كان سبب سقوط الربج يرشع اجدال قصري عمّ 

يتكرر أمثال هذه . احلقيقية، ويالحظون أن قواعد هذه األبنية أعرض من قممها، ولذا يقررون إعادة بناء برجهم بقاعدة أعرض مما فعلوا يف املرة السابقة

، ولكن )صور، قصص، أغانٍ ( النواتجوكذلك ) ألوان األصابع، األلوان الشمعية، األجراس(تتنوع املواد املستخدمة . ةالعملية املرة تلو املرة يف الروض

بام صنعوه،  يلعبونمرشوعاً بناءً عىل أفكارهم، و ونئينشوفيها األطفال ما يريدون فعله،  يتخيلانظر إىل هذه العملية كدوامة . العملية يف صلبها تبقى نفسها

رونوأفكارهم وإنشاءاهتم مع اآلخرين،  يتشاركونو  ).١انظر الشكل (أفكار جديدة ومشاريع جديدة  ختيلوهذا كله يقودهم إىل  –يف خرباهتم هذه  يتفكّ

ن حدودها، ووخيتربإهنم يتعلمون تطوير أفكارهم اخلاصة، وجيربوهنا، . قدراهتم كمفكرين إبداعيني ويشذبوهنا يف هذه العملية هميطور أطفال الروضة بمضي

). أمهيةً  أكثرهاوربام يكون هذا األمر (دون أفكاراً جديدةً بناءً عىل خرباهتم ، وحيصلون عىل مالحظات اآلخرين، ويولِّ املتاحة وجيرون جتارب عىل البدائل

ر متتزج سويةً بالعديد من ليست خطوات هذه العملية يف الواقع منفصلةً أو متسلسلةً كام تظهر يف الشكل، فالتخيل واإلنشاء واللعب واملشاركة والتفكّ 

رشين إبداعاً يعزون إىل جتربتهم يف بعض من أكثر فناين وخمرتعي القرن الع. الطرائق املختلفة، ولكن العنارص األساسية تبقى موجودةً دوماً بشكل أو بآخر

 .]١[ الروضة وضع أساسات نجاحاهتم الالحقة

لة تقدير أمهية مساعدة إذا كان هذا األسلوب يف التعلّم بالغ النجاح يف الروضة، فلامذا مل يطبق يف بقية أجزاء النظام التعليمي؟ أحد األسباب باعتقادي هو ق

املكعبات اخلشبية وألوان األصابع كافية لألطفال الذين . سبب آخر يتعلق بتوفر املواد والتقنيات املناسبة. بداعينيالنشء يف أن يطوروا أنفسهم كمفكرين إ

، ولكن عندما يكرب التالميذ فإهنم يريدون وحيتاجون العمل عىل )كالعدد والشكل واحلجم واللون(يعملون عىل مشاريع يف الروضة أو يتعلمون مفاهيم فيها 

إذا كان التالميذ األكرب سيتعلمون وفق أسلوب . وعند ذلك ال تعود املكعبات اخلشبية وألوان األصابع كافيةً . ثر تقدماً وتعلّم مفاهيم أكثر تعقيداً مشاريع أك

 .]١٢[الروضة فسيكونون بحاجة إىل أنواع خمتلفة من املواد والوسائل واألدوات 

باستطاعتها سيكون ناسب فاملشكل المت بعِ مت ودُ مِّ أعتقد أن التقنيات الرقمية إذا صُ . يمكن برأيي للتقنيات الرقمية لعب دور مهم يف حتول التعليمهنا 

بالتطور كمفكرين توسيع أسلوب الروضة بحيث يمكن للمتعلمني من كافة األعامر االستمرار بالتعلّم وفق هذا األسلوب، وأن يستمروا خالل هذه العملية 

 .إبداعيني

 

 أسلوب روضة األطفال يف التعلّم: ١الشكل 
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5Fالعمومياصطلح الباحثون عىل تسميته باإلبداع  ما ينصب تركيزي هنا عىل

6Fاملتخصص، وليس اإلبداع لألشخاص، أي اإلبداع يف سياق احلياة اليومية ٦

٧ 

مساعدة اجلميع ليصبحوا أكثر إبداعاً يف ني، وإنام ليس اهلدف إخراج آينشتاين أو موزارت القادمَ . يؤثر يف حدود اختصاص أو جمال كاملو الذي يدفع

 .الطرائق التي يتعاملون هبا مع مشكالت حياهتم اليومية

ر، ومن ثم العودة إىل : ظِّم ما تبقى من هذه الورقة حول اجلوانب املختلفة ألسلوب الروضة يف التعلّمنُ  التخيل، واإلنشاء، واللعب، واملشاركة، والتفكُّ

قسم اسرتاتيجيات تصميم تقنيات جديدة تشجع وتدعم أسلوب الروضة يف التعلّم، بناءً عىل نجاح مواد وأنشطة الروضة التقليدية، يناقش كل . التخيل ثانيةً 

 .عةً إياها لتستهدف أعامراً أكرب هبدف مساعدهتم يف االستمرار بالتطور كمفكرين إبداعينيولكن موسِّ 

›�ÓÇn€a@

7Fاألشكال رقاقاتاملكعبات للبناء، واأللوان الشمعية للتلوين، والدمى للعب األدوار، و: شاراً أدوات الروضة انتأكثر خذ بعني االعتبار 

لبناء األشكال  ٨

ن األطفالَ ذوي االهتاممات وأساليب التعلّم صممت هذه املواد كلها حلفز خيال الطفل، إذ ال تفرض عليه قيوداً أو حدوداً أكثر من الالزم، فتمكِّ . اهلندسية

 .من استخدام هذه املواد نفسها، ولكن كل وفق طريقته اخلاصةاملختلفة 

، أي تطوير "مسارات متعددة وأنامط متعددة"نحاول أن نحقق أثراً مماثالً عندما نطور تقنيات للمتعلمني األكرب سناً، فاملبدأ الذي يوجهنا أثناء ذلك هو 

عادةً ما تكون التقنيات التعليمية مقيدةً أكثر مما . هلم العديد من أنامط التعلّم املختلفةتقنيات يمكن استخدامها وفق العديد من املسارات من قبل أطفال 

هدفنا هو تأمني أدوات يمكن استخدامها بطرائق . حاكاة حركة الكواكب يف املجموعة الشمسيةملينبغي، مثل برنامج تعليمي لتدريس اجلرب أو برنامج 

 .فلأكرب خليال الط متعددة، تاركني مساحةً 

8Fعندما طورت جمموعتي تقنية الكريكت

الكريكت جهاز . ]١٥[ مثالً فإننا عملنا بشكل متعمد عىل توسيع نطاق املشاريع التي يمكن لألطفال إنشاؤها ٩

إىل  إلكرتونية أخروكتل يمكن لألطفال وصل حمركات ومصابيح وحساسات . تسع له راحة كف الطفلتصغري بام يكفي لوهو صغري قابل للربجمة، 

قامت جمموعة . يستخدم األطفال الكريكت لصنع جمال واسع من اإلنشاءات اإلبداعية. الكريكت، ومن ثم برجمة إنشاءاهتم لتدور وتيضء وتشغل املوسيقى

. هنا عندما تصفق بيديكإنشاء حديقة تفاعلية فيها أزهار ترقص وتغري ألوابمن البنات مثالً يف ناد بعد املدرسة باستخدام الكريكت مع مواد حرف يدوية 

كام أضافت فتاة . عاماً يف إحد ورشات العمل صندوق موسيقى يمكن ارتداؤه ويشغل أغاين خمتلفة عندما توضع فيه قطع نقدية ١٢وأنشأ صبي عمره 

 .ات املوصولة باحلذاءعاماً مصابيح إىل حذائها وبرجمتها لتيضء بألوان خمتلفة اعتامداً عىل رسعة خطاها التي تقيسها احلساس ١١ اعمره

9Fمايندستورمز الرجل اآليلتشبه جمموعة الكريكت يف جوانب عدة جمموعة 

بالتعاون مع جمموعتي البحثية، ولكن  ®LEGO املطورة بواسطة رشكة ليغو ١٠

متنوع من املشاريع التي جتمع الفنون ، فإن الكريكت مصممة لدعم جمال رجال آلينيينام صممت املايندستورمز خصيصاً إلنشاء بف. هناك فروق هامة بينهام

غيل شو وحمركات وحسب، وإنام كذلك مواد حرف يدوية وفنية، ومصابيح ملونة، وصندوق صوت لتغال تتضمن جمموعات الكريكت مكعبات لي. والتقنية

وقد . شاريع، وأن نقدح خيال رشحية أوسع من األطفالأملنا من خالل توفري جمال أوسع من املواد أن نشجع جماالً أوسع من امل. املؤثرات الصوتية واملوسيقى

فإهنا ال  رجل اآليل، فعىل الرغم من اجلهود املبذولة لزيادة مشاركة الفتيات يف مسابقات ليغو للالفتيات عىل املشاركة بشكل أوسعهدفنا خاصةً إىل تشجيع 

                                                           
 little c creativity العمومياإلبداع   ٦
 big C Creativity املتخصصاإلبداع   ٧

 http://www.froebelweb.org/gifts/seventh.htmlانظر  ٨ 

 http://www.picocricket.com/whatisit.htmlانظر  – Cricketالكريكت  ٩ 

 http://mindstorms.lego.comانظر  – LEGO Mindstorms robotics kitمايندستورمز الرجل اآليل جمموعة  ١٠ 

http://www.froebelweb.org/gifts/seventh.html�
http://www.picocricket.com/whatisit.html�
http://mindstorms.lego.com/�
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 ومراكز األنشطة بعد املدرسية فإن املشاركة أكثر توازناً بني الفتيان والفتياتأما يف أنشطة الكريكت يف املتاحف . ]٩[ من جممل املشاركات% ٣٠تتعد 

]١٦[. 

عندما . أثناء استكشافهم فضاء اإلمكانيات املتاحة) ومفاجأتنا كذلك(بينام نطور تقنيات جديدة لألطفال فإننا نأمل أن األطفال سيستمرون بمفاجأة أنفسهم 

أن  هوتشجيعهذا علينا لدعم . ن األطفال سيستخدموهنا لقياس رسعتهم عىل حذاء التزحلق أو إلنشاء آلة لتلميع األظافرأنشأنا الكريكت مل خيطر بأذهاننا أ

ن بشكل واضح عنارص وخصائص يمكن استخدامها بالعديد من الطرائق املختلفةضَ نُ  إن التحدي الكامن يف تصميم هذه التقنيات هو تطوير خصائص . مِّ

 تطيع األطفال تعلّم استخدامها برسعة، ولكنها عامة كذلك بام يكفي ليستطيع األطفال االستمرار بتخيل طرائق جديدة الستخدامهاحمددة بام يكفي ليس

]١٤[. 

@

  

 مشاريع من ورشة عمل عن الكريكت: ٢الشكل 

ıbí„�a@

فهم فريدريك  .اإلنشاء أساس التفكري اإلبداعي، فإذا أردنا أن يتطور األطفال كمفكرين إبداعيني علينا أن نوفر هلم املزيد من الفرص لإلنشاء واخللق

10Fفروبل

كاملكعبات واخلرز ورقاقات (مأل فروبل هذه الروضة باألغراض الفيزيائية . م١٨٣٧هذه الفكرة عندما افتتح روضة األطفال األوىل يف العامل عام  ١١

11Fوبلالتي يمكن لألطفال استخدامها يف البناء والتصميم واإلنشاء، وصارت هذه األغراض معروفةً باسم هدايا فر) األشكال

صمم فروبل هداياه بحرص . ١٢

 .عن األنامط والنامذج املشرتكة يف الطبيعة –أثناء لعبهم وبنائهم هبا  –بحيث يتعلم األطفال 

. م هذه األغراض ليتمكن األطفال يف روضته من القيام بتصميامهتم اخلاصةوباملحصلة، فإن فروبل كان يصمم هداياه مستهدفاً جمتمعاً من املصممني، إذ صمَّ 

12Fالتعلّم بالبناءويمكن النظر إىل عمل فروبل كمثال مبكر عن أسلوب سيمور بابرت املرتكز عىل 

، والذي هيدف إىل انخراط ]١١[ جتاه العملية التعليمية ١٣

 .املتعلمني يف جتارب تصميم ذات مغزً شخيص هلم

باملواد املتوفرة يف بداية القرن التاسع عرش، أما مع املواد اإللكرتونية والرقمية املتوفرة اليوم فيمكننا إنشاء أنواع جديدة  قيداً مكان فروبل أثناء صنعه هلداياه 

يستطيع األطفال باستخدام . تقدماً  من جمموعات البناء، موسعني أسلوب روضة فروبل إىل تالميذ أكرب يعملون عىل ويتعلمون مشاريع وأفكاراً أكثر

                                                           
١١  Friedrich Froebel 
١٢  Froebel Gifts 
م تدعى له نظرية يف التعلّ . أستاذ متشل رزنك، ورائد استخدام التقنية لتوفري فرص أفضل لألطفال للتعلم والتفكري اإلبداعي: Seymour Papertسيمور بابرت   ١٣

 /http://www.papert.orgانظر  – Constructionismم بالبناء التعلّ 

http://www.papert.org/�
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13Fوالتغذية الراجعةالبيئة املحيطة املايندستورمز والكريكت مثالً أن يبنوا إنشاءات ديناميكية وتفاعلية، وأن يتعلموا أثناء ذلك مفاهيم متعلقةً بتحسس 

١٤ 

 .والتحكم

. مةً تقنيات جديدة لتوسيع أسلوب الروضة إىل املتعلمني من كافة األعامرإين أر املايندستورمز والكريكت كهدايا فروبل للقرن احلادي والعرشين، مستخد

هدايا فروبل ألهنا ولكن هاتني املجموعتني مها االستثناء يف متاجر األلعاب اليوم وليستا القاعدة، فمعظم األلعاب اإللكرتونية ال تستمد تصميمها من روح 

األلعاب اإللكرتونية اليوم تأيت مربجمةً مسبقاً من الرشكة املصنعة، فال يستطيع األطفال التصميم أو  معظم. ال تزود األطفال بفرص للتصميم أو اإلنشاء

أنا متأكد من أن املصممني واملهندسني . اإلنشاء بواسطتها وإنام فقط التفاعل معها، مثل أن متسك يد الدمية فيتصنع فمها االبتسام، أو تغني هلا فتقوم بالرقص

 .عاب يتعلمون الكثري أثناء إنشائهم هذه اللعب، ولكني أشك بأن األطفال يتعلمون باملقدار نفسه أثناء تعاملهم معهايف مصانع األل

�‹€ak»@

14Fإحد العبارات املشهورة لبياجيه

كان اللعب بالتأكيد أحد األجزاء املتضمنة يف أسلوب الروضة التقليدية يف . "اللعب هو عمل األطفال"هي إعالنه أن  ١٥

ولكن مع ازدياد سن الطفل يبدأ املربون واألهل التحدث باستخفاف عن . أمهية إتاحة فرص للعب لألطفاليدركون ويالحظون علّم، ومعظم البالغني الت

 .، كام لو كان اللعب منفصالً عن التعلّم أو حتى مضاداً له"جمرد لعب"اللعب، مشريين إىل أنشطة معينة عىل أهنا 

التعلّم االرتباط بشكل وثيق، بل ينبغي هلام ذلك، فكالمها يف أفضل حاالته يتضمن عمليات التجريب واالستكشاف واختبار أعتقد أنه يمكن للعب و

. فإن معظم املحاوالت األخرية لربط اللعب والتعلّم جاءت عىل خالف ما هو عليه أسلوب الروضة جتاه اللعب والتعلّملألسف ولكن . ]١٩[ احلدود

يميل مصممو منتجات التعليم بالتسلية إىل رؤية التعليم كدواء مر حيتاج غالفاً من التسلية كي  .15F١٦"التعليم بالتسلية"كيز مؤخراً عىل منتجات لنأخذ مثالً الرت

تخدام إهنم يوفرون التسلية كجائزة إذا كنت مستعداً لتحمل عناء القليل من التعليم، أو أهنم يتباهون بأنك ستحظى بالكثري من املرح أثناء اس. يصري سائغاً 

 .ن تالحظ أنك تتعلّم أصالً، كام لو كان التعلّم هو التجربة األكثر سوءاً يف العاملمنتجاهتم إىل درجة أنك ل

عندما يفكر الناس بالتعليم والتسلية فإهنم يميلون إىل اعتبارمها خدمات يقدمها شخص آخر لك، . لدي أيضاً مشكلة مع عبارة التعليم بالتسلية بحد ذاهتا

مون لك التسلية، بينام يقدم املدرسون واملدارس التعليم، واآلن تأيت رشكات التعليم بالتسلية لتقدم لك األمرين فاالستديوهات واملخرجون واملمثلون يقد

نظر إليك عىل أنك متلق سلبي. معاً  األشياء ( تعلّماللعب والإذا كنا نحاول أن نطور األطفال كمفكرين إبداعيني فمن املثمر أن نركز عىل . ويف كال احلالني يُ

 ).األشياء التي يقدمها اآلخرون إليك( التسلية والتعليمبدل ) تقوم هباالتي 

يتعلمونه أثناء لعبهم هذه حتت تأثري الشعبية الكبرية لأللعاب اإللكرتونية يف ثقافة النشء، بدأ عدد متزايد من الباحثني دراسة كيفية تعلّم األطفال وماهية ما 

لعديد من األشياء عندما يلعبون األلعاب اإللكرتونية، وأهنم يبدون إحساساً عميقاً باالندماج، وهذا كله نادر ال شك أن األطفال يتعلمون ا. ]٤[ األلعاب

فإن األلعاب ) ]١٨[ 16F١٧رفَ واأللعاب املعرفية التي طورها ديفد شِ  Simمثل سلسلة ألعاب (ولكن باستثناء بعض النامذج . حدوثه يف حجرات الدراسة

حتى األلعاب التي جتعل األطفال ينخرطون يف التفكري االسرتاتيجي وحل املشكالت فإهنا . لياً ال تدعم أسلوب الروضة يف التعلّماإللكرتونية املتوفرة حا

 .سلوب الروضة يف التعلّمألمها مكونان أساسيان  واللذانتوفر هلم القليل من فرص التصميم واإلنشاء، 

                                                           
 .تصف احلالةً التي يكون فيها خرج أو ناتج حدث أو ظاهرة ما يف املايض مؤثراً يف نتيجة احلدث أو الظاهرة نفسها يف احلارض أو املستقبل Feedbackالتغذية الراجعة   ١٤
 .Constructivismرف بدراساته املعرفية عن األطفال، ويعترب رائد النظرية البنائية يف تكون املعرفة عامل نفس سويرسي عُ : Jean Piagetجان بياجيه   ١٥
 Edutainmentالتعليم بالتسلية   ١٦

 ١٧ Shaffer epistemic games –  انظرhttp://epistemicgames.org/ 

http://epistemicgames.org/�
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 Minds inيف يمكن استخدام التقنيات لدمج اللعب والتصميم والتعلّم؟ توثق ياسمني كافاي يف كتاهبا ك

Play ]تعاونت . كيف أصبح تالميذ املدرسة االبتدائية مفكرين أكثر إبداعاً عندما طوروا ألعاهبم اخلاصة ]٧

سكراتش جمموعتي البحثية مؤخراً مع كافاي عىل تطوير لغة برجمة جديدة اسمها 

)http://scratch.mit.edu( ن األطفال من إنشاء األلعاب إضافةً إىل القصص التفاعلية الرسوم ، متكّ

قابلية التطوير "ة أثناء تطوير سكراتش دعم سكان أحد أهدافنا الرئي. ]١٣[ املتحركة واملوسيقى والفنون

وجتريبها كام لو كانو يلعبون هبا أي أن يكون من السهل عىل األطفال جتميع أوامر برجمية  – 17F١٨"بالتجريب

إلنشاء برامج بواسطة سكراتش سو جتميع لبنات رسومية تشبه مكعبات ليغو أو قطع أحجية الصور ما عليك . وفصلها وإعادة جتميعها بأشكال جديدة

حيث يكون ذلك إال يمكن وصلها سوياً ال مت اللبنات بحيث مِّ اضع الفواصل أو األقواس، إذ صُ ليس عليك أن تقلق بخصوص موو). ٣انظر الشكل (

يمكنك كذلك إضافة لبنات جديدة فيام برناجمك يعمل، مما جيعل من السهل . كام يف لغات الربجمة التقليدية "أخطاء قواعدية"منطقياً، وبذلك ال تكون هناك 

 .تبار أفكار جديدة بشكل متزايد وتكراريعليك اللعب بأوامر الربنامج واخ

Ú◊âbíΩa@

ئِ  امً سُ  :ل املشاركون يف ورشة عمل عن التقنيات التعليمية أقيمت قبل عدة سنوات عن أي اخلربات التالية أصعبها تعلّ

 تعلّم قيادة الدراجة •

 تعلّم كتابة برنامج للحاسب •

 تعلّم املشاركة •

 ."ملشاركةتعلّم ا"وكان اختيار األغلبية الساحقة هو 

عموماً قدراً أقل من الرتكيز يف السنوات  ىلطاملا كانت املشاركة جزءاً هاماً من العملية اإلبداعية يف الروضة، ولكن القدرة عىل املشاركة والتعاون تلق

 :ارس إىل االهتامم أكثر بالتشارك والتعاونإال أن ذلك بدأ بالتغري مؤخراً نتيجة عدة اجتاهات مستقلة لكنها متقاربة، وكلها تدفع املد. الدراسية الالحقة

العمل اجلامعي أضحى أكثر أمهيةً يف بيئة العمل من ذي قبل، فأخذوا يشجعون املدارس عىل الرتكيز  الحظ كبار رجال األعامل وصناع القرار أن •

 .أكثر عىل التعاون للمسامهة يف حتضري التالميذ ملهنهم مستقبالً 

ركز الباحثون الرتبويون املزيد من اهتاممهم عىل الطبيعة االجتامعية للتعلّم واسرتاتيجيات  Vygotskyبناء عىل العمل الرائد لعامل النفس الرويس  •

 .]٨[ دعم جمتمعات املتعلّمني

 participatoryنكنز ثقافةً تشاركية أد التكاثر الرسيع للتقنيات التفاعلية وانتشار الوصول إىل اإلنرتنت إىل ازدهار ما يسميه هنري ج •

culture ]ينشئ فيها الناس األفكار والوسائط ويتشاركوهنا مع اآلخرين بشكل فعال عىل املدونات واملواقع التعاونية مثل ]٦ ،Flickr 

 ).لألفالم( YouTubeو ) للصور(

فحتى يف ثقافة اليوم التشاركية، هناك عدد . كة جزءاً متكامالً من عملية الربجمةهتدف لغة سكراتش التي نطورها إىل البناء عىل هذه االجتاهات، جاعلةً املشار

 Second Lifeفبينام جتعل عوامل افرتاضية مثل ). كالشخصيات واأللعاب التفاعلية(ويشاركون وسائط قابلةً للربجمة ينشئون قليل للغاية من الناس الذين 

رسومية، إال أن جعل هذه الكائنات ديناميكيةً وتفاعليةً يتطلب قدراً معيناً من الربجمة، وللغات الربجمة التقليدية من السهل نسبياً إنشاء ومشاركة الكائنات ال

ففي . جلذب ألطفال إىل الربجمة تإن صعوبة مشاركة الوسائط القابلة للربجمة ما تزال واحدةً من العوائق األساسية أمام اجلهود التي بذل. منحنى تعلّم حاد

                                                           
 Tinkerabilityقابلية التطوير بالتجريب   ١٨

 سكراتش لغة يف الربجمة تلبنا: ٣ الشكل

http://scratch.mit.edu/�
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18Fللغة الربجمة لوغونقد 

عىل املبتدئون اب فينام حيصل الكتّ . ولكن ليس الكثري من األدب عظيمةً  ةً ويإن لد لوغو قواعد لغ ]١٠[ مثالً، قال مارفن منسكي ١٩

صغار، وال توجد منافذ كذلك اإلهلام عادةً من األعامل األدبية العظيمة التي يقرؤوهنا، ال توجد مكتبة مشاهبة من مشاريع لوغو العظيمة لتلهم املربجمني ال

 .حيث يستطيع املربجمون الصغار مشاركة مشاريع لوغو التي يبنوهنا مع اآلخرين

يستطيع األطفال جتريب مشاريع أنشأها الغري، وإعادة . لتجاوز هذه العقبات تتشابك لغة سكراتش مع موقع عىل الوب يوفر كالً من اإلهلام واجلمهور

اهلدف هو جمتمع تعاوين يبني فيه األطفال باستمرار عىل . اخلاصة ليجرهبا اآلخرون هملربجمية يف هذه املشاريع، ووضع مشاريعاستخدام وتعديل املقاطع ا

يصبح : لقد وجدنا أن البناء واملجتمع يتكامالن يف العملية اإلبداعية. عون أعامل بعضهم البعض من خالل الوسائط القابلة للربجمةأعامل اآلخرين ويوسِّ 

طاً يف جمتمعاهتم األطفال أكثر انخراطاً يف عملية البناء عندما يكونون قادرين عىل مشاركة ما صنعوه مع اآلخرين يف جمتمع ما، ويصبحون كذلك أكثر انخرا

 .مع اآلخرين يف هذه املجتمعات) وليس جمرد املحادثة(عندما يستطيعون مشاركة إنشاءاهتم 

ä�ÿ–n€a@

19Fرياض األطفال يف ريدجو إيميليا عدّ تُ 

 زوار املدارس هناك باستمرار عن إعجاهبم ويعربّ . يف إيطالية مقصد الباحثني والرتبويني املهتمني برياض األطفال ٢٠

يف رياض األطفال هناك هو  ولكن أكثر ما يثري إعجايب. بتنظيم املكان وتوفر املواد املتنوعة للقيام بالتجارب والتعبري اإلبداعي، ودعم األنشطة التعاونية

ر  ينتج األطفال باستمرار رسومات وخمططات أثناء عملهم عىل مشاريعهم، ويستخدم . ام يقومون بهفيالطريقة التي يشجعون هبا األطفال عىل التفكّ

ر فيهام تمتلئ جدران حجرات الدراسة برسومات ف ،املدرسون هذه النواتج ليدفعوا األطفال ملناقشة عمليتي التصميم والتفكري اللتني يمرون هبام والتفكّ

 .األطفال مع مالحظات املدرسني، لتسمح لألطفال دوماً بالنظر إىل الوراء إىل املراحل األبكر من عملهم

ر جزء أسايس من العملية اإلبداعية، ولكن غالباً ما يُغفل عنه يف حجرة الدراسة يد من األنشطة التصميمية تبنت املدارس يف السنوات األخرية املز. هذا التفكّ

ر النقدي يف األفكار التي قادت عملية التصميم، أو اسرت اتيجيات صقل وحتسني العملية، ولكن الرتكيز غالباً ما ينصب عىل إنشاء املنتج بحد ذاته بدل التفكّ

 .اقعالتصميم، أو االرتباطات باملفاهيم العلمية الكامنة والظواهر ذات الصلة املوجودة عىل أرض الو

ر يف عملية التصميمعندما نقدّ  إننا نتحدث رصاحةً عن دوامة . م أدوات تقنيةً جديدةً كالكريكت وسكراتش فإننا نبذل جهداً خاصاً جلذب األطفال إىل التفكّ

ر  -املشاركة  -اللعب  -اإلنشاء  -التخيل  يف ختام ورشة عمل من . فكارالتخيل، ونبحث عن طرائق يمكن لألطفال بواسطتها احلديث عن هذه األ -التفكّ

عاماً، سأل أحد زمالئي األطفال املشاركني أن يكتبوا نصائح لألطفال الذين سيحرضون ورشة  ١٢يومني استخدمت تقنية الكريكت مع أطفال أعامرهم 

 :قدم األطفال النصائح التالية. عمل مماثلة يف اليوم التايل

 ابدأ بشكل بسيط •

 اعمل عىل أشياء حتبها •

  تعرف ما عليك فعله، فال بأس ببعض التجريبإذا مل •

 ال ختف من التجربة •

 !جد صديقاً لتعمل معه وتشاركا األفكار •

 )لتحصل عىل فكرة عام ستفعله(ال بأس من بعض النسخ والتقليد  •

 احتفظ بأفكارك يف كراسة رسم •

                                                           
 ١٩ LOGO : انظرfoundation/-http://el.media.mit.edu/logo 

٢٠  Reggio Emilia 

http://el.media.mit.edu/logo-foundation/�
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ك، ثم أعد البناء • ، ثم فكّ  ابنِ

 ثابر عىل عملك.. العديد من األشياء يمكن أن ختفق •

ممارسة أسلوب  ختتزل هذه النصائح بعضاً من العنارص األساسية يف أسلوب الروضة يف التعلّم، ونراها مؤرشاً هاماً عىل النجاح عندما يستطيع املشاركون

 .الروضة يف التعلّم وكذلك التحدث عن األفكار التي تشكل أساس هذا األسلوب

�ÓÇn€a›@

راإلبداعية، فعملية التخيل واإلإن التكرار هو يف صلب العملية  تقود حتامً إىل أفكار جديدة، وهي ما يقود إىل التخيل مرةً  نشاء واللعب واملشاركة والتفكّ

 .أخر لتبدأ دورة جديدة

أن نحصل عىل النتائج نحاول أن نطبق هذه األفكار عىل أنفسنا يف جمموعتي البحثية عندما نطور تقنيات جديدة مثل الكريكت وسكراتش، وال نتوقع أبداً 

إن القدرة عىل تطوير نامذج أولية برسعة ذو أمهية بالغة يف هذه  .الصحيحة يف املحاولة األوىل، ولذا نقوم باستمرار بالنقد والضبط والتعديل واملراجعة

باللعب هبذه النامذج ) مستخدمني الذي نستهدفهمولل(إننا بحاجة إىل نامذج أولية ال تعمل بالرضورة بشكل مثايل، وإنام بام يكفي للسامح لنا . العملية

إننا نبني نموذجاً أولياً لنلعب به ونراقب بعض األطفال يلعبون به، ولنتحدث معهم عن ذلك ونتحدث فيام بيننا عن األمر ذاته، ثم . وجتريبها واحلديث عنها

 .نبني رسيعاً نموذجاً أولياً آخر

رسوماً متحركةً أو يبنون جمسامً تفاعلياً فإن رسالتنا هلم هي ينشئون سواء أكانوا . اتنا عىل أن يمروا بالعملية نفسهاإننا نشجع األطفال عندما يستخدمون تقني

ر، ثم: نفسها ر، وكرّ ر كرّ إذا أتيح لألطفال املرور هبذه الدورة اإلبداعية مرةً واحدةً فقط فإهنم . إن عامل الوقت رضوري يف هذه العملية بالطبع. كرّ

 .يف العملية اإلبداعية ون اجلزء األكثر أمهيةً سيخرس

قدمت روضة األطفال تارخيياً أساساً جيداً للتفكري اإلبداعي، ويمكنك النظر إىل الروضة . إن عملية التحول إىل مفكر إبداعي هي عملية تكرارية بحد ذاهتا

بفرصة تكرار ما تعلموه يف الروضة لألسف ال حيظون  م، فإهنةطفال الروضولكن بعد مغادرة األ. التفكري اإلبداعيدوامة األوىل يف عىل أهنا الدورة 

إننا نأمل من خالل توسيع أسلوب الروضة يف التعلّم أن نتيح للمتعلمني من كافة األعامر فرصاً للبناء عىل . واالستمرار يف التطور كمفكرين إبداعيني

 .كل تكراري خالل حياهتمخرباهتم يف الروضة، لصقل قدراهتم كمفكرين إبداعيني بش
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