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  أحمد اليازجي .د
  فلسطين -رئيس المجلس األعلى للطفولة واألمومة 

  فاضلالأميرة . د
  )سابقا( السودان –ة بوالية الخرطوم وأمين عام المجلس القومي لرعاية الطفولة يوزير الشئون االجتماع

  باقر النجار. د.أ
  جامعة البحرين –أستاذ علم االجتماع 

  بندر السويلم. د
  )سابقاً ( السعودية –لسعودية للطفولة األمين العام للجنة الوطنية ا

  جبرين الجبرين  . أ
  السعودية - ةبرنامج الخليج العربي للتنمي –مدير إدارة المشاريع 

  حامد عمارد .أ
  مصر -جامعة عين شمس  – لتربيةاأستاذ بكلية 

  سليمان العسكري .د
  )سابقا( الكويت –رئيس تحرير مجلتي العربي والعربي الصغير 

  د عبد السالم المسدي.أ
  تونس –لسانيات بالجامعة التونسية أستاذ ال

  محمود الناقة. د.أ
  جامعة عين شمس –أستاذ المناهج والتدريس بكلية التربية 

  د مصطفى الرزاز.أ
  مصر – حلوانجامعة  – الفنيةكلية التربية بأستاذ 

  ملك زعلوك. د.أ
  األمريكية أستاذ علم االجتماع ومدير معهد دراسات الشرق األوسط للتعليم العالي بالجامعة

  منى كامل   . أ
  برلين -رئيس بعثة جامعة الدول العربية 

  نبيل صموئيل. د
  مصر –نائب رئيس مجلس األمناء بالمجلس العربي للطفولة والتنمية 

  نفيسة الجائفي. د
  )سابقاً ( اليمن –أمين عام المجلس األعلى للطفولة واألمومة 

                                                            
*
  ھيئة االستشارية حسب الحروف الھجائيةتم ترتيب أعضاء ال 
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  اللجنة العلمية
  

  منصور طلعت. د.أ
  كلية التربية –س قسم الصحة النفسية أستاذ ورئي

  شمس عينجامعة  –ومدير مركز اإلرشاد النفسي 
   

  عبد الحسين شعبان. د
  العراق –شار القانوني والخبير الدولي تسالم

   
  علي مدكور. د.أ

  جامعة القاهرة –أستاذ الدراسات التربوية 

 أسرة التحرير
 

 اإلشراف العام
حسن البيالوي. د  

ماألمين العا  
 * 

 رئيس التحرير
الفتاح سهير عبد. د  

 * 
 مدير التحرير

 محمد رضا فوزي
 * 

 اإلخراج الفني
 محمد أمين

 * 
 سكرتير التحرير
 إيثار جمال

 * 
 المراجع اللغوي
 محمد حسن
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  ددــــــة العـــــافتتاحي
______________  

  *حسن البيالوي. د
  

  
  حين نتحدث عن ثقافة الطفل ما الذي نفهمه من هذه العبارة ؟

هل نفهم منها ما يتلقاه األطفال من ثقافة في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع مما 
  ة، وفي األفالم، والقصص الخاصة باألطفال وفي الثقافة السائدة؟ينجده في البرامج الدراس

عن األطفال وعن عالمهم مما نبحث أن نعرفه نحن الكبار  بهل نفهم منها ما يج
عنه في علم النفس، وعلم االجتماع وغيرهما من العلوم والدراسات التي تتكلم عن عالم 

  ؟ مشكالتهماألطفال وتعالج 
لكن ثقافة األطفال ال تقتصر على هذا وٕانما تتسع . نعم، نفهم هذا المعنى من العبارة

  .ل في الثقافة الخاصة بهمأو يجب أن تتسع لما يمكن أن يسهم به األطفا
. األطفال كائنات إنسانية تحلم وتتصور وتفرح وتحزن وتغضب وترضى وتفكر وتعبر

واألطفال لهم حواسهم وطاقاتهم وأسئلتهم وأحالمهم ومخاوفهم التي يعبرون عنها بصور 
مختلفة يجب أن نحسب حسابها وأن نعرفها ونشجعها وندخلها في اعتبارنا ونحن نتحدث 

  .وأن نسجلها ونحولها إلى أشكال وأعمال أدبية وفنية ،افة الطفلعن ثق
الطفل يلعب ويحكي ويسأل ويجيب ويغني ويرقص وهو بها يعبر عن نفسه بنفسه 

  .ويسهم في بناء ثقافته
بل . ال يجب إذن أن ننظر للطفل باعتباره مجرد صفحة بيضاء نملؤها نحن بما نريد

ومشاركة الطفل في بناء  ،على التعبير عن نفسه يجب أن نشرك الطفل معنا وأن نشجعه
ثقافة تتيح لألطفال أن يتحرروا من النموذج الواحد المفروض عليهم، وأن يعبر كل منهم 

يجب أال تعتمد ثقافة الطفل على التلقين، وأال تجعله . بحرية عن نفسه ويبني شخصيته
قدمنا في هذا العدد الملف  وعلى هذا األساس. يتلقى وال يشارك بما عنده سلبياً  طرفاً 

  .الخاص بثقافة الطفل
                                                            

*
  .األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية  
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  كلمة رئيس التحرير
_________________  

  احــد الفتــسهير عب. د
  
  

في هذا العدد، كما في كل عدد من هذه المجلة، نناقش قضايا الطفولة العربية، 
 ،تمعالطفل والمج. الطفل واألسرة. ونلقى الضوء على هذه القضايا من جوانبها المختلفة

الطفل وبقية األطفال حاضر الطفولة العربية ، الطفل والمدرسة، الطفل والطبيعة
  .ومستقبلها

وفي هذا العدد بالذات نقف أمام الحاضر لنعالج مشكلة العنف المستشري الذي 
االجتماعي، والعنف المهني، وفي  نفالع: يتعرض له الطفل العربي من جهات مختلفة

  .يهذه األيام العنف السياس
مئات اآلالف من األطفال العرب في سوريا يواجهون الموت والجوع والتهجير 

وماليين األطفال العرب يشاهدون في . والتشريد وفقدان الحنان وضياع المستقبل
التليفزيون ما يقع من حوادث العنف الدموي واإلرهاب الوحشي في سوريا والعراق 

  .ومصر ولبنان وليبيا
عنف الذي أصبح مادة أساسية فيما يقدمه التليفزيون من باإلضافة طبعا إلى ال

أفالم ومسلسالت عربية وأجنبية، فضال عن األخطار التي يواجهها األطفال مواجهة 
مباشرة، ألن الجرائم ال تقع على الحدود فقط بل تقع داخل المدن والقرى واألحياء 

وفي هذا المناخ . ا السكنية المكتظة بالسكان ويكون األطفال بالطبع ضمن ضحاياه
 ،الملتهب وهذه األوضاع األليمة يعيش طفلنا العربي مسلوب اإلرادة ال يد له فيما يقع

وٕان كان عليه أن يتجرع هذا الكم الرهيب من العنف ويتعرض له بدنيا ونفسيا وعقليا، 
هذا كيف ننقذ أطفالنا من : والسؤال. يحيط بالجميع يومياً  اً ويتعود عليه ألنه أصبح واقع

  العنف ومن آثاره المدمرة في الحاضر والمستقبل؟
الثقافة التي نحصن بها أطفالنا ضد العنف، ونطهر بها . الثقافة: والجواب هو

نفوسهم وعقولهم، وذلك عن طريق النموذج الذي نقدمه لألطفال ويعرفون به معنى 
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ة ويعرفون ما فيها الحب والصداقة وحرية الرأي، واإلبداع، والتسامح، ويتذوقون به الحيا
  .من جمال

الثقافة وخاصة ما يلبي منها حاجات الطفل ويكشف عن طاقاته ومواهبه ويثير 
هي العالج الناجع لما يتعرض  ،خياله ويدفعه للمشاركة واالنخراط في العمل واإلنتاج

  .له أطفالنا في هذه األيام، وهي العالج لما يمكن أن يتعرضوا له في المستقبل
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  ات وبحوثدراس
________________________  

  

  
 سيولوجية ميدانية,مقاربة س –الطفل والعنف االجتماعي والمهني 

  رجــــــــــــــة بــــــوزيــف. د

  
  دراسة مقارنة بين المشكالت النفسية التي تظهر في رسوم المراهقات

 ) دراسة حالة(فتيات الشارع األمهات العاديات و 
  ابـــــــــــــات حجــــايـعن. د

  
 العالقة بين احتياجات الدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى التلميذات

 المعاقات ذهنيًا المدمجات وغير المدمجات في المملكة العربية السعودية
  مشاعـــــــل الضـــويحـــي. أ

  يراويـــــــــم الشــــــريـم. د

  محمد عبد الرزاق ھويدي. د
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  نيّ هَ مِ وال الجتماعيّ الطفل والعنف ا
  ةــة ميدانيــــيـچولو ــوسيـس ةــــاربـمق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  *رجـــــوزية بــــف .د

  
 

هر المدى الذي يبلغه المجتمع في تكوين شخصية ظْ ا لبيئته وهو ما يُ إن الطفل يظل تابعً 
فتكوين  يته الفكرية وطرق تعبيره،نْ أو في بِ  من الخارج سواء في سلوكه وعمله، اإلنسان

تنقلها البيئة الثقافية المحيطة بها، ستبطان للمواقف االجتماعية التي شخصية الطفل حصيلة ا
ا في عملية اإلنتاج ا أساسيًّ قريب عنصرً وهي المواقف التي اعتبرت الطفل منذ وقت ليس ب

ل في قطاعات مختلفة من النشاط االقتصادي، لذلك فالعنف ضد الطفل ال يشكل شغَّ ويُ 
أخذنا بعين االعتبار الحجم الذي أصبحت  اوٕاذ .ظاهرة استثنائية وعارضة في مجتمعنا

 :يمكننا أن نتساءل ,لونشغَّ نسانية التي يعيشها األطفال المُ الإتكتسيه هذه الظاهرة والظروف ال
هذا الواقع بحقيقته المؤلمة؟ هل يشكل  -دفي سلبية ال في تمرُّ  -كن أن نقبل كمجتمعكيف يم

ا مع محيطه؟ هل هذا يعني ي وهو ما يجعله منسجمً اإلنسانثوابت السلوك  أحدفعل العنف 
ا ئم وتجعله أسيرً أن المظاهر البنيوية في الوجود االجتماعي تفرض نفسها على الفرد بشكل دا

ا عندما ينطوي هذا الواقع المرهق على ؟ أم أن حقيقة األمر أكثر تعقيدً  لظروف ال يرغب بها
 ؛هل يجدر بنا أن نصف واقع الطفل المشغل بالعنفعنف متعدد األبعاد تجاه الطفل؟ و 

   رات المجتمع وثقافته؟خاصة وأنه ال ينفصل عن تغيُّ 
عنف يمارسه المجتمع على الطفل ل ينطوي على عنف متعدد األنماط ، إن تشغيل الطف

مارس على الطفل من خالل األسرة، يتمثل في اإلكراه واالستغالل االقتصادي، وعنف مهني يُ 
قصد به مختلف أشكال وظروف العمل السيئة المرتبطة ببيئة داخل تنظيمات الشغل ويُ 

الجسدي  النفسي،/من العنف سواء منه الرمزيالطفل ألشكال مختلفة  الشغل، والتي تعرض
في تكوينه ول دون حُ ته، وتشكل أحد العوائق التي تَ يَّ وِ والجنسي والمادي تؤثر على ذاته وهُ 

  .المستقبل
  

  الدراسةمنطلقات : أوالً 
إن هذه التساؤالت تفضي بنا في الواقع إلى التأكيد على أن ظاهرة العنف االجتماعي 

                                                 
  .جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء  –أستاذة علم االجتماع  *
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ذات وجوه متعددة المظاهر في حياة المجتمع وتنوع ارتباطها بظواهر  ,والمهني ضد الطفل
  .أخرى

ا من السواعد واألنامل لون يقطنون في أحياء هامشية ويشكلون احتياطً شغَّ فاألطفال المُ 
 دات،حدِّ الصغيرة والمقصود هنا هو االنتماء إلى وسط اجتماعي وثقافي معين له ضوابط ومُ 

ف الصناعة التقليدية وال يشمل مظاهر رَ ن في حِ ياألطفال المشغلورغم أن عرضنا يشمل 
كيف  :فالتساؤل المطروح. ادمات المنازلأخرى من التشغيل كعمل األطفال في البوادي أو خ

 ,ية تحليل العنف االجتماعي والمهني بالنسبة ألطفال الشغلچيمكن من وجهة نظر سوسيولو 
ية للعنف والتي تشكل مكانة محورية في بناء المجتمع  يتطلع إلى فهم األبعاد الثقافتحليًال 

خاصة . م والمعايير المشتقة منها هي التي تنظم التفاعل االجتماعي وتضبطهباعتبار أن القيَ 
ية حركة چباستراتي نحو وثيق ىعل وأن مشكلة العنف االجتماعي والمهني ضد الطفل ترتبط

لذلك  ؛ساسية للفئات سواء األسر أو المشغلينمباشرة المصالح األ التغيير االجتماعي وتمسُّ 
بل هي في نظري في تطور مستمر مع تطور الحياة  ثابًتا فمقاربة ظاهرة العنف ليست مجاًال 

  . االجتماعية ذاتها وتتنوع في محتواها
  
  

  الطفل، العنف، منظومة القيم: اثانيً 
يتمثل في الفهم المالئم  لعنف االجتماعي والمهني ضد األطفالإن التعرف على طبيعة ا

ر ذات دخل سَ فإذا كان األطفال المشغلون ينتمون إلى أُ  .يحيط بواقع هذه الفئة االجتماعيةلما 
  .فإن ما يقود اآلباء إلى تشغيل أطفالهم عوامل متعددة، محدود جدًّا

 من واالستقرار ونمط معينوٕاذا كانت هذه الدوافع تتمثل في الرغبة في تحقيق نوع من األ
 هممن التنشئة االجتماعية، وتحقيق أهداف وغايات تتماشى وظروف اآلباء باعتبار أسر 

إلى وسط حضري جديد، فإن اختيارات ومواقف األسر يحكمها العامل االقتصادي  مهاجرة
 ، تتأثر بالنزاعات بين الناس وبظواهر االستغالل والسيطرة التي لضمان بقائها وتلبية حاجياتها

  .بمعنى أنها تشكل فرصة لممارسة العنف
غير  إن تعدد المؤسسات التي تمارس العنف على الطفل المشغل بشكل مباشر أو"

الشيء الذي يؤدي إلى  ؛رات التي تعتري بنيات المجتمع الثقافيةمباشر يجعلنا نؤكد على التوت
مفهوم الطفولة ال  ما يجعل .ضعف االنتماء االجتماعي لدى الطفل ال لألسرة وال للمجتمع

ستغل من طرف تُ "ألن الطفولة  ؛ي ولكن براغماتيچيديولو إ معرفي و  ينحصر ضمن تصور
 ".١همنِّ الكبار قبل سِ 

, فالمقاربة التي نريد أن ننظر من خاللها إلى واقع العنف الذي يشهده الطفل المشغل
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ولكنه يندرج في وضع تنطلق من زاوية التركيز على أن العنف االجتماعي ليس حادثًا عابًرا 
مألوف من التوترات والمجابهات التي تعرفها األسر وتحدد مواقفهم؛ لذلك فواقع العنف 
االجتماعي والمهني ضد الطفل المشغل يقوم على أرضية تتأسس على مجموعة من 

وتتحول إلى عنف مبنّي , التناقضات واإلكراهات االجتماعية والضغوط التي تواجه األسر
, اقتصادي إزاء الطفل وظروف الشغل السيئة ومخاطرها على تكوينه في المستقبلعلى إكراه 

  .داخل أوراش تسعى إلى الربح والرفع من معدالت اإلنتاج
إن تشغيل األطفال يدخل ضمن العنف المقبول ُعرًفا، مما ال يثير أي تساؤل ألنه 

هذا النمط المحدد الذي  صادر عن العائلة أو صادر عن َربِّ العمل، فكيف يمكننا أن نميز
نسميه فعل العنف؟ إننا بالفعل نحتاج إلى توضيحه ضمن إطار يحدد مستويات العنف 

  .واألسرة والطفل من جهة أخرى, المتبادلة بين ِبْنَيات المجتمع واألسرة من جهة
إن مفهوم العنف االجتماعي معًنى ومحتًوى أكثر من العنف السياسي؛ ألنه يتعلق بكل 

لقوة والقمع في الحياة االجتماعية، عندما يتعلق األمر بأسرة الطفل المشغل ككائن مظاهر ا
مجرد من القدرة على التفكير والتمييز ويوجد في وضعية ال تتيح له االختيار والتحكم في 

وهكذا يشكل العنف تجاه الطفل نموذًجا لالتجاه الذي . القرار، وبالتالي فهو محكوم بواقعه
  .االجتماعية أفرزته حياتنا

وٕاذا ما سلمنا أن العنف االجتماعي يعبر عن مجموعة من التناقضات واالختالالت 
الكامنة في البناء االجتماعي، فإن تشغيل األطفال يرتبط بالمجتمعات التي تعاني أوضاًعا 

  .سوسيواقتصادية عنيفة
وضعناه داخل وفي هذا الصدد ال يمكننا أن نتحدث عن العنف االجتماعي، إال إذا 

إطار زمني ومكاني وثقافي محدد؛ ألنه يطرح صعوبة في تعريفه على المستوى 
السوسيولوچي، فمحاولة تحديد المعايير وتعريف األوضاع الُمسمَّاة عنًفا يفرض علينا معرفة 

  .٢نظام القَيم التي ينتجها المجتمُع المعنيُّ ويجيز كل الوسائل لتحقيقها
ال يمكن فصلها عن إشكالية الفقر التي ينبغي فهمها من خالل  من هنا فإشكالية العنف

وتشكل القيم الثقافية مجموعة من التوجهات المشتركة . ٣العالقة السببية بين الثقافة والسلوك
بين البشر، ومن شأن هذه التوجهات أن تحدد أساًسا التوقعات المتبادلة بين المجموعة 

  . البشرية في المجتمع
ه ضد الطفل، يتجلى من خالل الوقوف على إن فهم دالال ت العنف االجتماعي الموجَّ

ظروف الحرمان والتهميش الذي تعيشه أسر الطفل المشغل، واألهم من ذلك التمثُّالت والقَيم 
التي توجه السلوكات واألفعال بحيث يمكن القول إن هناك ثقافًة تحكم واقع هذه الفئات 
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وتجعله بعد ذلك معرًضا ألنواع مختلفة من , المشغل االجتماعية توجه العنف ضد الطفل
  .االستغالل في بيئة الشغل
الفقراء لهـــم قـــيم أساســـية مختلفـــة عـــن بقيـــة المجتمـــع بســـبب تـــاريخهم فـــوفـــي هـــذا الســـياق 

، ويمكن هنا  ٤وأفعالهم واستراتيچيتهم التي تسمح بوضع القيم التي يحملونها في مواجهة الواقع
فقــر التــي تعرفهــا أوســاط أســر األطفــال المهــاجرة ومــا تفــرزه اســتراتيچيتها أن نشــير إلــى ثقافــة ال

للتكيُّف من عنف بحيث تجد صعوبة في التأقلم مع الحياة الحضرية الجديدة؛ لذلك تتميـز هـذه 
، )(OSCAR LEWIS ,1991 لــويس الثقافــة بعــدة خصــائص حســب األنثروبولــوچي أوســكار

مختلفــة المتعلقــة بالطبقــات الفقيــرة والتــي ال تســمح لهـــا تتمثــل فــي القــيم واألفكــار والســلوكات ال
 Harrison)ونشير هنا إلى مساهمات ُكلٍّ من هارسـون وهانتنجـدون . ٥باالندماج في المجتمع

et Huntingdon, 2000) وَتعتبـر . التـي حاولـت توضـيح إشـكالية االرتبـاط بـين الثقافـة والفقـر
والتــي تحــاول التكيــف . هــذه المســاهمة أن الفقــر كمفهــوم يســتند علــى خصــائص الفئــات الفقيــرة

؛ لــذلك تحــاول ٦ضــمن ثقافتهــا التــي تتحــول وفًقــا لظروفهــا االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة
  .شغل تكييف سلوكاتها االقتصادية مع أوضاعها االجتماعيةالفئات الفقيرة من أسر أطفال ال

إن تشــغيل األطفــال يشــكل جــزًءا مــن ثقافــة الفقــر المتمثلــة فــي واقــع الهشاشــة الــذي تعرفــه 
العديــد مــن الفئــات االجتماعيــة فــي الوســط الحضــري، التــي ال تشــعر باالنــدماج فــي المجتمــع ، 

: قــــع الفقــــر الــــذي تميــــزه ثالثــــة مســــتوياتالتهميش االجتمــــاعي مــــرتبط بوافــــوفــــي هــــذا اإلطــــار 
والتأســيس للعنــف االجتمــاعي الــذي يتعــرض . ٧الهشاشــة واالغتــراب وَتفكُّــك الــروابط االجتماعيــة

لــه الطفــل المشــغل مــرتبط باســتراتيچيات العــيش؛ ألن مــا يميــز اإلنســان الهامشــي هــو مشــاعر 
  .٨الفشل والتدنِّي في مستوى العيش وصعوبة الحياة االجتماعية

بناًء على ذلك، فالعنف رد فعل إنساني ناتج عن عدم التوافق مع الِبَنى االجتماعية، 
مما ُيْبرز لنا وجًها آخر للعنف وهو القهر االجتماعي الذي تشعر به أسر األطفال المشغلين 

فالمنطق الذي يتحكم في إفراز ظاهرة تشغيل األطفال . في محاولة لالندماج في الوسط الجديد
عندما يتعلق األمر بأسرة الطفل المشغل التي , نا هو العنف الماكروسوسيولوچيفي مجتمع

تتغلب عليها حتمية الظروف االجتماعية في اختياراتها وال تترك لها أي هامش من الفعل، 
  .٩لذلك يالزم التهميش الذي تعرفه الفئات الفقيرة تحوُّالت في شروط الحياة والُهِويَّة االجتماعية

االجتماعية تتحكم بشكل حتمي في تطلعات الفرد وأفعاله وأسهمت في تشكيل  إن البنية
ويثير في هذا الصدد مشيل المون ومارسيل فورني  .واقع اجتماعي عنيف متعدد األبعاد

(Michèle Lamont et Marcel Fournier,1992)  , الرمزيةمفهوم الحدودFrontières 
Symboliques   الذي تمت بلورته من طرف الفاعلين االجتماعيين من أجل تصنيف األفراد

وتتكون هذه الحدود من نسق من القواعد تعمل على تحديد . والممارسات والسلوكات
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وهي الحدود التي تسهم في إنتاج الالمساواة، . التفاعالت بين الفئات االجتماعية والبنية
مستوى الميكروسوسيولوچي للتجربة الواقعية، فهو يقف ويسمح مفهوم الحدود الرمزية بفهم ال

  .١٠عند المعنى الذي يعطيه الفرد لوضعيته في عالقتها بخصائص أكثر بنيوية
ناته سابًقا يتمظهر في شكل وجود  وبما أن العنف االجتماعي كما قدمنا بعض ُمكوِّ

هات واختيارات وممارسات يكون من ورائها ضغط يتهدَّد آل  - يَّات تكامل األسر بنيات وتوجُّ
مع المجتمع، فإنه يتحول إلى نمط اجتماعي يلعب دوًرا ال يمكن إنكاره ليس فقط في  - الفرد 

الحياة االجتماعية للطفل بل يمتد إلى عنف مهني عندما يتعلق األمر بظروف الشغل، وٕاذا 
ن العنف ضد كنا قد تحدثنا عن العنف كأداة لحل التناقضات االجتماعية في حياة األسر، فإ

، بحيث ١١الطفل يبلغ من الوضوح في فرض نفسه في بيئة الشغل حسب الدراسة الميدانية
  .تتعدد مظاهره وأشكاله مما سيؤثر في تنمية الطفل كشخص في المستقبل

  
  :إشكالية الدراسة

رض لها الطفل تحاول هذه الدراسة السوسيولوچية التعرُّف على أشكال العنف التي يتع
، من خالل الكشف عن متغيرين أساسيين يتمثالن في العنف المهني المغربي في المجتمع

واالجتماعي في أوراش الصناعة التقليدية غير المهيكلة والتي ال تخضع لقانون الشغل عند 
  :وتتمحور تساؤالت البحث في التالي ،سنة ١٥األطفال أقل من 

  ل من طرف األسرة؟ما طبيعة العنف االجتماعي الذي يتعرض له الطفل الُمشغَّ  -
ما مظاهر العنف التي يتعرض لها الطفل في أوراش الصناعة التقليدية غير  -

 المهيكلة؟
  

  : أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الكشـف عـن مختلـف أنمـاط وأشـكال العنـف التـي يتعـرض لهـا الطفـل   

مــن خــالل رصــد أنــواع  ،ســنة فــي بيئــة الشــغل فــي المجتمــع المغربــي ١٥الُمشــغَّل أقــل مــن 
كمـا تهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى العنـف . العنف الِمَهني والجسدي والرمزي والجنسـي

  . االقتصادي الذي يتعرض له الطفل في ضوء ُمتغيِّر رضا األسرة عن عمل الطفل
  

  :أهمية الدراسة
تتجلــى أهميــة الدراســة فــي كونهــا تســلط الضــوء علــى موضــوع العنــف الــذي يتعــرض لــه 

لطفــل المشــغل فــي المجتمــع المغربــي، خاصــة وأن البحــث يعــاني قلَّــة الدراســات التــي تناولــت ا
وال شـك فـي . أشكال العنف المرتبطة بظروف عمل األطفال على المستوى المحلي على األقـل
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أن الكشــف عــن أنمــاط العنــف فــي بيئــة الشــغل وســوء المعاملــة واالســتغالل الــذي يتعــرض لــه 
جتماعية المهنية بـأوراش الصـناعة التقليديـة، سـيمكِّن مختلـف الفعاليـات الطفل في الممارسة اال

ومعالجـــة أوضـــاع , ســـنة ١٥والمهتمـــين مـــن إعـــداد بـــرامج للحـــدِّ مـــن تشـــغيل األطفـــال أقـــل مـــن 
أســرهم التــي تعــيش وضــعية هشاشــة تجعلهــا تشــغِّل أطفالهــا لمواجهــة اإلكراهــات االقتصــادية، 

  .زمة لحماية حقوق الطفلوكذا العمل على إصدار تشريعات مل
  

   :المنهج واإلجراءات
اتَّبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي بتعبئــة أو مــلء الســتمارة مــع عينــة َعْمديَّــة مــن األطفــال 

بهــدف التعــرف علــى أشــكال العنــف فــي مجتمــع أوراش الصــناعة , ســنة ١٥المشــغلين أقــل مــن 
  .التقليدية غير الُمَهْيكلة، بمدينة فاس

  :العيَِّنة
اسـتمارة مـع األطفـال المشـغلين  ٤٠٠تم اختيـار العينـة بطريقـة عمديـة، حيـث تمـت تعبئـة 

بـــأوراش حـــرف الصـــناعة التقليديـــة غيـــر المهيكلـــة والتـــي تتميـــز بخطورتهـــا علـــى صـــحة الطفـــل 
اســتمارة لعــدم تمكُّننــا مــن إتمــام كــل األســئلة مــع األطفــال بســبب  ٢٧وســالمته ، اســتبعدنا منهــا 

الجـدول التـالي توزيـع أفـراد ويوضـح . عينـة ٣٧٣الحجـم النهـائي للعينـة وبلـغ . ظروف الشغل
  .العينة حسب الجنس والسن والمستوى التعليمي

  توزيع األطفال حسب السن والجنس) ١(جدول رقم 

 ذكور إناث  المجموع  النوع السن
٧٧١٣ ٨ -  ٩ 

 %٣.٥%١.٩%١.٦%النسبة
١١٣٧٦٨١٠٥ -  ٩ 

 %٢٨.٢%٨.٣%٩.٩%النسبة
١٤٤٩٢٠٦٢٥٥ - ١٢ 

 %٦٨.٣%٥٥.٢%١٣.١%النسبة 

  المجموع
٩٢٢٨١٣٧٣ 
١٠٠%٧٥.٣%٢٤.٧%  
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يتضح من الجدول أن غالبية أفراد عينة البحث من األطفال الذكور، حيـث بلغـت نسـبتهم 
وهــي نســبة منخفضــة , %٢٤,٧، بينمــا كانــت نســبة اإلنــاث مــن الطفــالت الُمشــغَّالت %٧٥,٣
  .مع نسبة الذكور مقارنة

مــن النظــرة األولــى إلــى الجــدول أعــاله، يمكــن مالحظــة أن غالبيــة األطفــال ُيشــغلون دون 
؛ ممـــا %٨٠,١احتـــرام أوراش الصـــناعة التقليديـــة غيـــر المهيكلـــة للســـن القانونيـــة وذلـــك بنســـبة 

يشـــجع علـــى زيـــادة الطلـــب علـــى تشـــغيل األطفـــال، بحيـــث ُيضـــطر الطفـــل إلـــى مجابهـــة الحيـــاة 
  .ل مسؤولية المشاركة في اإلنفاق على األسرةوتحمُّ 

 ٨و ٦مــــن األطفــــال فقــــط تتــــراوح أعمــــارهم مــــا بــــين % ٣,٥كمــــا يتبــــين مــــن الجــــدول أن 
  .سنوات، ذلك أن ولوج األطفال لعالم الشغل يكون في سن مبكرة جدًّا

ونالحــظ أن ســن بدايــة التشــغيل تختلــف بــين الــذكور واإلنــاث، حيــث يبــدأ عنــد اإلنــاث فــي 
ويوضـح الجـدول  .مبكرة، إذ عادة ما يبدأ التشغيل في سن السادسة بالنسبة لحرفة الزرابـيسن 

بالنســـبة لألطفـــال % ٦٨,٣، و%٢٨,٢ســـنة وصـــلت إلـــى  ١١و ٩أن الفئـــة العمريـــة مـــا بـــين 
ســنة، ورغــم أن هــذه النســبة مرتفعــة جــدًّا فــال  ٤١و ١٢المشــغلين التــي تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

 ٩الطفل في سن مبكرة جدًّا؛ ألنها ترتبط في الواقع بالفئة العمرية ما بـين  تعني أنه يتم تشغيل
 .سنة، وبالرجوع لبداية تشغيل الطفل فإننا نجده ُيشغَّل بنسبة أكبر في إطار هذه الفئة ١١و

  المستوى الدراسي للطفل المشغل ) ٢(جدول رقم 

 اإلناث الذكور  المجموع الجنس   المستوى الدراسي للطفل
 ٦١٧٤١٣٥التكرار  أمي

  %٣٦.٢%٤.٨٠%٢١.٧%النسبة
 ١٠١٧٦ ١٦٦التكرار  ابتدائي

 %٤٧.٢ %١٠.٩ %٥٩.١%النسبة
 ٥٤٨٦٢التكرار  إعدادي

  %١٦.٦ %٨.٧ %٩.٢%النسبة

  المجموع
 ٩٢٣٧٣ ٢٨١التكرار
      %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ %النسبة

لعلَّ المعطيات الواردة في الجدول أعاله تؤكد حقيقة الوضع التعليمي بمدينة فـاس مجـال 
البحــث باعتبارهــا جــزًءا مــن التــراب الــوطني، إذ إن غالبيــة عينــة اإلنــاث مــن العينــة لــم تلتحــق 

ويرجــع األمــر إلــى أن تعلــيم اإلنــاث ال % ٤.٨٠بالمدرســة، حيــث بلغــت نســبة األميــة عنــدهن 
اء أيــة قيمــة اجتماعيــة أو اقتصــادية، ممــا جعلهــن احتياًطــا للتشــغيل فــي أنشــطة يشــكل عنــد اآلبــ
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مــن الــذكور % ٥٩,١، ونجــد أن %٢١,٧أمــا عنــد الــذكور فقــد بلغــت نســبة . اقتصـــادية مختلفــة
تلقَّــــْوا تعلــــيمهم بالمســــتوى االبتــــدائي، مــــنهم مــــن يجمــــع بــــين الشــــغل والتواجــــد فــــي المدرســــة، 

قطعــن عــن الدراســـة، أمــا األطفــال الــذين اســتطاعوا الوصـــول مــن اإلنــاث اللــواتي ان% ١٠,٩و
وقــد , بالنســبة لإلنــاث% ٨,٧بالنســبة للــذكور و% ١٩,٢لمرحلــة اإلعــدادي فيمثلــون فقــط نســبة 

عبَّــر الكثيــر مــن األطفــال المشــغلين عــن رغبــتهم فــي االنقطــاع عــن المدرســة واالســتمرار فــي 
  .الحرفة التي يقومون بها

  
  :أشكال العنف وسوء المعاملة 

ســنحاول مــن خــالل المعطيــات الميدانيــة تســليط الضــوء علــى األوضــاع والظــروف التــي 
سـنة، ثـم  ١٥تشكل محيًطا لبروز فعـل العنـف االجتمـاعي المتمثـل فـي تشـغيل الطفـل أقـل مـن 

الوقـــوف عنـــد بعـــض المتغيـــرات وأنمـــاط العنـــف فـــي بيئـــة الشـــغل وســـوء المعاملـــة واالســـتغالل، 
خاصة وأن الطفل ال ُينظر له أو ُيتعامل معه كشخص يتمتع بفردانيته؛ ولكن ينظر له كشيء 

فالكشـــف علـــى أشـــكال العنـــف فـــي الممارســـة . ١٢مـــرتبط بأحـــد مســـتغل وملكيـــة قابلـــة للتـــداول
االجتماعيـــة المهنيـــة فـــي إطـــار أوراش الصـــناعة التقليديـــة، يـــتم مـــن خـــالل الوقـــوف عنـــد واقـــع 

العنــف المقبــول اجتماعيًّــا الــذي تمارســه األســرة ضــد الطفــل مــن جهــة، الطفــل الــذي يقــع بــين 
أنه يقـع بـين اإلحبـاط الـذي تشـهده  أي. والعنف بمختلف أنماطه في بيئة الشغل من جهة ثانية

األســــر الُمهمَّشــــة التــــي تعــــيش وضــــًعا اجتماعيًّــــا يحتــــاج إلــــى نمــــط مــــن التكيُّــــف تتحــــالف فيــــه 
ت االجتماعيـــة العنفيـــة ضـــد الطفـــل، وبـــين القـــوة الضـــبطية اإلكراهـــات االقتصـــادية مـــع الســـلوكا

لألوراش المهنية تعمل على استغالله واإلساءة إليه فـي بيئـة شـغل ذات ظـروف ُمْزريـة للحفـاظ 
على توازنها، لذلك نالحظ أن هناك مستًوى آخر من العنف يتعرض له الطفـل يـرتبط بظـروف 

 ســـتغالل تحـــدُّ مـــن إمكانيـــة بنـــاء هويتـــهالشـــغل ينطـــوي علـــى أشـــكال متعـــددة مـــن اإلســـاءة واال
السلوك األسري (وتكوينه بحيث يبقى شخًصا غير آمن في المستقبل؛ ألنه في تصورنا الفاعل 

يعتمـد علـى عمليـة عقليـة مناسـبة لوضـعيته وظروفـه، لنضـيف أن تـأثير ) وسلوكات َربِّ العمـل
فعـــل العنـــف بكـــل أشـــكاله المصـــالح والشـــروط الماديـــة فـــي نهايـــة المطـــاف يتبلـــور مـــن خاللهـــا 

وبناًء على معطيات الدراسة الميدانية المتعلقة بتشغيل األطفـال بتنظيمـات الصـناعة . ومظاهره
نجــدها تثيــر عــدة متغيــرات مرتبطــة بإشــكالية العنــف  ، -مدينــة فــاس -التقليديــة فــي المغــرب 

  .السوسيومهني الذي يتعرض له الطفل في بيئة الشغل
  

  العنف السوسيواقتصادي .١
إن محاولة المقاربة السابقة تبين أن فعل العنف االجتماعي المتمثل في تشغيله يدخل 

والتي تتحول إلى , في إطار الطاَبع الحتمي الذي تفرضه الشروط االجتماعية على األسر
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. كائن يتصرف وفق دوافع ليس له أدنى وعي بها من أجل التكيُّف مع اإلكراهات االقتصادية
ويبدو ذلك واضًحا ضد الطفل كسلوك مجتمعي يكتسب صفة الشرعية، وهو ما جعل العنف 

  :من خالل المعطيات التالية التي تعبر عن مدى رضى األسرة عن تشغيل أطفالها
  رضى األسرة عن تشغيل الطفل حسب الجنس)  ٣(جدول 

فــإن أغلــب األســر يشــعرون بالرضــى عــن الحــَرف , بنــاًء علــى المعطيــات الــواردة فــي الجــدول  
% ٨٩,٠بلغت نسبة الذكور الذين عبَّرت أسرهم عن رضـاها , التي يمارسها أطفالهم المشغلون

بالنســبة لإلنــاث، وتبقــى فئــة قليلــة مــن األســر التــي تشــعر بعــدم الرضــى عــن % ٦٨,٥مقابــل 
لإلنــاث % ٣,٢مقابــل نســبة % ٨,٢أبناؤهــا، مثَّلــت نســبة أســر الــذكور  الحــرف التــي يمارســها

نســـبة " ال أدري"اللـــواتي عبـــرت أســـرهن عـــن عـــدم رضـــاهم عـــن الشـــغل ، بينمـــا شـــكلت إجابـــة 
وفــي هــذا الســياق أصــبحت األســرة اآلن تــزجُّ . مــن الــذكور% ٢,٨مــن اإلنــاث ونســبة % ٢٨,٣

لُهــن مســؤولية  األســرة باعتبــارهن أكثــر خضــوًعا وأكثــر التزاًمــا بــالطفالت إلــى عــالم الشــغل وتحمِّ
  . بالشغل مقارنة مع الذكور

أبرزهـــا , إن رضـــى األســـرة عـــن الحـــرف التـــي يمارســـها أطفالهـــا يرجـــع إلـــى عـــدة متغيـــرات
ويؤكـــد هـــذا المتغيـــر علـــى أن تشـــغيل األطفـــال يعتمـــد علـــى المواقـــف . متغيـــر العامـــل المـــادي

تعمـل العوامـل الثقافيـة علـى إحـداث تغييـرات فـي البنيـة  المعيارية داخل األسـرة وخارجهـا؛ لـذلك
ـــا ال شـــعوريًّا , العائليـــة للطفـــل التـــي تتغيـــر اتجاهاتهـــا وتضـــفي علـــى العنـــف ضـــد الطفـــل طاَبًع

  .استجابة للحاجات االقتصادية
 العنف الجسدي/ العنف الرمزي .٢

الطفــل  أوضــحت الدراســة أن أســاليب التحفيــز علــى الرفــع مــن المردوديــة وضــرورة امتثــال
لألوامـر وتعليمــات رب العمـل للرفــع مـن معــدالت اإلنتـاج داخــل الورشـة تلعــب دوًرا أساسـيًّا فــي 

 إناث ذكور المجموع  الجنس  رضى األسرة عن الشغل
 ٢٥٠٦٣٣١٣التكرار  راضية

 %٨٣.٩ %٦٨.٥%٨٩.٠%النسبة
 ٢٣٣٢٦التكرار غير راضية

  %٧.٠ %٢.٣ %٨.٢%النسبة
 ٢٦٣٤ ٨التكرار ال أدري

  %٩.١ %٢٨.٣ %٢.٨%النسبة
 ٢٨١٩٢٣٧٣التكرار  المجموع

 %١٠٠%١٠٠%١٠٠%النسبة
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تعرضــه للعنــف، لــذلك يجمــع أســلوب التحفيــز بــين الســبِّ والضــرب، لتحفيــز الطفــل علــى القيــام 
) جقــَيم اإلكــراه للزيــادة فــي اإلنتــا(بمهامــه فــي مــدة زمنيــة وجيــزة، فقــَيم اإلنجــاز هــي المســيطرة 

داخل األوراش، حيث يتعين على الطفل القيام بمهام على غـرار الصـنَّاع وفـي نفـس اآلن، إلـى 
تمتـــد لتشـــمل عـــدة أشـــكال مـــن  فأســـاليب التحفيـــز. جانـــب الخضـــوع لقواعـــد ســـلوك رب العمـــل

سـواء  ,التعنيف التي يتعرض لها الطفل المشغل في تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلـة
  .منها الرمزية أو الجسدية أو هما مًعا

لقــد أثبتــت الدراســة الميدانيــة أن غالبيــة األطفــال المشــغلين يتعرضــون للعنــف، كمــا تشــير 
  :إلى ذلك معطيات الجداول التالية

 تعرُّض الطفل المشغل للعنف حسب الجنس) ٤(جدول 

  تعرض الطفل للعنف
 

 اإلناث الذكور المجموع الجنس

 ٢٩١ ٢٣٨٥٣ التكرار  نعم
 %٧٨.٠ %٥٧.٦ %٨٤.٧%النسبة

 ٨٢ ٤٣٣٩ التكرار ال
 %٢٢.٠  %٤٢.٢ %١٥.٣%النسبة

 ٣٧٣ ٢٨١٩٢ التكرار  المجموع
 %١٠٠ %١٠٠%١٠٠%النسبة

  
إن المالحظات التي يمكن تسجيلها تتمثل في ارتفاع نسبة األطفال المشغلين الذين 

% ٤٢,٤بالنسبة لإلناث، وأن % ٥٧,٦و% ٨٤,٧تعرضوا للعنف، حيث بلغت نسبة الذكور 
  . من الذكور% ١٥,٣من اإلناث عبَّرن عن عدم تعرُّضهن للعنف، في مقابل 

  العنف حسب النوع) ٥(جدول 

 إناث ذكور المجموع النوع  نوع العنف

 ١٧٥٥٣٢٢٨التكرار العنف الرمزي
 %٧٨,٤ %١٠٠  %٧٣.٥%النسبة

 ٦٣٠٦٣التكرار العنف الجسدي
 %٢١,٦%٠.٠  %٢٦.٥%النسبة

 ٢٣٨٥٣٢٩١التكرار  المجموع
 %١٠٠,٠%١٠٠,٠%١٠٠,٠%النسبة
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لشتى أنواع العنف الرمزي أو ما ُيسمى  يتعرضون% ٧٨,٠يمكن أن نشير إلى أن 
باإليذاء النفسي، ويشمل العديد من أنماط التحقير، أو اإلهانة، واالزدراء، أو الشتم والسب، 

  . ١٣وغيرها وهذا النوع من العنف أكثر شيوًعا في تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلة
ـــذكورمـــن  ℅٧٣,٥وقـــد بيَّنـــت الدراســـة أن  ــــن  ال ـــْتم، كمـــا المشغلي يتعرضــــون للســــبِّ والشَّ

  .من إجمالي عينة الطفالت المشغالت% ٥٧,٦تتعرض له اإلناث بنسبة 
أن العنف الذي يتعرض له الطفل ال يقتصر على ما هو رمزي بل يتعداه إلى مـا هـو إال 

، باعتبـــاره الوســـيلة األســـرع %٢٦,٥جســـدي والمتمثـــل فـــي الضـــرب، عبَّـــر عنـــه الـــذكور بنســـبة 
أو حتــى مــن طــرف بعــض ) الكابرانــات(طفــل مــن طــرف َربِّ العمــل أو رؤســاء العمــل لعقــاب ال

  .العمال، أما بالنسبة للفتيات المشغالت فقد صرَّحن بعدم تعرُّضهن لممارسات عقابية بدنية
سواء في شكل كدمات أو جروح نتيجة , إن العنف الجسدي يخلِّف آثاًرا على جسم الطفل

 ١١وقد عبَّر رضوان , باليد أو بالُمنَتج أو بالغصن أو بالحجارةأدوات الضرب التي قد تكون 
ْضَرْبِني اَلْمَعلَّْم َبْمَعْلَقة ِفيَها اَلْخِفيْف، َضُروِري ْتَخْلِلي : "سنة عن تعرضه للعنف المادي بقوله

  ".الْطَباَيْع، َوَلِكْن ْبِريْت، َواْلَواِلَدة ْشَراْتِلي الْدَواء
الجســـدي والرمـــزي يـــدخل فـــي إطـــار مـــا ُيســـمى : إن العنـــف الُممـــاَرس علـــى الطفـــل بشـــكليه  

بضــغوط العمــل التــي تــؤدي بالطفــل المشــغل إلــى عــدم الرضــى عــن عملــه، ومــن ثَــمَّ الوقــوع فــي 
تشـــمل نزوعـــاٍت عدوانيـــًة , اضـــطرابات نفســـية قـــد تظهـــر فـــي شـــكل ردود أفعـــال ســـلوكية عديـــدة

  .ستراتيچية لمواجهة العنفواالتجاه إلى المخدرات كا
  
   المهني/العنف الفيزيقي  .٣

, يشير العنف الفيزيقي إلى اإلكراه واإليذاء الذي يتعرض له الشخص من خالل الجسد
سواء المتعلق باالستغالل في اإلنتاج أو العنف الذي يميز بيئة العمل، مثل الحوادث، التلوث، 

ة وبالبيئة يالعنف بطبيعة الظروف الفيزيقهذا النوع من  لذلك يرتبط .١٤الضوضاء وغيرها
بل األطفال المشغلين متعددة زة من قِ نجَ خاصة وأن المهام المُ المادية للشغل داخل األوراش، 

يومه في إنجاز الكثير من األعمال المرهقة تحت إكراه عامل  الطفل نية، حيث يقضيضْ ومُ 
اعات طويلة، دون التمتع بفترات الراحة شغل األطفال لسا حينما يُ ويزداد األمر تعقيدً . السرعة

  .األسبوعية أو العطلة السنوية
ألنه  ؛لكن المالحظ هو أن الطفل المشغل داخل أوراش ال يتخصص في مهمة واحدة

شغل في مهام متعددة حسب حاجيات الورشة وصاحبها، إال أن الكثير من هذه في الواقع يُ 
المشغل سواء من حيث المواد المستعملة أو ا على سالمة وصحة الطفل المهام تشكل خطرً 

  .نجاز المهامإأو من حيث الوضعيات غير المالئمة لجسم الطفل أثناء  ,األدوات الحادة
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الصناعة التقليدية غير المهيكلة في ظروف تكاد تنعدم  تنظيماتشغل األطفال في ويُ 
سن ونقص الخبرة غر البحكم صِ  مما يعرضهم لحوادث خطيرة ؛فيها شروط الصحة والسالمة

   :وهو ما أوضحته الدراسة من خالل األرقام التالية. وعدم استشعارهم للتعرض للمخاطر
  أنواع حوادث الشغل) ٦(جدول 

 النسبة المئوية النسبة المئوية العدد نوع الحادث
 المتراكمة

 %١١.٥%١١.٥ ١٢األرجلفي اإلصابة
 %٢٠.٢%٩٨.٧العينفي اإلصابة
 %٣٤.٦%١٤.٤ ١٥ الحريق
 % ٩٢.٣ %٥٧.٧ ٣٨في اليد واألصابع جرح
 %٩٣.٣%١.٠ ١األسنانفيكسر-الشفتين شق
  %١٠٠%٧٦.٧األرجل في كسر

 %١٠٠ ١٠٤ المجموع
  

بالنسبة لألطفال المشغلين % ٢٧,٩نسبة  ت نسبة اإلصابة بحوادث الشغل مثلتإذا كان
فإنها تتميز بالتعدد والتنوع، حيث اختلف نوع بأوراش الصناعة التقليدية غير المهيكلة، 

وفي هذا اإلطار بلغت نسبة اإلصابة في األصابع . اإلصابات الجسدية من طفل إلى آخر
ين، المنقاش، المقص، السكِّ (ويمكن تحديد األسباب في طبيعة األدوات  ،%٥٧,٧واليد 

صابون الكثير من األطفال يُ ن إحيث  ؛واآلالت الحادة المستعملة داخل األوراش) قةرَ طْ المِ 
ا ا خطرً بحالة الشرود والسهو نتيجة عدم االنتباه والتركيز، وقد شكلت األدوات الحادة أيضً 

يصيب الطفل بسبب اللعب مع زمالئه أو السقوط أثناء جلب المشروبات الغازية ألرباب 
     .العمل

ألولى العتماد أوراش صيبوا بالحريق من الدرجة امن األطفال المشغلين فأُ % ١٤,٤أما 
وهو ) الشجن(أو بسبب تشطيب الطفل لقاع الفرن  ,األحذية في عملها على أنابيب الغاز

ل من شغَّ ساخن في حرفة الزليج أو لمس محرك السيارات الساخن، كما يحترق الطفل المُ 
  . اء المواد الكيماوية المستعملة في حرفة النحاس جرَّ 

ة للشغل داخل يوترتبط بطبيعة الظروف الفيزيق% ١١,٥أما اإلصابة في األرجل فتمثل 
أدوات ثقيلة وعدم نظافة األوراش من بقايا  مثل نقل الحموالت على الساللم وجلب ،األوراش

كلف بها الطفل المشغل دوًرا كبيًرا في وتلعب المهام الخطيرة التي يُ .المواد المستعملة الحادة
جار بين األطفال المشغلين األحيان يمثل الشِّ ، وفي بعض %٨,٧ إصابته في العين بنسبة



____________________________________________________________ 

27 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

إضافة إلى إصاباتهم بكسور خطيرة في . ا في إصابتهم بحوادث الشغلداخل األوراش سببً 
ر كما هو الشأن فَ ل بين الحُ بسبب سقوط بعض األدوات الحادة أو التنقُّ % ٦,٧بنسبة األرجل 

صاب بها الطفل يُ % ١,٠ في دار دبغ، وشكلت حوادث كسر األسنان وشق الشفاه نسبة
فإن الطفل المشغل قد يتعرض  ,ولإلشارة. المشغل نتيجة سقوطه المتكرر عند أدائه لمهامه

  . شغل فيهال بحكم الظروف التي يُ غْ ألكثر من حادث شُ 
يتعرض الطفل في أوراش الصناعة التقليدية غير المهيكلة لعنف مرتبط بالبيئة المادية 

المساحة والتلوث والضوضاء وانعدام التهوية وغياب التجهيزات للشغل، والتي تتميز بضيق 
مما ينتج عنه العديد من حوادث الشغل واإلصابات المهنية ناهيك عن  ؛الضرورية واالزدحام

ه البدني والعقلي، كما أن إنجاز هذه المهام يتحقق في بيئة موَّ االشتغال في وضعيات تعوق نُ 
طفل المشغل سواء تعلق األمر بحالة الورشة أو أدواتها غير مالئمة للشغل تلحق الضرر بال

أو اآلالت الحادة أو الظروف الفيزيقية للورشة التي  ،احتكاكه مع المواد الكيماويةو أو آلياتها 
تضره بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوًصا وأن األطفال المشغلين ال يدركونها بحكم 

  .ر السن ونقص الخبرةغَ صِ 
لعمل في بعض األحيان بتشغيل العمال الكبار وٕالى جانبهم األطفال حيث يقوم أرباب ا

ات التقليدية، بينما يضطرون في أوقات أخرى جَ شغل قليلة لقلة الطلب على الُمنت ساعات
وتحت وطأة الطلب إلى تشغيل األطفال الصغار مع الكبار ساعات زائدة في ظروف بيئية 

  .غير مالئمة للشغل
عد من األعمال الخطيرة بالرجوع للمواد الحرف التي تناولتها الدراسة يُ في فتشغيل الطفل   

وهذا . مما ينتج عنه في أحوال كثيرة حوادث وٕاصابات؛ المستعملة والمحيط المادي للشغل
ا وأن يفرض علينا دراسة مختلف اآلثار المباشرة التي يعكسها التشغيل على الطفل، خصوصً 

والصحة تفتقد إلى شروط الرقابة الالزمة والسالمة المهيكلة أوراش الصناعة التقليدية غير 
  . المهنية

صعوبة اره الطفل داخل مكان الشغل يعكس إن المحيط المادي الذي يتحرك في إط
تتميز بضيق  األوراشوهكذا فالمالحظة الميدانية بينت أن معظم . شغل فيهاالظروف التي يُ 
نها يفتقد إلى وجود السقف مما يعرضها لحرارة ال يسمح بالتهوية، والبعض م مساحتها مما

الصيف المحرقة وأمطار الشتاء وما يحمله ذلك من مخاطر على صحة األطفال المشغلين، 
كما تعاني األوراش عدم االهتمام بالنظافة، فعمليات التنظيف قليلة وتقتصر على كنس 

تضح أن بعض األوراش ال فقد ا ,ا، أما عن وجود الماءأرضية الورشة مرة واحدة أسبوعيًّ 
 . ر على المياه التي يتكلف الطفل بجلبها من أحد األماكن القريبة من الورشةتتوفَّ 
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مما يجعلهم يشعرون  ؛قد عبر األطفال المشغلون عن وجود إضاءة سيئة وعدم كفايتهاو 
بإرهاق بصري ألنهم يزاولون أشغالهم في جو شبه مظلم داخل الورشة سواء بالنسبة للذكور أو 
بالنسبة لإلناث، وهو األمر الذي سيؤثر على قدرات األطفال خصوًصا وأن مهامهم تتميز 

  . بالتكرارية والدقة أحياًنا
مختلفة  الة التي تمت دراستها أنواعً وتعاني معظم أوراش الصناعة التقليدية غير المهيك

من التلوث والضوضاء والرطوبة، كما تنبعث الحرارة المرتفعة من األوراش التي تستعمل 
  .ينات الغاز وغيرهانِّ وقِ  اناألفر 

  بيئة الشغل في أوراش الصناعة التقليدية )٧( جدول

 ال نعم  المجموع العدد   هل يوجد بالورشة؟

 ٣٥٢٢١٣٧٣ التكرار  ضوضاء
 %١٠٠  %٦.٥%٩٤.٤ %النسبة

 ٢٨٨٨٥٣٧٣ التكرار  تلوث
 %١٠٠ %٢٢.٨ %٧٧.٢ %النسبة

 ٢٣٢١٤١٣٧٣ التكرار  رطوبة
 %١٠٠ %٣٧.٨%٦٢.٢ %النسبة

 ١٥٥٢١٨٣٧٣ التكرار حرارة مرتفعة
 %١٠٠ %٥٨.٤%٤١.٦ %النسبة

 ١٠٣٧٤٦٥١٤٩٢ التكرار  المجموع
 %١٠٠ %٢.٣١%٨.٦٨ %النسبة

  
مثل % ٩٤,٤داخل األوراش للضوضاء بنسبة  نيالمشغليتعرض معظم األطفال 

شغل كما يُ  ,أصوات ماكينات النسيج، أو أصوات أدوات نقاشة الزليج وآالت تقطيع الخشب
ا روائح المواد الخطيرة والمستعملة في أوراش خصوصً % ٧٧,٢الطفل في أجواء ملوثة بنسبة 

والغاز والشحوم وزيت آالت صنع األواني النحاسية وزيت  األحماضاألحذية، ورائحة 
محركات السيارات والبنزين في أوراش الميكانيك، وكذا نقاشة الزليج وما تفرضه من غبار 
وتطاير الجزيئات الدقيقة، األمر نفسه بالنسبة لحرفة النجارة التقليدية وغيرها من الحَرف 

وراش الضيقة والمنغلقة التي تكون تهويتها قليلة ، أضف األخرى، ويزيد األمر خطورة في األ
خطيرة على صحة األطفال المشغلين في  دّ عتبر جِ إلى ذلك العدد الكبير من الملوثات التي تُ 
  .تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلة
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، وترتبط %٦٢,٢أما الرطوبة فقد بلغت نسبة األطفال المشغلين الذين يعانون منها 
وراش القديمة التي تحتوي على شقوق وأرضية غير مستوية بها حفر كثيرة، حيث يضطر باأل

  .الطفل للجلوس فوقها للقيام بمهمته في وضعيات لها مخاطر على أطراف جسمه
في  اًناويتعرض األطفال كذلك للحرارة المرتفعة المنبعثة من األوراش التي تستخدم أفر 

في أوراش الزليج إلى  - باإلضافة إلى حرارة الصيف - والتي قد تصل% ٤١,٦عملها بنسبة 
ار، كما ترتفع درجة الحرارة داخل األوراش بسبب خَّ درجة في أوراش الفَ  ٨٠٠درجة و  ٩٥٠

  .االزدحام ووجود أماكن ضيقة للشغل
وخطيرة  من األطفال يتم تشغيلهم في بيئة سيئة% ٦٨,٨من خالل ما سبق يظهر أن 

  .حوادث مهنيةو تعرضهم لإلصابة بأمراض 
  

   العنف الجنسي .٤
، كما يطرح صعوبة تحديده من االستغاللا من مظاهر عتبر مظهرً يُ  الجنسيش إن التحرُّ 

ل ألنه يظل في صمت، خاصة بالنسبة لألطفال المشغلين الذكور الذين شغَّ طرف الطفل المُ 
هذا الموضوع خالل إجراء الدراسة الميدانية، باستثناء بعض الفتيات  فيالحديث عن امتنعوا 

اع، ويتعلق األمر ضهن للتحرش الجنسي من طرف الصنَّ الصغيرات اللواتي صرحن بتعرُّ 
وغيرها من الحاالت  ,ع جنسيطابَ  ذاتبسلوكات تتضمن معاكسات جسدية وسلوكات لفظية 

  :التي تبقى من المسكوت عنها وهو ما نستنتجه من الجدول
  مدى التعرض للتحرش الجنسي حسب الجنس  )٨(جدول 

تعرض الطفل للتحرش 
  الجنسي

 إناث ذكور المجموع الجنس

 ٠٢٣٢٣التكرار  نعم
  %٦.٢ %٢٥.٠%٠.٠%النسبة

 ٢٨١٦٩٣٥٠التكرار  ال
  %٩٣.٨%٧٥.٠%١٠٠%النسبة

 ٢٨١٩٢٣٧٣التكرار  المجموع
  %١٠٠%١٠٠%١٠٠%النسبة

% .,٧٥تقتصر ظاهرة العنف الجنسي على الطفالت المشغالت بنسبة مهمة مثلت 
ا ن على تعرضهن للتحرش من طرف األطفال الكبار والصناع الذين يشتغلون جنبً بحيث أكدَّ 

وجود  تعبر عنإلى جنب معهن، مقارنة مع الذكور الذين وٕان لم يصرحوا بذلك، فإنها نسبة 
ل السائد في تنظيمات الصناعة التقليدية الذي مفاده ثَ المَ  حاالت ال يتم اإلفصاح عنها، ولعلَّ 
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و ْيُدوْز َمْن َتْحْت َكْرْش اَلْمَعلَّمْ " أن ْنَعة َخصُّ يكشف عن جوانب التحرشات  "لِّي ْبَغى َيْتَعلَّْم الصَّ
  . ن داخل الورشةلتي قد يتعرض لها األطفال المشغلو الجنسية ا

ألن  ؛عتبر من السلوكات التي تدخل ضمن ثقافة التنظيمإن العنف بأشكاله المختلفة يُ 
  .التدريب المهني خاصة في تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلة يالزمه العنف

يتعرضون  ,في تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلةإن األطفال المشغلين 
لمجموعة من اإلكراهات والضغوطات المهنية ترتبط بظروف بيئة الشغل السيئة وسلطة أرباب 

  .العمل لضمان سير عملية اإلنتاج، باإلضافة إلى ضغوطات اجتماعية لمساعدة األسرة
  

  مناقشة النتائج
الـذكور واإلنـاث عبـروا عــن تعرضـهم للعنـف فـي بيئــة يتضـح مـن النتـائج أن األطفـال مــن 

الشغل داخل أوراش الصناعة التقليدية غير المهيكلة في مدينة فاس، فمتغير رضا األسـرة عـن 
أوضـح . العمل وسعيها إلى إدماج أطفالهـا فـي التشـغيل رغـم مخـاطره وظروفـه الفيزيقيـة السـيئة

م الواقــع وهــو ســلوك مــرتبط بتــأزُّ  ,شــغيلهمســتوى آخــر مــن العنــف تمارســه األســرة علــى الطفــل بت
ومنها . يش ألسر األطفال المشغلين التي تعاني مشكلة االندماج االقتصادي بشكل خاصعِ المَ 

، الســيما وأن األســر تنظــر )راجِ َهــثقافــة المَ ( مــا يتعلــق بإشــكالية االنــدماج الحضــري بشــكل عــام
ألن المدرسـة الحاليـة أصـبحت تسـعى إلـى بح، رْ س على أنهـا اسـتثمار غيـر ُمـرُ مدْ إلى نفقات التَّ 

  . التعليم وليس لإلعداد للحياة وتوفير الشغل
وقد أوضحت الدراسة أن مجموع عينة الدراسة من األطفال صرحوا بتعرضهم للعنف 
الرمزي المتمثل في السب والشتم والتحقير وأشكال اإليذاء النفسي والعنف الجسدي أو المادي 

قيام الطفل بالمهام المنوطة به وعدم سرعته في العمل أو بسبب  أبرزها عدم ,لعدة أسباب
  .رة خارج الورشةخْ تأخر الطفل عن العمل أو تأخره أثناء قيامه بأعمال السُّ 

ا لظــروف الشــغل الفيزيقيــة الســيئة المرتبطــة بــالمحيط المــادي لــألوراش ســواء أكانــت ونظــرً 
 رارة المرتفعـــة، أرضـــية بهـــا حفـــر،اإلضـــاءة، الضوضـــاء، الحـــ ســـوء بضـــيق المســـاحة،(متعلقـــة 

فـإن عينــة البحــث مـن الــذكور واإلنــاث ؛ )إلــخ..روائــح المــواد السـامة والخطيــرة،األدوات الحـادة، 
  .يتعرضون ألمراض وحوادث مهنية لها تأثير على صحة الطفل

قد بينت الدراسة أن ف. ويختلف العنف الجنسي الذي يتعرض له الطفل باختالف الجنس
العنف الذي تتعرض له الطفالت هو التحرش الجنسي من طرف العمال الذين أكثر أنواع 

م للتحرش أن األطفال الذكور لم يصرحوا بتعرضهرغم , ا إلى جنبيشتغلون معهن جنبً 
هم وعدم وعيهم بأشكال نِّ ر سِ غَ لخوفهم وصِ  ؛تجاه هذا الموضوعالجنسي والتزموا الصمت 

  .اإليذاء الجنسي
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فهو , ارمزيًّ  ا أمجسديًّ  اسواء أكان عنفً نف الذي يتعرض له الطفل بيعة العمهما كانت طو 
ا، سيكون له بالغ ا واجتماعيًّ ع مجتمعي يمس بممارسة حقه في طفولة مستقرة نفسيًّ ذو طابَ 

ه ألن االستغالل واألذى يؤثر في نفسيته ونموِّ ؛ األثر على إمكانات وقدرات جيل المستقبل
أضف إلى ذلك شعوره بعدم االنتماء للمجتمع  ؛من قدراته في التحصيل الضروري للحياة ويحدُّ 

  .ولألسرة
 

  التوصيات
مــن القضــايا التــي تطرحهــا  اعتبــر إشــكالية العنــف االجتمــاعي والمهنــي ضــد الطفــل جــزءً تُ 

 كمــا أنهــا مــن أكثــر الوضــعيات االجتماعيــة المثيــرة للقلــق فــي المجتمــع ,ظــاهرة تشــغيل األطفــال
، إذ تعجز كل التدخالت عن رصد الظروف التي يـتم فـي إطارهـا تشـغيل األطفـال فـي المغربي

تنظيمات الصناعة التقليدية غير المهيكلة، وذلك لقلة الدراسات التي يمكن االعتماد عليهـا فـي 
ا ا رياديًّـمعالجة الموضوع خاصة الدراسات السوسيولوچية األكاديميـة، التـي يجـب أن تلعـب دورً 

ولعـــل هـــذه الدراســـة تشـــكل إحـــدى . مجـــال محاربـــة تشـــغيل األطفـــال فـــي المهـــن الخطيـــرةفـــي 
وبنــاًء علــى  .المحــاوالت الهادفــة إلــى الكشــف عــن ظــاهرة العنــف فــي مجتمــع تشــغيل األطفــال

  :سة نقترح التوصيات التاليةار نتائج الد
  اجتماعية توعية أرباب العمل داخل األوراش بخطورة تشغيل األطفال وتوفير خدمات

خاصة تلك المتعلقة باالستفادة من التربية غير النظامية بالنسبة لألطفال  ؛مستدامة
  .غير المتمدرسين، باإلضافة إلى الرعاية الصحية

الوقوف على بيئة التشغيل ومدى قدرتها على توفير الحد المعقول من الحماية    ●
مالءمتها لطاقته الجسمية  للطفل، إضافة إلى تحديد نوع األعمال المنوطة به ومدى

  .له أعمال خطيرة بالرغم من صغر سنه ُتسندا ما والعمرية، إذ غالبً 
تشريعات تلزم المقـاوالت واألوراش  نُّ إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفولة،وسَ    ●

 .على احترام مدونة الشغل
ضرورة شمولية الدراسات للمجال الزماني والمكاني الذي يعيش ويتفاعل الطفـل مـع قـواه  ●

المؤسســات (لة مــن األنظمــة االقتصــادية االجتماعيــة والثقافيــة شــكَّ المُ  ,ومؤثراتــه المختلفــة
  ...).التعليمية والخدمات الصحية والترفيهية

 ــــ ــــال المُ مســــاعدة أَس ــــدِ شــــغَّ ر األطف ــــق مشــــاريع ُم ــــى خل ــــدخل لتجــــاوز مشــــكل رَّ لين عل ة لل
 .الهشاشة
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  : المراجع العربية
ســوء "نــدوة , األنمــاط التقليديــة والمســتحدثة لســوء معاملــة األطفــال) ٢٠٠١(عســيري عبــد الرحمــان  -

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرباط, "اللهم غير المشروعتغمعاملة األطفال واس
القطاع غيـر المهيكـل، دراسـة سوسـيولوچية فـي تنظيمـات تشغيل األطفال في ) ٢٠٠٩(برج فوزية  -

 .جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا فاس, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه, "الصناعة التقليدية بفاس
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  يةـــــالت النفســـة بين المشكــة مقارنـدراس
  المراهقات العاديات ر في رسومـالتي تظه

  "ة حالةـــــدراس" ارع األمهاتـــــوفتيات الش
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 *عنايات أحمد حـجاب مصـطفى.د

  
  : خلفية المشكلة

تَنْل فئة فتيات الشارع األمهات حقها من الدراسات والبحوث، التي تتعرض للجوانب  لم
وهي الدراسات التي تحدد . كافة خاصة وأنهن يِعْشن ظروًفا صعبة النفسية واالجتماعية

وتعرِّف شهيدة الباز هذه . األسباب والِعَلل التي أدت إلى وجودهن بالشوارع ولفظ المجتمع َلُهنَّ 
الفئة بأنهم األطفال الذين يتعرضون لظروف تضر بهم صحيًّا، وجسديًّا، ونفسيًّا، وتعوق 

وتضيف أن الطفل ال يوجد في الشارع بإرادته . حقوقهم في مجتمعهمنموهم الطبيعي وممارسة 
  .)٧٢( - )١٠( ولكن هناك عوامل طرد من بيئته وعوامل جذب من الشارع

توجد فروق جوهرية في نشأة أطفال الشوارع من حيث الجنس، ال : فتيات الشوارع
لتي تدفع الطفل للخروج إلى واألسرة المفككة والبيئة العشوائية، والظروف االقتصادية الصعبة ا

الشارع سواء كان ذكًرا أو أنثي، وتمارس الطفلة نفس ممارسات الطفل فهي ترتدي مالبس 
، وفي مظهرها ال )إلخ...، البنزين، وأقراص الصراصير"الُكلَّة("الذكور، وتتعاطى المخدرات 

ذكور، وال ترى حرًجا في يمكن التفرقة بينها وبين طفل الشارع الذََّكر، وهي تصادق زمالَءها ال
وتتعرض الطفلة لنفس المخاطر التي . ممارسة الجنس معهم وتتعامل معهم بندية كاملة

يتعرض لها الذكر، باإلضافة إلى تعرضها لمشكالت االغتصاب واالعتداء الجنسي والحمل 
غير الشرعي، وقد تنجب طفًال فتصبح من فتيات الشارع األمهات، ويكون مصيره اإليداع 

مؤسسات اللقطاء، وأحياًنا تحتفظ الطفلة بطفلها لينضم إلى قوافل أطفال الشوارع، بعد أن ب
  :مثل, وتمارس طفلة الشارع مجموعة من األعمال. تعاني الكثير في سبيل إبقائه وحمايته

حيث تقوم بالعمل في بيوت ربما تكون غير آمنة ُبغية الكسب، أو : الخدمة في المنازل  )أ
اتب التخديم بتشغيلها مقابل عمولة، وغالًبا ال تستمر الفتاة في منزل واحد تقوم بعض مك

                                                            
  م٢٠١٣شمس،  عينجامعة  - كلية التربية النوعية - ولوچية فنون الطفلأستاذ مساعد سيك  *
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لفترة طويلة وٕانما تتنقل من منزل آلخر، وقد تتعرض الطفلة لمعاملة قاسية قد تصل لحد 
  . التعذيب أو التحرُّش الجنسي

  .   لةالتجول المختلفة والتي تأخذ شكل الشحاذة المفتع كأعمال: بيع السلع البسيطة  ) ب
مثل الدعارة وتجارة المخدرات، حيث يوفر لهن ذلك : ممارسة األعمال غير القانونية  ) ج

  .            المأوى واالحتياجات األساسية لهن
  . )٢١،٢٠( -)٨(بالمناطق األثرية أو المناطق الراقية : التسول     )د

رورة اهتمام المجتمع الرغم من خطورة وأهمية مرحلة المراهقة في حياة الفرد وض على
إال أن هناك قصوًرا في االهتمام بتلك المرحلة على الجانب النفسي، فالُمراَهقة فترة حرجة , بها

في حياة الفرد بمعني أنها تحتاج إلى تكيُّف من نوع جديد يختلف تماًما عما كان الفرد قد 
في نفسه ألنه يعاني  والمراهق في أمسِّ الحاجة للتعبير عن مكنون ما. تعود عليه من قبل

العديد من المشكالت؛ لذا فإن ممارسته لهذا النوع من التعبير يساعد في الكشف عن مشكالته 
وتؤكد البحوث والدراسات المعنية بدراسة مرحلة . النفسية واالجتماعية التي يعاني منها

لتغيرات المراهقة بأن الفتاة المراهقة تعاني بعض المشكالت النفسية كرد فعل طبيعي ل
البيولوچية والنفسية، وٕالى طبيعة القيود واإلمكانات االجتماعية المطروحة على الفتاة والتي 

وتختلف هذه الظروف وطبيعة . تجابهها في الظروف العادية في هذه المرحلة من العمر
 المشكالت لدى فتيات الشارع األمهات والالتي يعانين ظروًفا غير عادية من التشرُّد والضياع

  . والخوف على نفسها وعلى وليدها
الباحثة بالرسم باعتباره وسيلة تعبيرىة إسقاطية يمكن من خاللها الكشف عن  وتستعين

فالرسم . طبيعة المشكالت التي تنعكس في رسومهن والتي تعاني منها كل فئة من الفئتين
نسان، فهو يتوحد مع نشاط يتأثر بالعوامل النفسية الشعورية والالشعورية التي يعاني منها اإل

بعض شخصيات رسومه ويجسد في بعض الشخصيات األخرى ذاته، فهو نشاط يتأثر 
بالخصائص النفسية لإلنسان بصفة عامة وللطفل بصفة خاصة، ويعكس طبيعة المشكالت 
االنفعالية، ومقدار توافقه االجتماعي، وصراعاته، ورغباته الدفينة التي تلعب دور الُمنبِّه غير 

  .د البنية، والذي يساعد بالتالي على طريقة التعبير عن مثل هذه األمورمحدو 
األساليب اإلسقاطية منطقها السيكولوچي من التحليل النفسي حيث يقوم اإلسقاط وتستمد 

بوصفه حيلة دفاعية ال شعورية، يتمكن الشخص من خاللها من استغالل المنبهات الغامضة 
ه إلى عزو كثير من المعاني والدالالت لها فُيْسقط عليها التي يحتمل عدم وضوحها، مما يدعو 

عدوانيته ويجسد من خاللها مشاعره الدفينة، أو غير المقبولة من المجتمع، ويسمح هذا 
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فهو يتيح الفرصة لحدوث هذه اإلسقاطات . المنطق بافتراض أن الرسم يتضمن هذه اإلمكانية
من االختبارات اإلسقاطية األخرى مثل بقع ، بل قد يكون الرسم أكثر خصوصية  الالشعورية

 ح بعدم تقيُّد التعبير بأي قيودـــر يسمـــحيث إن الرسم نشاط ح ؛ ، أو تفهُّم الموضوع الحبر

ويرى لويس مليكه أن األفكار والمشاعر األساسية لإلنسان الموجودة في الالشعور . )٢٦(-)١١(
وأن كل فرد سواء تدرب فنيًّا أم ال . في الكلمات يتم التعبير عنها بالصور أكثر مما ُيعبر عنها

، والواقع أنه يمكن )٢٣٥( -)٢٢(يملك طاقة كامنة إلسقاط صراعاته الداخلية في صور بسهولة
التمييز بسهولة بين الطفل العادي والطفل شديد االضطراب، ويمكن بالمثل مالحظة حجم 

شكاًال غريبة األطوار وغير مألوفة، الفرق بين تشويهات الفئة األخيرة، والذين يرسمون أ
، وبناء على )١٦( -)١١( وتتضمن إغراًبا ومالمح مشوهة تبعدها عن األشكال اإلنسانية  العادية

  :     ما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت التالية
فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم المراهقات العاديات وفتيات الشارع هل توجد  ) ١

  ألمهات؟ا
توجد عالقة بين رسوم المراهقات العاديات وفتيات الشارع األمهات وبين  هل  )٢

  مشكالتهن النفسية من خالل دراسة حاالتهن؟ 
  :أهداف البحث

  . الفروق بين رسوم المراهقات العاديات وفتيات الشارع األمهات دراسة   )١
ت الشارع األمهات وبين مشكالتهن العالقة بين رسوم المراهقات العاديات وفتيا بيان   )٢

  .النفسية من خالل دراسة حاالتهن
  :البحث ةأهمي
فتيات الشارع األمهات هذه الدراسة مع األجهزة األخرى التي تبحث مشكالت تشترك   ) ١

والفرق بينهن، لإلسهام معها في إجراء البحوث العلمية التي  والمراهقات العاديات
  .ة واالجتماعية لهذه الفئةتستهدف كشف المشكالت النفسي

الدراسة تاريخ الدراسات النفسية التي تهتم بالتشخيص والعالج النفسي المقارن، ُتْثِري   ) ٢
في " الرسوم"ولهذه الدراسة أهميتها التطبيقية في تجربة استخدام بعض وسائل الفن 

  .الكشف عن المشكالت النفسية
ًءا من اهتمام عالمي، وبدأته مصر في اآلونة اهتمام البحث بهذه المشكلة جز  ُيعدُّ  ) ٣ 

األخيرة ويشمل االهتمام بظاهرة أطفال الشوارع وبقضايا الفئات الضعيفة أو الُمهمَّشة 
  .في المجتمع كالطفل والمرأة
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  :اإلطار النظري للمفاهيم
إلى فترات، وقسَّم العلماء مرحلة المراهقة , الفترة التي تلي مرحلة الطفولةوهي : المراهقة: أوالً 

وتعرض . واختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه الفترات من حيث عددها وبدايتها ونهايتها
  :وهي كما يلي, الباحثة أحد التقسيمات لحامد زهران

 .وتقابل المرحلة اإلعدادية" ١٤،١٣،١٢"مرحلة المراهقة المبكرة سن   )١
  .ثانويةوتقابل المرحلة ال" ١٧،١٦،١٥"مرحلة المراهقة الوسطى سن   )٢
  .)٣٧١( -)٥( وتقابل مرحلة التعليم العالي" ٢١،٢٠،١٩،١٨"مرحلة المراهقة المتأخرة سن   )٣

  
تعريًفا إجرائًيا بأنهن فتيات الشارع األمهات ويمكننا أن نعرِّف : فتيات الشارع األمهات": ثانًيا

 مأوى لهن وال األناث من أطفال الشوارع الالئي ال يلقين الرعاية والحماية من الكبار، وال"
أو طواعية وقررن البقاء في الشارع لألسباب  ،عائل، فهن طفالت تركن أسرهن كراهية

وُيطلق عليهن وهن بصفة عامة طفالت فاقدات للُهِويَّة، . االجتماعية والنفسية المختلفة
 ألنهن تم االعتداء عليهن بالشوارع وحملن وأنجبن فأصبحن فتيات الشارع األمهات

فال في طريقهم إلى التشرد، إن هذه الفئة امتداد للظاهرة عبر سلسلة من أمهات ألط
  ".أطفال الشوارع المشردين الضائعين

  
  :  الدراسات السابقة

  ):١٩٩٩( دراسة عنايات أحمد حجاب) ١
  .الفن كأداة في كشف المشكالت النفسية ألطفال الشوارع استخدام :الهدف  -
  .طفلة) ١٥(طفًال،) ٣٥(الشوارع بواقع  خمسون طفًال من أطفال :العينة  -
اختبار الذكاء المصور ألحمد ذكي صالح، واستمارة تحليل الرسوم، ، المقابلة: األدوات  -

  .دراسة الحالة
هناك سمات خاصة برسوم أطفال الشوارع ورسومهم عناصرها دالة على  :النتائج  -

صرها قليلة الترابط، ونسب الموضوع رغم أنها شديدة التفكك فأشكالهم متناثرة وعنا
عناصرها شديدة التحريف غير واقعية، ومليئة بالرموز الخاصة بمشكالتهم، والجميع لم 
يرسموا األسرة داخل المنزل، والرسوم ُمشخِّصة لحاالتهم كاشفة لمشكالتهم النفسية، كما 

خيص كشفت تحريفاتهم وتشوهاتهم لرموزهم عن الدالالت الخاصة التي ساعدت على التش
  .النفسي، وكشفت رسومهم عن سوء الحالة االجتماعية والمعيشية
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  ):٢٠٠٣( إيمان محمد صبريدراسة ) ٢
  ".دراسة استطالعية عن األطفال المتسولين"إساءة معاملة األطفال  دراسة :الهدف  -
  .سنة من محافظة المنيا) ١٣:٩(طفًال متسوًال ما بين ) ٤٠:(العينة  -
  .قلق لألطفال إعداد ڥيوال الببالويمقياس ال :األدوات  -
وأرجعت النتائج العوامل المسببة , ارتفاع سمة القلق لدى األطفال المتسولين: النتائج  -

لممارسة التسول إلى ارتفاع سمة القلق لديهم، كما ذكرت أهم العوامل الُمسبِّبة لممارسة 
  . التسول

    
 ):٢٠٠٣(دراسة جمال مختار حمزة ) ٣
واألطفال العاديين في كل من الشعور  المتسولينمقارنة بين األطفال  اسةدر  :الهدف -

  .بالوحدة النفسية والسلوك العدواني والشعور بتقدير الذات
طفًال من األطفال العاديين ) ٨٠(سنة، و) ١٧:٨(طفًال متسوًال ما بين ) ٦٢: (العينة -

  .الجتماعي واالقتصاديبالمدارس بنفس المرحلة العمرية ومستوى الذكاء والمستوى ا
اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح، واستمارة المستوى االجتماعي : األدوات -

مقياس "واالقتصادي لمحمود عبد الحليم منسي، المقابل، واستبيان من إعداد الباحث، 
الشعور بالوحدة النفسية، السلوك العدواني، الشعور " لبعض أبعاد الشخصية لدى الطفل

  . ر الذاتبتقدي
وجود فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في شعور األطفال المتسولين بالوحدة : النتائج -

النفسية، والعداء الصريح تجاه والديهم، وتزداد درجة السلوك العدواني لدى األطفال 
  .المتسولين، ولديهم شعور بالنقص وقلة تقدير الذات

  
 ): ٢٠٠٤( دراسة حنان مرزوق حسين )٤
  .برنامج لتنمية بعض القَيم األخالقية لدى أطفال الشوارع إعداد: فالهد -
مشرفين ) ٥(لتطبيق استمارة المشرف االجتماعي، و) ١٣(مشرًفا منهم ) ١٨: (العينة -

طفًال ) ١١(لتطبيق استمارة دراسة الحالة الصورة الخاصة بالمشرف، وعينة أطفال الشوارع 
 أطفال لتطبيق البرنامج أعمارهم من) ٦(ة، وأطفال لدراسة الحال) ٥(من الذكور، و

)١٤:١١.(  
  .استمارة المشرف االجتماعي، دراسة الحالة، مقياس القيم األخالقية، البرنامج: األدوات -
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ألطفال الشوارع " االحترام، التسامح، التعاون، النزاهة"برنامج في تنمية قيمفاعلية ال: النتائج -
المؤقتة، ووجود قصور في الجمعيات والمؤسسات الخاصة  الملتحقين حديثًا بفروع اإلقامة

  .بأطفال الشورع نظًرا لقصور الدعم الموجة إليها وانتشار الظاهرة
 
 ):٢٠٠٤(دراسة بثينة أحمد يونس) ٥
  .رصد وتحليل األوضاع التي تحيط بطفل الشارع في األسرة والشارع: الهدف -
  ".السيدة زينب، التبِّين، شبرا"ية األمل مركز من أطفال الشوارع بجمعية قر ) ١٠٠: (العينة -
لية، استبيان: األدوات -   .استمارة البيانات األوَّ
تواجد الذكور بكثرة عن اإلناث بالشوارع، وتدنِّي المستوى التعليمي، وسوء الحالة : النتائج -

الصحية، وسوء الحالة النفسية واالجتماعية والثقافية، ويواجه طفل الشارع مخاطر 
  .االستغالل الجنسي، والتعرض للتسمُّم الغذائي، تجارة وتعاطي المخدرات

  
 ):٢٠٠٥( دراسة نشأت حسين) ٦
مشكلة أطفال الشوارع في مصر وخصائصهم المميزة والديناميكيات  على التعرف :الهدف -

  .المختلفة
  . أطفال الشوارعطفًال وطفلة من ) ٤٥( :العينة -
  .مت الدراسة أسلوب التحليل الكيفي للمقابلةواستخد، المقابلة: األدوات -
أطفال الشوارع جماعة لها خصائصها كالتكيُّف مع المشكالت التي يواجهونها : النتائج -

بالشوارع؛ كوَّن أطفال الشوارع شبكة من العالقات االجتماعية ذات خصائص متشابهة، كما 
مل مع المشكالت التي يواجهونها في كونوا مجموعة من المهارات واآلليَّات تمكِّنهم من التعا

مناطق تواجدهم، والطفل المتواجد بالشارع حديثًا تستقطبه هذه الشبكات وُتْكسبه التنشئة غير 
  . سوىة، كما أن هذه التجمعات ُتعد عنصر ضغط يعمل على استمرار الظاهرة

 
 ):٢٠٠٦( دراسة محمود محمد سليمان) ٧
مج اإلرشادي لتحسين بعض السمات الشخصية لدى التحقق من فاعلية البرنا: الهدف  -

، وبعض "كالكفاءة الشخصية، التجاوب االنفعالي، والثبات االنفعالي"أطفال الشوارع 
  ". كالعدوانية، االنطوائية، التقدير السلبي للذات، النظرة السلبية للحياة"السمات السلبية 

لمقيمين بمراكز اإلقامة المؤقتة إناث من أطفال الشوارع من ا) ٥(ذكور،) ٥( :العينة  -
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   ".١٢:٩"بالمقطم للذكور، والطوب الرملي لإلناث أعمارهم ما بين
استمارة البيانات الشخصية، اختبار بعض السمات الشخصية، البرنامج : األدوات -

  .اإلرشادي
اءة كالكف"برنامج في تحسين بعض السمات اإليجابية لدى أطفال الشوارع فاعلية ال :النتائج  -

برنامج في تحسين كذلك فاعلية ال ،"الشخصية، التجاوب االنفعالي، والثبات االنفعالي
كالعدوانية، االنطوائية، التقدير السلبي للذات، النظرة السلبية "بعض السمات الشخصية 

كالنظرة "، وتوجد فروق دالة لصالح اإلناث على اختبار بعض السمات الشخصية "للحياة
، ولصالح الذكور "االنطوائية، التقدير السلبي للذات، التجاوب االنفعاليالسلبية للحياة، 

  ".العدوانية، الكفاءة الشخصية"في
 
  ):٢٠٠٨( دراسة عنايات أحمد حجاب) ٨
  .لإلرشاد بالفن لتعديل السلوك العدواني لدى أطفال الشوارع مقترح برنامج إعداد: الهدف - 
) ١٢:٩(معية قرية األمل فرع المقطم، منطفًل من أطفال الشوارع من ج )١٥( :العينة - 

  .سنة
لقياس السلوك العدواني لألطفال إعداد آمال عبد السميع مليجي أباظة، وأداة  أداة: األدوات - 

 .تجريبية برنامج لإلرشاد بالفن لتعديل السلوك العدواني لدى أطفال الشوارع
ووجود  .لدى أطفال الشوارع برنامج لإلرشاد بالفن لتعديل السلوك العدواني إعداد: النتائج - 

تعديل السلوك " داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال قبل تعرُّضهم لبرنامج 
  .وبعده لصالح القياس الَبْعدي" العدواني ألطفال الشوارع باستخدام اإلرشاد بالفن

  :فروض البحث
  .لشارع األمهاتفروق ذات داللة إحصائية بين رسوم المراهقات العاديات وفتيات ا توجد) ١
عالقة بين رسوم المراهقات العاديات وفتيات الشارع األمهات وبين مشكالتهن  توجد) ٢

  . النفسية من خالل دراسة حاالتهن
  

  :موضوعات الرسم
الموضوع , وهي مكونه من ثالثة موضوعات :موضوعات الرسم الخاصة بالعيِّنة اإلجمالية )أ 

م األسرة لديهم وطبيعة العالقات بين أفراد هذه األسرة األول هو األسرة لمعرفة داللة مفهو 
وهل هذه العالقات سوىة أم غير سوىة، والموضوع الثاني هو حياة الشارع لمعرفة طبيعة 
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الحياة في الشارع والعالقة بين الناس وبينهم، والموضوع الثالث هو فتاة وُيقصد منه مدى 
د كل فئة من ا   .لفئتين مع الفتاة المرسومةانعكاس مفهوم الذات ومدى توحُّ

موضوع حر، أمنية تريدين تحقيقها، "وهي : موضوعات الرسم الخاصة بدراسة الحالة )ب
  ".إنسان تحبينه أو تكرهينه، األمومة أو األُبوَّة، العنف، المنزل، وجه تحبينه

عرض موضوعات الرسم على مجموعة من الُمحكِّمين وعددهم  تم: اختيار الموضوعات - 
وهم أساتذة وأساتذة مساعدون من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومن كليات سبعة، 

التربية النوعية، وتم االتفاق على استبعاد ثالثة من الموضوعات المقترحة، وتعديل اسم 
  %.٩٠موضوعين، وجاء االتفاق بنسبة

تسجيل البيانات وتتأكد من , الباحثة الورقة واأللوان للعينةتقدم  :كيفية إلقاء الموضوعات - 
  . الخاصة بكل منهن خلف الورقة وتساعد من ال تستطيع الكتابة في االنتهاء من ذلك

عوزاكم ترسموا : "ففي موضوع أسرة مثًال ُيقال لهن - الموضوع المراد التعبير عنه إلقاء -
تملي الباحثة على الفتيات أي  وال" لي أسرة يعني عيلة بس تكون مرسومة كويس

  .من ذلك تلقائية التعبير، حتى ُيْسِقطن ما ينبغي التنفيس عنه بالرسوم توجيهات وقصدت
  ".٣٠×١٢"المستخدمة هي األلوان الفلوماستر، ورق كانسون مقاس الخامات -

  :  يقتصر البحث في دراسته على ما يلي: حدود البحث
العاديات  تحدد إجراء البحث في مدينة القاهرة على عينة من المراهقات :الحدود المكانية) ١

بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة السرايات، وبالمرحلة الثانوية بمدرسة التونسي، ومجموعة من 
  . فتيات الشارع األمهات من جمعية قرية األمل فرع األمهات الصغيرات بالمقطم

مقابلة " ١٢"مقابلة للمراهقات العاديات، و" ١٢"تحدد إجراء البحث في : الحدود الزمانية ) ٢
ثالث مقابالت لموضوعات الرسم : الشارع األمهات، وتم تقسيم المقابالت كما يلي لفتيات

اإلجمالية، وأربع مقابالت لموضوعات الرسم الخاصة بدراسة الحالة، وخمس مقابالت 
لدراسة الحالة، وتم ذلك مع المراهقات العاديات بالفعل، إال أن فتيات الشارع األمهات ُكنَّ 

  .مقابالت إضافية" ٥"هقات العاديات واحتجن إلىأقل إنجاًزا من المرا
  

  :المنهج واإلجراءات
  :المنهج: أوالً 

الباحثة المنهج التحليلي المقاَرن في تحليل ما هو كائن وتفسيره، بتحديد الظروف  تتبع
حيث نبدأ بالتحليل المقارن لرسوم العينة الجماعية من األمهات . والممارسات الشائعة
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قات العاديات، ثم نتجه إلى دراسة الحالة لدراسة المشكالت النفسية لكلٍّ من الصغيرات، والمراه
الفئتين، وسيتم تحليل إسقاطات العينة من خالل التعبير الفني الرسم، أو من خالل تعليقاتها 

وسيتم  .اللفظية عليه بهدف الكشف عن مشكالتهن النفسية وهذا ما سوف نتبعه في الدراسة
ومناسبته ألهدافها , حليلي النفسي لتَمشِّيه مع طبيعة الدراسة من جهةاستخدام المنهج الت

فالمنهج التحليلي يهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين . وتساؤالتها من جهة أخرى
، وطرق )١٣٦(-)٣( الوقائع، وتحديد الممارسات الشائعة والتعرف على المعتقدات واالتجاهات

العقل الباطن بالبحث والتحليل للوقوف على ديناميكية العوامل التي  التحليل تتناول الكشف عن
أدت إلى الصراع النفسي والعمل   على تقليل هذا الصراع والتغلب عليه، والعمل على ربط 

ويقوم منهج التحليل النفسي على ُمسلَّمة . )٣٤٠( -)٢٢( المحتويات الالشعورية بحياته الشعورية
ا يكبت، أو يدافع من الشعور الخبرات المؤلمة والمثيرة للقلق والرغبات مؤدَّاها أن كل واحد من

والصراعات كذلك فتتحول من خبرات شعورية إلى خبرات ال شعورية من خالل عملية الكبت، 
إال أنها تؤثر في السلوك الشخصي واالجتماعي، ولذلك ال يعي الناس غالًبا السبب الحقيقي 

  . )٥٢٣(-)٢٠( فيما يقولون أو يفعلون
وتمثل دراسة الحالة نوًعا من البحث المتعمق  دراسة الحالة الباحثة أيًضا منهجوتتبع 

شخًصا كان، أو أسرة، أو ( عن العوامل المعقدة التي تسهم في فردية، أو وحدة اجتماعية ما
، فمن خالل استخدام عدد من أدوات البحث تجمع بيانات دالة عن الوضع )إلخ…جماعة

وبعد النظر في العوامل والقوى التي . دة والخبرات الماضية، والعالقات مع البيئةالقائم للوح
تحدد سلوكها بعمق وتحليل نتائج تلك العوامل وعالقاتها، يستطيع المرء أن ينشئ صورة شاملة 

وتكشف هذه الطريقة عن كثير من . )٣٥٩( -)٧( متكاملة للوحدة كما تعمل في المجتمع
و خالل تعبيرات وجه المفحوص، ومن خالل حركات يديه، وجسمه سواء االنفعاالت التي تبد

أثناء الحديث أو التفكير أو حتى السكوت؛ كذلك تكشف لنا عيوًبا كثيرة سواء كانت جسمية، 
أو كالمية أو متعلقة بطريقة التفكير من حيث االندفاع أو االتزان أو التروِّي، والواقع أن الفرد 

ف المختلفة يعمل كُكلٍّ متكامل بحيث تتناسق وتتناغم مناشطه وتحقق في الحياة، وفى المواق
  . )٤٦( -)٩( ضرًبا من ضروب التفاعل

نقوم بدراسة كل حالة على حدة دراسة شاملة نتناول فيها المستوى الثقافي،  وحيث
ة في دراسة ـــــدمت الباحثــــواالجتماعي، واالقتصادي، والظروف المسببة لالنحراف، واستخ

الحالة المقابَلة الحرة والتي تسمح بالحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بأقل توجيه 
ممكن، وأقل مقاومة من الطفل، وتيسِّر الكشف عن خصائصه والفهم األكمل لديناميات 



_____________________________________________________________  

44 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

على : وعن ترتيب األسئلة المطروحة فيقول صالح مخيمر. )١٠٥(-)١٩(،)٢٨٤(-)٢١( الشخصية
هذا الترتيب ليتكشَّف مع سياق الحديث، وأن ُتعد األسئلة تبًعا ألهمية  الفاحص أن يترك

الموضوع ووزنه لدى المفحوص فبعض األسئلة يستدعي مقاومة كبيرة، ومن الخطأ البدء بها 
فترتيب األسئلة ينبغي أن يتحدد تبًعا لَمواِطن , على أن تُترك حتى يعتاد المفحوص الحديث

  .)٢٠٧(-)١٢( المقاومة الضعيفة إلى مجال المقاومة األشدّ المقاومة بحيث يمضي مجال 
  

  : العينة وخصائصها: ثانًيا
 البحث على عينة من فتيات الشارع األمهات فرع األمهات الصغيرات بالمقطم، يجرى) ١

سنة، وتم تحديد " ١٧:١٣"تتراوح أعمارهن ما بين. ، وهو العدد المتوافر بالفرع)١٥=ن(
هو مدون بالملفات بالجمعية، وتم اختيار خمس حاالت منهن  أعمارهن بناء على ما

  . لدراسة حاالتهن
، بنفس السن وملتحقات بالمدارس )٣٥(ومجموعة من المراهقات العاديات وعددهن )٢

ومدرسة ) ١٥(الحكومية بالتعليم اإلعدادي والثانوي، من مدرسة السرايات اإلعدادية 
  .مس حاالت منهن لدراسة حاالتهنوتم اختيار خ). ٢٠(التونسي الثانوية 

اختيار الحاالت بناء على مدى تجاوبهن  تم: اختيار الحاالت الخاصة بدراسة الحالة
ورغبتهن في االستمرار مع الباحثة وقدرتهن في التعبير عن أنفسهن بالرسم، وبناء على تفرُّد 

أي اختيار الرسوم  .وغرابة رسومهن التي سبق وأن أنجزنها في الموضوعات الثالثة السابقة
التي تبدو مغايرة ومتفردة عن باقي الرسوم، أو لتميُّزها في التكوين، أو لزيادة التحريفات، أو 

كما استعانت الباحثة بتفسير كل . التشوُّهات بها، أو الحتوائها على رموز ذات داللة نفسية
قاطي لما تعاني منه، حالة لرسمها في نهاية المقابالت بهدف استخدام رسم الطفلة كمثير إس

تفهُّم "مثلما يحدث في االختبارات اإلسقاطية األخرى التي تستخدم الرسوم كمثير مثل اختبار
، هذا ويبدأ تحليل كل حالة بتقرير مختصر عن الحالة من )إلخ ..أو بقع الحبر" الموضوع 

الحالة  وبعد ذلك نبدأ بوصف مختصر لصفات. واقع بيانات كل حالة وظروفها االجتماعية
  . النفسية، وربط كل ذلك بما ُتْسقطه كل طفلة داخل رسومها
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  )١( جدول رقم
  خصائص عينة األمهات الصغيرات والمراهقات العاديات من حيث العمر الزمني

  الــسن
  

  أطفال عاديون إناث  األمهات الصغيرات 
  الــعدد  العـــدد

 ١٥ ١٠ .سنة١٥إلى أقل من ١٣من 
 ٢٠ ٥ .سنة١٧نإلى أقل م ١٥من 

  .تجانس عينَتي الدراسة من حيث متغير السن )١(جدول رقم يوضح 
  

  )٢(جدول رقم 
  المدارس المستخدمة في الدراسة وفرع رعاية األمهات الصغيرات

النسبة المئوية للعينة   العــدد  وفرع رعاية األمهات الصغيرات المدرس
  اإلجمالية

 %٣٠ ١٥ مدرس السرايات بالعباسية
 %٤٠ ٢٠ سة التونسي الثانويةمدر 

 %٣٠ ١٥ فرع األمهات الصغيرات بالمقطم
 %١٠٠ ٥٠  اإلجمالية

  .مصادر اشتقاق العينة )٢(جدول رقم يوضح 
  

  :أدوات البحث: ثالثًا
اجتماع فردين أو أكثر وجًها لوجه للمداولة في أمور تخصهما للوصول إلى  هي :المقابلة ) ١

علق بمشكلة معينة في مكان مالئم يتصل بموضوع هدف معين لمناقشة موضوعات تت
المشكلة، وذلك لتشخيص أو عالج المشكلة ومن َثمَّ فهي تحتل نفس المكانة التي تحتلها 

وتتم دراسة الحالة في دراستنا . )٩٣(-)١٧( جلسات العالج النفسي عند الطبيب المعالج
وافعها وبنائها النفسي ال فهم ديناميات الشخصية ود"الحالية من خالل المقابالت؛ ألن

وأن تمدنا بمادة مهمة , يمكن لألدوات األخرى أن تغطيها بينما يمكن للمقابلة أن تقوم بذلك
  . )١٠٥(-)١٩( "تتعلق بوظيفة الشخصية ونظامها الدفاعي والتكاملي في الحياة

لعينة الباحثة باستخدام التسجيل الصوتي حتى تتمكن من تسجيل كل ما تتفوَّه به ا وقامت
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من ألفاظ وتلميحات، أو تصريحات من خالل المقابلة الحرة واألسئلة المفتوحة، واستثارة 
الطفلة للحديث وعدم مقاطعتها حتى ُتْخرج ما في أعماقها من صراعات وآالم؛ ولذا تم 
تسجيل المقابلة من خالل جهاز تسجيل حتى تتفرغ الباحثة لمالحظة انفعاالت العينة 

ء حديثها ورغبة منها في إشعارهن بأهميتهن، واكتساب ثقتهن حتى يتحدثن وسلوكياتها أثنا
  : وتدور فاعليات المقابلة حول. إليها بصراحة، وأن يسود جو من الحب بينهن

  .عن السمات الشخصية والظروف البيئية المحيطة الكشف -
  .عن المخاوف التي يعانين منها الكشف - 
  . ةعن أثر المشكلة على الطفل الكشف - 
من إعداد الباحثة وتتكون من ثالث قوائم لتحليل الموضوعات : استمارات تحليل الرسوم) ٢

  . عناصر، وتتضمن عشرين مفردة) ١٠( وتتكون من". أسرة، حياة الشارع، فتاة"الثالثة 
 الباحثة بعرض االستمارة على مجموعة من األساتذة، واألساتذة قامت : تحكيم االستمارة

علم نفس والمناهج وطرق التدريس بكليَتي التربية النوعية، والتربية  ، في*المساعدين
الفنية،  وقد أسفرت هذه الخطوة  عن  مجموعة  من اآلراء والتوجيهات التي ُأخذت في 

بعض  تعديل ) ب؛ ألنهما  تكرار  لعناصر  أخرى  عنصرين حذف ) أ :منها, االعتبار
  .ةالصياغات اللغوية المستخدمة في االستمار 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رسوم المراهقات "وهو: نتائج الفرض األول: النتائج
  :ما يليوقد توصلت الباحثة إلى  ،"العاديات وفتيات الشارع األمهات

  )٣(جدول 
 بالموضوع األول أسرةاستمارة تحليل الرسوم القائمة األولى الخاصة 

 ةالمـــفرد العنصــر
أمهات 
الصغيرات

 إناث
 الداللة ح.د ٢كا عاديات

  ٣٥=ن  ١٥=ن
    ٨٨,٢ ٦٠,٨٨ ٦٣,١٣تعبير سوى)أكيفية رسم) ١

                                                            

محمد عبد المطلـب جـاد، .: د. م.أ) ٢ .عبلة حنفي عثمان، تخصص علم نفس التربية الفنية، كلية التربية الفنية.: د. أ) ١* 
مــين محمــد ســالم، تخصــص كاميليــا أ.: د.أ) ٣تخصــص علــم نفــس التربيــة الفنيــة، كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة طنطــا 

. م.أ ) ٤.منـــاهج وتـــدريس التربيـــة الفنيـــة، ورئـــيس قســـم العلـــوم التربويـــة والنفســـية، كليـــة التربيـــة النوعيـــة، جامعـــة القـــاهرة
حنـان محمـود .: د. م.أ) ٥. جمعة حسين عبد الجواد، رئيس قسم التربية الفنية، كلية التربية النوعيـة، جامعـة المنوفيـة.:د

  .م نفس التربية الفنية، كلية التربية الفنيةالزيات، تخصص عل
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  .األسرة
  

 ٠.٠١  ١  ٨  .عن األسرة
تعبير غير ) ب

سوى عن 
 األسرة

٤٠,١١  ٧٠,٨٦  

التعبير عن  )٢
 .العالقات األسرية

  

عالقات أسرية )أ 
  .ةيسو 

 
٩٠,٦٢  ٧٠,٢٦  

١٢,٥    
٠.٠٥  ١ 

عالقات ) ب
ة غير أسري
 .ةيسو 

١٠,٣٧  ٣٠,٧٣  

  .مكان األسرة) ٣
 ٦٣,١٣ ٦٠,٨٨ .خارج المنزل

٨٨,٢
٨  

  
١  

  
داخل  –ب  ٠.٠١

  ٧٠,٨٦  ٤٠,١١ .المنزل

مدى تقبُّل رسم ) ٤
  .الموضوع

رسم الموضوع  -أ
  ٨٠  ٤,١١ بشكل مباشر

٩٢,٢
٥  

  
١  

  
رسم ) ب ٠.٠١

الموضوع بعد 
 تردد

٢٠  ٦,٨٨  

العاديات وفتيات  المراهقاترسوم  بين ستمارة في تحديد الفروقتحليل نتائج هذه االيسهم 
) ٨(عناصر، و) ٤(بالموضوع األول أسرة، وتتكون هذه االستمارة من الشارع األمهات

  :مفردات وجاءت النتائج على النحو التالي
     ٠,٠١هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى جاء: كيفية رسم األسرة )١

بفارق كبير لصالح المراهقة العادية والتي عبرت عن جاء : عن األسرة تعبير سوى  )أ
ضهم فعبرت عن األشخاص باألسرة سعداء مترابطين يمسك بع, األسرة بشكل سوى

  ).٥:١انظر األشكال من(ببعض في ودٍّ وتراحم وترابط 
بفارق كبير بعينة األمهات الصغيرات فعبرن  جاء: تعبير غير سوى عن األسرة) ب

عن الصورة السيئة المختزنة داخل وجدان العينة عن أسرهن، وانعكس %"٧٠,٨٦"بةبنس
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في التفكك وعدم الترابط بين أفراد األسرة والعالقات السيئة بين العينة وأسرهن وبدا في 
، واتفقت )٩:٦انظر الشكل رقم((الشخصيات المتناثرة بالصفحة غير المكتملة والُمفرَّقة 

  .)٢٦(و) ٢٣(و) ١٦(و) ١٥( بالدراسات السابقة هذه النتائج مع ما جاء
  ٠,٠٥جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى  :التعبير عن العالقات األسرية )٢

بفارق كبير بعينة المراهقة العادية والتي عبرت عن العالقات  جاء :ةيعالقات أسرية سو ) أ
م البعض تشرق دي بعضهالطبيعية فعبرت عن األسرة مترابطة ممسكين بأي األسرية

  ).٥:١انظر األشكال من(السعادة من وجوههم 
وانعكس , بفارق كبير بتعبير عينة األمهات الصغيرات جاء :ةيعالقات أسرية غير سو  )ب

انظر األشكال أرقام (عبير من خالل تكبير بعض األشخاص في التحريف في الت
أن التكبير جاء لتعبير  ، أو التصغير، وبالبحث عن داللة ذلك وجد)١٣،١٢،١١،١٠

عن القسوة والكراهية خاصة في حالة تكبير، زوج األم وأحياًنا األب واألم، كما جاء 
التصغير لتعبير عن االنسحاب والتضاؤل، فبعضهن صغَّرن أنفسهن والشخصيات غير 
المهمة الهامشية في حياتهن معبِّرات بذلك عن شعورهن بقلة األهمية وعدم التقدير، 

انظر األشكال أرقام (ة ومكانة األشياء من خالل الحجم ة هنا تعبر عن قيمفالعين
، ويؤيد هذا الرأي لويس مليكه فيقول إن النَِّسب تكشف لنا في حاالت كثيرة عن )١٥:١٠

، واتفقت هذه )٧٤(-)٢١( القَيم التي ينسبها المفحوص إلى األشياء والمواقف واألشخاص
   .)١٦(و) ١٥( لسابقةالنتائج مع ما جاء بالدراسات ا

   ٠,٠١جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى :مكان األسرة ) ٣
وهو ما يعكس عدم  األمهات الصغيراتبعينة %" ٦٠,٨٨"جاء بنسبة :خارج المنزل  )أ

إدراكهن مكان تواجد األسرة المنزل فعبَّر أكثرهن عن ُأسرهن خارج المنزل، حتى من 
  ). ١٥:١٠انظر األشكال أرقام(من الخارج لمنزل عبرن عن المنزل رسمن ا

بعينة المراهقات العاديات وهو ما يعكس %" ٧٠,٨٦"جاءت بنسبة : داخل المنزل  )ب
  ").٣:١"انظر الشكل(اخل اإلطار المنزلي وٕادراكهن له الترابط األسري د

     ٠,٠١جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى: مدى تقبُّل رسم الموضوع  ) ٤
من المراهقات العاديات بالتعبير عن %" ٨٠"قامت :رسم الموضوع بشكل مباشر  )أ

الموضوع فور طلب الباحثة منهن ذلك، وحتى من ترددت كان لالستفسار هل ترسم 
  . أسرتها أم أية أسرة

من األمهات الصغيرات في التعبير %" ٨٨,٦"ترددت : رسم الموضوع بعد تردد) ب
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وعلقت  ،عد العديد من اللقاءات وعبرن عنه إرضاء للباحثةوبعضهن عبرن عنه ب
هي فين األسرة اللي عوزاني ارسمها "، "افتكري لنا حاجة حلوة يا دكتورة"أكثرهن بما يلي 

  ". اطلبي حاجة تاني وأنا ارسمها"، "ما بعرفش ارسم"، "مابحبش ارسمهم"، "لكي
   :تعبير المراهقات العاديات عن موضوع أسرة

  أسرة في المنزل) ٢(شكل     أسرة في المنزل) ١(شكل 
  أسرة سعيدة        ) ٤(شكل     أسرة في المنزل) ٣(شكل 
  أسرة في الحديقة) ٥(شكل 

  :تعبير فتيات الشارع األمهات عن موضوع أسرة
  تفكك وعدم ترابط) ٧(شكل    تفكك وعدم ترابط) ٦(شكل 
  ط           تفكك وعدم تراب) ٩(شكل   تفكك وعدم ترابط) ٨(شكل 
  تحريف األب وزوجته         ) ١١(شكل   تحريف زوج األم) ١٠(شكل 
  تحريف زوجة األب) ١٣(تحريف األم القاسية    شكل ) ١٢(شكل 
  خارج المنزل) ١٥(شكل   خارج المنزل         ) ١٤(شكل 

  لشارعاستمارة تحليل الرسوم القائمة الثانية الخاصة بالموضوع الثاني حياة ا) ٤(جدول 

  
 المفردة العنصــــر

أمهات 
 الصغيرات

إناث 
 عاديات

درجات  ٢كا
 الحرية

 الداللة

  ٣٥=ن  ١٥=ن
كيفية رسم ) ١

  .الشارع
  

    ٦٠,٨٨  ٧٠,٨٦  .بشكل واقعي) أ
٨٨,
٢٨  

  
١  

  
بشكل غير )ب  ٠١,٠

  .واقعي
٤٠,١١  ٦٣,١٣  

عالقات ) ٢
  .الناس بالشارع

    ٤٠,٧١  ٦٠,٧٣  .عالقة عادية)أ
٦٨,٩  

  
١  

  
عالقة غير )ب  ٠١,٠

 .عادية
٦٠,٢٨  ٦٠,٢٨  

مدى تقبل ) ٣
  .رسم الموضوع

رسم الموضوع ) أ
  بشكل مباشر

٣٠,٧٤  ٧٠,٤٦    
٤٨,٦  

  
١  

  
٠١,٠  

رسم الموضوع ) ب
  تردد ةبعد فتر 

٧٠,٢٥  ٣٠,٥٣  

 انظر ملحق الرسوم
 ٧٩ص 

 انظر ملحق الرسوم
 ٨١- ٨٠ص 
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العاديات وفتيات  المراهقاترسوم  بين تحليل نتائج هذه االستمارة في تحديد الفروقيسهم 
عناصر ) ٣(، وقد شملت هذه االستمارة على ع األمهات بالموضوع الثاني حياة الشارعالشار 
  :وجاءت النتائج على النحو التالي, مفردات) ٦(و
   ٠١,٠جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى :كيفية رسم الشارع )١

%" ٦,٨٨"سبةبشكل واقعي بن عبرت رسوم المراهقات العاديات عن الشارع: بشكل واقعي) أ
، وعبرن عن الطريق والعربات، ")١٦و١٧"انظر الشكل(فرسمن الناس بالشارع 

، كما عبرت ")٢٠،١٩،١٨"انظر األشكال(والمقاهي والبائعين، ومجرى الشارع والمباني
وعكست رسومهن شكل %" ٧٠,٨٦"األمهات الصغرات عن الشارع بشكل واقعي بنسبة

شكل ( ارع من بيع األشياء التافهةالشارع واألعمال التي يعملونها بالش
 )١٨(و) ١٦) (١٥(و ) ٢(و ) ١( ، كما جاء بالدراسات السابقة)٢٤،٢٣،٢٢،٢١رقم

، كما عبرت إحداهن عن تعرضها لحادث )٢٥شكل رقم(ومسح السيارات باإلشارات 
، وعبرن عن النوم بالشارع بالمالبس المتسخة والشعر األشعث )٢٦شكل(بالشارع 

  ).٢٩شكل(تحت الكباري كما ذكر أكثرهن بالمقابلة بالخربات، أو 
وبدا في  التعبير غير الواقعي بنسبة صغيرة في العينتين جاء :بشكل غير واقعي) ب

  .التحريف من خالل تصغير، أو تكبير بعض العناصر على حساب العناصر األخرى
   ٠١,٠جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى :عالقات الناس بالشارع )٢

 ،"٦٠,٧٣"العالقات العادية بعينة األمهات الصغيرات بنسبة جاءت :عالقة عادية) أ
 )٢٧شكل(فعبرن عن تواجدهن بالحدائق العامة في جماعات للعب والتسوُّل والنوم 

، كما عبرن عن التجمع والتواجد في جماعات بالشارع لالحتماء بعضهن إلخ...
عبرن عن العالقات " ٧١%,٤٠"العاديات بنسبة، وبعينة المراهقات )٢٨شكل(بالبعض 

  .  وبالبائعينبالشارع بين األشخاص، وبالمقاهي، 
عبرت فيها األمهات بالعينتين و %"٦٠,٢٨"بنفس النسبة جاءت :عالقة غير عادية )ب

دهن الصغيرات عن مطاردة األطفال الذكور لإلناث بالشارع ألخذ أشيائهن ونقو 
المراهقات العاديات عن معاكسات الذكور عبرت ، و )٣٠انظر شكل (والمشاجرات 

  ).٢٦شكل رقم(لإلناث بالشارع 
  ٠١,٠جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى: مدى تقبل رسم الموضوع ) ٣

من المراهقات العاديات عن %" ٣٠,٧٤" عبرت:  رسم الموضوع بشكل مباشر) أ
ة أقل بعينة األمهات وبنسب ،عنه التعبير الموضوع فور طلب الباحثة منهن
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  %".٧٠,٤٦"الصغيرات
من األمهات الصغيرات في التعبير %" ٣٠,٥٣"ترددت: رسم الموضوع بعد تردد  )ب

هاتعملي " ،"لماذا هذا الموضوع؟"وبعضهن عبرن عنه بعد الكثير من االستفسارات 
مستغربات  العاديات فقد ترددت البعض منهن المراهقات، أما عن "أيه بالرسم ده؟

  .وع الموضوعن
  :حياة الشارعالعاديات عن الموضوع الثاني  المراهقاتتعبير 
  الناس بالشارع) ١٧(شكل   المعاكسات بالشارع) ١٦(شكل 
  مقهي وبائعون) ١٩(شكل        الطريق والعربات) ١٨(شكل 
  مجرى الشارع وأناس) ٢٠(شكل 

  :حياة الشارعتعبير فتيات الشارع األمهات عن الموضوع الثاني 
  بيع األشياء التافهة ) ٢٢(شكل          الشارع مجرى) ٢١(شكل 
  التواجد باإلشارات) ٢٤(شكل    بيع األشياء التافهة ) ٢٣(شكل 
     حادث بالشارع) ٢٦(شكل         مسح السيارات) ٢٥(شكل 
  النوم بالشارع) ٢٨(شكل       التواجد بالحدائق) ٢٧(شكل 
  التجمع في ِشَلل) ٣٠(شكل       المطاردة بالشارع) ٢٩(شكل 

  فتاةاستمارة تحليل الرسوم القائمة الثالثة الخاصة بموضوع ) ٥(جدول 

 ةالمـــفرد  العنصــــر
أمهات 
الصغيرات

اث نإ
٢كا عاديات

درجات  
 الحرية

الداللة
 

  ٣٥=ن  ١٥=ن
  كيفية رسم الفتاة) ١
  

    ٦٠,٨٨  ٦٣,١٣  للذات يتعبير سو ) أ
٨٨,٢٨  

  
١  

  
 يتعبير غير سو ) ب  ٠١,٠

  .للذات
٤٠,١١  ٧٠,٨٦  

مالمح وتعبيرات ) ٢
  الفتاة المرسومة

    ٣٠,٧٣  ٦٠,٢٨  طبيعية - أ
٦٨,٩  

  
١  

  
  ٦٠,٢٦  ٤٠,٧١  .غير طبيعية -ب  ٠١,٠

مدى تقبل رسم ) ٣
  الموضوع

رسم الموضوع  - أ
  بشكل مباشر

٦٠  ٩٠,٦٢       
٨٨,٢  

  
١  

غير 
  دال

رسم الموضوع  -ب
  بعد تردد

٤٠  ١٠,٣٧  

 انظر ملحق الرسوم 
 ٨١ص 

 انظر ملحق الرسوم 
 ٨٣- ٨٢ص 
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العاديات وفتيات  المراهقاترسوم  بين تحليل نتائج هذه االستمارة في تحديد الفروقيسهم 
) ٦(عناصر و) ٣(، وقد شملت االستمارة علىالشارع األمهات بالموضوع الثالث ارسمي فتاة

  :مفردات وجاءت النتائج على النحو التالي
   ٠١,٠ا عند مستوىجاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّ : كيفية رسم الفتاة )١

سوىا فعبرن %"٦٠,٨٨"العاديات بنسبة المراهقاتتعبير عينة جاء : تعبير سوى للذات ) أ
انظر (عن أنفسهن من خالل وجوه يطل منها الجمال والسعادة واألنوثة والسَّكينة 

  . من األمهات الصغيرات%" ٦٣,١٣"، وبنسبة قليلة ")٣٤:٣١"الشكل رقم 
غير %"٧٠,٨٦"تعبير عينة األمهات الصغيرات بنسبةجاء : تتعبير غير سوى للذا) ب

عن الذات بمعظم الرسوم، وعبرن من خاللها عن الخوف والقبح بوجوههن وعن  سوى
ترقبهن للخطر، والفرار من األخطار هائمات بالشوارع من جراء ما يواجهن من 

، وهو )٤٥:٣٦انظر الشكل(مشكالت، وعبرن عن الحزن والبكاء، والتخفي والغموض 
  ).١٦(و) ١٥(ما يتفق مع ما جاء بالدراسات السابقة 

  ٠١,٠جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى :مالمح وتعبيرات الفتاة المرسومة ) ٢
وجاءت  ،%"٣٠,٧٣"تعبير عينة المراهقات العاديات عن أنفسهن بنسبةجاء : طبيعية) أ

 واتهن بطريقة طبيعية منخفضةنسبة عينة األمهات الصغيرات في تعبيرهن عن ذ
"٦٠,٢٨."%  

 بنسبة غير طبيعية تعبير عينة األمهات الصغيرات عن أنفسهنجاء  :غير طبيعية) ب
؛  فلم تعكس معظمهن على ذاتها الجمال واألنوثة مثل اإلناث العاديات%" ٤٠,٧١"

 ، وجاءت")٤٥:٣٦"انظر الشكل (إلخ ...بل عبرن عن أنفسهم خائفات باكيات حزينات
حيث ") ٣٥"انظر الشكل%" (٦٠,٢٦"تعبيرات المراهقات العاديات غير طبيعية بنسبة

  .عبرت الفتاة عن نفسها باكية نائحة تصرخ وكتبت أنها تعاني الفراق
  ٠١,٠جاء هذا العنصر داالًّ إحصائيًّا عند مستوى :مدى تقبُّل رسم الموضوع) ٣

بشكل مباشر  لصغيراتجاء تعبير األمهات ا :رسم الموضوع بشكل مباشر )أ
 جاء تعبير كما، نسبة عالية بالمقارنة بالموضوعين السابقين وهي %"٩٠,٦٢"بنسبة

منخفضة بالمقارنة بالموضوعين السابقين، وهو ما %" ٦٠"بنسبة المراهقات العاديات
والمراهقات العاديات في اإلقبال على  مهات الصغيراتيشير إلى االختالف بين األ

موضوعات وبعضها، وقد يرجع ذلك لخصوصية الموضوعين السابقين التعبير بين ال
  .   وقربهما من معاناة طفلة الشارع عنه في المراهقات العاديات
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" %١٠,٣٧"بنسبة بعد تردد جاء تعبير األمهات الصغيرات :رسم الموضوع بعد تردد )ب
من التساؤالت  ، والقت الباحثة العديد"%٤٠"بنسبة المراهقات العاديات جاء تعبير كما

حول هل ترسم نفسها أم أي فتاة أخرى؟، وظن بعضهن أن الباحثة تريد  من العينتين
رسم مماثل طبق األصل للذات، مما جعل بعضهن يتعلَّلن بأنهن ال يستطعن القيام 

  .بذلك
  :فتاةتعبير المراهقات العاديات عن الموضوع الثالث 

  فتاة) ٣١(شكل  
  فتاة) ٣٣(كل ش           فتاة) ٣٢(شكل 
  فتاة) ٣٥(شكل                     فتاة) ٣٤(شكل 

  :فتاةتعبير فتيات الشارع األمهات عن الموضوع الثالث 
  فتاة مترقبة خائفة) ٣٧(فتاة مترقبة خائفة      شكل ) ٣٦(شكل 
  فتاة تجري بالورد) ٣٩(فتاة تتصدى لمشكلة    شكل ) ٣٨(شكل
 فتاة تجري) ٤١(شكل   فتاة خائفة تجري     ) ٤٠(شكل 
  فتاة هائمة) ٤٣(فتاة هائمة             شكل ) ٤٢(شكل 
  فتاة متخفية) ٤٥(شكل  فتاة تبكي             ) ٤٤(شكل 

 
وفتيات الشارع توجد عالقة بين رسوم المراهقات العاديات " :مناقشة الفرض الثاني

  : ورده فيما يلين" وبين مشكالتهن النفسية من خالل دراسة حاالتهن األمهات
  
  ًدراسة الحالة لألمهات الصغيرات من أطفال الشوارع: أوال:  

  .  خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة   .سنة١٥: السن   :الحالة األولى
  . الصغرى: ترتيبها بين أخواتها   
  .تسربت من المرحلة االبتدائية: المستوى التعليمي   

  :فسية للحالةالسمات الشخصية والظروف االجتماعية والن
أنها منكسرة منطوية  وجد باالطِّالع على ملف الفتاة بالجمعية ومقابلتها ودراسة حالتها

داخل مجموعتها يسيطر عليها الشجن، وحديثها يدل على فهمها لمشكلتها، إال أنها كثيًرا ما 
ى تغير اتجاه الحديث خاصة عندما تشعر أنها تكشف جزًءا من حياتها الخاصة، وتنتمي إل

انة"أحد األماكن العشوائية  بالقاهرة، لم َتَر والدها قط وتشيع األم أنه ُمتوفًّى رغم أن " عزبة الهجَّ

 ظر ملحق الرسومان
 ٨٣ص 

انظر ملحق الرسوم 
 ٨٥- ٨٤ص 
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أخواتها من األم أكدن لها أنه حي ومتزوج من أخرى، واألم تزوجت من أربعة رجال، وهذه 
من أمها من الطفلة ابنة الزوج الثاني، وكانت تعيش هذه الطفلة مع والدتها إلى جوار أخواتها 

الزوج األول، وتعمل األم خادمة لذا كانت تترك الطفلة بالشارع طوال النهار مما عرضها 
لحادث سيارة أصابها بإعاقة وقصور نمو بيدها اليىسرى، كما تعرضت الطفلة إلى تحرُّش من 
ِقَبل زوج األخت الكبرى والتي تسكن معهم بنفس المنزل منذ أن كانت بالسابعة من عمرها 

تواَلى تحرُّشه بها طول فترة تواجدها بالمنزل، أما عن عالقة األم بالحالة فكانت سيئة وتبرر و 
األم ذلك بأن عالقتها بوالد الحالة كانت سيئة، وقد حكت األم للحالة أنه كان يعتدي عليها 
بالضرب والسبِّ لذا تمنت األم عدم إنجابها منه وحاولت إجهاض الطفلة مرات عديدة لكنها 

شلت؛ لذا تبنَّت األم كراهيتها للفتاة التي لم تَر كما تقول مع والدتها يوًما طيًبا، وأخذت األم ف
تقسو عليها وتعتدي عليها بالضرب والسب منذ نعومة أظفارها؛ مما جعل الطفلة تكرهها 

من وتقول الفتاة إن أمها تتعامل مع أخواتها . وتمقتها وتفضل حياة الشارع على البقاء بجوارها
الزوج األول المتوفَّى بشكل طيب وتحنو عليهن بشكل مباَلغ فيه، وفي المقابل تتعامل معها 
بقسوة وتعنُّت ولفظ وكراهية رغم أنها الصغرى واألْوَلى بالرعاية والحنان، وهذا الموقف العدواني 

ج أختها من ِقبل األم هو محور مأساة الطفلة وسبب تشرُّدها بالشارع، باإلضافة إلى موقف زو 
  .المتربص بها، والطفلة دائًما متوقعة للخطر خائفة ُتهرع من أي صوت

  
  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة 

عاكسة بذلك رؤيتها " بنت"فتاة عبَّرت عن فتاة ذات شعر أشعث وكتبت فوقها  بموضوع
وُأمًّا وطفلهما  عبرت عن الصورة الُمْثَلى لألسرة فرسمت أًبا لذاتها بالشارع، وبموضوع أسرة

وهم مترابطون متشابكي األيدي، ولم تعبر عن أسرتها الحقيقية، ولكن عبرت عن األسرة التي 
عبرت عن نومها  حياة الشارع بذلك، وفي موضوع تتمنى أن تحققها مع من تحب كما أدلت

، ورسمت نفسها وهي نائمة وباسطة ذراعيها ألعلى، وعكست "خرابة بالشارع"في: كما قالت
مظاهر التشرد من خالل الشعر األشعث والمالبس المتسخة، كما قامت بتشويه الوجه باأللوان 
وكأنها تخفي ذاتها من خالل طمس الوجه باأللوان، ورسمت الطفلة المكان ككتل سوداء تحيط 

ولم تستخدم الفتاة األلوان بهذه القوة والضغط في التعبير في أيٍّ من الموضوعات . بها
عن العالقة السيئة بينها وبين أمها فرسمتها وهي تعاقبها  عبرتحر ال الموضوع، وباألخرى

  .بالكرباج عاكسة قسوتها في التعامل معها
عن عالقة صداقة وتآلف كانت تربطها بأحد  عبَّرت أمنية تريدين تحقيقها موضوع وفي
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إنسان  ما موضوع، أالصبية بالشارع ورسمته يقدم لها زهرة فهي تتمني أن تلتقي به كما أدلت
عن أبيها وذكرت أنها تحبه رغم أنها لم تَره قط وال تعرف هل هو  عبرتتحبه أو تكرهه ف

 األمومة أو األبوة ؟ وبموضوعأم هو حي كما ذكرت لها أخواتها, متوفى كما ذكرت لها أمها
عبرت عن أمها بشكل كامل، كما عبرت عن أبيها كوجه فقط ولم تكمل التعبير عنه بشكل 

مل؛ عاكسة بذلك عدم إدراكها له فهي لم تَرُه ولم تكوِّن صورة كاملة عنه، كما أنها بالغت كا
وعبرت عن نفسها أعلى الصفحة كرأس . في رسم وجهه مقارنة بحجم األم عاكسة حبها له

 ، وبموضوعصغير عاكسة العالقات المبتورة بينها وبين األم وبينها وبين األب غير الموجود
ن ما ينشب من مشاجرات بين اإلناث والذكور بالشارع، وعكست ضعفها من عبرت ع العنف

منزل عبرت عن منزل  وبموضوع ،"بنت وولد يتعاركان"خالل دموعها المنسدلة بغزارة، وكتبت 
واألسرة تقف خارجه، وعبرت عن أمها وأوالدها من زوجها األول وزوج أختها الكبرى على 

وبموضوع وجه سرة معبرة بذلك عدم شعورها باالنتماء لهم، اليسار، ولم ترسم نفسها داخل األ
  ".أنا بحبها أوي:"رسمت صورة لصديقتها من أطفال الشوارع وقالت تحبه

  أسرة) ٢(موضوع                     فتاة) ١(موضوع 
  موضوع حر) ٤(موضوع             حياة الشارع) ٣(موضوع 
  إنسان تحبه أو تكرهه) ٦(ع موضو  أمنية تريدين تحقيقها   ) ٥(موضوع 
  العنف) ٨(موضوع  األمومة أو األبوَّة      ) ٧(موضوع 
  وجه تحبه) ١٠(موضوع                  المنزل) ٩(موضوع 

  
 ستة أفراد: عدد أفراد األسرة .  سنة١٧: السن :  الثانية الحالة . 

  .الثانية: ترتيبها بين أخواتها
  لمرحلة اإلعداديةمتسربة من ا: المستوى التعليمي

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
أنها عنيفة كثيًرا ما  وجد, على ملف الفتاة بالجمعية ومقابلتها ودراسة حالتها باالطالع

تهاجم مجموعتها وعالقاتها بهن متوترة وغير مستقرة، وحديثها غير مرتب وتسيطر على اتجاه 
ومرحها، فهي خفيفة الظل رغم سرعة تقلُّب مزاجها ويسيطر عليها  الحديث من خالل حركاتها

الملل والشعور بالفراغ، وهي مفتعلة في تصرفاتها وحركاتها وحتى في تبريراتها، وعلى جسدها 
بعض التشوهات ترجع إلى اندفاعها الشديد المدمر للذات حيث حاولت االنتحار مرات عديدة 

تواجدها معه وأحياًنا لزميالتها، وكانت تشرب سجائر، وبانجو، تهديًدا ألسرتها ولزوجها أثناء 

 انظر ملحق الرسوم 
 ٨٦- ٨٥ص 
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أنا جربت كل حاجة في الدنيا : "إلخ، خالل تواجدها بالشارع قالت للباحثة...وحشيًشا، وبيرة
لديها ميل ، "دي، دا حتى في حاجات كتير عملتها وأعرفها أنتي نفسك يا دكتورة ما تعرفيهاش

ضد زميالتها، وأسرتها مكونة  تخدم العدوان اللفظي والبدنيإلى الزعامة وحب الظهور كما تس
، وكان األب يعاقبها بأشد أنواع العقاب، األب واألم وثالث بنات، وولد هم, من ستة أفراد

حيث كان يربط يدها ورجليها بالسالسل الحديدية واألقفال، وكان يربطها بقوائم السرير عقاًبا 
وتكمن مشكلة الفتاة في أنها تشعر بغربة عن . بالشوارع منه لها على تكرار هربها وتشردها

أسرتها، ولديها قناعة تصل إلى درجة اليىقين أنها ليست ابنة هذه األسرة، وعندما تحدثت إلى 
األم حول هذا الشعور أكدته لها، وأخبرتها أكثر من مرة أنها ليست ابنتها وأنهم وجدوها بجوار 

بنائهم، وما يزيد لديها هذا الشعور تعرض أخيها األكبر لها جامع فأخذوها وربوها إلى جوار أ
بالتحرش ووصمه لها في العديد من المرات بأبشع الصفات خاصة بعد تكرر هربها من 

وكان لذلك األثر السيئ على نفسها مما دفعها للهرب من المنزل مرات عديدة بدأتها . المنزل
من خالل شرطة رعاية األحداث، وكررت وهي في التاسعة من عمرها، ورجعت إلى المنزل 

هذه التجربة عدة مرات خاصة عندما كانت تقسو عليها والدتها، وكان يساعدها على تكرار 
وعندما كان يتم القبض عليها بتهمة التشرد كانت األسرة . الهرب قدرتها الفائقة في التصرف

ُعْذريتها، ويعتدون عليها  تتسلمها وفي كل مرة كانت األم تصطحبها إلى الطبيبة للتأكد من
بالضرب والسب والعقاب لهربها المتكرر ويحاولون إلحاقها بالمدرسة الستكمال تعليمها كباقي 

وعندما بلغت . أخواتها، وُيِشيعون للجيران أنها تتغيب عند عمها وخالتها حفاًظا على صورتهم
تزوجته ُعرفيًّا وعاشت الرابعة عشرة من عمرها وخالل تشردها بالشوارع تعرفت إلى شاب و 

عام، إال أن أمه سعت إلى تسفيره إلحدى الدول العربية إلفساد زواجه من تلك معه أقل من 
الفتاة التي ال ترغب فيها زوجة لالبن خاصة بعد أن الحظت العديد من الصفات الُمنفِّرة 
بشخصيتها، وسرق هذا الشاب ورقة زواجه العرفي منها، ورجعت إلى ما كانت عليه من كرٍّ 

وتحكي الفتاة عن ولعها بحياة الشارع التي تجد فيها فرًصا عديدة . عوفرٍّ بين أسرتها والشار 
إلقامة عالقات مع أناس آخرىن غير أفراد أسرتها الذين تمقتهم وال ترغب البقاء معهم، وما 

، وأنها تستقبلها )أرملة تعيش بمفردها(يساعدها على تكرار الهرب تعرفها إلى إحدى النساء 
إنها تحبني وتخاف عليَّ : "دث عنها بحب واحترام وتقول عنهافي بيتها عندما تهرب وتتح

إلى أن ُألحقت بفرع األمهات الصغيرات وتحاول الجمعية جاهدة إلى تسوية , "وتساعدني
  .مشكالتها مع أسرتها وتعديل سلوكها

الفتاة خصوصيتها من الناحية النفسية حيث إنها لم تخرج إلى الشارع تحت وطأة  ولهذه
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اضطراب الشخصية "اة تعاني ـــالفت أن إلخ، ويبدو.....النفصال الوالدين ، أو الفقر
، وهو اضطراب دائم في الشخصية يتميز  Borderline Personality disorder"الحدية

بتحوالت وتقلبات مفاجئة وحادة وشديدة في المزاج الشخصي، كما أن عالقاتها دائمة التوتر 
قديرها لذاتها ولآلخرين، وهناك ثماني مواصفات لتحديد مع الغير، وغير مستقرة، مع عدم ت

, اضطراب الشخصية الحدية، وهناك أحداث توضح وجود كل األعراض الثمانية بهذه الفتاة
  :وهذه األعراض هي

  .عالقات اجتماعية متوترة وغير مستقرة :أوالً 
  .اندفاع شديد مدمر للذات :ثانًيا
  .مزاج متقلب :ثالثًا

  .غضب عارم في غير موضعه :رابعــــًـا  
  .تهديد متكرر باالنتحار :خامًسا
  .ش دائم بشان الُهِويَّة الفرديةتشوي :سادًسا
  . شعور بالفراغ والملل :سابًعا
  .)٣٦،٢٤،١٧(-)٢٩(و)١٣٦(-)٢٨(و)٢٣٢:٢٢٩(-)٢٧( جهود لتجنُّب هجر اآلخرين :ثامًنا

  
  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الفتاة

عن فتاة ترتدي مالبس الصبية وتشرب سجائر، وهذه السمة موجود  فتاة عبرت بموضوع
بأكثر بنات الشارع حيث يلبسن مالبس الذكور ويتشبَّهن بهم ليخفين ضعفهن خلف هذا 

عبرت عن  أسرة المالبس الذكورية، كما بالغت بتكبير ذاتها داخل إطار الصفحة؛ وبموضوع
عن باقي أفراد أسرتها بل رسمت بجوار األم األم بشكل مخيف يعكس قسوتها معها، ولم تعبر 
عبرت عن الشارع  حياة الشارع ، وبموضوعثعباًنا وأخطبوًطا كما عبرت وسجلت على الرسم

بشكل َمَرضّي فعبرت عن فتاة في المنتصف أسفلها عين مفتوحة ويحيط بها خط عضوي لين 
هي دي حياة :"ها قالتيلتف حولها مجموعة من الثعابين، وعندما سألتها الباحثة عن رسم

رسمت الفتاة طفلين من أطفال الشوارع كانت  الحر ، وبالموضوع"الشارع تعابين بتلف عليكي
رسمت المنزل الذي تتمنى أن تملكه  أمنية تريدين تحقيقها ، وبموضوعتحتمي بهما كما ذكرت

بالمخاطر كما لتعيش فيه بعيًدا عن أسرتها التي تكرهها، وبعيًدا عن حياة الشوارع المليئة 
عبرت عن أخيها األكبر خالل مشاجرة حدثت بينهما إنسان تحبه أو تكرهه  ؛ وبموضوعذكرت

وأدلت للباحثة أنه قال . بالفعل وتتذكرها وذكرت أنها تكرهه ألنه كان يقسو عليها باستمرار
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م عبرت عن األب واأل األمومة أو األبوة ؛ وبموضوع"أنا نفسي أقتلك وأخلص من عارك: "لها
؛ يقفان بجوار بعضهما وبالغت في تكبير رأس األم عن األب لتعكس سيطرتها وقوتها

فأطفال الشوارع يشتهرون بالشجار  –عبرت عن مشاجرة بين طفَلْي شارع  العنف وبموضوع
؛ )١٦(و)١٥( وما جاء برسوم األطفال يتفق مع ما جاء بالدراسات السابقة - الدائم فيما بينهما

رت عن أشباه أشخاص غير مكتملي المالمح مبعثرين ُمْبدية بذلك وجهة عب منزلوبموضوع 
وجه تحبه  ؛ وبموضوعنظرها من عدم وجود عالقة طيبة بأفراد أسرتها وعالقتها المبتورة بهم

رسمت صورة لصديقتها التي تستقبلها في بيتها عندما تفرُّ من أسرتها، وذكرت أنها تحبها 
  . ا وتشعر معها بالراحة، وعبرت عنها ذات وجه مبتسم مرحِّبودائًما ما تنصحها وتخاف عليه

  أسرة) ٢(فتاة                    موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر) ٤(موضوع حياة الشارع            ) ٣(موضوع 
  إنسان تحبه أوشخص تكرهه) ٦(وضوع أمنية تريدين تحقيقها    م) ٥(موضوع 
  العنف ) ٨(موضوع     األمومة أو األبوة    )٧(موضوع 
  وجه تحبه) ١٠(المنزل                 موضوع ) ٩(موضوع 

  
 خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة .    سنة ١٣: السن : ةثالحالة الثال .  

  .الكبرى: ترتيبها بين أخواتها
  تسربت من المرحلة االبتدائية: المستوى التعليمي

  :ية للحالةالسمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفس
هذه الطفلة بأنها منطوية داخل مجموعتها يسيطر عليها الكتمان وعدم الثقة بمن  تتصف

حولها، رغم ذلك فهي مثيرة للمشكالت داخل مجموعتها وتتهم كل المحيطين بها باضطهادها، 
ولديها حساسية تصل لدرجة البكاء تجاه اهتمام المشرفين أو الباحثة بغيرها، وتتعامل على 

ا الوحيدة ذات الحق فيهم، وهي لوَّامة لذاتها بشكل َمرضَي ولوامة جدًّا تجاه اهتمام اآلخرين أنه
بسواها، ولديها ازدواجية في ردود أفعالها فهي كثيًرا ما تحنو على أبناء زميالتها بالفرع، وفي 

يًرا ما ذات الوقت تقوم بإيذائهم والتعدي عليهم، وحديثها يدل على عدم فهمها لمشكلتها وكث
وهي تنتمي . تتوقف عن الحديث خاصة عندما تشعر أنها تكشف جزًءا من حياتها الخاصة

إلى أحد األماكن العشوائية بضواحي حلوان، كان والدها يعمل ببيع الفاكهة وعندما تكاثرت 
عليه الديون أصبح متعطًال ويعيش على ما يحصل عليه أطفاله من التسول، ووالدها حاليًّا 

منذ عام بسبب َدْين لم يتمكن من تسديده ومشاجرة مع الدائن، واألم تقوم ببيع الذرة بالسجن 

 انظر ملحق الرسوم
 ٨٨- ٨٧ص 
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المشوية بجوار حرم السيدة زينب باإلضافة إلى قيامها بمسح ساللم بعض المنازل المجاورة 
وتنظيف إحدى العيادات الطبية، كما كانت تدير تشغيل أبنائها بالتسول وبيع األشياء التافهة 

، وكانت هذه الطفلة تتسول وتعطي األم ما تحصل عليه من نقود، كما كانت الفتاة كالمناديل
تعيش مع والدتها إلى جوار أخواتها وأبيها إلى أن ُسجن األب، فقام الطبيب الذي تنظف األم 
عيادته وساللم العمارة التي بها العيادة بالتعدي على الفتاة، وكرر فعلته تحت وطأة تهديده 

. لو أفشت سره فسوف يقوم األب بقتلها حين يخرج من السجن ويعلم بأمرها للطفلة أنها
وعندما حاولت الباحثة تغيير اتجاه تفكيرها من أنها َمجنيٌّ عليها لم تقتنع، وبدا للباحثة سيطرة 

أبويا لما يعرف مش :"الفكرة التي بثها الطبيب لها من أنها هي المسئولة عن ما حدث وقالت
؛ لذا قامت الطفلة بالفرار "ايقتنلني ويحطني في شوال ويتويني في أي حتههيئول زيك ده ه

إلى أن وصلت إلى جمعية قرية األمل، . من أسرتها خوًفا من قتل أبيها لها عندما يعلم
وتخضع اآلن لبرامج الجمعية التشخصية والعالجية، أما عن عالقة األم واألب بالفتاة وأخواتها 

سنة " ١٢"قوة والقهر في تشغيلهم بالتسول واألخت الثانية للحالة فكانت سيئة تقوم على ال
موجودة بدار األحداث منذ عام لتسولها المتكرر، والفتاة متأثرة بحادث وفاة أخيها األصغر 
الذي صعقته الكهرباء وهو يلعب بجوار األم بالشارع حيث كان حافًيا وهو يلعب وكانت 

ومما يزيد . الكهرباء فصعقه التيار ومات على الفور األمطار تتساقط وأمسك الطفل بصندوق
من خوف الفتاة ما أخبرت به الباحثة من أن حادث أخيها ال يعلمه األب المسجون لآلن، 

وهذا هو السبب الثاني الذي دفعها للفرار من " أبويا لما يعرف هيعزبنا ويموتنا كلنا:"وقالت
  .أسرتها
  

  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة
رسمت األب واألم واألخت الصغرى  فتاة عبرت عن وجه لفتاة، وبموضوع أسرة بموضوع

لها، ولم تعبر عن األخ المتوفى وال عن األخت الوسطى الموجودة بدار األحداث، كما لم 
، وكبَّرت حجم األم التي كثيًرا ما عبرت للباحثة عن حبها لها رغم تعبر عن ذاتها داخل األسرة

تعامل معها إال أنها مرتبطة بها أكثر من ارتباطها باألب، وبالغت في حجم أيدي قسوتها في ال
األب واألم اللذين القت منهما الكثير من القسوة والعقاب، وعبرت عن األب بحجم أصغر من 
األم، ولم تعبر عن أسرتها بشكل سوّي بالمنزل إال أنها عبرت عنهم هائمين مشردين 

عبرت عن فتاة نحيلة مشردة هائمة بالشوارع، وعكست  لشارعحياة ا ؛ وبموضوعبالشوارع
تشردها من خالل الشعر الكثيف األشعث، ككتل حمراء تحيط بالوجه الصغير غير واضح 
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؛ المالمح، ولم تستخدم الفتاة األلوان بهذه القوة والضغط في أيٍّ من الموضوعات األخرى
دث صعق الكهرباء وكانت الفتاة تبكي عبرت عن وجه أخيها المتوفَّى بحا الحر وبالموضوع

عبرت عن فتاة تقف على بحر وقالت  أمنية تريدين تحقيقها ؛ وبموضوعخالل تعبيرها عنه
يبدو من تعبير الفتاة بالرسم " بتمنى اروح حتة فيها بحر وماحدش يعرفني فيها: "للباحثة

ه بالقتل أنها تتمنى العيش وتعبيرها اللفظي رغبتها في الهرب من عالمها المطاردة والمهددة في
في عالم جديد رحب ال ُتطارد وال ُتهدد فيه وأنها تتمني أن تلوذ بالفرار من كل هذه األخطار 

أنا بحب أبويا :"رسمت وجه األب، وقالت إنسان تحبه أوتكرهه ؛ وبموضوعالتي تهدد حياتها
األب الذي تحبه رغم  ، وعبرت بذلك عن ازدواجية مشاعرها تجاه"لكن بكرهه علشان هايقتلني

عبرت عن وجه  األمومة أو األبوة ؛ وبموضوعذلك هو مصدر تهديد لها لذلك هي تكرهه
عبرت عن طفل شارع  العنف ؛ وبموضوعأمها، وعكست تشردها من خالل الشعر األشعث

كان دائًما ما يجري خلفها ليأخذ نقوًدا، وبالغت في حجم قدميه لتعكس قوته في الَعْدِو خلفها 
عبرت عن المنزل من الخارج، ويبدو من تعبير الفتاة  منزل ؛ وبموضوعيأخذ نقودها بالقوةل

رسمت  وجه تحبه ؛ وبموضوععدم إدراكها أن المنزل مكان احتواء األسرة يسكنونه ويحتويهم
  .أختها الوسطى الموجودة بدار األحداث وجه

  أسرة) ٢(فتاة                     موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر ) ٤(موضوع             حياة الشارع ) ٣(ع موضو 

   إنسان تحبه أو شخص تكرهه) ٦(أمنية تريدين تحقيقها     موضوع ) ٥(موضوع 
  العنف ) ٨(األمومة أو األبوة         موضوع )٧(موضوع 
  وجه تحبه) ١٠(المنزل                  موضوع ) ٩(موضوع 

  
 خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة   .    نةس ١٧: السن  :الحالة الرابعة  .  

  .الوسطى: ترتيبها بين أخواتها   
  .تسربت من المرحلة اإلعدادية: المستوى التعليمي   

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
أنها ذات مزاج  وجد, باالطِّالع على ملف الفتاة بالجمعية ومقابلتها ودراسة حالتها

ابي ومنقادة ذات شخصية اعتمادية لديها فقدان العزم وضعف الهمة وقلة التركيز، اكتئ
وهي متحيزة لما ترويه  وتسيطر عليها مشاعر اليأس وعدم تقدير الذات لذا تعرقلت دراستها،

عن نفسها، وتحدثت إلى الباحثة كثيًرا عن أحالمها التي يبدو فيها الخوف من مهاجمة 

 انظر ملحق الرسوم
 ٨٩- ٨٨ص 
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والفتاة غير متكيفة وانفعاالتها حادة خائفة حتى . ا مما يقلقها بشكل دائمالحيوانات المفترسة له
من األحداث الصغرى، وتعاني اإلحباَط وعدم الرضا عن حياتها، وكثيًرا ما تشعر بالضيق 
والقنوط والضعف وأفكارها سلبية عن ذاتها، إال أنها تتحدث باستفاضة وسرعة إلى من ترتاح 

يعمل األب شيف بتزا واألم مريضة وليس لها دور في . قتها بالغيرلهم وال تستطيع تقييم عال
المنزل، وانطباع الفتاة عن والديها أنهما غير مهتمين بأحوالها ناقدان لتصرفتها وُمْحبطان من 
قدرتها على مواصلة تعليمها كباقي إخوتها، وتشعر أن إخوتها يتجنبونها وال يتحدثون معها، 

ثيًرا أنها أقل منهم ومختلفة عنهم، مما أشعرها أنها غير مرغوب فيها أو أمامها وأكدوا لها ك
لذلك كانت الفتاة تقيم عالقات مع  .بينهم وأشارت أنها كانت ال تتحمل البقاء معهم بالمنزل

الجنس اآلخر في الحي خاصة الشباب سيئي السمعة المنحرفين، بدعوى أنها تبحث عن من 
في ذلك منذ الثانية عشرة من العمر مما أساء لها وعرَّضها يستمعون إليها ويحبونها وبدأت 

إلى عقاب أسرتها، وجعلها تهرب من المنزل عدة مرات، وكانت تبيت عند إحدى جاراتها 
بطرف الحي الذي تسكنه بالقرب من الدقي، وهذه الجارة كانت متزوجة من مسجل خطر كان 

وتعرفت الفتاة إلى هذه المرأة من  يقضي فترة عقوبة بالسجن، وشجعتها على ترك أسرتها
خالل زوجها الذي كان صديًقا للحالة وكانت تحكي له كل مشكالتها رغم سوء سمعته بالحي، 

وكررت الفتاة الفرار من أسرتها والذهاب  ،وعندما عثرت أسرتها عليها عند هذه السيدة عاقبتها
لزوجها وهي في الرابعة  عند هذه السيدة إلى أن تعرفت لديها إلى مسجل خطر آخر صديق

عشرة من العمر وقررت أن تتزوجه، وتم زواجهما خالل يومين عندما تعرف على ظروفها، 
ورفضت األسرة حضور هذه الزيجة التي لم يعلموا بها إال وقت الفرح فقاطعوها وتركوا الحي 

طوعهم  وذهبوا للعيش بالقطامية لشعورهما بالفضيحة، كما تدلي الفتاة لخروج ابنتهم عن
وأنجبت الفتاة طفلة وكانت العالقة بينها . وزواجها من مسجل خطر سيئ السلوك والسمعة

فقد كان يعتدي عليها بالضرب ويصيبها بالسالح األبيض في وجهها , وبين زوجها سيئة
إلخ، خاصة عندما تطالبه بمصروفات المنزل، وقام هذا الزوج بطردها ..ورقبتها ويديها وقدميها

د من المرات من المنزل ومعها طفلتها فكانت تتسول بها حول منزل األسرة الجديد في العدي
بالقطامية، وعندما كانت تلجأ إلى أسرتها كانوا يطردونها ويتنصلون منها وينهرونها، وأخذ 
األب أبناَءه وهاجر من القاهرة إلى َمْنشِئه األصلي بأسوان حتى يتخلص نهائيًّا منها ومن 

بض على زوج الفتاة وُسجن لمدة عامين وكانت تعيش في منزل الزوجية وقُ . مشكالتها
وتصرف عليها أخته التي تسكن أسفلها في نفس البيت، ثم تعرفت الفتاة إلى صديق زوجها 
وجار لهما أغواها وأحبته وعاملته معاملة األزواج بعد أن كتبا ورقة زواج عرفي سرًّا رغم أنها 
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ني، وخافت أن ينفضح أمرها فهربت إلى الشارع وتركت ابنتها متزوجة وحملت من الزوج الثا
عند عمتها، وتشردت حول منزل أسرتها الذي تركوه بالقطامية وبمساعدة إحدى جيران أسرتها 
كانت تذهب لديها بعد خروج الزوج للعمل وتقضي حاجتها وتستحم وتأكل وأحياًنا تنام لديها 

أو بمداخلها، إلى أن جاءت إلى جمعية قرية األمل  وتتسول باقي الوقت وتنام بين العمارات
  .وأنجبت طفًال ومعها اآلن بالجمعية وتخضع لبرامج العالج

  
  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة

فتاة رسمت فتاة مشردة ترتدي مالبس بالية متَّسخة وتحكُّ رأسها، عاكسة بذلك  بموضوع
أسرة رسمت طفلها الصغير نائًما بسريره  وبموضوعرؤيتها لذاتها خالل فترة تشردها بالشارع؛ 

عبرت عن كتل ُمصطفَّة من اثني  حياة الشارع ؛ وبموضوع"هو ده أسرتي:"وكتبت اسمه وقالت
عبرت عن تشردها بابنتها  حرال ؛ وبالموضوععشر طفًال متشابكي األيدي من أطفال الشوارع 

دها وقرروا الهجرة من القاهرة إلى وقت أن طردها زوجها ورفضتها أسرتها وأجمعوا على طر 
أنا بحب "عبرت بالكتابة  أمنية تريدين تحقيقها ؛ وبموضوعحتى ال يروها ثانًيا" أسوان"بلدهم 

، وهي بالفعل مشتركة بفريق التمثيل بالجمعية "المسرح وبحب التمثيل أوي بس ما فيش فرصة
الفتاة وجه زوجها األول رسمت  إنسان تحبه أو تكرهه ؛ وبموضوعوتريد أن تصبح ممثلة

عبرت الفتاة عن نفسها  األمومة أو األبوة ، وبموضوع"أنا كنت بحبه لكن دلوقتي بكرهه:"وقالت
نفسي أشوفها وأخدها في :"وابنتها من الزوج األول وعبرت عن الثديين كرمز لألمومة، وقالت

بالمطوة، :"تعبرت عن الزوج األول الذي كان يضربها كما قال العنف ؛ وبموضوع"حضني
، ويبدو من التشويهات العديدة بجسدها، وبالغت في حجمه ورسمته كغاشم ُمْعتٍد ال "والسنجة

عبرت عن جدار  منزل ؛ وبموضوعيأبه بأحد، ورسمت السالح األبيض معلًقا على الوسط
طفلها من رسمت  وجه تحبه ؛ وبموضوعمنزل من الخارج باللون األسود شبيه بجدار السجن

  .وبالغت في حجم الوجه لثانيالزوج ا
  أسرة) ٢(فتاة                       موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر) ٤(موضوع               حياة الشارع ) ٣(موضوع 
  إنسان تحبه أو شخص تكرهه) ٦(ضوع مو   أمنية تريدين تحقيقها     ) ٥(موضوع 
  العنف) ٨(األمومة أو األبوَّة          موضوع ) ٧(موضوع 
  وجه تحبه) ١٠(المنزل                     موضوع ) ٩(موضوع 

  

 انظر ملحق الرسوم
 ٩٠- ٨٩ص 
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 خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة .      سنة ١٤: السن : الخامسة الحالة  .  
  .الرابعة: ترتيبها بين أخواتها
  .تسربت من المرحلة االبتدائية: المستوى التعليمي

  
  :حالةالسمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية لل

أنها غاضبة وساخرة  وجد على ملف الفتاة بالجمعية ومقابلتها ودراسة حالتها باالطالع
والفتاة غير ، ومتقلبة وقليلة التركيز، تسيطر عليها مشاعر القلق واليأس وعدم تقدير الذات

تعمل  متكيفة وانفعاالتها حادة، يغلب عليها الضيق، والد الفتاة ُمتوفًّى وكان يعمل بواًبا واألم
خادمة وتزوجت من عامل بالمجزر بعد وفاة والد الفتاة، وعالقة الفتاة بزوج األم سيئة، 
وأشارت أنه تبنَّى فكرة تركها لمنزل أبيها لذا قام باتهامها بسرقة مبلغ كبير من المال، وحرر 
م لها محضًرا بالشرطة واحُتجزت للمرة األولى وهي في الثانية عشرة من عمرها، وقامت األ

بتبرئتها أمام ضابط الشرطة وأبلغته أن ابنتها لم تسرق وأن زوجها افتعل هذا الموقف ليطردها 
من منزل أبيها، وأنها ال تستطيع حمايتها حفاًظا على أبنائها منه مما جعل الضابط يغير 

 وموقف األم موقف سلبي تجاه الفتاة فهي لم َتْحِمها من قسوة الزوج. وجهة نظره تجاه الفتاة
ومن تعدِّيه الدائم عليها بالضرب والسبِّ بدعوى أنها متمردة وتكرهه، وتبنَّى أيًضا األخ األكبر 
واألخت الكبرى المتزوجان السلبية تجاه الفتاة خاصة وأن زوج األم أقنعهما بسوء تصرفاتها، 

ة أن القضية وتشير الفتاة أن هذه الواقعة هي سبب تركها للمنزل، ألن زوج األم قام بإيهام الفتا
مستمرة وأنها سُتحبس، وقام بفضح أمرها للجيران الذين كانوا يأتون للدفاع عنها، وأخذ يضربها 
ضرًبا مبرًحا مما دعاها لترك المنزل، وعندما هربت من المنزل وتشردت بالشوارع، قام األخ 

يأخذاها لديهما خوًفا األكبر واألخت الكبرى المتزوجان بالتبرؤ منها ولم يمدَّا لها يد العون، أو 
من أن يزيدا مشكالتهما بمشكلة جديدة، وتوعدا لها مع زوج األم بالمزيد من العقاب وأوصيا 
األم بطردها إذا جاءت إلى المنزل، وكانت الفتاة تتردد على األم دون علم الزوج وتعطيها مما 

راف الحي فجًرا إلى تتكسبه من التسول، وعندما خرجت إلى الشارع أخذها أحد الجيران من أط
حجرته بالسطوح الذي يعيش فيها هو وأخوه واعتدى عليها بعد أن أوهمها أنه سيتزوجها ثم 
تركها ألخيه لذا فرت منهما، مما أبعدها عن الحي الذي كانت تتسول حوله خفية خوًفا من أن 

ت ذات يوم كما أدلت للباحثة، إلى أن اشتاقيفضح أمرها هذا الشاب فيترصدها باقي الشباب 
أن ترى أمها فذهبت إلى الحي بمنتصف الليل خلسة فإذا بخمسة شباب من الحي أصحاب 
الشاب المعتدي، والذي قام بإخبارهم بما دار بينهما مما جعلهم يترصدون لها، وعندما جاءت 
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إلى الحي قاموا بأخذها تحت تهديد السالح األبيض إلى مكان مهجور بطرف الحي وتوالوا 
باإلضافة إلى المعتدي األول، وأصابوها بالعديد من اإلصابات تهديًدا لها حتى ال  اغتصابها

وأخبروها أنها لو أبلغت عنهم فسوف يبلغون الشرطة أنها تغوي الشباب . تبلغ عنهم الشرطة
مقابل المال وستحبسها الشرطة وتركوها جثة هامدة، وأشارت إلى الباحثة أنها حملت على أثر 

إلى أن جاءت إلى جمعية قرية األمل . هي اآلن بشهرها السابع مما دعاها للفرارهذه الواقعة و 
  .         وتخضع اآلن لبرامج العالج

  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة
فتاة رسمت فتاة تبكي وعبرت عن الجنين في بطنها ورسمت بجوارها ثعباًنا  بموضوع

لك مأساتها وحملها غير الشرعي؛ وبموضوع أسرة ، وعكست بذ"بنت بتعيَّط ودمها سايح"وكتبت
حياة  ؛ وبموضوع"أمي في الشارع بتدوَّر عليَّا بالليل:"ا حائرة وفوقها نجمة وقالتأمهرسمت 
عبرت عن أحد  الحر وبالموضوع عبرت عن فتاة مشردة وبجوارها شجرة وفوقها شمس؛ الشارع

ويبدو من الرسم " ن بحلم بيه كتيرتعبا"أحالمها ورسمت الشمس تبكي وفتاة تجري، وكتبت 
رسمت فتاة أمنية تريدين تحقيقها  ؛ وبموضوعوالكتابة تنفيسها من خالل األحالم عن األخطار

إنسان تحبه أو  ؛ وبموضوع"نفسي أغيَّر شكلي واروح أشوف أمي: "مطموسة الوجه وقالت
عبرت  مة أو األبوَّةاألمو  ؛ وبموضوع"أنا بكرهه:"رسمت وجه زوج أمها وشوهته وقالت تكرهه

عبرت عن عنف طفل الشارع على  العنف ا حائرة تبحث عنها كما أشارت؛ وبموضوععن أمه
 وجه تحبه ؛ وبموضوعمنزل عبرت عن منزل من الخارج ؛ وبموضوعطفلة الشارع وترصده لها

  ."أنا حلمت بيه: "طفلها الذي تنتظره وقالترسمت 
  أسرة) ٢(موضوع فتاة                      ) ١(موضوع 
  موضوع حر )٤(موضوع              حياة الشارع ) ٣(موضوع 
   إنسان تحبه أوشخص تكرهه) ٦(موضوع    أمنية تريدين تحقيقها   ) ٥(موضوع 
  العنف) ٨(األمومة أو األبوة           موضوع )٧(موضوع 
  وجه تحبه) ١٠(المنزل                    موضوع ) ٩(موضوع 

  
  :دراسة الحالة للمراهقات العاديات: اثانيً 
 خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة .     سنة١٧: السن: الحالة السادسة.  

  .الثالثة: ترتيبها بين أخواتها
  .بالمرحلة الثانوية: المستوى التعليمي

 انظر ملحق الرسوم
 ٩٢- ٩١ص 
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  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
الوقت حزينة شاردة، متكيفة مع زميالتها تتصف هذه الفتاة بأنها مرحة ساخرة وبعض 

وتعاني عدَم تقبُّلها ألبيها لما القت منه من  وأخواتها ووالدتها، أما عن عالقتها بوالدها فسيئة
أول ما بسمع :"العقاب الشديد، وتدلي أنها تخاف منه وال تأمنه وال تحب أن تتواجد أمامه وتقول

لى حجرتي وأقفل الباب إلى أن ينام ثم أخرج خبطته على الباب قلبي بيهرب مني وأجري ع
، وتعاني كثرة مشاجرته مع والدتها لذا تكره البيت "وكأنني كنت في قفص وأخذت حريتي

بابا بيشتم وبيضرب وبيعاملنا كأننا أوالد مش بنات وكمان ماما بيشتمها ويزعق لها :"وتقول
، كما تدور مخاوف الفتاة حول "تيوبيضربها على طول رغم أنها طيبة وحنينة عليَّ أنا وأخوا

وتعاني عدَم . عدم قدرتها في التقرب إلى اهللا وتتمني أن تحقق ذلك لكنها ال تستطيع عمل ذلك
قدرتها على المواظبة على الصالة لذا تشعر أن اهللا غير راٍض عنها، والفتاة مرتبطة عاطفًيا 

أنا بحبه بس خايفة لما أتجوزه :"بأحد جيرانها وتقدم لخطبتها وتحكي له كل مشكالتها وتقول
  ".          يطلع زي بابا مايتعاشرش

  
  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة

نفسها  أسرة رسمتبموضوع ؛ و "دي أنا:"فتاة عبرت عن فتاة جميلة وقالت بموضوع
عبرت عن حادث  حياة الشارع بموضوع؛ و ممسكة بيد والدتها ولم تعبر عن باقي أفراد أسرتها

عبرت عن عازف ناي يجلس أسفل  الحر بالموضوع؛ و الشارع وبائع فول ومارِّين بالشارعب
بموضوع ؛ و "أنا بحب الطبيعة والموسيقى:"الشجرة وأمامه نهر به بجعتان متعانقتان وقالت

عبرت عن ما تتمناه من التقرب إلى اهللا فرسمت نفسها غير مرتدية أمنية تريدين تحقيقها 
؛ األرض، كما عبرت عن نفسها مرتدية الحجاب وهي واقفه بالسماء الحجاب وواقفة على

بموضوع ؛ و "وجه أحبه"رسمت وجه أمها وكتبت عليه  إنسان تحبه أو تكرههبموضوع و 
عبرت الفتاة عن  العنفبموضوع ا؛ و عبرت الفتاة عن نفسها تحتضن أمه األمومة أو األبوة

وأبوها يقف على ظهرها، وهي تبكي والدها يضربها وهي ملقاة على وجهها على األرض 
واضعة يديها على أعينها وأختها الصغيرة تدافع عنها وممسكة بيدها سكيًنا للدفاع عنها وهي 

  .رسمت خطيبها وجه تحبه بموضوع، و موضوع منزل، ولم تعبر عن تبكي
  أسرة) ٢(فتاة                       موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر) ٤(موضوع               حياة الشارع ) ٣(موضوع 
  إنسان تحبه أوشخص تكرهه) ٦(موضوع     أمنية تريدين تحقيقها   ) ٥(موضوع 
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   العنف) ٨(موضوع  األمومة أو األبوة          ) ٧(موضوع 
  وجه تحبه) ٩(موضوع 

  
  

 أربعة أفراد: عدد أفراد األسرة .      سنة ١٦:السن: السابعة الحالة  .  
  .الكبرى: خواتهاترتيبها بين أ

  .بالمرحلة الثانوية: المستوى التعليمي
  

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة 
الفتاة مجتهدة وتؤدي أعمالها بهمَّة متكيفة مع أسرتها ُمحبَّة لهم، وأسرتها مكونة من األم 

وف أسرتها واألخت الوسطى واألخ األصغر، ووالدها منفصل عن والدتها مما جعل ظر 
له منهم، ولما  االقتصادية صعبة، أما عن عالقتها بوالدها فسيئة لتخلِّيه عن األسرة وتنصُّ

القت منه من إساءة هي وأمها وأخواتها، وتدور مخاوفها حول الخوف من عدم تحقيق النجاح 
اوفها والمجموع الكبير الذي يؤهلها لاللتحاق بالكلية التي ترغب االلتحاق بها، ويزيد من مخ

  . رغبتها في إسعاد والدتها بتحقيق آمالها في االلتحاق بكلية مرموقة
  

  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة
األم ممسكة بيد أختها  أسرة رسمتبموضوع فتاة عبرت عن وجه فتاة جميلة؛ و  بموضوع

جالسة  عبرت عن أسرة حياة الشارع بموضوع؛ و الوسطى، ووالدها ولم ترسم نفسها مع أسرتها
: عبرت عن إناء ورد به وردة وقالتالحر  بالموضوع؛ و بالحديقة يأكلون وحولهم األبناء يلعبون

إنسان تحبه أو بموضوع أمنية تريدين تحقيقها؛ و موضوع ، ولم تعبر عن "أنا أحب الورد"
 األمومة أو األبوهبموضوع ؛ و "أكتر إنسان بحبها أمي:"رسمت والدتها تحتضنها وقالت تكرهه

بموضوع ؛ و "األمومة"برت عن امرأة حامل ويدها على بطنها تحنو على جنينها وكتبت ع
دي علقة :"عبرت عن والدها يضربها ممسًكا بيده عًصا وباليد األخرى كرباًجا وقالت العنف

بموضوع منزل عبرت عن والدها ووالدتها وأختها وأخيها داخل منزل كالقفص ؛ و "بابا إدهالي
رسمت طفًال في المهد وكتبت  وجه تحبه بموضوع، و باألسرة للمرة الثانية ولم تعبر عن ذاتها

، ويبدو من تعبيرها عن المرأة "أنا بحب وش األطفال وهمَّ في اللفة: "وقالت" وجه أحبه"
  . الحامل والطفل في المهد ارتفاع مشاعر األمومة لديها

 انظر ملحق الرسوم
 ٩٣- ٩٢ص 
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)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  رةأس) ٢(وضوع م            فتاة                 ) ١(موضوع 
  موضوع حر) ٤(موضوع                     حياة الشارع ) ٣(موضوع 
  األمومة أو األبوة) ٦(موضوع   إنسان تحبه أو شخص تكرهه  ) ٥(موضوع 
  المنزل )٨(موضوع    العنف                        ) ٧(موضوع 
  وجه تحبه) ٩(موضوع 

  
 ثمانية أفراد: ةعدد أفراد األسر .   سنة١٧: السن: الحالة الثامنة. 

  .الرابعة: ترتيبها بين أخواتها
  .بالمرحلة الثانوية: المستوى التعليمي

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
تتصف هذه الفتاة أنها َخُجوٌل مهذبة ومنطوية، وتتكون أسرتها من األم واألب وولدين 

فرقان في التعامل بين اإلناث والذكور لصالح الذكور وأسرتها مستقرة إال أن أبويها ي. وأربع بنات
تدور مخاوفها حول الخوف من عدم تحقيق النجاح وهو ما يجعل عالقتها بهما مضطربة، و 

والمجموع الكبير لاللتحاق بكلية مرموقة، والفتاة مخطوبة ألحد أقاربها وعلى وفاق معه إال أنه 
رهوًنا بإتمام ه الفكرة وتجعل ارتباطها به ميرغب في عدم التحاقها بالجامعة وهي ترفض هذ

  .تعليمها بالجامعة
  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة

األم واألب ممسكين  أسرة رسمتبموضوع فتاة عبرت عن وجه منسَّق لفتاة، و  بموضوع
بيَدْي أخويها بالمنزل ولم ترسم نفسها وال أخواتها البنات، ويبدو ذلك لشعورها بتفضيل األب 

عبرت عن مشاجرة بين رجلين ذكرت أنهما جيرانها وكثيًرا  حياة الشارع بموضوع؛ و واألم للذكور
؛ شجرتين وشمس ورد: عبرت عن مشهد من الطبيعةالحر  بالموضوع؛ و ما يتعاركان بالشارع

أمنية تريدين تحقيقها عبرت عن نفسها ترتدي زيَّ التخرُّج في الجامعة وبيدها شهادة  بموضوعو 
؛ رسمت والدتها ممسكة بيدها وباليد األخرى هدايا لهم إنسان تحبه أو تكرههبموضوع ج؛ و التخر 

دي : "عبرت عن تعرُّضها للعقاب من إحدى معلماتها بالمرحلة السابقة وقالت العنفبموضوع و 
بموضوع منزل عبرت عن المنزل من الداخل ولم ؛ و "أبله عايدة بتضربني ألني معملتش الواجب

  .رسمت وجه خطيبها وجه تحبه بموضوع؛ و شخاص به بل عبرت عن األثاث فقطتعبر عن األ
  أسرة) ٢(فتاة                          موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر ) ٤(موضوع                  حياة الشارع ) ٣(موضوع 

 انظر ملحق الرسوم
 ٩٣ص 
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  إنسان تحبه أوشخص تكرهه) ٦(موضوع        أمنية تريدين تحقيقها   ) ٥(موضوع 
  منزل) ٨(موضوع  العنف                       ) ٧(وضوع م

  وجه تحبه) ٩(موضوع 
  
 أربعة أفراد: عدد أفراد األسرة .      سنة ١٦:السن: الحالة التاسعة  .  

  .األولى: ترتيبها بين أخواتها
  .بالمرحلة الثانوية: المستوى التعليمي

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
تتصف هذه الفتاة بأنها َكُسوٌل ذات حساسية عالية تجاه اآلخرين وتتأثر حتى البكاء من 

إال أنها َودوٌد ُمِحبة لزميالتها َخجوٌل مهذبة، تهتم باألخريات ثم تندم كثيًرا من  أبسط المواقف،
للغير،  توددها لهن، وترى أن الناس يرونها تنزل من كرامتها لكثرة اهتمامها وتقديرها الزائد

ودائمة السؤال عن صورتها في أعينهن، تبحث عن عالقة عاطفية مما عرَّضها ألكثر من 
من الجنس اآلخر فهي تراهم مستهترين بمشاعرها، يتسلون بها رغم أنها  -كما قالت  - صدمة 

". أنا تعرضت لثالث صدمات عاطفية ألني حبيت عيال:"تحمل الموضوع محمل الجدية وتقول
ها من األم واألب وولد أصغر منها وأسرتها مستقرة وعالقتها بوالدتها قوية، وتتكون أسرت

بابا مش فاضي يقعد معنا ولما بيرجع البيت :"وعالقتها بأبيها فاترة لطول فترة عمله وتقول
  .تدور مخاوفها حول سوء تصرفاتها مع اآلخرين وخاصة الجنس اآلخرو " بيكون تعبان

  
  :الحالة تحليل المضمون النفسي لرسوم

األم  أسرة رسمتبموضوع فتاة عبرت عن وجه فتاة قريب الشبه جدًّا بها؛ و  بموضوع
عبرت عن الشارع في شكله  حياة الشارع بموضوع؛ و واألب ممسكين بيدها ويد أخيها بالمنزل

عبرت عن  الحر بالموضوع؛ و المعتاد فرسمت فتاتين وولدين ورجًال ومنازل وطريًقا به عربات
أمنية تريدين  بموضوع؛ و "أنا ِنْفسي أشتغل عارضة أزياء:"دي زيًّا فرعونيًّا وقالتنفسها ترت

إنسان تحبه أو بموضوع ؛ و "أنا بتمنَّى يكون عندي عربية زي دي: "تحقيقها رسمت سيارة وقالت
عبرت  األمومة أو األبوةبموضوع ؛ و "دي أنِتْمِتي وأنا بحبها أوي:"وقالترسمت صديقتها  تكرهه

بموضوع منزل عبرت عن أسرتها مرة أخرى العنف؛ و لم تعبر عن موضوع ، و دتهاعن وال
دي خالتي وصاحبتي في نفس :"رسمت وجه خالتها وقالت وجه تحبه بموضوع؛ و بالمنزل
  ".الوقت

 رسومانظر ملحق ال
 ٩٤ص 
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  أسرة) ٢(فتاة                        موضوع ) ١(موضوع 
  ر موضوع ح )٤(حياة الشارع                موضوع ) ٣(موضوع 
  إنسان تحبه أوشخص تكرهه) ٦(ضوع مو       أمنية تريدين تحققها    )٥(موضوع 
  وجه تحبه )٨(موضوع منزل                       )٧(موضوع 
  
  

 خمسة أفراد: عدد أفراد األسرة .      سنة ١٥: السن: الحالة العاشرة.  
  .األولى: ترتيبها بين أخواتها
  .لثانويةبالمرحلة ا: المستوى التعليمي

  :السمات الشخصية والظروف االجتماعية والنفسية للحالة
تتصف هذه الفتاة باالندفاع وعدم النظام في الحديث، وتشتهر بين زميالتها بالطيبة وخفة 
الظل، كما أنها كثيرة الحركة والكالم، وتتكون أسرتها من الَجدَّة واألب واألم وأختها الصغرى، 

أنا : "ا طيبة وعالقتها بأبيها متوترة بعض الشيء وتصفها كما قالتوعالقتها بالجدة وبوالدته
تدور مخاوفها حول و ". بابا شخصية قوية وصعب: "، كما قالت"وبابا عملين زي القط والفار

المجموع الذي ترنو إلى تحقيقه، وحول عالقتها المتوترة بأبيها الذي ال يثق في تصرفاتها، 
  ".ش فالحةبابا شايف أني خايبة وم:"وتقول

  :تحليل المضمون النفسي لرسوم الحالة
األم  أسرة رسمتبموضوع فتاة عبَّرت عن وجه فتاة ذات مالمح منقبضة؛ و  بموضوع

عبرت عن نافورة وحديقة ومدينة مالٍه  حياة الشارع بموضوع؛ و واألب ورسمت نفسها وأختها
أمنية تريدين تحقيقها  ضوعلم تعبر عن مو و  عبرت عن األب واألم،الحر  بالموضوع؛ و بالشارع

؛ عبرت عن ُأمٍّ تحمل صغيرها األمومة أو األبوةبموضوع إنسان تحبه أو تكرهه؛ و موضوع و 
بموضوع ؛ و قدميهالعنف عبرت عن والدها وبالغت في حجمه خاصة في حجم موضوع وب

 وجه تحبهبموضوع ؛ و منزل عبرت عن أسرتها مرة أخرى وبالغت في حجم عيون األب واألم
  ".دي جدتي وأنا بحبها علشان هي أكتر وحده ِحنيِّنة عليَّ :"مت وجه جدتها قالترس

  ةأسر) ٢(فتاة                         موضوع ) ١(موضوع 
  موضوع حر )٤(حياة الشارع                 موضوع ) ٣(موضوع 
  العنف) ٦(األمومة أو األبوة            موضوع ) ٥(موضوع 
  وجه تحبه) ٨(زل                      موضوع المن) ٧(موضوع 

نظر ملحق الرسوم ا
 ٩٥ص 

انظر ملحق الرسوم 
 ٩٦ص 
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  :العالقة بين رسوم العينة وبين مشكالتهن النفسية ومن خالل دراسة حاالتهن
  :التعبير عن األسرة: أوًال 

تعبير فتيات الشارع األمهات عن األسرة سوء العالقة باألب، أو األم، أو األخ  يعكس
فعبرت فتاة عن . إلى الشارع وانعكس في الرسوماألكبر، أو الزوج، وهو ما عرضهن للفرار 

األسرة من خالل رسم األم وعبرت عنها في شكل مخيف لتعكس قسوتها ورسمت بجوارها 
ثعباًنا وأخطبوًطا، وفتاة ثانية عبرت بموضوع إنسان تحبه أو تكرهه عن مشاجرة حدثت بينها 

اطفتها تجاه األب الذي ال تأمن وبين أخيها، وفتاة ثالثة عبرت بنفس الموضوع عن ازدواجية ع
، وفتاة أخرى عبرت بنفس "أنا بحب أبويا لكن بكرهه علشان هايقتلني:"رد فعله تجاهها فقالت

الموضوع وكذلك بموضوع العنف عن كراهيتها للزوج لتكرار تعدِّيه عليها بالضرب بالسالح 
ادت أن تودي بحياتها، األبيض؛ مما ترك على وجهها وجسدها العديد من التشوُّهات والتي ك

" أنا بكرهه: "وعبرت أخرى عن كراهيتها لزوج األم وهو ما بدا في تشويهها لوجهه باللون وقالت
ألنه اتهمها بسرقة ماله، كما قام بتحرير محضر لها بقسم الشرطة، وأفشى أمرها للجيران 

دها بالعقاب حتى فرت إلى ا أما عن  .لشارعوأوهمها أن الشرطة ستأتي لتقبض عليها وترصَّ
المراهقات العاديات فأيًضا سجلت رسومهن ودراسة حاالتهن بعض المشكالت التي تتعرض 

  . كاعتداء بعض اآلباء بالضرب على الفتيات ،لها الفتاة بأسرتها
  

  :التعبير عن حياة الشارع: ثانًيا
سهن كما عبَّرن عن أنف, فتيات الشارع األمهات عن النوم بالَخِربات بالشارععبرت 

هائماٍت مشرداٍت بالشوارع، وعبرن عن عالقات الصداقة فيما بينهن ومصادقة الذكور لإلناث 
، وما ينشب من مشاجرات ومطاردة بينهن "٨"أيًضا بما يتفق مع ما جاء بالدراسات السابقة 

وبين الذكور بالشارع وعكسن ضعفهن من خالل الدموع المنسدلة منهن، ومن خالل التحريف 
في تكبير حجم الذكور المعتدين عليهن، أو المبالغة في أقدام الذكور إلظهار قدرتهم  الذي بدا

في الَعْدو خلفهن ألخذ نقودهن، ومنهن من عبرت عن الشارع بشكل تعبيري فرسمت نفسها 
، وعبرن عن تجمع أطفال "هي دي حياة الشارع تعابين بتلف عليكي: "وحولها الثعابين وقالت
  بعضهم االحتماء بت بهدف الشوارع في مجموعا

وجاء تعبير المراهقات ". ١٥،١٦"البعض وهو ما يتفق مع ما جاء بالدراسات السابقة 
مختلًفا حيث عبرن عن شكل الشارع المعتاد بما فيه من عربات  العاديات عن حياة الشارع

ه من وطرق ومباٍن وبائعين، ونافورات، ومالٍه ومارة وحدائق بها أناس وأبناؤهم، وما في
  .إلخ...مشاجرات تحدث وحوادث
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  :التعبير عن الذات: ثالثًا
تعبير فتيات الشارع األمهات الذاِت مشردًة باكيًة مطاَردًة تحفُّها المخاطر؛ فرسمن يعكس 

بجوار ذواتهن الثعابين والدماء التي تسيل منهن، وعكسن ذواتهن يرتدين مالبس بالية، وأحياًنا 
عضهن رسمن الوجوه فقط، وعبرت إحداهن عن نفسها ترتدي عبَّرن عن الذات مطموسة وب

مالبس الصبية متشبهًة بهم وهذه السمة موجودة لدى أكثر فتيات الشوارع، كما بالغ البعض 
أما عن المراهقات العاديات فعبرن . في تكبير ذواتهن وعبرت إحداهن عن الجنين في أحشائها

أجسامهن الجمال واألنوثة، وخالل إجراء عن ذواتهن جميالٍت منسقاٍت يطل من وجوههن و 
المقابالت معهن عبرن عن أنفسهن ُمحبَّات مدافعات عن ذواتهن عكس األمهات الصغيرات 
الالئي عبرن عن كراهيتهن ألنفسهن وللعالم كله، وكثيًرا ما يهددن باالنتحار وحديثهن زاخر 

 .بالحكايات عن الموت والقتل والقبور
  

  :ألمانيالتعبير عن ا: رابًعا
تعبير فتيات الشارع األمهات عن األماني فتتمنى إحداهن امتالك منزل لتعيش فيه يعكس 

وتتمنى أخرى الذهاب إلى مكان بعيد به بحر وال يعرفها فيه ، بعيًدا عن أسرتها التي تكرهها
أحد رغبة منها في الهرب من عالمها المهددة الُمطاَردة فيه، وتتمنى أخرى العمل ممثلًة 

رحيًة لكنها ُتْلحق أمنيتها بعدم وجود فرصة فأكثر أمانيهن ُمحَبطة، كما عبرت أخرى عن مس
وجاء تعبير المراهقات العاديات عن . أمنيتها في تغيير مالمحها حتى ال يعرفها أحد فيطاردها

األماني مختلًفا حيث عبرت إحداهن عن أمنيتها في التقرُّب إلى اهللا بالصالة والعبادات، 
ثانية عن نفسها ترتدي زي التخرُّج وبيدها شهادة التخرج، وعبرت أخرى عن أمنيتها في  وعبرت

  .  امتالك عربة، وعن رغبتها في أن تعمل عارضة أزياء
  :التعبير عن المنزل: خامًسا

األمهات الصغيرات عن المنزل من الخارج كما عبرن عن ُأَسرهن المراهقات من عبرت 
، عكس ما جاء بتعبير "١٣،١٤"ق مع ما جاء بالدراسات السابقةخارج المنازل، وهو ما يتف

 .المراهقات العاديات الالتي عبرن عن المنازل من الداخل، وعبرن عن أسرهن داخل المنازل
  :التعبير عن األمومة واألبوة: سادًسا

ة العالقاِت السيئَة المبتور , المقابالت ودراسة الحالة ورسوم فتيات الشارع األمهاتعكست 
بين أمهات وآباء العيِّنة فعبرت فتاة بموضوع األمومة عن أمها تضربها، وعبرت أخرى عن 
أمها ذات شعر أشعث مشردة حيث تعمل والدتها بائعة ُذَرة مشوية بجوار السيدة زينب، ولم 
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تعبر عن األب لوجوده بالسجن، وعبرت أخرى عن أمها تبحث عنها بالشوارع، وعبرت 
الدتها تعاقبها بالكرباج، وعبرت أخرى في ذات الموضوع عن نفسها و  بالموضوع الحر عن

أما عن المراهقات العاديات فعبرن عن أمهاتهن وهن . وابنتها وأبرزت الثديين كرمز لألمومة
يحتضنَُّهن، وعكست إحداهن األمومة من خالل امرأة حامل تضع يدها على بطنها لتحنو على 

بيد وتحمل لها وألخواتها الهدايا باليد األخرى، كما عبرت  جنينها، وأخرى عن والدتها تمسكها
أخرى عن ُأمٍّ تحمل صغيرها، كما عبرت إحدى الفتيات بموضوع العنف عن والدها وهو 
يعتدي عليها بالضرب وهي ملقاة على األرض على وجهها واألب يقف فوق ظهرها، وعبرت 

دي : "بالعصا والكرباج وقالت أخرى بموضوع العنف عن األب وهو يعتدي عليها بالضرب
، وعبرت أخرى عاكسة شعورها بتفضيل األب واألم للذكور عن اإلناث من "علقة بابا إدَّهالي

خالل رسم األب واألم وأخويها الذكور دون أن ترسم نفسها باألسرة أو أخواتها اإلناث، وعبرت 
، كما "بة ومش فالحةبابا شايف أني خاي:"فتاة بموضوع العنف عن عالقتها باألب قائلة

  ".نا وبابا عملين زي القط والفارأ:"قالت
  
  :اتــــالتوصي

الباحثة بعمل برنامج عالجي من خالل العالج بالفن لألمهات الصغيرات من  توصي  )١
أطفال الشوارع؛ للتخفيض من اآلثار النفسية السيئة التي تعرَّضن لها في أسرهن، وفي 

  .ؤسسات الخاصة بهذه الفئة بشكل دائم أو حتى مؤقتالشارع خاصة عند إلحاقهن بالم
الباحثة بإدراج التعبير الفني ضمن البرنامج التأهيلي واإلرشادي لألمهات  توصي) ٢

خالل األنشطة التي تُقدم لهن للكشف عن مشكالتهن , الصغيرات من أطفال الشوارع
  .النفسية

الفنية الفريدة والمتنوعة لفنون الباحثة بمزيد من البحث في الكشف عن السمات  توصي) ٣
  . وعمل دراسة مقارنة بين السمات الفنية بين كلٍّ من الذكور واإلناث, أطفال الشوارع

الباحثة بمزيد من الدراسات التي تكشف مشكالت فئة األمهات الصغيرات من  توصي) ٤
  .األوجه كافة لمعرفة كيفية مواجهة مشكالتهن

حث حول ظاهرة أطفال الشوارع لتحديد حجم الظاهرة على الباحثة بمزيد من الب توصي) ٥
  .المستوى المحلي؛ حيث ال يوجد إلى اآلن تعداد محدد لهم
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)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  :عـــالمراج
  
دراسة استطالعية عن األطفال "إساءة معاملة األطفال ) ٢٠٠٣(إيمان محمد صبري إسماعيل  )١

 .اهرة، الهيئة العامة للكتاب، الق٥٣، مجلة علم النفس، ع"المتسولين
االجتماعية لمشكلة أطفال الشوارع وأثرها على البيئة  األبعاد) ٢٠٠٤(بثينة أحمد يونس  )٢

 .المصرية، رسالة ماچستير، معهد الدراسات البيئية، جامعة عين شمس
مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة ) ١٩٧٨(جابر عبد الحميد، وأحمد كاظم  )٣

 .العربية، القاهرة
دراسة مقارنة بين األطفال المتسولين واألطفال العاديين في كل من ) ٢٠٠٣(ار حمزة جمال مخت )٤

الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدواني والشعور بتقدير الذات، مجلة الطفولة والتنمية، 
 .المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة

 .، عالم الكتب، القاهرة٥علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط) ١٩٩٥(حامد زهران  )٥
فاعلية برنامج لتنمية بعض القَيم األخالقية ألطفال الشوارع، رسالة ) ٢٠٠٤(حنان مرزوق حسين  )٦

  .  دكتوراه، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس
محمد نبيل نوفل،  :مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ت) ١٩٦٩(ديوبولدب فان دالين  )٧

 .، مكتبة األنجلو المصريةغبلایر نصورخ، وطلعت موسليمان الخضري الشي
وزارة الشئون االجتماعية وجمعية قرية األمل، ) ٢٠٠٣(دليل الجلسات النفسية ألطفال الشوارع  )٨

 . القاهرة
 .اإلنسان وسلوكه االجتماعي، مطبعة التقدم، القاهرة) ١٩٧٩(سيد صبحي  )٩

ل في الظروف الصعبة، مجلة ثقافة وضع مشاكل الطفلة في مجال األطفا) ١٩٩٥(شهيدة الباز )١٠
 .الطفل، سلسلة بحوث ودراسات وزارة الثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل

  .الذكاء ورسوم األطفال، دار الثقافة، القاهرة) ١٩٨٦(صفوت فرج  )١١
 .، مكتبة األنجلو المصرية٢المدخل إلى الصحة النفسية، ط) ١٩٧٩(صالح مخيمر )١٢
سم باعتباره وسيلة تنفيسية مع بيان أثر القيمة التربوية في اتزان الر ) ١٩٧٢(عبلة حنفي عثمان  )١٣

 .شخصية التالميذ في أعمار مختلفة، رسالة ماچستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان
أسباب المشكلة الحجم والظاهرة، المجلس : أطفال الشوارع في العالم العربي) ٢٠٠٠(عزة خليل  )١٤

 . قاهرةالعربي للطفولة والتنمية، ال
استخدام الفن كأدة في كشف المشكالت النفسية ألطفال الشوارع، ) ١٩٩٩(عنايات أحمد حجاب  )١٥

 .، القاهرةرسالة ماچستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان
لإلرشاد بالفن لتعديل السلوك العدواني لدى  مقترح برنامج اعليةف )٢٠٠٨(عنايات أحمد حجاب  )١٦

لمصرية للدراسات المتخصصة، العدد السادس، كلية التربية النوعية، أطفال الشوارع، المجلة ا
 .جامعة عين شمس
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)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

مقدمة في خدمة الفرد، الطبعة الخامسة، المعهد العالي للخدمة ) ١٩٩٠(علّي الدين السيد  )١٧
 .االجتماعية، القاهرة

ع التصدي مشرو : ظاهرة أطفال الشوارع من الناحية السلوكية والنفسية) ١٩٩٨(فتوح أبو العزم  )١٨
 .لظاهرة أطفال الشوارع بالعالم العربي، المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة

قة لإلنتاج، مكتبة الخانجي، القاهرة) ١٩٨٠(فرج عبد القادر  )١٩  .سيكولوچية الشخصية الُمعوِّ
وآخرين،  عبد الغفار عبد الحكيم الدماطي :علم النفس المرضي اإلكلينيكي، ت) ١٩٩٢(كولز   )٢٠

 .ر المعرفة ، اإلسكندريةدا
علم النفس اإلكلينيكي، الجزء األول، مكتبة النهضة المصرية العامة ) ١٩٧٧(لويس كامل مليكه  )٢١

 .القاهرة, للكتاب
 .دراسة الشخصية عن طريق الرسم، دار النهضة العربية، القاهرة) ١٩٩٤(لويس كامل مليكه  )٢٢
رأي مبدئي حول ظاهرة أطفال ) ١٩٩٨(مشروع التصدي لظاهرة أطفال الشوارع بالعالم العربي )٢٣

 .الشوارع، المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة
 .علم النفس العام، مكتبة عين شمس القاهرة) ١٩٩٣(محمد أبو العال أحمد  )٢٤
فاعلية برنامج إرشادي لتحسين بعض السمات الشخصية لدى ) ٢٠٠٦(محمود محمد سليمان )٢٥

 .  عهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمسأطفال الشوارع، رسالة ماچستير، م
أطفال الشوارع مأساة حضرية متنامية، منتدى الفكر العربي، ) ١٩٨٧(منتدى الفكر العربي  )٢٦

 .عمان
ديناميكيات الجماعة ومكونات الثقافة الفرعية، : أطفال الشوارع في مصر) ٢٠٠٥(نشأت حسين  )٢٧

  .  العدد الثاني، القاهرة ،٢٦مجلة بحوث القاهرة في العلوم االجتماعية، المجلد
28)  Inman&Skoloda (1985) Identification Of borderline Personality disorders 

among substance abuse inpatients Journal Of Substance Abuse 
Treatment,2, P229-232. 

29) Kroll(1988)The challenge Of the borderline patient: Competency in 
diagnosis and Treatment. New York: Norton. 

30)  Spitzer &Gibbon (1979) Crossing the border into borderline Personality 
and borderline schizophrenia: the development Of criteria, Archives Of 
General psychiatry. P 36.17-24.   
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)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  المالحــــــق
  )١(ملحـــق

 بالموضوع األول أسرةالقائمة األولى الخاصة  ،ة تحليل الرسوماستمار 
  

 العنصـر
أمهات  ةالمـــفرد

الصغيرا
 ت

إناث 
 عاديات

 ٢كا

.د
 ح

الد
 اللة

  ٣٥=ن  ١٥=ن
كيفية رسم ) ١

  األسرة
  

تعبير سوّي عن ) أ
  .األسرة

          

تعبير غير سوّي ) ب
  عن األسرة

    

التعبير عن  )٢
العالقات 
 األسرية

  

عالقات أسرية ) أ 
  . ةيسو 
  

          

عالقات أسرية ) ب
  .ةيغير سو 

    

مكان ) ٣
  األسرة

          . خارج المنزل) أ
     .داخل المنزل) ب 

مدى تقبُّل ) ٤
رسم 

  الموضوع

رسم الموضوع بشكل ) أ
  مباشر

         

رسم الموضوع بعد ) ب
  تردد

    

  



_____________________________________________________________  

76 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  )٢(ملحـــق
  مة الثانية الخاصة بالموضوع الثاني حياة الشارعالقائ ،استمارة تحليل الرسوم

 المفردة العنصــــر
أمهات 
 الصغيرات

إناث 
   عاديات

 ٢كا
  
 ح.د

  
  ٣٥=ن  ١٥=ن الداللة

كيفية رسم) ١
  الشارع

  

        .بشكل واقعي)أ
   .بشكل غير واقعي)ب

عالقات الناس) ٢
  بالشارع

        .عالقة عادية)أ
  .ديةعالقة غير عا)ب

مدى تقبُّل رسم) ٣
  الموضوع

رسم الموضوع بشكل)أ
  .مباشر

رسم الموضوع بعد ) ب
 .تردد

       

 
  )٣(ملحـــق

  فتاةالقائمة الثالثة الخاصة بموضوع  ،استمارة تحليل الرسوم

 المـــفردة العنصــــر
أمهات 
الصغيرات

إناث 
   عاديات

 ٢كا
  
 ح.د

  
  ٣٥=ن  ١٥=ن الداللة

ة رسمكيفي) ١
  الفتاة

  

         .تعبير سوّي للذات)أ
تعبير غير سوّي)ب

 .للذات
   

مالمح) ٢
وتعبيرات الفتاة 

  المرسومة

         .طبيعية)أ
    .غير طبيعية)ب

مدى تقبُّل) ٣
  رسم الموضوع

رسم الموضوع بشكل)أ
.مباشر

        

رسم الموضوع بعد)ب
 .تردد
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

:ت عن موضوع أسرةاالمراهقات العادي تعبير  

 

   

 أسرة في المنزل )٢(شكل رقمأسرة في المنزل)١(شكل رقم

 أسرة سعيدة )٤(شكل رقم أسرة في المنزل)٣(شكل رقم

:تعبير فتيات الشارع األمهات عن موضوع أسرة  

أسرة في الحديقة)٥(شكل رقم

 ابطتفكك وعدم تر )٧(شكل رقم ابطتفكك وعدم تر )٦(شكل رقم
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   
  ابطتفكك وعدم تر )٩(شكل رقم ابطر تفكك وعدم ت)٨(شكل رقم

  تحريف األب وزوجته)١١(شكل رقم تحريف زوج األم)١٠(شكل رقم

  تحريف زوجة األب)١٣(شكل رقم تحريف األم القاسية)١٢(شكل رقم

  خارج المنزل)١٥(شكل رقم خارج المنزل)١٤(شكل رقم
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   

  الناس بالشارع)١٧(شكل رقم المعاكسات بالشارع)١٦(شكل رقم

 :الشارعحياة العاديات عن الموضوع الثاني  المراهقاتتعبير 

  مقهى وبائعون)١٩(شكل رقم الطريق والعربات)١٨(شكل رقم

 مجرى الشارع والناس)٢٠(شكل رقم
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 :الشارعحياة عن الموضوع الثاني  فتيات الشارع األمهاتتعبير    

  بيع األشياء التافهة)٢٢(شكل رقم مجرى الشارع)٢١(شكل رقم

  التواجد باإلشارات)٢٤(شكل رقم بيع األشياء التافهة)٢٣(شكل رقم

  حادث بالشارع)٢٦(شكل رقم مسح السيارات)٢٥(شكل رقم

  النوم بالشارع)٢٨(شكل رقم التواجد بالحدائق)٢٧(شكل رقم
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  التجمع في شلل)٣٠(شكل رقم المطاردة بالشارع)٢٩(شكل رقم

 فتاة)٣١(شكل رقم  فتاة )٣٢(شكل رقم

  :فتاة: العاديات عن الموضوع الثالث  المراهقاتتعبير 

  فتاة)٣٤(شكل رقم  فتاة )٣٥(شكل رقم فتاة)٣٣(شكل رقم 
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   
 :فتاة :فتيات الشارع األمهات عن الموضوع الثالثتعبير 

 قبة خائفةر مت فتاة )٣٦(شكل  قبة خائفةمتر  فتاة)٣٧(شكل  تتصدى لمشكلة فتاة)٣٨(شكل

 تجري بالورد فتاة )٣٩(شكل  خائفة تجري فتاة)٤٠(شكل  تجري فتاة )٤١(شكل
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 تبكيفتاة)٤٤(شكل رقم

 هائمةفتاة)٤٢(شكل رقم   هائمة فتاة )٤٣(شكل رقم

  متخفية فتاة )٤٥(شكل رقم

شكل رقم 
وجه  )١٠(

  تحية
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  :الصغيرات من أطفال الشوارعدراسة الحالة لألمهات : أوالً 
  .  أفراد ةخمس :عدد أفراد األسرة.    سنة١٥- :السن   - :األولي الحالة

  .تسربت من المرحلة االبتدائية  :التعليمي ىالمستو       ىالصغر  :ترتيبها بين أخواتها

 

 

   

 فتاة)١(شكل رقم  أسرة)٢(شكل رقم

 موضوع حر )٤(شكل رقم 

   حياة الشارع )٣(شكل رقم 

  تريد تحقيقها أمنية)٥(شكل رقم  إنسان تحبه أو تكره )٦(شكل رقم

شكل رقم 
)٩(  
  المنزل 

  المنزل )٩(شكل رقم  العنف )٨(شكل رقم األمومة  أو األبوة )٧(شكل رقم 
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 . أفراد ةست : عدد أفراد األسرة.         سنة١٧  :السن :الثانية الحالة

  عداديةمتسربة من المرحلة اإل :التعليمي ىالمستو .         الثانية  :ترتيبها بين أخواتها 
 

 

   

 فتاة)١(شكل رقم األسرة)٢(شكل رقم

 حياة الشارع )٣(شكل رقم 

إنسان تحبه أو )٦(شكل رقم 
 شخص تكرهه

  أمنية تريد تحقيقها )٥(شكل رقم

 األمومة أو األبوة)٧(رقمشكل

 موضوع حر )٤(رقمشكل

  العنف )٨(رقم شكل
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 موضوع حر )٤(رقم شكل 

شكل رقم 
وجه  )١٠(

  تحبه

  حياة الشارع )٣(رقمموضوع األسرة)٢(رقمموضوع فتاة)١(رقم  موضوع

 أمنية تريد تحقيقها)٥(شكل رقم  إنسان تحبه أو تكرهه )٦(رقمشكل

شكل رقم 
  المنزل )٩(

 . أفراد ةخمس: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٣ : السن :الثالثة الحالة

عداديةمتسربة من المرحلة اإل: ى التعليميالمستو         الكبرى:  ترتيبها بين أخواتها 
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   

 )٨( موضوع
  العنف

 موضوع
)٧( 

األمومة أو 
  األبوة

 موضوع
)١٠( 

  وجه تحبه

 موضوع
)٩( 

  المنزل

 موضوع
  أسرة )٢(

 موضوع
  فتاة )١(

 . أفراد ةخمس: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٧ : السن :الرابعة الحالة

  عداديةمتسربة من المرحلة اإل: ى التعليميالمستو       الوسطى:  ترتيبها بين أخواتها 
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 حياة الشارع)٣( موضوع  موضوع حر )٤(موضوع   

 إنسان تحبه أو تكرهه )٦( موضوع

  أمنية تريد تحقيقها )٥(موضوع

  األمومة أو األبوة)٧(موضوع  العنف )٨( موضوع

 المنزل)٩(موضوع  وجه تحبه)١٠(موضوع
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   

 فتاة )١( موضوع

 . أفراد ةخمس: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٤ : السن :الخامسة الحالة

االبتدائيةمتسربة من المرحلة : التعليمي ىالمستو         الرابعة:  ترتيبها بين أخواتها 

  حياة الشارع)٣(موضوع  أسرة)٢(موضوع

إنسان تحبه أو  )6(موضوع تحقيقهاأمنية تريد)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع
  هشخص تكره

 العنف )٨(موضوع األبوةاألمومة أو)7(موضوع
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 

 

 

 

 

 

  :دراسة الحالة للمراهقات العاديات: ثانياً 
  .  أفراد ةخمس :عدد أفراد األسرة.      سنة١٧-:السن   - :السادسة الحالة

  .بالمرحلة الثانوية - :التعليمي ىالمستو .     الثالثة-:ترتيبها بين أخواتها

  
  

 

  موضوع
  المنزل )١٠(

 موضوع
وجه  )١١(

  تحبه

  حياة الشارع )٣(موضوع أسرة )٢(موضوع فتاة)١( موضوع

إنسان تحبه أو  )٦(موضوع أمنية تريد تحقيقها)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع
  شخص تكرهخ
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  
   

  وجه تحبه )٩(موضوع  العنف )٨(موضوع األمومة أو الأبوة )7( موضوع

 . أفراد ةأربع: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٦ : السن :السابعة الحالة

  بالمرحلة الثانوية: التعليمي ىالمستو         الكبرى:  ترتيبها بين أخواتها 

 أسرة)٢( موضوع فتاة )١( موضوع  حياة الشارع )٣( موضوع

إنسان تحبه أو)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع
  هشخص تكره

 

  األمومة أو األبوة )6(موضوع

 المنزل )٨(موضوع العنف )٧( موضوع
 

  وجه تحبه )٩( موضوع
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 . أفراد ةثماني: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٧ : السن :الثامنة الحالة   

  بالمرحلة الثانوية: التعليمي ىالمستو         الرابعة:  ترتيبها بين أخواتها 

  حياة الشارع )٣( موضوع أسرة)٢( موضوع فتاة)١( موضوع

  إنسان تحبه أو تكرهخ)٦(موضوع أمنية تريد تحقيقها)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع

 المنزل )٨(موضوع العنف)٧( موضوع
  

  وجه تحبه )٩(موضوع



____________________________________________________________ 

93 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 . أفراد ةأربع: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٦ : السن :التاسعة الحالة   

  بالمرحلة الثانوية: التعليمي ىالمستو         األولى:  ترتيبها بين أخواتها 

  أسرة)٢(موضوع فتاة )١( موضوع  حياة الشارع )٣(موضوع

 تحقيقهاأمنية تريد)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع
 

  إنسان تحبه أو تكرهه)٦(موضوع

 موضوع
)٧( 

  المنزل

 موضوع
وجه  )٨(

تحبه
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  )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 . أفراد خمسة: عدد أفراد األسرة .       سنة ١٥ : السن :العاشرة الحالة  

  بالمرحلة الثانوية: المستوي التعليمي        األولى:  ترتيبها بين أخواتها 

 أسرة )٢(موضوع فتاة)١( موضوع  حياة الشارع )٣(موضوع

 بوةاألمومة أو األ)٥(موضوع موضوع حر )٤( موضوع
 

  العنف )6( موضوع

 موضوع
)٧( 

  المنزل

 موضوع
وجه  )٨(

  تحبه
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  لوكــاد الســـــعـم وأبـــدعـات الـــة بين احتياجــالعالق
  المدمجات في لدى التلميذات المعاقات ذهنياالتكي

  ةـوديـعلسة اـــة العربيـــوغير المدمجات في المملك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الضويحي دــــــل خالـــــــمشاع
  **راويـــــى الشيــــم عيســـريـــم.د 
  الرزاق هويدي عبد محمد.د

  :مقدمة
 ذهنياعتمد المختصون في تصنيفهم لألشخاص المعاقين على مدى سنوات طويلة ا

العقلي  ستخدمت الجمعية األمريكية للتأخر، وعلى ذلك فقد اعلى مستوى القدرة العقلية
الذهنية  اإلعاقةالذهنية المتوسطة، و  اإلعاقةالذهنية البسيطة، و  اإلعاقةمصطلحات مثل 

نسبة ذكاء معينة تميز  إلى اً ستنادلك اذالحادة، و  أو اً الذهنية الشديدة جد اإلعاقةالشديدة، و 
 . الذهنية اإلعاقةكل مستوى من مستويات 

النســق  ك هـذاالعقلــي بتـر  أوصـت الجمعيــة األمريكيـة للتـأخر ١٩٩٢ففــي عـام  ,ومـع ذلـك
 نطـالق إلــى نسـق آخـر ال يقــوم مثلـه علـى نسـبة الــذكاء، ولكنـه يعتمـد بــدالً التصـنيفي القـائم واال
م الــدعم الــذي يحتاجــه الشــخص كــي يصــل أداؤه الــوظيفي إلــى حــد مقبــول أو مــن ذلــك علــى َكــ

فالفرضـية الكامنـة  ،)(Hallhan & Kauffman, 2006 المسـتطاعر يتسـم بالكفـاءة وذلـك بقـد
وامتـداد  لطبيعـة اً الذهنيـة مختلفـون عـن العـاديين تبعـ اإلعاقـةاألشخاص ذوي  هي أنوراء ذلك 

 ).     (Thompson et al., 2004جتماعيةاال الدعم الذي يحتاجونه للمشاركة في الحياة

 اإلعاقة هو فهم لمستويات الدعم اً وفق ذهنياما يتيح لنا تصنيف األشخاص المعاقين  إن
، جتماعي والذي يركز على التفاعل الدينامي بين الفرد والبيئةالذهنية من منظور بيئي ا

والمتعلقة  الفردي على أنها حالة متعددة األبعاد من ناحية األداء اإلعاقةفهم فعندما تُ 
على حدود  اً عتمادليست ثابتة وٕانما متغيرة ا اإلعاقةفإن ذلك يعني أن  ؛بالمتطلبات البيئية

وهو ما يجعل فهم أنماط وكثافة  الشخص وكذلك الدعم المتاح من خالل بيئة الشخص،أداء 
  .(Schalock, 2010) اً ضروري اً أمر  لفردياألداء ا

                                                            
  كلية التربية –معيدة بجامعة اللك سعود. 

 .جامعة الخليج العربي –ك أستاذ التربية الخاصة المشار **
  بجامعة الخليج العربي سابقا. أستاذ علم النفس والتربية الخاصة المشارك. 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

الدعم على أنه ) (Luckasson et al., 2002 فقد عرفت لوكسون وآخرون ،وعليه
االهتمامات،  والمصالح أويز النمو، والتعليم، لى تعز إيات التي تهدف چالموارد واالستراتي

عتبر مفهوم الدعم أو المساندة أحد ويُ  ،وكذلك الرفاهية الشخصية التي تعزز األداء الفردي
د االهتمام بها السيما في السنوات ازداالمفاهيم األساسية في ميدان التربية الخاصة والتي 

ومستوى الشخص  األخيرة، والمقصود به القضاء على أو خفض التفاوت بين مطالب البيئة
قصد بذلك ويُ Thompson, McGrew, & Bruininks, 2002) (الحالي في األداء الوظيفي 

 اً بل أصبح قادر  ؛على تقييم نواحي االحتياج لدى األشخاص المعاقين اً د مقتصر أن الدعم لم يعُ 
 ,.Thompson et al).على تحديد شدة تلك االحتياجات ونمط وكثافة الدعم الضروري لها 

2009)  
دراك السلوك التكيفي على أنه يرجع إلى الوظائف المثالية الفعلية وليس إشك أن  وال

ه الوظيفي، يعني أن القصور في الوظائف الحالية يجب أن ئإلى الطاقة القصوى للفرد وأدا
يتم أخذه ضمن سياق البيئة االجتماعية المثالية ألقران الشخص وثقافته، كما أنه يجب تفسير 

التكيفي في سياق تطورات فترات الحياة النمائية للفرد وفي سياق ثقافته، حيث يؤكد  السلوك
 ؛من مجرد اكتسابها تعريف السلوك التكيفي على استخدام أو أداء المهارات ذات الصلة بدالً 

لذلك فإنه من المتوقع أن أسباب قصور السلوك التكيفي ربما تشمل عدم المعرفة بكيفية أداء 
تعلمة، أو أي عوامل دافعية ستخدم تلك المهارات المُ عدم معرفة متى تُ  ات، أوهذه المهار 

  ).٢٠١٠ عبدات،( أخرى تؤثر على عملية التعبير عن هذه المهارات
ضــــطرابات القــــدرة شــــخص ال تعكــــس بشــــكل ضــــروري أو شــــامل احتياجــــات دعــــم الن اإ

رجــة للفــرد، فمســتوى الــذكاء ودحتياجــات الــدعم تعكــس حــدود األداء الــوظيفي إن االبشــرية، بــل 
جتماعية والصحة الجسمية والعقلية والسياق الثقافي والبيئي، هـي السلوك التكيفي والمشاركة اال

وئها وبالتــالي تحديــد فــي ضــ ذهنيــاتلــك األبعــاد التــي يجــب تحليــل األداء الــوظيفي للفــرد المعــاق 
اد التـــي يجـــب تحليـــل األداء شـــك أن هـــذه األبعـــ لهـــا، وال اً وفقـــحتياجـــات الـــدعم نمـــط وكثافـــة ا

فــي تلــك  اً وتباينــ اً حفــي ضــوئها ســوف تــنعكس بشــكل أكثــر وضــو  ذهنيــاالــوظيفي للفــرد المعــاق 
كبيئـــة الـــدمج عنهـــا فـــي تلـــك البيئـــات المعزولـــة ممـــا ســـوف يـــؤثر علـــى نمـــط  البيئـــات المطلقـــة؛

مـدى عـدم  وكثافة احتياجـات الـدعم، خاصـة وأن األداء الـوظيفي يـتم تعزيـزه عنـدما يـتم تقلـيص
  Macmillanالتوافق بين كل من قدرات الفرد ومتطلبات البيئـة المحيطـة، حيـث يـرى مكمـيالن

كـل أنمـاط وظـروف الحيـاة اليوميـة والقريبـة  ذهنياً المعاقين  أن الدمج يعني أن نتيح لألشخاص
  ).١٩٩٤منصور،(قدر اإلمكان من االتجاه الرئيس السائد في المجتمع 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  :مشكلة الدراسة
للجمعية األمريكية للتخلف العقلي ظهر افتراض جديد  ٢٠٠٢مع ظهور تعريف عام     

هو  ؤداه أن أحد األهداف المهمة لتوصيف أوجه القصورمُ  ,أساسي وهو جزء من التعريف
فتراض أن قصد بهذا االويُ إعداد تخطيط بياني لجوانب الدعم والمساندة التي يحتاجها الفرد، 

، حيث إن وضع قائمة القصور لدى الفرد هو أمر غير كافٍ  مجرد تحليل وتحديد جوانب
وذلك من أجل إعداد وصف  ,بجوانب القصور يجب أن يكون الخطوة األولى في عمل الفريق

لجوانب الدعم والمساندة الفردية التي يحتاجها هذا الشخص من أجل تحسين أدائه الوظيفي، 
 مالحتياجات الفرد من الدع فالهدف من وصف هذا القصور هو إعداد تخطيط بياني

Luckasson et al., 2002) (.  
معاقين هم قياس السلوك التكيفي في تحديد نواحي القصور لدى األشخاص الأسلقد 

في تحديد األهداف  كان له دورٌ و  جتماعي الذي يعيشون فيه،لسياق االوذلك ضمن ا ,ذهنيا
ولكن مع التحول الذي طرأ على مفهوم الدعم والذي يتمثل في تحديد  للخطط التربوية الفردية،

الذهنية؛ والذي يؤكد  اإلعاقةجتماعي والبيئي لمفهوم وسيادة االتجاه االشدة الحاجة للدعم، 
بد من أن يكون هناك توافق بين قدرة األفراد  على تعددية أبعاد األداء اإلنساني وأنه ال

، أصبح اً ضروري اً ي أمر جعل فهم أنماط وكثافة األداء الفردة بحيث يوكفايتهم والمتطلبات البيئي
حيث أصبح من األهمية استخدام مقياس  ؛استخدام مقاييس السلوك التكيفي لوحدها غير كافٍ 

غير  لى جنب مع مقاييس السلوك التكيفي، فتقييم مهارات الشخص التكيفيةإ اً شدة الدعم جنب
الدعم الذي يحتاج إليه من  بد من معرفة نوع ومدة وتكرار ذ اللبناء الخطط الفردية له إ كافٍ 

هو تطوير نظام  أجل أداء تلك المهارات، فالهدف األساسي من وصف نواحي القصور
للدعم سوف  الفرد المعاق ذهنياً  ذلك أن احتياجات ،ةدَ حِ  لىعالمساندة المطلوب لكل فرد 

  تتباين بتباين مستوى مهاراته التكيفية
(Van Loon, Claes, Vandevelde,Van Hove, &Schalock,2010) .  

ختالف الفروق ال اً الدعم سوف تتنوع وتختلف تبع ومما تجدر اإلشارة إليه أن احتياجات
هم في خلق فروق فردية، فة تس، كما أن البيئات المختلذهنياالفردية بين األشخاص المعاقين 

كما هو الحال في معاهد التربية  ن بيئة العزلوبطبيعة الحال فإن بيئة الدمج تختلف ع
الفكرية، ذلك أن فلسفة الدمج تركز في األساس على تحسين البيئة التربوية والتعليمية للتالميذ 

يحتاج إلى التدريب على  ذهنيان التلميذ المعاق إ، حيث )٢٠٠٢أبو راسين، ( ذهنياً المعاقين 
عتبر الدمج في أبعاد السلوك التكيفي المناسبة لتفاعله مع غيره خالل أطوار نموه المختلفة، ويُ 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

المدارس العادية هو المكان التربوي الذي يمكن أن يكتسب من خالله تلك األبعاد حيث 
 ستقالليةواال يحظى بأعلى حد ممكن من النضج والتعلم والتكيف السلوكي واالجتماعي

، فالبيئة التربوية هنا يفترض أن تكون داعمة على جميع المستويات، ومن )٢٠٠٩العوضي،(
  :هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال التالي

مــا طبيعــة العالقــة بــين احتياجــات الــدعم ومهــارات الســلوك التكيفــي عنــد التلميــذات ذوات 
الذهنيــة المــدمجات  اإلعاقــةذوات  هــذه العالقــة بــين التلميــذاتســتختلف وهــل الذهنيــة،  اإلعاقــة

  وغير المدمجات؟
  :أسئلة الدراسة

بين مجاالت احتياجات الدعم وأبعاد السلوك ) قوة العالقة واتجاهها(ما طبيعة العالقة   -١
  الذهنية؟ اإلعاقةالتكيفي لدى التلميذات ذوات 

هل تختلف قوة العالقة بين مجاالت احتياجات الدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى   -٢
  الدمج؟ لمتغير اً الذهنية وفق اإلعاقةالتلميذات ذوات 

الذهنية المدمجات  اإلعاقةبين التلميذات ذوات  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة   -٣
  احتياجات الدعم؟  وغير المدمجات في مجاالت

الذهنية المدمجات  اإلعاقةبين التلميذات ذوات  إحصائيةفروق ذات داللة هل توجد   -٤
  وغير المدمجات في أبعاد السلوك التكيفي؟

نسبة الذكاء، أبعاد : هل يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم من خالل معرفة المتغيرات التالية  -٥
  ا، الدمج؟السلوك التكيفي، عدد أفراد األسرة، ترتيب الطالبة بين أفراد أسرته

  :أهداف الدراسة
 حتياجات الدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى التلميذات ا التعرف على العالقة بين مجاالت

 .الذهنية المدمجات وغير المدمجات اإلعاقةذوات 

  الذهنية المدمجات وغير المدمجات في  اإلعاقةالتعرف على الفروق بين التلميذات ذوات
 .مجاالت احتياجات الدعم، وأبعاد السلوك التكيفي

  الذهنية من  اإلعاقةمكانية التنبؤ باحتياجات الدعم لدى التلميذات ذوات إالكشف عن
 .خالل معرفة نسبة الذكاء، والسلوك التكيفي

  :أهمية الدراسة
  الذهنيــة فــي تحديــد مجــاالت الــدعم، اإلعاقــةمســاعدة العــاملين والقــائمين علــى بــرامج ذوي 

وذلـك مـن حيـث الوقـت الــذي  ،ذهنيـاً وكـذلك نمـط وشـدة الـدعم الـالزم لألشـخاص المعــاقين 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 .لذلك اً وفقمما يساعد في تخصيص الموارد  ؛يستغرقه، وتكراره، ونوعه

 هذه الدراسات إثراء المكتبة العربية والتي تفتقر لمثل. 

  :حدود الدراسة
التلميـــذات المعاقـــات  تلميـــذة مـــن) ٥٠( عينـــة بلـــغ عـــددها الدراســـة الحاليـــة علـــىجريـــت أُ 
ســنة، والملتحقــات بمعاهــد التربيــة ) ١٩-١٦(بدرجــة بســيطة ممــن تتــراوح أعمــارهن مــن  ذهنيــا

ي الــــدمام واألحســــاء وفصــــول الــــدمج الملحقــــة بمــــدارس التعلــــيم العــــام للمرحلــــة الفكريــــة بمــــدينتَ 
ــالخُ ي الــدمام و المتوســطة بمــدينتَ   ,ر، التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم بالمملكــة العربيــة الســعوديةَب

م، كمـــا ٢٠١١/٢٠١٢الموافـــق  ،ه١٤٣٢/١٤٣٣وذلـــك خـــالل الفصـــل األول للعـــام الدراســـي 
  .وهما مقياس شدة الدعم ومقياس السلوك التكيفي ,تتحدد الدراسة بالمقياسين المستخدمين فيها

  
  :مصطلحات الدراسة

  :الدراسة على المصطلحات التاليةاشتملت 
 عـرف طومسـون: احتياجـات الـدعم Thompson et al., 2009, p.135)(  احتياجـات الـدعم

كثافة الدعم الضروري والـالزم للشـخص النفسي الذي يشير إلى نمط و  المفهوم" على أنها 
  ."لكي يشارك في نشاطات تتعلق باألداء الوظيفي

هي الدرجة التي تحصل عليها التلميذات ذوات  :الدعمحتياجات التعريف اإلجرائي ال
من  ,المستخدم في الدراسة على مجاالت مقياس شدة الدعم الذهنية البسيطة اإلعاقة

  .خالل تقدير استجابات المعلمات على مجاالت المقياس
 هو مجموع المهارات المفاهيمية واالجتماعية والعملية التي يتعلمها  :السلوك التكيفي

  .)Harries et al.,2005(األشخاص من أجل االستفادة منها وتوظيفها في حياتهم اليومية 
هـــي الدرجـــة التـــي تحصـــل عليهـــا التلميـــذات ذوات  :التعريـــف اإلجرائـــي للســـلوك التكيفـــي

 –الذهنية علـى أبعـاد مقيـاس السـلوك التكيفـي للجمعيـة األمريكيـة لإلعاقـة الذهنيـة  اإلعاقة
من خالل تقدير استجابات المعلمات واألمهات لكـل تلميـذة علـى  -صورة األسرة والمجتمع

  . أبعاد المقياس
 عجز يتسم بالقصور الواضح في األداء الوظيفي العقلي والسلوك ":الذهنية اإلعاقة

جتماعية، والتكيفية العملية، وهذا العجز ية، االيظهر في المهارات المفاهيم التكيفي الذي
أفضل  تراضات إجرائية تأخذ باالعتبارفوهناك خمسة ا ".ةينشأ قبل سن الثامنة عشر 

  :وهي ,الممارسات المبني عليها التعريف
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

المجتمعية ضرورة النظر إلى القصور في األداء الوظيفي الراهن ضمن سياق البيئات  )١
  .النمطية بالنسبة لرفاق الفرد في العمر والثقافة

عتبار التنوع الثقافي واللغوي، وكذلك يأخذ التقييم الصادق للفرد في االيجب أن  )٢
 .الفروق في التواصل، والعوامل الحسية والحركية والسلوكية

 .اهر القوةإلى جنب مع مظ اً ما تتواجد أوجه القصور جنب اً في نطاق الفرد الواحد غالب )٣

الدعم والمساندة  قصور هو إعداد تخطيط بياني لجوانبإن الهدف من توصيف ال )٤
 .التي يحتاجها الفرد

مع تقديم الدعم والمساندة المالئمة، وعلى مدى فترة زمنية ممتدة، فإن األداء الوظيفي  )٥
  .Schalock et al., 2010)(سوف يتحسن بوجه عام  ذهنياالحياتي للشخص المعاق 

  الذهنية والالتي  اإلعاقةهن التلميذات ذوات :ذهنياالتعريف اإلجرائي للتلميذات المعاقات
 )١٩- ١٦(لمقياس ستانفورد بينيه، وأعمارهن من  اً وفق) ٦٧- ٥٢(تتراوح نسب ذكائهن من

في ) مدارس التعليم العام - معاهد التربية الفكرية(، الملتحقات بالمؤسسات التعليمية سنة
  .   بر بالمملكة العربية السعوديةالدمام واألحساء والخُ كل من مدينة 

 ان وكوفم عرف هلهان :الدمج (Hallhan & Kauffman)  الدمج بأنه يتضمن وضع
التالميذ غير العاديين مع نظرائهم العاديين بشكل مؤقت أو دائم في الصف العادي أو 

أفضل للتفاعل في المدرسة العادية، مما يعمل على توفير فرص  في فصل مستقل
  .األكاديمي واالجتماعي

الذهنية الملتحقات  اإلعاقةهن التلميذات ذوات  :التعريف اإلجرائي للتلميذات المدمجات
بمدارس التعليم العام ولكن في فصول مستقلة، بحيث يشتركن مع التلميذات العاديات في 

  .الطابور الصباحي والفسحة وبعض األنشطة غير الصفية
  

  :النظرياإلطار 
في التشخيص  اً حالذهنية في تقديم معايير أكثر وضو  اإلعاقةمفهوم  هم تطورأسلقد 

والتصنيف والتقييم النفسي التربوي، حيث تهدف الجهود المبذولة في هذا المجال للوصول إلى 
تباع أفضل الممارسات في مجاالت التشخيص، االذهنية، و  اإلعاقةفهم واضح لظروف وواقع 

إلى المنظور  اً والتخطيط لبرامج الدعم والمساندة المقدمة لتلك الفئة، وذلك استنادوالتصنيف 
  .المعاصر لإلعاقة الذهنية

ن في الماضي أنه من الصعب تحسين مستوى األداء يوعلى الرغم من اعتقاد الكثير 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

إال هي حالة ال يوجد لها أي عالج،  الذهنية اإلعاقة ، وأنذهنياالمعاقين  الوظيفي لألشخاص
وخاصة فيما يتعلق  أنه مع تطور الجهود العلمية والخدمات والبرامج، أصبحوا أكثر تفاؤالً 

اإليجابية التي يمكن أن تنتج عن استخدام البرامج التربوية المختلفة في هذا  بتلك اآلثار
وخاصة أولئك  ذهنياالمعاقين  األداء الوظيفي لكل األفراد الصدد، ومن هذا المنطلق فإن

الذهنية البسيطة يمكن أن يتحسن، وهذا التحسن يرتبط  اإلعاقةن تم تصنيفهم في مستوى الذي
ى األساس فقد القَ  من بيئته، وعلى هذا ذهنيام الدعم الذي يلقاه الفرد المعاق بشكل مباشر بكَ 
من جانب المختصين الذين اقترحوا ترك النسق  اً كبير  اً هتمامم أو المساندة اموضوع الدع

م نطالق إلى نسق آخر يعتمد على كَ واالالتصنيفي لإلعاقة الذهنية القائم على نسبة الذكاء، 
 ,يتسم بالكفاءةالمساندة التي يحتاجها الشخص لكي يصل أداؤه الوظيفي إلى حد مقبول أو 

  .)Hallhan & Kauffman ,2006( وذلك بقدر المستطاع
  
  :الذهنية اإلعاقة

كما أنه أكد على الخطوات  ,على دعم الفرد لقد ركز المنظور الجديد لإلعاقة الذهنية     
فتراض الرابع، كما أشار إلى ذلك اال ذهنياتخاذها لتحسين األداء الوظيفي للمعاق الواجب ا
، وٕان كافٍ قصد به أن مجرد تحليل وتحديد جوانب القصور لدى الفرد هو أمر غير والذي يُ 

وضع قائمة بجوانب القصور يجب أن يكون الخطوة األولى في عمل الفريق من أجل إعداد 
وصف لجوانب الدعم والمساندة الفردية التي يحتاجها الشخص وذلك من أجل تحسين أدائه 

مثل إعداد يجب أن يؤدي إلى فوائد له،  ذهنيةً  الوظيفي، فوصف شخص بأن لديه إعاقةً 
  .حتياجاته من الدعمتخطيط بياني ال

  :وهي ,مستويات ةلدرجة الشدة، ويشتمل على أربع اً وفقحدد الدعم ويُ 
ويعتمد تقديم المساندة في هذا المستوى على أساس الطلب، وبالتالي  :المستوى المتقطع -

إلى مثل هذه المساندة  اً جحيث لن يكون الفرد محتا ؛فإنه كمستوى يتسم بطبيعته العرضية
على الدوام أو بصفة مستمرة، كما أن المساندات التي يتم تقديمها تتسم بأنها قصيرة 

لما يحتاجه الفرد خالل الفترات االنتقالية في حياته، كما يحدث حال  اً وفقالمدى وذلك 
ديم مثل ده لوظيفة كان يشغلها، أو مروره بأزمة صحية حادة على سبيل المثال، وعند تققْ فَ 

  .دة تتراوح بين المرتفعة إلى المنخفضةهذه المساندات المتقطعة فإنها تتسم بدرجة من الحِ 
تتسم المساندات في هذا المستوى بدرجة من الحدة تكون ثابتة مع  :المستوى المحدود -

تتسم بطبيعة  الوقت، كما أنها تكون محددة بوقت معين، ولكنها مع ذلك ال مرور
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

أقل من األعضاء لتقديمها، كما تحتاج  اً عن ذلك فإنها قد تتطلب عدد متقطعة، وفضالً 
كالتدريب على  ،حدة من المساندة بالمستويات األخرى األكثر اً ستكلفة أقل وذلك قيا

وظيفة معينة الذي يتم تحديده بوقت معين، أو تلك المساندات االنتقالية التي يتم تقديمها 
  .د على سبيل المثال ء المدرسة وحتى مرحلة الرشْ في تلك الفترة التي تمتد من إنها

تتسم المساندات في هذا المستوى بالمشاركة المنتظمة كأن تكون على  :المستوى الممتد -
مثل بيئة العمل  وذلك في بعض البيئات على األقل ،أساس يومي على سبيل المثال

يجعلها تختلف عن المستوى والبيئة المنزلية، كما أنها ال تكون محددة بوقت معين مما 
طويلة المدى في الحياة  بيل المساندةالسابق، وعادة ما تكون تلك المساندات من قَ 

  .المنزلية
تتسم المساندات التي يتم تقديمها في هذا المستوى بالثبات، والدرجة  :المستوى العام -

ة تتسم ـــون ذات طبيعـــتك ة، كماــا في البيئات المختلفـــم تقديمهــدة، ويتــالمرتفعة من الح
على ذلك، ومن جانب آخر  ذهنيابالحفاظ على الحياة أي أنها تساعد الشخص المعاق 

 & Hallhan)نالسابقيْ ن بالمستوييْ  اً قياس أكبر من األعضاء اً فإن هذه المساندة تتطلب عدد

Kauffman ,2006).  
  

  : احتياجات الدعم
أو ظرف ما يتسم بغياب أو قصور بعض  يشير مفهوم الحاجة بصفة عامة إلى حالة

عرف على أنها كل ما هو الضروريات المطلوبة، ومن وجهة نظر علم النفس فإن الحاجة تُ 
ناتجة من  - ذات دوافع - ضروري والزم لصحة االنسان ورفاهيته، أو أنها حالة تحفيزية 

ور بالنظام قص الشعور بالحرمان كوجود فقد، أو الشعور بعدم االكتفاء كوجود نقص أو
  .ي للفرد والذي يتضح من خالل توجهه إلكمال هذا النقص أو تعويض القصورچالبيولو 

يشير بصورة ضرورية أو قطعية إلى وجود خلل في قدرة الفرد  إن احتياج الفرد للدعم ال
، وٕانما يشير إلى وجود قصور )قد تتسبب في وجود خلل في قدرة الفرد اإلعاقةبالرغم من أن (

، ذهنيافي األداء الوظيفي، وبالتالي فإن تقديم المساعدة والدعم لألشخاص المعاقين  أو قيود
  . يمكنهم من المشاركة في نشاطات الحياة التقليدية وفي إطار الظروف السائدة

جاته الشخصية، خرَ وبما أن تقديم الدعم سوف يعمل على تحسين أداء الفرد وتحسين مُ 
هو كائن وما يمكن أن يكون، فإن هذا يوجه نحو  بين ما ن الدعم هو الجسر الواصلإوحيث 

من خالل أنواع احتياجاتهم ومدى شدة احتياجهم للدعم  ذهنيامحاولة فهم األشخاص المعاقين 
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لة بين كل من وجود عاقتهم وعجزهم، وبالرغم من وجود عالقة متبادَ إمن التركيز على  بدالً 
ني أنه كلما كان هناك قصور أو إعاقة أشد لدى ومدى االحتياج للدعم، فإن هذا يع اإلعاقة

  . )Thompson et al., 2004(الفرد ارتبط ذلك بدرجة أكبر الحتياجه للدعم 
هم في دمج هذا الفرد المعاق، ن يسفإنه يجب تقدير كل ما يمكنه أ ,وفي مجمل القول

قات مع المجتمع ودعم ارتباطه بالعالم الخارجي وتشجيعه على االستقاللية، وكذلك تكوين عال
بشكل أفضل، فعند التخطيط لوضع أسس لهذا الدعم فإن  والنجاح في دراسته وحياته إجماالً 

من كفاءة الفرد واألبعاد المؤثرة عليها يوضعان في االعتبار، والهدف هو معرفة نمط  كالً 
  ).Harris, 2006(وكثافة احتياجات الدعم التي يحتاجها المعاق

  
  :االحتياجاتأهداف دعم 

أنواع  إن الهدف من دعم االحتياجات يتمثل في مساعدة األشخاص الذين يعانون جميعَ 
ويعيشوا حياة تلبي  الذهنية، ليشاركوا بفاعلية أكثر في مجتمعاتهم اإلعاقةومستويات 
 ,رغباتهمعلى احتياجاتهم وتطلعاتهم و  اً دوالراحة، اعتمالهم يشعرون بالرضا تجعاحتياجاتهم و 

  :وذلك من خالل وظيفتين أساسيتين
وتتناول معالجة التناقض الموجود بين ما ال يستطيع الفرد القيام به من  :الوظيفة األولى  -

ضافة بعض التغييرات والتعديالت التي تجعل مشاركة هذا الفرد إوبين  ،نشاطات مختلفة
  .ممكنة

جات خرَ وزيادة النتائج الفردية والمُ التركيز على تعزيز األداء الوظيفي  :الوظيفة الثانية  -
  . وذلك من خالل تحسين األداء ,تحصل عليهاالشخصية المُ 

عتبر التحدي الكبير لفريق التخطيط هو التعريف الحقيقي والتقييم الدقيق الحتياجات ويُ 
  . الدعم الضرورية، وهنا تكمن الحاجة إلى إعداد خطة دعم فردية

يات التي چالدعم الفردية هي تعريف الموارد واالستراتيوعلى الرغم من أن وظيفة خطط 
عدم : على سبيل المثال( ذهنياسوف تسد الفجوة بين التحديات التي يختبرها الشخص المعاق 

: على سبيل المثال(الفرص اتية و والخبرات الحي ,)توافق كفاءة الشخص مع متطلبات البيئة
لن يحتاج إلى كل األنواع من  ذهنياً ص المعاق إال أن الشخ ؛مها األشخاصالتي يقيِ ) النتائج

) تكرار الدعم ومدته(يحتاج إلى كل من الكمية  ذهنياالدعم المتاح، إن دعم الشخص المعاق 
  .)طبيعة الدعم(النوعية و 
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  :تقييم احتياجات الدعم والمساندة
تختلف  ينبغي عند تقييم شدة الحاجة للدعم والمساندة إدراك أن مقاييس السلوك التكيفي

  :عن مقاييس شدة الحاجة للدعم، وذلك في األمور التالية
مقاييس شدة الدعم والمساندة الدعم االستثنائي الذي يحتاجه الفرد من أجل  مقيتُ  - 

التركيز في هذا التقييم على شدة الدعم المطلوبة يكون المشاركة في األنشطة الحياتية، و 
مجتمعية، إن مقاييس الدعم المساندة تساعد في لتعزيز المشاركة في الحياة المنزلية وال

 ،مختلف مجاالت الحياةالذهنية للمساندة في  اإلعاقةتحديد مدى حاجة األشخاص ذوي 
 .م في تصميم خطط المساندة الفرديةهكما أنها تس

مقاييس السلوك التكيفي المهارات التكيفيـة التـي تعلمهـا الفـرد، والتـي هـي عبـارة عـن  تُقيم -
داء الفرد بالمقارنة مع أقرانه في العمر من نفس البيئة االجتماعية المشابهة، إن قياس أل

، التركيــز فــي هــذا التقيــيم هــو علــى نمــط مهــارات الســلوك التكيفــي التــي تظهــر عنــد الفــرد
فــــي تحديــــد  اً الذهنيــــة، وتســــاعد أيضــــ اإلعاقــــةلتشــــخيص  اً ســــيــــتم اســــتخدامها أسا والتــــي

 ).٢٠١٠عبدات ،(األهداف التربوية والتدريبية المحتملة 

شمل تقييم المساندة المطلوبة عبر ستة ي وشدتها قييم الشامل لشكل المساندةإن الت
 –العمل  –التعليم والتدريب  –الحياة المجتمعية  –المعيشة المنزلية : (هي ,مجاالت حياتية

ن أحدهما يتعلق ان تكميليضاف إلى ذلك مجاال، ويُ )األنشطة االجتماعية –الصحة والسالمة 
بأنشطة الحماية والدفاع واآلخر يتعلق باحتياجات الدعم الطبية والسلوكية، ويتم إجراء التقييم 

فيما يلي ، و دى تكرار المساندة، وقت المساندة اليومية، ونوع المساندة المطلوبةإلى م اً استناد
  :توضيح لذلك

إلى دعم  ذهنياً قصد به عدد المرات التي يحتاج فيها الشخص المعاق يُ  :المساندةتكرار   -
 ذهنياالمعدل الطبيعي المحتاج إليه إلتمام النشاط، فقد يحتاج الشخص المعاق  لىيزيد ع

إلى دعم ومساندة إلتمام النشاط مرة واحدة كل شهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة، ومما 
ن زيادة التكرار إتجدر اإلشارة إليه وجود عالقة طردية بين التكرار وشدة الدعم، حيث 

  .على الحاجة إلى شدة دعم أكبر اً يقو  اً عتبر مؤشر تُ 
لتقديم الدعم المطلوب، فمن  اً الالزمة تحديدقصد به كمية الوقت يُ  :وقت المساندة اليومية  -

شدة (لدعم في نشاط معين بدرجة صغيرة أن يحتاج ل اً ذهنيالمحتمل للشخص المعاق 
الزمن الذي (عند الحاجة إليه  طويالً  اً ولكن توفير الدعم يأخذ وقت) الحاجة للمساندة قليلة
  .)يستغرقه الدعم طويل
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

نوع وطبيعة الدعم الذي يحتاج إليه الشخص المعاق  قصد بهيُ  :نوع المساندة المطلوبة  -
 ذهنياإلتمام النشاط، حيث يعكس االحتياجات الطبيعية والتي يحتاجها المعاق  ذهنيا
عدم الحاجة إلى (نعدام اع االحتياجات من االنخراط في النشاط المستهدف، وتتدرج أنو لال

إلى شديدة  اً ، وأخير )مراقبة، تلقين لفظي، مساعدة بدنية جزئية( اً ، إلى معتدلة نسبي)الدعم
  .)Thompson et al., 2004(، )مساعدة بدنية كاملة(

إن أفضل الممارسات في هذا المجال تقترح سبعة معايير يجب أخذها في عين 
 ،لها ذهنياً الشخص المعاق  دة الفردية التي تم تقييم احتياجاالعتبار عند توفير المسان

  :وهي كالتالي
 المساندات تحدث في بيئات منظمة ومندمجة. 

  ،أنشطة المساندات يتم أداؤها بشكل أساسي عن طريق األشخاص الذين يعيشون
 .ويتعلمون ويتفاعلون ضمن البيئات الدامجة

 أنشطة المساندة شخصية المرجع. 

 يتم تنظيم المساندات عبر شخص ما كمنسق للمساندات. 

  ُة عن استخدام المساندات يتم تقييمها في مقابل مؤشرات الجودة جات الناتجرَ خْ الم
 .م الفردعلى قيَ  ة بناءً سَ ِقيوالمَ 

 إن استخدام المساندات يمكن أن يتغير خالل مراحل حياة الفرد المختلفة. 

  مراقبة يجب أن تكون المساندات متواصلة وال تتوقف بدون مالحظة أو
 ).٢٠١٠،عبدات(

احتياجات الدعم والمساندة من خالل إجراء مقابالت مع اثنين أو أكثر ويتم عادة تقييم 
  .ذهنياً معرفة جيدة بالشخص المعاق قدرين الذين لديهم من المُ 

عن نفسه وذلك في حالة  اً ومجيب اً أن يكون مقدر  ذهنياً كما يمكن للشخص المعاق 
األسباب الجيدة العتبار ، وهناك العديد من اً ي المقابلة له جيدجرِ معرفة الشخص الذي يُ 

مقدرين عند تقييم احتياجات الدعم، فقد يكون لهم الذهنية كمجيبين و  اإلعاقةص ذوي األشخا
قد ال يالحظه اآلخرون، كما أن تمثيل الشخص لنفسه في هذه المقابالت  فريدٌ  مميزٌ  منطقٌ 

ل نه مجرد مستقبِ راء الشخص ووجهة نظره، فال أحد يود أن يشعر بأآيبين مدى تقدير واحترام 
ذوي اإلعاقات حيث يريدون أن يكون لهم األشخاص ، وخاصة وأحكامهم اآلخرين آلراء

 اً في شئونهم الخاصة المؤثرة على حياتهم، حتى وٕان كانوا ال يستطيعون التعبير شفهي صوتٌ 
عن أنفسهم إال أن هناك العديد من الطرق التي تزود الشخص الذي يجري المقابلة بالعديد 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

بتسامات، أو نظرات العين ة الجسم، أو طريقة الجلوس، أو االالمعلومات، كتغيير وضعي من
  .وس، أو إيماءات الوجه كالتجهم وغير ذلك من اإليماءاتبُ كالعُ 

كمقدرين يمكنهم من التفاعل مع عملية التخطيط  ذهنياً إن إشراك األشخاص المعاقين 
المعاق كمجيب عن  الشخص شاركةوالتي ستؤثر بوضوح في حياتهم، ومن هنا فإن م

المقياس ومقدر الحتياجاته يمكن أن يكون تجربة فعالة له، حيث يتعلم المزيد عن نفسه من 
 ؛خالل تلك المقابالت، ألنها من الطبيعي أن توسع مداركهم فيما يتعلق بأنشطتهم الحياتية

  .)Thompson et al., 2004(وكذلك أنواع الدعم التي لم يفكروا بها في الماضي 
  

  : Adaptive Behavior السلوك التكيفي
مفهوم السلوك التكيفي إلى درجة كفاية الفرد في االستجابة للتوقعات االجتماعية  يشير

سواء فيما يتعلق باالستقاللية الشخصية أو المسؤولية  ,نه وفئته االجتماعيةلمن هم في مثل سِ 
  ).٢٠٠١القريوتي وآخرون، (االجتماعية 

للمتطلبــــــات  القـــــدرة علـــــى االســـــتجابة"الســـــلوك التكيفـــــي بأنـــــه  Leland ليالنـــــدويعـــــرف 
المهـارات االسـتقاللية، وتحمـل المسـئولية الشخصـية، : هـي, االجتماعية ممثلة في ثالثة أشكال

مـدى فاعليـة الفـرد "، أمـا نهيـرا فيعـرف السـلوك التكيفـي علـى أنـه "وتحمل المسئولية االجتماعية
، ويتضمن مفهوم السلوك التكيفي حسـب رأي نهيـرا "لطبيعية واالجتماعيةفي التكيف مع بيئته ا

  ).٢٠٠٠الروسان،(االستقالل الشخصي، وتحمل المسؤولية االجتماعية : هما ,بعدين
كاللغة (المهارات المفاهيمية السلوك التكيفي بأنه مجموعة  كما وصفت لوكسون وآخرون

كالعالقات االجتماعية (، واالجتماعية )ه الذاتوالقراءة والكتابة والمفاهيم المالية وتوجي
والتي تعلمها الفرد لتأدية ) كالحركة واألكل واستخدام وسائل النقل(، والعملية )والمسئولية

  .)Luckasson et al., 2002(األنشطة الوظيفية اليومية 
  

  :الذهنية اإلعاقةمفهوم السلوك التكيفي في 
التوازن بين  تحقيق بين الفرد والمحيط تهدف إلى عملية تفاعل عتبر السلوك التكيفييُ 

في  نستنتج جانبين أساسينبناء على ذلك فإننا الفرد من جهة والمحيط من جهة أخرى، و 
  : هما ,مفهوم السلوك التكيفي

 ما ينطوي عليه بناء الفرد النفسي فيويتمثل السلوك التكيفي  :البناء النفسي الداخلي للفرد
  .م وميول وقدرات وعواطفمن دوافع وخبرات وقيَ 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 جتماعيـة تعامـل الفـرد مـع بيئتـه االلتكيفي مـن خـالل ويتمثل السلوك ا :المحيط االجتماعي
وقدرتـــه علـــى اكتســـاب المعـــايير واحـــتالل المراكـــز واألدوار االجتماعيـــة المناســـبة لـــه عـــن 

ب وى يتناسـطريق تكوين روابط شخصية متبادلـة، والمشـاركة فـي النظـام االجتمـاعي بمسـت
 ).٢٠٠١، آل مطر( مع عمره وجنسه

يتحقق ض أثناء عملية السلوك التكيفي، و البع مع وهذان المحيطان يتفاعالن بعضهما
التكيف إذا استطاع الفرد أن يشبع حاجاته ضمن محيطه، وليس معنى ذلك أن الفرد أثناء 

تغيير المحيط عملية التكيف يقوم بتعديل محيطه النفسي الداخلي فقط، ولكنه يحتاج إلى 
  .وشعوره بالرضا النفسيأثير كبير على بناء الفرد االجتماعي من حوله، وهذا له ت

الذهنية، ويعتبر هذا  اإلعاقةعتبر السلوك التكيفي المكون الثاني في تصنيف حاالت ويُ 
المجال من أكثر مجاالت السلوك اإلنساني صعوبة في التقدير والقياس الدقيق، ويشير 
السلوك التكيفي لألفراد إلى قدرات هؤالء األفراد ومهاراتهم في تفهم المواقف والمطالب 

ى مسايرة االجتماعية، ومسايرة هذه المطالب والتكيف معها، والسلوك التكيفي يعني القدرة عل
ضية رْ الحاجات المجتمعية كما تنعكس في مهارات االعتماد على النفس، وتكوين عالقات مُ 

  .مع اآلخرين، والقدرة على العمل في إحدى المهن
  

  :السلوك التكيفي العوامل التي تؤثر في
  :ومن أهمها ما يلي ,السلوك التكيفي هناك عدة عوامل تؤثر في

: مثل ,نمو مهارات الطفولة المبكرة به معدل النضج فيقصد يُ و  : Maturityالنضج – ١
و، والوقوف، والمشي والكالم، والقدرة على التحكم في اإلخراج، والتعامل بْ الجلوس، والحَ 

 قرانه في السن، وغيرها من مظاهر النمو الحسي الحركي عند الطفل، وبالتالي فإنأمع 
  .سنوات ما قبل المدرسة الذهنية في قةاإلعاعلى وجود  اكتسابها يكون دليالً  التأخر في

ف قدرة الفرد على اكتساب المعلومات كوظيفة من وظائ : Learningالقدرة على التعلم – ٢
ر بوضوح في حياته، والصعوبة في التعلم تظه الخبرة التي يتعرض لها الطفل في

على حاالت  اً ثاني عتبر دليالً المدرسة، والقصور في التعلم يُ  المواقف األكاديمية في
  .الذهنية خالل سنوات الدراسة في المدرسة  اإلعاقة

ى ــــــرد علـــــــــدرة الفــــــه مــدى قــــقصــد بويُ  Social Adjustment :  جتمــاعيالتكيــف اال  - ٣ 
ينشـئ عالقـات شخصــية أو اجتماعيـة مـع غيــره، عـالوة علـى قدرتــه علـى أن  ،سـتقاللاال

  .مرحلة الرشد الذهنية في اإلعاقةعلى  ستدل بهاحكات التي يُ المَ  ويعتبر هذا أحد
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

كمـا أشـارت بعـض الدراسـات إلـى وجـود عوامــل أخـرى تـؤثر علـى السـلوك التكيفـي والتــي 
الفــــرص التعليميــــة وأســــاليب المعيشــــة والخبــــرات الحياتيــــة : مثــــل ,يجــــب أخــــذها فــــي االعتبــــار

  . ) (Collacott & Ann cooper, 1997والعالج
حظ فيها اليُ  بعض المجاالت التي األمريكية لإلعاقة الذهنيةوقد حددت الجمعية 

الحظ تُ  في السلوك التكيفي حسب األعمار المختلفة؛ ففي مرحلة الطفولة المبكرة مثالً  القصور
أما  ؛جتماعيةهارات رعاية الذات، والمهارات االالمهارات الحسية، والمهارات اللغوية، وم

فيالحظ تطبيق المهارات األكاديمية في أنشطة الحياة  والمراهقة المبكرة مرحلة الطفولة
أما في مرحلة النضج فتالحظ و  ؛التفاعل مع اآلخرينجتماعية و اليومية، والمهارات اال

  .)Heward & Orlansky, 1992( جتماعيةة وتحمل المسؤولية االنيَّ هَ مِ المهارات ال
  

  :قياس السلوك التكيفي
المهارات التكيفية التي تعلمها الفرد، والتي هي عبارة إن مقاييس السلوك التكيفي تقيم 

عن قياس ألداء الفرد بالمقارنة بأقرانه من نفس البيئة المجتمعية، فالسلوك التكيفي يرجع إلى 
ه الوظيفي، حيث تفتقر مقاييس يس إلى الطاقة القصوى للفرد وأدائالوظائف المثالية الفعلية ول

ن المعاقو مرتبطة بالصعوبات في الوظائف اليومية التي يمر بها السلوك التكيفي إلى األبعاد ال
، وعليه يجب تفسير السلوك التكيفي في سياق تطورات الحياة النمائية للفرد وفي سياق ذهنيا
  ).     ٢٠١٠عبدات،(وكال السياقين ربما يؤثران في فرص ودافعية وأداء المهارات  ,ثقافته

  
  : ذهنياالعالقة بين الدمج واحتياجات الدعم والسلوك التكيفي عند المعاقين 

أفضـل للتفاعـل  اً يـوفر لهـم فرصـفـي المـدارس العامـة  ذهنيـاً ن دمج األشخاص المعاقين إ
الوظيفيـة  يرتبط بجوانب القصور الذهنية اإلعاقةاألكاديمي واالجتماعي، وفي حين أن تعريف 

جتماعي الذي يعيش فيه الفرد، فإن هذا يـدعو ق االالتكيفي والسيا كما تحددها مقاييس السلوك
إلى التحـول مـن بـذل الجهـود إلظهـار جوانـب القصـور فـي الطالـب إلـى بـذل الجهـود الكتشـاف 
العالقة بين أداء الطالـب والبيئـة، وبالتـالي تحديـد احتياجـات الـدعم المطلوبـة والتـي تركـز بشـدة 

جتماعي، وتزويد الشـخص المعـاق بمهـارات إضـافية لسياق االنب البيئة وعلى اعلى تغيير جوا
للتغلـب علـى الحـواجز الموجـودة فـي بيئتـه االجتماعيـة والتعليميـة، األمـر الـذي  استراتيچيات أو

ويشــكل تحديــد احتياجــات ، )٢٠١٠عبــدات،( يتطلــب إجــراء التعــديالت علــى الصــف والمنهــاج
بــد مــن التركيــز علــى الحاجــات التــي  ت إذ الالخطــوة األولــى إلجــراء مثــل تلــك التعــديال الــدعم
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مـن الـتعلم  ذهنيـاوعلـى تعـديل سـياق عوامـل البيئـة التـي تمكـن التالميـذ المعـاقين  ,نتباهتلفت اال
  .والحصول على أفضل الفرص للتفاعل األكاديمي واالجتماعي

  
  :الدراسات السابقة

وسـنعرض فـي هـذا المحـور  ,ذهنيـاألشـخاص المعـاقين عن ا فيما يلي عدد من الدراسات
دراســـة ها بنبـــدؤ  الســـلوك التكيفـــييتعلـــق ب الـــدعم ومـــايتعلـــق باحتياجـــات  عـــدد منهـــا خاصـــة مـــال

 ,Harries, Guscia, Kirby, Nettelbeck & Taplin) نــــــوتابل ونتلبسـك وكيربـي غوسـياهـاريس 

الفرعيـــة لـــى أي مـــدى تقـــيس مقـــاييس احتياجـــات الـــدعم إهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة , (2005
تصورة لتشكيل السلوك التكيفي، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن لمقياس شدة الدعم نفس األبعاد المُ 

 البســـيطة والمتوســـطة والشـــديدة الذهنيـــة اإلعاقـــةمـــن ذوي  مـــن الـــذكور واإلنـــاث اً شخصـــ) ٨٠(
شـير قد أُ من العينة  اً شخص ٦١سنة، وكان ) ٧٢-٢٠(بين  والعميقة ممن تراوحت أعمارهم ما

 :  اــــهم,  يـــــللســلوك التكيف ، واســتخدمت الدراســة مقياســين صــابتهم بــأكثر مــن إعاقــةإ إلــى

ICAP) Inventory for Client Agency Planning ( ومقيـاس السـلوك التكيفـيABS-RC:2 ،
وتوصـلت نتـائج  . SIS(Supports Intensity Scale( مقيـاس شـدة الـدعمكما اسـتخدمت الدراسـة 

 اً عتبــر مطابقــوالــذي يُ  –كتفــاء الــذاتي المجتمعــي عالقــة قويــة بــين عامــل االوجــود  الدراســة إلــى
ـــدعم  -للبعـــد المفـــاهيمي للســـلوك التكيفـــي  ـــاييس الفرعيـــة لمقيـــاس شـــدة ال ، كمـــا أن  SISوالمق

ارتبطــت مــع المقيــاس  لــة أظهرهــا التحليــل العــاملي بــين كــال المقياســينأضــعف ارتباطــات متباد
 ,Guscia, Harries) غوســيا وهــاريس وكيربــي ونيــلفــي دراســة لعمــل، أمــا الفرعــي ألنشــطة ا

Kirby & Neil, 2006) بحـث مـدى تـأثر خـدمات الـدعم والمسـاندة المقدمـة اسـتهدف البـاحثون ف
وذلك مـن خـالل مقارنـة تقـديرات نمـوذج  ,م لها وتحيزهبتقديرات المقيِ  ذهنيالألشخاص المعاقين 

والــذي أعــده غولــد  Service Need Assessment Profile  (SNAP)تقيــيم الحاجــة للخــدمات
)Gould(  مـــن ذوي  اً شخصـــ ٢٩بثالثـــة مقـــاييس أخـــرى للمســـاندة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن

مــن اإلنــاث، ممــن تلقــوا خــدمات المســاندة بعــد أن  ٦مــنهم مــن الــذكور و ٢٣الذهنيــة،  اإلعاقــة
أعمـــار العينـــة وقـــت  ســـبق تقيـــيمهم باســـتخدام نمـــوذج تقيـــيم الحاجـــة للخـــدمات، وكـــان متوســـط

، وقـد تنوعـت اً عامـ) ٥٨-٢٤(بـين  حيث تراوحت أعمـار أفـراد العينـة مـا اً عام ٤٠الدراسة هو 
مــن ذوي  اً فــرد ٢٥و ,اً واحــد اً الذهنيــة ألفــراد العينــة فشــملت فــي الفئــة البســيطة فــرد اإلعاقــةشــدة 

  .الذهنية الشديدة اإلعاقةأفراد من ذوي  ٣الذهنية المتوسطة و اإلعاقة
: وهي ,ا استخدمت الدراسة باإلضافة لهذا النموذج ثالثة مقاييس أخرى للمساندةكم
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ICAB  ُالتكيفية، كما لوكيات التكيفية وغير ستخدم لقياس السوالذي أعده بيركنز وآخرون، وي
لتقييم شدة الدعم باإلضافة إلى األداة التالية والتي ) SIS(استخدمت مقياس شدة الدعم 

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن National Minimum Data Set Items تستخدم لهذا الغرض
بل نموذج تقييم الحاجة للخدمات التي تم تقديرها من قِ و احتياجات الدعم والمساندة لدى الفرد 

المقارنة مع المقاييس األخرى، حيث كانت تبدو أكثر بكثير من التقديرات التي أظهرتها 
قد يزيدون من حجم تقديراتهم الحتياجات الدعم وذلك  قيمونالم أن أشارت هذه الدراسة إلى

بغرض ضمان حصول األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة على الدعم المالئم والمطلوب، 
كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة استخدام أدوات معتمدة ودقيقة ويمكن الوثوق بها عند 

الفترة الزمنية بين تقدير االحتياجات وتقديم  تقدير احتياجات الدعم، كما أشارت إلى أن طول
  .لى تدهور في قدرات األفرادإيؤدي الدعم قد 
 ,) (Brown, Kuntz, Bielska, & Elliot, 2009وٕاليوت وبيلسكا دراسة براون وكنتزأما 

إلى أي مدى يمكن قياس الحاجة إلى الدعم عن  :السؤال التالي ناإلجابة عفقد حاولت 
حتياجات ستقاللية للشخص من ذوي االمع واالمعايير التكيف مع المجتطريق قياس 

  الخاصة؟
من  ١٧منهم  ,حتياجات الخاصةمن ذوي اال اً شخص ٤٠ة الدراسة من وتكونت عين

 اً شخص ٢٥، و)٤٤- ١٨( منهم تراوحت أعمارهم بين اً شخص ١٥من اإلناث،  ٢٣الذكور و
العينة يعيشون في المنازل الجماعية، كما وأكثر، وكان نصف أفراد  ٤٥منهم كانت أعمارهم 

استخدمت الدراسة  .أو نفسيةً  سلوكيةً  من عينة الدراسة يعانون اضطراباتٍ  اً شخص ١٢كان 
 Scales of Independentيستقاللمقياس شدة الدعم، كما استخدمت مقياس السلوك اال

Behavior-Revised (SIB-R)  وذلك لقياس السلوك التكيفي للعينة، وأظهرت نتائج الدراسة أن
ي بين مقياس شدة الدعم والسلوك التكيفي كان ذا قيمة متقاربة بشدة فيما عدا مجالَ  االرتباط

بين مقياس شدة الدعم  االرتباطالعمل واألنشطة االجتماعية، كذلك أشارت النتائج إلى أن 
، كما أظهرت نتائج الدراسة أن مقياس شدة الدعم يحدد اً لم يكن قوي والسلوك غير التكيفي

بقدرة الفرد على التكيف مع (وهذا هو المقصود  ,مي في المجتمعمقدار أداء الفرد الكيفي والكَ 
 ).عرف بالسلوك التكيفييُ  المجتمع أو ما

 ,Wehmeyer)يــــــوك وتيســــــوليتــل وطومســون وشال مانپوتشـــا ت دراســة وهمــايرــــــــوهدف

Chapman, Little, Thompson, Schalock, & Tasse, 2009) يـة مقيـاس اعلإلـى التحقـق مـن ف
ســــتثنائية لألفــــراد مــــن ذوي اإلعاقــــات الذهنيــــة الا حتياجــــات الــــدعمشــــدة الــــدعم كــــأداة لقيــــاس ا
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مـــــن ذوي اإلعاقـــــات الذهنيـــــة  اً بالغـــــ اً شخصـــــ) ٢٧٤(والنمائيـــــة، وتكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 
-١٩(بــين  م مــامــن الــذكور تراوحــت أعمــاره اً شخصــ ١٦٧ أفــراد العينــة والنمائيــة، وكــان عــدد

، ولقـــد اســـتخدمت الدراســــة )٨٣-١٩(بـــين  تراوحـــت أعمـــارهن مـــاو  مـــن اإلنـــاث ١٠٧، و)٧٩
، وذلــــك لقيــــاس مســــتوى الــــدعم الــــذي يحتاجــــه البــــالغون مــــن ذوي (SIS) مقيــــاس شــــدة الــــدعم

اســـــتخدمت الدراســـــة لقيـــــاس الكفـــــاءة  .اإلعاقــــات الذهنيـــــة والنمائيـــــة لممارســـــة حيـــــاتهم اليوميـــــة
، وتوصـلت نتـائج Developmental Disabilities Profileالشخصية بروفايل اإلعاقـات النمائيـة 

عتبر أكثـر فاعليـة مـن مقـاييس الكفـاءة الشخصـية فـي يُ  SISم مقياس شدة الدع الدراسة إلى أن
جـود عالقـة واضـحة بـين مقيـاس على الـرغم مـن و التنبؤ باحتياجات الدعم االستثنائية، كما أنه 

شــدة الــدعم ومقــاييس الكفــاءة الشخصــية إال أنهــا ال تقــيس نفــس التراكيــب، حيــث أشــارت نتــائج 
يمـت بمقــاييس تقليديــة الدراسـة إلــى أن مقيـاس شــدة الــدعم يقـيس أشــياء مختلفــة عـن تلــك التــي قُ 

أنشـطة تتعلـق بتفاعـل  همـا يقـيمفعلـى الـرغم مـن أن كليلكفاءة األفراد كمقياس السـلوك التكيفـي، 
الشخص مع بيئته، إال أن مقياس السلوك التكيفي يوفر مؤشرات للكفاءات الشخصية والقـدرات 
الشخصـــية فـــي عالقـــة مفاهيميـــة واجتماعيـــة ومهـــارات عمليـــة، بينمـــا يـــوفر مقيـــاس شـــدة الـــدعم 

ك أظهـرت كـذل ؛مؤشرات للدعم الذي يحتاجه الفرد للمشاركة الكاملـة فـي أنشـطة الحيـاة اليوميـة
عالقــة قويــة بــين القســم األول مــن مقيــاس شــدة الــدعم ومجــال التكيــف، فــي  االرتبــاطعــامالت مُ 

حــين ارتــبط القســم الثالــث بعالقــة أقــوى بمجــال الصــحة وســوء التكيــف، فقــد ارتبطــت احتياجــات 
  .الدعم الطبية بمجال الصحة بينما ارتبطت احتياجات الدعم السلوكية بمجال سوء التكيف

إلـى  ,)Hebert, Morin, & Crocker, 2010(دراسـة هيبـرت ومـورين وكروكـر فتكذلك هد
حتياجـات الـدعم لألفـراد مـن ذوي اإلعاقـات الذهنيـة البسـيطة والمتوسـطة اكتشاف العالقة بـين ا

مــن حيــث  اً قصــد بالســلوكيات المتحديــة الســلوكيات الشــاذة ثقافيــتحديــة لــديهم، ويُ والســلوكيات المُ 
الشـــدة والتكـــرار والفتـــرة الزمنيـــة التـــي تســـتغرقها أو الســـلوك الـــذي يحـــد أو يمنـــع الشـــخص مـــن 

ممـن  اً شخصـ) ١٩١(التواصل مع الخدمات المجتمعيـة مـن حولـه، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 
ولقـــد  ســـنة مـــن ذوي اإلعاقـــات الذهنيـــة البســـيطة والمتوســـطة،) ٧٥-١٦(تتـــراوح أعمـــارهم مـــن 

والـذي أعـده  )SIB-R(ومقيـاس السـلوك المسـتقل  ،)(SISاسة مقيـاس شـدة الـدعماستخدمت الدر 
)Bruininks et al.,1996(الدراســة إلــى أن وجــود الســلوكيات المتحديــة لــدى  ، وتوصــلت نتــائج

الذهنيـة  اإلعاقـةلـى الـدعم بغـض النظـر عـن مسـتوى إالشخص يزيـد بصـورة كبيـرة مـن الحاجـة 
أشارت النتائج إلى صعوبة معرفة ما إذا كان االحتياج إلى الدعم ، كما اً أو متوسط اً كونه خفيف

فتقــار إلـى المهــارات ينشـأ نتيجـة وجــود السـلوكيات المتحديــة أم مـن خلــل محـدد يــؤدي إليهـا كاال
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

المجتمعية، خاصة وأن نسبة كبيرة من السلوكيات المتحدية ترجـع إلـى الحاجـة إلـى كثافـة دعـم 
ذلك توصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط كبيــر بــين جتمــاعي، كــأكبــر وخاصــة الــدعم اال

والحاجـة إلـى الـدعم السـلوكي، كـذلك ) الدعم الطبـي(الحاجة إلى العالجات الدوائية االستثنائية 
ســلوك حــاد  يقورنــت بشــخص ذ مــن الممكــن أن يقــوم الســلوك المتكــرر بتضــخيم النتــائج إذا مــا

ي عـــين االعتبـــار عنـــد تقيـــيم شـــدة الـــدعم ه فـــذاألمـــر الـــذي يجـــب أخـــ ؛يظهـــر عليـــه مـــا اً نـــادر 
  . المطلوبة

والتي تناولت السلوك التكيفي لدى األشخاص  Webb)  (1996 ,دراسة ويب ولقد هدفت
إلى مقارنة درجات مقياس السلوك التكيفي ودرجات سوء السلوك التكيفي  ،المعاقين

مؤسسات اإليوائية، ، تلتحق المجموعة األولى بالذهنيالمجموعتين من األطفال المعاقين 
وتلتحق المجموعة الثانية ببرنامج المنازل الجماعية، وقد قارنت هذه الدراسة السلوك التكيفي 
من حيث متغيرات الجنس والعمر وعدد سنوات البقاء في المؤسسة ومستوى الذكاء ونوعية 

الدراسة إلى ، وأشارت نتائج ذهنيامن المعاقين  طفالً ) ٦٤(الحياة، تكونت عينة الدراسة من 
متغيرات العمر والجنس ومستوى الذكاء  عدم وجود تغيرات دالة في السلوك التكيفي تعزل

لدى  اً إحصائيوعدد سنوات البقاء في المؤسسات، بينما أظهرت النتائج  وجود فروق دالة 
كلما تحسنت  ذهنياً المجموعتين في الدرجات النهائية على اختبار السلوك التكيفي للمعاقين 

  .نوعية الحياة لدى أفراد العينة
 (Collacott, & Anncooper,1997)رپكما بحثت دراسة ريتشارد كوالكوت وسالي آن كو 

بعد خمس سنوات في المملكة المتحدة، تكونت عينة  نْ اوِ السلوك التكيفي لذوي متالزمة دَ 
سنة، وقد ) ٦٠- ٢٠(ين من ذوي متالزمة داون تراوحت أعمارهم ب اً فرد) ٨٣(الدراسة من 

 هيءللجمعية األمريكية لإلعاقة الذهنية بجز  ABSاستخدمت الدراسة مقياس السلوك التكيفي 
التكيفي والالتكيفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين األفراد من ذوي متالزمة 
داون في اكتساب قدرات السلوك التكيفي مع اختالف هذه القدرات فيما بينهم، كما أنه كلما 
تقدم أفراد متالزمة داون في العمر ضعفت المهارات والقدرات لديهم، كذلك أشارت النتائج إلى 

الفرص التعليمية، : مثل ,ناك عوامل تؤثر على السلوك التكيفي يجب أخذها في االعتبارأن ه
وأساليب المعيشة، والخبرات الحياتية والعالج، كذلك أشارت النتائج إلى أن ضعف الحواس 
وعجزها من أبرز التغيرات المنتشرة بين أفراد متالزمة داون، وأن مهارات اللغة االستقبالية هو 

  .غييرات المهمة المبكرة التي تحدث ألفراد متالزمة داونأحد الت
لـى التعـرف علـى الفـروق بـين تالميـذ متالزمـة إفقـد هـدفت ) ٢٠٠٩(العوضـي  دراسةأما 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

بتدائيــــة فــــي أبعــــاد الســــلوك التكيفــــي بدولــــة جين وغيــــر المــــدمجين فــــي المرحلــــة االدمَ داون الُمــــ
ــ اً تلميــذ) ٦٨( ولقــد تــم إجــراء الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن الكويــت، مــن فئــة متالزمــة  اً كويتي

لـى مجمـوعتين إسمت العينة سنة من الجنسين، ولقد قُ ) ١٢-٨(داون ممن تتراوح أعمارهم من 
مــنهم إنــاث، والمجموعــة ) ٢٠(مــنهم ذكــور و) ٢٠(بفصــول الــدمج،  اً ملتحقــ اً تلميــذ) ٤٠(مــنهم 

مـنهم ) ١٤( ,التربيـة الخاصـة غير مـدمجين وملتحقـين بمـدارس اً تلميذ) ٢٨(الثانية بلغ عددهم 
مـنهم إنـاث، ولقـد اسـتخدمت الدراسـة مقيـاس السـلوك التكيفـي للجمعيـة األمريكيـة ) ١٤(ذكور و

حيــث أســفرت نتــائج الدراســة عــن  الطبعــة الثانيــة،) صــورة األســرة والمجتمــع(لإلعاقــة الذهنيــة 
تالميــــذ غيــــر بــــين متوســــطات التالميــــذ المــــدمجين ومتوســــطات ال اً إحصــــائيوجــــود فــــروق دالــــة 

المدمجين في المستوى األول والثاني والثالث ألبعاد السلوك التكيفي؛ حيث كانت الفروق أكبـر 
فــي جميــع أبعــاد الســلوك  اً إحصــائيكمــا لــوحظ عــدم وجــود فــروق دالــة  ,عنــد التالميــذ المــدمجين

  .ي حالة الدمج والمستوى الدراسيالتكيفي وذلك نتيجة التفاعل بين متغيرَ 
عدم وجود دراسات عربية تناولت مفهوم احتياجات الدعم هو اإلشارة إليه  ومما ينبغي

أشارت معظم الدراسات إلى وجود وفي حين  ,كما هو الحال في ما يتعلق بالسلوك التكيفي
عالقة قوية بين احتياجات الدعم والسلوك التكيفي إال أن طبيعة تلك العالقة ما زالت بحاجة 

 , Brown, Kuntz)وٕاليوت  وبيلسكا أظهرت دراسة براون وكنتز دفلق ,إلى مزيد من الدراسات

Bielska, & Elliot, 2009)  بين مقياس شدة الدعم والسلوك غير التكيفي لم يكن  االرتباطأن
ت إلى إجراء مزيد من األبحاث التي توضح تأثير السلوك غير التكيفي على ، حيث دعاً قوي

وليتل وتومبسون  مانپوتشا الدعم، وحددت دراسة وهمايرالعالقة بين السلوك التكيفي وشدة 
 (Wehmeyer, Chapman, Little ,Thompson, Schalock, &Tasse, 2009)وشالوك وتيسي

ف، بينما أشارت ذلك التأثير في ظل ارتباط الحاجة إلى الدعم السلوكي بمجال سوء التكي
بصورة حدية لدى الشخص يزيد إلى أن وجود السلوكيات المت) ٢٠١٠(ن دراسة هيبرت وآخري
وعلى الرغم من  .الذهنية اإلعاقةعن مستوى  النظر وذلك بغض لى الدعمإكبيرة من الحاجة 

صعوبة تحديد ما إذا كان االحتياج إلى الدعم ينشأ نتيجة وجود السلوكيات المتحدية أم من 
سبة كبيرة من فتقار إلى المهارات المجتمعية، خاصة وأن نل محدد يؤدي إليها كااللَ خَ 

 وخاصة الدعم االجتماعي، كذلك السلوكيات المتحدية ترجع إلى الحاجة إلى كثافة دعم أكبر
على  Guscia, Harries, Kirby & Neil, 2006 أكدت دراسة غوسيا وهاريس وكيربي ونيل

ضرورة استخدام أدوات دقيقة عند تقدير احتياجات الدعم والمساندة، حيث أنه من المحتمل 
األمر الذي ينبغي على المقيم أخذه  -المقدر -قيميتأثر تقدير تلك االحتياجات بتحيز المُ أن 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 وذلك من خالل التقدير الموضوعي لمثل تلك االحتياجات وعدم االعتماد ,في عين االعتبار
إلى وجود فروق دالة  (Webb, 1996) أشارت دراسة ويب كما .على مصدر واحد في تحديدها

كلما تحسنت نوعية الحياة  ذهنياختبار السلوك التكيفي لألشخاص المعاقين على ا اً إحصائي
في ظل تقديم خدمات  ذهنياوهذا يؤكد على تطور السلوك التكيفي للشخص المعاق  ,لديهم

، كما خرجاته الشخصيةالدعم والمساندة له السيما وأن الهدف من دعم الفرد هو تحسين مُ 
بعض  (Collacott & Anncooper, 1997)رپوسالي آن كو دراسة ريتشارد كوالكوت  حددت

الفرص التعليمية : مثل ,العوامل المؤثرة على السلوك التكيفي والتي يجب أخذها في االعتبار
وهذا  ,وجود عالقة بين الدمج والسلوك التكيفيو وأساليب المعيشة والخبرات الحياتية والعالج 

والتي أشارت إلى وجود عالقة بين الدمج والسلوك  )٢٠٠٩(ما أكدت عليه دراسة العوضي 
  .التكيفي
  

  :الطريقة واإلجراءات
  :منهج الدراسة

ن، وذلك لوصف ي والمقارَ االرتباطاقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي 
طبيعة العالقة بين مجاالت احتياجات الدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى التلميذات ذوات 

من خالل التعرف على مدى قوة هذه العالقة واتجاهها عند  الذهنية البسيطة، اإلعاقة
المدمجات وغير المدمجات، والبحث عن الفروق في مجاالت احتياجات الدعم وأبعاد السلوك 

مكانية التنبؤ باحتياجات الدعم من خالل المتغيرات إالتكيفي لدى المجموعتين، والتعرف على 
أبعاد السلوك التكيفي كل على حدة، عدد أفراد األسرة، ترتيب الطالبة  نسبة الذكاء،: التالية

  .بين أفراد أسرتها، الدمج
  :مجتمع الدراسة

الذهنية البسيطة،  اإلعاقةيتمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع التلميذات ذوات 
) مدمجاتال(سنة، والملتحقات بمدارس التعليم العام ) ١٩- ١٦(والالتي تتراوح أعمارهن من 

والتابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ) غير المدمجات(أو معاهد التربية الفكرية 
  .م٢٠١١/٢٠١٢السعودية، وذلك خالل العام الدراسي 

  :عينة الدراسة
تم  ،الذهنية البسيطة اإلعاقةذوات  التلميذات تلميذة من ٥٠تكونت عينة الدراسة من 

وبلغ عددهن ( ي الدمام واألحساءفي مدينتَ  قصدية من معاهد التربية الفكريةختيارهن بطريقة ا
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 اً وفقوذلك  ,)تلميذة ٣٠وبلغ عددهن (ربَ ي الدمام والخُ ومدارس الدمج في مدينتَ ) تلميذة ٢٠
  :للمحكات التالية

  .اً عام) ١٩- ١٦(أن تتراوح أعمار التلميذات بين  .١
  .بينيه للذكاء - لمقياس ستانفورد اً وفق) ٦٧-٥٢(أن تتراوح نسبة ذكائهن بين  .٢
  .  الذهنية البسيطة اإلعاقةتكون لديهن إعاقات أخرى غير  أالَّ  .٣
عليم بالمملكة أن تكون التلميذات ملتحقات بمدارس أو معاهد تابعة لوزارة التربية والت .٤

 .العربية السعودية

  :أدوات الدراسة
شدة الدعم ومقياس السلوك ي الدراسة الراهنة، هما مقياس فتم استخدام مقياسين 

  :وفيما يلي عرض لهما ,التكيفي
  ):٢٠١١( يتعريب الضويحSupports Intensity Scale (SIS)  مقياس شدة الدعم: أوالً 

 بـــلقِ  مـــن AAIDDوالـــذي تـــم تطـــويره برعايـــة الرابطـــة األمريكيـــة لإلعاقـــات الذهنيـــة والنمائيـــة 
، وقــد صــمم هــذا المقيــاس لجمــع معلومــات عــن )Thompson et al.,2004( طومســون وزمالئــه

الذهنيــة، وتضــم مفــردات المقيــاس  اإلعاقــةشــدة الــدعم المطلوبــة لألشــخاص البــالغين مــن ذوي 
فــي حيــاتهم اليوميــة  ذهنيــامجموعــة مــن األنشــطة اليوميــة التــي يمارســها األشــخاص المعــاقون 
ل نشـــاط منهـــا وذلـــك فـــي داخـــل المنـــزل، والمجتمـــع، والعمـــل، ويـــتم إعطـــاء ثالثـــة تقـــديرات لكـــ

عدد مرات الحاجة إلى دعم لهذا النشاط، ونوع الـدعم المطلـوب والوقـت : وهي ,المحاور التالية
فـي  اً م بيانيـينيـة، ومـن ثَـئِ ب مِ تَـالذي يستغرقه، ويمكن التعبير عـن النتـائج بـدرجات معياريـة، ورُ 

بروفيـــل، غيـــر أن األكثـــر أهميـــة هـــو ســـهولة إمكانيـــة ترجمـــة النتـــائج إلـــى خطـــة دعـــم فرديـــة 
  ).٢٠١٠مكلونغلين ولويس،(ذهنياً للشخص المعاق 

  :ويتكون المقياس من ثالثة أقسام موزعة على النحو اآلتي
 هي ,القسم األول ويشتمل على ستة مجاالت حياتية : 

  . بنود) ٨(يشتمل على و  Home Living Activitiesمجال المعيشة المنزلية  .١
  .  بنود) ٨(يشتمل على و  Community Living Activities مجال الحياة المجتمعية .٢
  . بنود) ٩(يشتمل على و  Lifelong Learning Activitiesالتدريب مجال التعليم و  .٣
  .بنود) ٨(يشتمل على و  Employment Activitiesمجال العمل  .٤
  .بنود) ٨(يشتمل على و  Health and Safety Activitiesالسالمة مجال الصحة و  .٥
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 .بنود) ٨(يشتمل على و  Social Activitiesمجال األنشطة االجتماعية  .٦

 الدفاع يتعلق بأنشطة الحماية و  اً واحد جاالً ويتضمن م القسم الثانيProtection and 

Advocacy Activities  بنود) ٨(ويشتمل على. 

  هما ,مجالينالقسم الثالث ويشتمل على: 

 Medicalمن احتياجات الدعم الطبية اً بند) ١٦(المجال األول ويشتمل على  .١ 

Supports Needed.  
مــن احتياجــات الــدعم الســلوكية للممارســات  اً بنــد) ١٣(ويشــتمل علــى  المجــال الثــاني .٢ 

  . Behavioral Supports Neededالمقبولة السلوكية غير
  :وتحكيمه من خالل الخطوات اإلجرائية التاليةترجمة المقياس وقد تمت 

، الذهنية اإلعاقةلهم عالقة بمجال حكمين ممن على ستة مُ  مالمترجَ  تم عرض المقياس
من جامعة الملك  عضو هيئة تدريسو  ,تدريس من جامعة الخليج العربي ا هيئةوَ ضْ منهم عُ 
الذهنية، باإلضافة  اإلعاقةن ممن يعملن تحت مظلة التربية الخاصة مسار معلمتاو  ,فيصل

إلى دكتور في الطب لتحكيم المجال األول من القسم الثالث من المقياس والذي يتعلق 
  .باحتياجات الدعم الطبية

مدى وضوح صحة الترجمة،  التأكد من: التالية تم تحكيم المقياس في ضوء األبعاد وقد
مة عبارات ، ومدى مالءَ ي يقيسهمدى انتماء وارتباط البند بالبعد الذ، الصياغة اللغوية

  .تم تعديل بعض البنود في ضوء ذلك قياس لثقافة المجتمع السعودي، وقدالم
 وذلك من خالل ,كما تم التحقق من صدق مقياس شدة الدعم في الدراسة الحالية

والدرجة الكلية للمجال وبين بنود المجال والدرجة  بين بنود المجال االرتباطعامالت حساب مُ 
بين مجاالت مقياس شدة الدعم والدرجة  االرتباطم معامالت وقد تراوحت قيَ  الكلية للمقياس،

، وفي هذا ٠,٠١، وكانت جميعها دالة عند مستوى ٠,٨٦٣و ٠,٦٧٤الكلية للمقياس بين 
  .داللة على صدق االتساق الداخلي بين مجاالت المقياس والدرجة الكلية له

ة المقياس ودرجة تقدير المعلمات ــن درجـــبي اطاالرتبعامل قيمة مُ  تبلغا ــكم
  .٠,٠١عند مستوى داللة إحصائيةذات داللة  االرتباطوكانت قيمة معامل ،  ٠,٧٢٥)حكُ المَ (

يجاد معامل ألفا لكرونباخ إكما تم التحقق من ثبات مقياس شدة الدعم وذلك من خالل 
، وذلك لكل )التطبيقين تقارب الشهركانت الفترة الزمنية الفاصلة بين (ومعامل االستقرار 

الت لكل مجال من مجال من مجاالت المقياس، وفيما يلي جدول يبين قيم تلك المعام
  .مجاالت المقياس
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  )١(جدول 
  الت الثبات لمجاالت مقياس شدة الدعمعامِ م مُ قيَ 

المعيشة   المجال
  المنزلية

الحياة 
  المجتمعية

التدريب 
  والتعليم

الصحة   العمل
  والسالمة

األنشطة 
  االجتماعية

الدرجة 
  الكلية

قيم معامل ألفا 
  ٠,٩٦  ٠,٨٦  ٠,٩٠  ٠,٩٥  ٠,٨٤  ٠,٨٥  ٠,٩٤  لكرونباخ

قيم معامل 
  ٠,٨٨  ٠,٧١  ٠.٨١  ٠,٨١  ٠,٧٧  ٠,٧٧  ٠,٩٣  االستقرار

 عامل ألفا مرتفعة، كما أن قيم معامل االستقرارم مُ ويتضح من الجدول السابق أن قيَ 
القيم تدل على قدر جيد من الثبات لكل مجال من مجاالت  ، وهذه٠,٩٣و ٠,٧١تتراوح بين 

  .مقياس شدة الدعم
  
 تعريب هويديAdaptive Behavior Scale ) (ABS-RC:2 مقياس السلوك التكيفي :اً ثاني

)٢٠٠٤(:  
 AAIDDاألمريكية لإلعاقات الذهنية والنمائية عتبر مقياس السلوك التكيفي للرابطة يُ 

من أكثر  ،١٩٩٣والذي نشرته عام )  AAMDاً لإلعاقة الذهنية سابقالجمعية األمريكية (
لعدد من أبعاد السلوك التكيفي مقارنة  حيث جاء شامالً  ؛قبوالً و  اً السلوك التكيفي شيوعمقاييس 

في تخطيط  اً ستخداماولذا يعتبر هذا المقياس أكثر  مع مقاييس السلوك التكيفي األخرى،
للسلوك  اً سٕاعداد خططهم التربوية الفردية، كما يعتبر مقياو  ذهنياالمعاقين برامج األشخاص 

تكيفي، وقد كشف التحليل العاملي للمقياس وجود خمسة عوامل السلوك غير الالتكيفي و 
عامل الكفاية الذاتية الشخصية، وعامل الكفاية الذاتية المجتمعية، وعامل  :هي ,أساسية

كيف االجتماعي، وعامل التكيف الشخصي االجتماعية، وعامل الت –المسؤولية الشخصية 
  ).٢٠٠٠الروسان، (

الطبعة  - صورة األسرة والمجتمع : لقد استخدمت الدراسة الجزء األول من المقياس
 ,Nihra, Leland & Lambert))١٩٩٣المبرت ،. ليالند، ن. ـنهيرا، ه. ك: (إعداد -الثانية

عشرة مجاالت سلوكية تكيفية ، ويتكون المقياس من )٢٠٠٤( هويدي تعريب، و  (1993
فرت دالالت عديدة عن صدق مقياس امن األبعاد الفرعية، وقد تو  اً منها عدد ويتضمن كل

  :منها ،السلوك التكيفي في صورته البحرينية
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 بـين البنـود ودرجـة المجـال  االرتبـاطتـم حسـاب معامـل : بين البنود ودرجة المجـال االرتباط
  .٠,٨٧و ٠,٤٣يتراوح بين  االرتباطوكان وسيط معامالت  ,لكل فئة عمرية على حدة

 بين الدرجة على المجال والعمر الزمني  االرتباطحيث تراوحت معامالت : التمايز العمري
  .٠,٠١وكانت دالة عند مستوى  ٠,٤٦و ٠,٢بين 

 بعضهامعامالت ارتباط مجاالت المقياس  إذ تراوحت: العالقة بين مجاالت المقياس 
  . ٠,٠١وكانت دالة عند مستوى  ٠,٦٧و ٠,١٩ بين البعضب
 ت كانت الفروق دالة بين المجموعتين في كل المجاال: الفروق بين العاديين والمعاقين

 ).٢٠١٢هويدي، ( ٠,٠١عند مستوى

وذلك من خالل  ,مقياس السلوك التكيفي في الدراسة الحالية كما تم التحقق من ثبات
م تلك مجال من مجاالت المقياس، وفيما يلي جدول يبين قيَ يجاد معامل ألفا لكرونباخ لكل إ

  .المعامالت
حيث  ٠,٩٦و  ٠,٥٥أن قيم معامل ألفا تتراوح بين  )٢(التالي رقم  ويتضح من الجدول

  .تدل هذه القيم على قدر جيد من الثبات لكل مجال من مجاالت السلوك التكيفي
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  : فيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها مرتبة وفق أسئلة البحث

مـــــدى قـــــوة العالقـــــة (مـــــا طبيعـــــة العالقـــــة  :الســـــؤال البحثـــــي األول ونصـــــه نلإلجابـــــة عـــــ
 اإلعاقـةبين مجاالت احتياجـات الـدعم وأبعـاد السـلوك التكيفـي لـدى التلميـذات ذوات ) واتجاهها
لمعرفة مدى  ،)٣(كما هو موضح بالجدول رقم  يرسونپ االرتباطتم استخدام معامل  الذهنية؟،

قـــوة العالقـــة واتجاههـــا بـــين مجـــاالت احتياجـــات الـــدعم وأبعـــاد الســـلوك التكيفـــي لـــدى التلميـــذات 
لقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سـالبة ذات داللـة الذهنية البسيطة،  اإلعاقةذوات 

وهـــي  ,بـــين مجـــاالت احتياجـــات الـــدعم التابعـــة للقســـم األول مـــن مقيـــاس شـــدة الـــدعم إحصـــائية
مجــال المعيشــة المنزليــة، مجــال الحيــاة المجتمعيــة، مجــال الصــحة والســالمة، مجــال األنشــطة (

ومعظـم أبعـاد الســلوك التكيفـي، وهـذا يعنـي أن احتياجــات الـدعم للشـخص المعــاق ) االجتماعيـة
ور أكثــر فــي ســلوكه التكيفــي، ذلــك أن االفتــراض الــذي تقــوم عليــه تــزداد كلمــا وجــد قصــ ذهنيــا

يتــأثر بوجــود اتســـاق  ذهنيــااحتياجــات الــدعم يؤكــد علــى أن األداء الــوظيفي للشــخص المعــاق 
  . م بين المقدرة الفردية وبين البيئات التي من المفترض أن يعمل بها الفردوتواؤ 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  
  
  
  )٢(جدول

  قيم معامل ألفا لكرونباخ لكل مجال في مقياس السلوك التكيفي
  

 

   
مجاالت 
السلوك 
  التكيفي

الوظائف 
 االستقاللية

النمو 
  الجسمي

النشاط 
  االقتصادي

  النمو
  اللغوي

  األرقام
  والوقت

النشاط 
  المنزلي

النشاط قبل 
  /المهني
  المهني

التوجيه 
  الذاتي

تحمل 
  المسؤولية

التطبيع 
 االجتماعي

قيم 
معامل 
ألفا 

  لكرونباخ

٠,٨٨  ٠,٩٣  ٠,٩٢  ٠,٥٨  ٠,٥٨  ٠,٥٥  ٠,٨٥  ٠,٧٨  ٠,٨٣  ٠,٩٦  
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

  بالكامل بين مجاالت شدة الدعم ومجاالت السلوك التكيفي للعينة االرتباطمصفوفة معامالت  )٣(جدول 

احتياجات  مجاالت
  الدعم

 مجاالت السلوك التكيفي
  ٠,٠١دال عند مستوى**          ٠,٠٥دال عند مستوى* 

الوظائف 
  ستقالليةاال

النمو 
  الجسمي

النشاط 
  قتصادياال

النمو 
  اللغوي

األرقام 
  والوقت

النشاط 
  المنزلي

النشاط قبل 
/ المهني
 المهني

التوجيه 
  الذاتي

تحمل 
  المسؤولية

التطبيع 
  جتماعياال

 **462.- **396.- *348.- **389.-**401.- 235.-*321.- *351.- **615.- **691.-  المعيشة المنزلية

 **387.- **565.- **436.- **441.-**491.-**491.-*347.- **430.- 267.- **497.-  الحياة المجتمعية

 203.- *322.- 156.- 132.- 153.-**509.- 196.- **403.- 043.- 171.-  التدريب والتعليم
 183.- 247.- 092.- 111.- 231.-**467.- 117.- 234.- 033. 127.-  أنشطة العمل
أنشطة الصحة
 **372.- **426.- 229.- *290.- 223.-**447.-*358.- **364.- **373.- **406.- والسالمة

 **369.- **456.- *292.- 151.- 210.-**379.-*307.- **363.- 178.- *310.-  االجتماعية األنشطة

 108.- 126.- 066. 041.- 083.- *283.- 090.- 114.- 039. 030.-  الحماية والدفاع

 142.- 210.- 134.- 247.- 152.- *297.- 075.- 202.- 025.- 202.-  احتياجات الدعم الطبية
احتياجات الدعم

 222.- 240.- 111.- 266.- 063.- 064.- 104.- 265.- **436.- *358.- السلوكية
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

شك أن تناول هذا االتساق ينطوي على فهم األبعاد المتعددة والتي تشكل األداء  وال
الوظيفي، كما أشار إلى ذلك المفهوم البيئي االجتماعي لإلعاقة الذهنية والذي ينظر إلى 

على حدود  اً وهي متغيرة وليست ثابتة اعتماد الذهنية على أنها حالة متعددة األبعاد اإلعاقة
أداء الشخص وكذلك الدعم المتاح من خالل بيئة الشخص، وعليه فإن احتياج الفرد للدعم 
يشير إلى وجود قصور أو قيود في األداء الوظيفي، وبما أن السلوك التكيفي هو أحد األبعاد 

وحيث أن مقاييس السلوك التكيفي تفتقر إلى  يها عند تحليل أداء الشخصع إلرجو التي يجب ال
فإن هذا  ،ذهنيان و األبعاد المرتبطة بالصعوبات في الوظائف اليومية التي يمر بها المعاق

نه كلما كان هناك إحيث  ؛يؤكد وجود عالقة بين كل من السلوك التكيفي واحتياجات الدعم
  .    ارتبط ذلك بدرجة أكبر الحتياجه للدعم لدى الفردصور في السلوك التكيفي ق

 وليتل وطومسون وشالوك وتيسي مانپوتشا وهماير دراسة وتتفق هذه النتيجة مع
(Wehmeyer, Chapman, Little, Thompson, Schalock, & Tasse, 2009)، أشارت  والتي

إلى أنه على الرغم من وجود عالقة واضحة بين مقياس شدة الدعم ومقاييس الكفاءة 
الشخصية إال أنها ال تقيس نفس التراكيب، ذلك أن مقياس شدة الدعم يقيس أشياء مختلفة 

فعلى الرغم من يمت بمقاييس تقليدية لكفاءة األفراد كمقياس السلوك التكيفي، عن تلك التي قُ 
 يقيم أنشطة تتعلق بتفاعل الشخص مع بيئته، إال أن مقياس السلوك التكيفي يوفر هماأن كلي

 مؤشرات للكفاءات الشخصية والقدرات الشخصية في عالقة مفاهيمية واجتماعية ومهارات
الكاملة في  بينما يوفر مقياس شدة الدعم مؤشرات للدعم الذي يحتاجه الفرد للمشاركة ،عملية

  .أنشطة الحياة اليومية
بــين مجــاالت القســم  إحصــائيةوعلــى الــرغم مــن وجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة ذات داللــة 

إال أن هــذه العالقــة تفاوتــت فــي قوتهــا بــين  ؛األول لمقيــاس شــدة الــدعم وأبعــاد الســلوك التكيفــي
بـــين مجـــال  إحصـــائيةتوجـــد عالقـــة عكســـية ذات داللـــة  ,فعلـــى ســـبيل المثـــال .تلـــك المجـــاالت

أبعـــاد الســـلوك التكيفـــي فيمـــا عـــدا بعـــد األرقـــام والوقـــت، إال أن أقـــوى عالقـــة المعيشـــة المنزليـــة و 
ذلـك مـن خـالل وجـود  فسـرئف االسـتقاللية والنمـو الجسـمي، ويُ ي الوظـاعـدَ ارتباطية كانت مع بُ 

الوظـــائف االســـتقاللية كاســـتخدام  دعـــتشـــابه فـــي بعـــض البنـــود بـــين مجـــال المعيشـــة المنزليـــة وبُ 
تـداء المالبـس وغسـل المالبـس واالسـتحمام والصـحة الشخصـية، كمـا الحمام وتنـاول الطعـام وار 

الذهنيــة البســيطة هــم مــن ذوي األداء التكيفــي  اإلعاقــةأن معظــم األشــخاص البــالغين مــن ذوي 
كلمــــا كــــان أداء األشــــخاص  إنــــه العــــالي فــــي هــــذه الوظــــائف االســــتقاللية، وعليــــه يمكــــن القــــول

. فــي هــذه الوظــائف االســتقاللية أفضــل قلــت احتياجــاتهم للــدعم فــي هــذا المجــال ذهنيــاالمعـاقين 
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالنمو الجســـمي فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود تشـــابه بـــين بنـــوده وبـــين مجـــال 
القوي يمكن تفسـيره مـن خـالل أن معظـم بنـود بعـد النمـو  االرتباطإال أن هذا  ؛المعيشة المنزلية

ورية ألداء األنشــطة التابعــة لمجــال المعيشــة المنزليــة كاســتخدام الجســمي تشــكل متطلبــات ضــر 
عـــــداد وتنـــــاول الطعـــــام وتـــــدبير المنـــــزل وتنظيفـــــه، وارتـــــداء المالبـــــس والعنايـــــة بهـــــا، إ الحمـــــام و 

واالســـتحمام وتشـــغيل األجهـــزة المنزليـــة، حيـــث أن عـــدم وجـــود صـــعوبات فـــي الســـمع والبصـــر، 
ف يـــؤدي إلـــى احتياجـــات دعـــم أقـــل فـــي هـــذا وتــوازن الجســـم والمشـــي، واســـتعمال األطـــراف ســـو 

لهــا وهــو المحــك الثالــث  اً وفقــتــم اختيــار العينــة  حكــات التــيأحــد المَ  المجــال، وهــذا يؤكــد تحقــق
. الذهنيــة البســيطة اإلعاقــةعــدم وجــود إعاقــات أخــرى لــدى التلميــذات غيــر  والــذي يــنص علــى

بــين مجــال  إحصــائيةاللــة إلــى عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات د اً النتــائج أيضــ أشــارتكــذلك 
يتفـق مـع نتـائج دراسـة د األرقـام والوقـت، وهـذا ْعـبُ  فـي فيمـا عـدا العمل وبين أبعـاد السـلوك التكي

 Harries, Guscia, Kirby, Nettelbeck & Taplin) وتـابلن ونتلبسـك وكيربـي وغوسـيا هـاريس

العـــاملي للمقـــاييس أضـــعف ارتباطـــات متبادلـــة أظهرهـــا التحليـــل والتـــي أشـــارت إلـــى أن  (2005,
، كمــا أكــدت علــى ذلــك الفرعيــة للســلوك التكيفــي ومقيــاس شــدة الــدعم ارتبطــت مــع مجــال العمــل

والتـي أشـارت  )Brown, Kuntz, Bielska, & Elliot,2009( وٕاليوت وبيلسكا دراسة براون وكنتز
بين مقياس شـدة الـدعم والسـلوك التكيفـي كـان ذا قيمـة متقاربـة بشـدة فيمـا عـدا  االرتباطإلى أن 

الضـــعيف بـــين  االرتبـــاط يرجـــع أن حيـــث مـــن المحتمـــلاألنشـــطة االجتماعيـــة، ي العمـــل و مجـــالَ 
تقـدير تلـك االحتياجـات والـذي  طريقـة إلـى ك التكيفـياحتياجات الـدعم فـي مجـال العمـل والسـلو 

لمـــات، ممـــا أدى إلـــى صـــعوبة الحصـــول علـــى تقـــدير دقيـــق لتلـــك بـــل المعمـــن قِ  اً كـــان افتراضـــي
  .  االحتياجات وٕانما على أفضل تقدير لها

بين القسمين الثاني  إحصائيةكذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
من مقياس شدة الدعم وبين أبعاد السلوك التكيفي فيما عدا بعد األرقام ) التكميليين(والثالث 

واحتياجات الدعم الطبية من القسم ) أنشطة الحماية والدفاع(والوقت، وذلك مع القسم الثاني 
لى عدم وجود عالقة الثالث، وفيما يتعلق باحتياجات الدعم السلوكية فقد أشارت النتائج إ

ي الوظائف بينها وبين أبعاد السلوك التكيفي فيما عدا بعدَ  إحصائيةارتباطية ذات داللة 
 وترى الباحثة أنه من المحتمل أن يرجع ذلك إلى عدم وجود االستقاللية والنمو الجسمي،

ل من خاصة وأنه تم استخدام الجزء األو  ؛تشابه بين كال القسمين وأبعاد السلوك التكيفي
مقياس السلوك التكيفي الذي يقيس المهارات التكيفية لدى الشخص، في حين أن الجزء الثاني 
يقيس المهارات غير التكيفية لدى الشخص والتي قد تتشابه مع احتياجات الدعم السلوكية، 
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أضف إلى ذلك أن احتياجات الدعم الطبية تركز على الجانب الطبي في حين يفتقر مقياس 
  .تكيفي لمثل هذا الجانبالسلوك ال

تختلف قوة العالقة بين مجاالت  هل :السؤال البحثي الثاني ونصه نولإلجابة ع    
لمتغير  اً وفقالذهنية  اإلعاقةاحتياجات الدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى التلميذات ذوات 

يرسون، لمعرفة مدى قوة العالقة بين مجاالت احتياجات پ االرتباطالدمج؟، تم استخدام معامل 
الذهنية المدمجات وغير  اإلعاقةالدعم وأبعاد السلوك التكيفي لدى التلميذات ذوات 

  .على التوالي) ٥(و ) ٤(كما هو موضح بالجدولين رقم  ,المدمجات
بعض وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين 

مجاالت القسم األول من مقياس شدة الدعم وبين بعض أبعاد السلوك التكيفي عند التلميذات 
المدمجات وغير المدمجات، إال أن هذه العالقة تفاوتت في قوتها بين كلتا المجموعتين، فعلى 

بين مجال المعيشة المنزلية وبعض  اً سبيل المثال نجد أن كلتا المجموعتين أظهرت ارتباط
أبعاد السلوك التكيفي، إال أن هذا االرتباط كان أقوى عند التلميذات غير المدمجات خاصة 

الوظائف االستقاللية، النمو الجسمي، النشاط المنزلي، النشاط قبل : في األبعاد التالية
لى أن برامج الدمج تشترط المهني والتطبيع االجتماعي، ومن المحتمل أن يرجع ذلك إ/المهني

توافر القدر المناسب من مهارات الوظائف االستقاللية والمهارات الحركية واالجتماعية 
، وعليه يكون القصور في هذه المهارات التكيفية عند المدمجات أقل من )٢٠٠٩العوضي،(

  .غير المدمجات؛ مما يتحتم عليه احتياجات دعم أكثر لغير المدمجات
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  )٤(جدول 
  غير المدمجات بين مجاالت شدة الدعم وأبعاد السلوك التكيفي للطالبات االرتباطمصفوفة معامالت 

احتياجات  مجاالت
  الدعم

  مجاالت السلوك التكيفي
  ٠,٠١دال عند مستوى **            ٠,٠٥دال عند مستوى * 

الوظائف 
  ستقالليةاال

النمو 
  الجسمي

النشاط 
  قتصادياال

النمو 
  اللغوي

األرقام 
  والوقت

النشاط 
  المنزلي

النشاط قبل
/ المهني
 المهني

التوجيه 
  الذاتي

تحمل 
  المسؤولية

التطبيع 
  جتماعياال

 *512.- 346.- 337.- **583.- *503.- 051.- 129.- 357.- **785.- **768.-  المعيشة المنزلية

 *493.- **681.- **685.- **603.- **672.- *549.- 256.- **654.- 406.- *491.-  الحياة المجتمعية

 140.- 341.- 227.- 023.- 011.- 423.- 057.- 244.- 067. 052.  التدريب والتعليم

 053.- 243.- 084.- 037.- 315.- 206.- 086. 194.- 232. 003.-  أنشطة العمل

 383.- **573.- *468.- *518.- 389.- 417.- 423.- **562.- *549.- *514.-  أنشطة الصحة والسالمة

 310.- *557.- 433.- 154.- 228.- 258.- 031.- 430.- 141.- 201.-  األنشطة االجتماعية

 095.- 187.- 095.- 006.- 187.- 262.- 212.- 123.- 222. 073.  الحماية والدفاع

 235.- 122.- 141.- 396.- 309.- 182. 049. 190.- **735.- **568.-  احتياجات الدعم الطبية

احتياجات الدعم
 193.- 115.- 043.- 365.- 158.- 088. 054. 295.- *483.- *556.- السلوكية
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

   )5(جدول 
  المدمجات بين مجاالت شدة الدعم وأبعاد السلوك التكيفي للطالبات االرتباطمصفوفة معامالت 

  مجاالت
  احتياجات الدعم

  التكيفيمجاالت السلوك 
  ٠,٠١دال عند مستوى **            ٠,٠٥دال عند مستوى * 

الوظائف 
  ستقالليةاال

النمو 
  الجسمي

النشاط 
 قتصادياال

النمو 
  اللغوي

األرقام 
  والوقت

النشاط 
  المنزلي

النشاط قبل 
/ المهني
  المهني

التوجيه 
  الذاتي

تحمل 
  المسؤولية

التطبيع 
  جتماعياال

 *416.- *447.- 311.- 154.- 313.- *437.- **527.- 218.- **470.- **608.- المعيشة المنزلية

 351.- **540.- 316.- *373.- *421.- **477.- *425.- 331.- 224.- **542.- الحياة المجتمعية

 248.- 323.- 068.- 164.- 235.- **591.- 245.- *448.- 186.- 299.- التدريب والتعليم

 282.- 255.- 097.- 160.- 177.- **618.- 278.- 280.- 160.- 228.- أنشطة العمل

 *374.- 330.- 028.- 138.- 124.- **469.- 309.- 197.- 291.- 339.- أنشطة الصحة والسالمة

 *427.- *405.- 170.- 128.- 208.- *458.- **482.- 259.- 285.- *395.- األنشطة االجتماعية

 119.- 095.- 195. 052.- 034.- 299.- 015.- 097.- 093.- 087.- الحماية والدفاع

 162.- 270.- 133.- 271.- 169.- *419.- 066.- 172.- 058. 195.- احتياجات الدعم الطبية

 259.- *398.- 213.- 167.- 036. 202.- 312.- 271.- *369.- 117.- احتياجات الدعم السلوكية
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

بـين مجـال الحيـاة  إحصـائيةكما أظهرت النتائج وجـود عالقـة ارتباطيـة سـالبة ذات داللـة 
ا المجمـوعتين، إال أن هـذه العالقـة بشـكل تالمجتمعية وبين بعض أبعاد السلوك التكيفي عند كل

قتصـادي، النشاط اال: عام كانت أقوى عند التلميذات غير المدمجات خاصة في األبعاد التالية
المهني، التوجيه الذاتي، تحمل المسـؤولية /والوقت، النشاط المنزلي، النشاط قبل المهنياألرقام 

ذلــــك بــــالرجوع إلــــى تعريــــف الــــدمج والــــذي يشــــير إلــــى أن دمــــج  فســــر، ويُ والتطبيــــع االجتمــــاعي
أفضل للتفاعل األكاديمي واالجتماعي، كمـا أشـارت  اً يوفر لهم فرص ذهنيااألشخاص المعاقين 

والتــي حــددت الفــرص التعليميــة وأســاليب ) Collacott & Anncooper,1997( إلــى ذلــك دراســة
المعيشة والخبرات الحياتية كعوامل تؤثر على السلوك التكيفي ويجـب أخـذها فـي االعتبـار، لـذا 
فإنه من المحتمل أن يكون القصور في هذه المهارات التكيفية في كل من بعد األرقام والوقت، 

، المهنـــي، وتحمـــل المســـؤولية، والنشـــاط االقتصـــادي/ط قبـــل المهنـــيوالنشـــاط المنزلـــي، والنشـــا
والتطبيـع االجتمــاعي عنـد التلميـذات المـدمجات أقــل مـن مسـتوى القصـور عنــد والتوجيـه الـذاتي 

التلميذات غير المدمجات، مما قد يتحتم عليه احتياجات دعم أكثر لغير المدمجات فـي مجـال 
  .    الحياة المجتمعية

بين مجال  إحصائيةكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 
ا تالتدريب والتعليم ومجال العمل من مقياس شدة الدعم وبين أبعاد السلوك التكيفي عند كل

عد األرقام عد النشاط االقتصادي مع مجال التدريب والتعليم، وبُ المجموعتين، فيما عدا بُ 
عند  االرتباطوجود هذا  فسر، ويُ مجالين وذلك عند التلميذات المدمجاتوالوقت مع كال ال

أكثر للتفاعل األكاديمي، مما يسمح  اً التلميذات المدمجات من خالل أن بيئة الدمج تتيح فرص
 (Payne & Patlon, 1981)ذلكى أوسع كما أشار إلى في مدً بقياس المهارات التكيفية وتقديرها 

كما هو الحال في معاهد التربية الفكرية، ومن هنا نجد أن للمهارات على عكس بيئة العزل 
باحتياجات الدعم  اً التكيفية لدى المدمجات في بعد األرقام والوقت والنشاط االقتصادي ارتباط

  .في كل من مجال التدريب والتعليم ومجال العمل
ـــائج و  ،أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمجـــال أنشـــطة الصـــحة والســـالمة جـــود عالقـــة فقـــد أظهـــرت النت

مـــع كـــل مـــن الوظـــائف االســـتقاللية، والنمـــو الجســـمي،  إحصـــائيةارتباطيـــة ســـالبة ذات داللـــة 
المهنــي، والتوجيــه الــذاتي وتحمــل المســؤولية وذلــك /والنشــاط االقتصــادي، والنشــاط قبــل المهنــي

عند التلميذات غير المدمجات، أما عند التلميذات المدمجات فقد أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة 
ي األرقام والوقت والتطبيـع االجتمـاعي، ممـا يشـير مع بعدَ  إحصائيةرتباطية سالبة ذات داللة ا

إلـــى أن العالقـــة بـــين احتياجـــات الـــدعم فـــي مجـــال الصـــحة والســـالمة والســـلوك التكيفـــي عنـــد 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

ذلك إلى أن فلسفة الدمج  ، وقد يرجع التلميذات غير المدمجات أقوى من التلميذات المدمجات
ن إ، حيــث ذهنيــاتركــز فــي األســاس علــى تحســين البيئــة التربويــة والتعليميــة للتالميــذ المعــاقين 

يحتاج إلى التدريب على أبعاد السلوك التكيفـي المناسـبة لتفاعلـه مـع غيـره  ذهنياالتلميذ المعاق 
حيث يحظى بأعلى حد ممكـن  موه المختلفة، مما يؤدي إلى اكتسابه تلك األبعادخالل أطوار نُ 

، وعليـه فإنـه )٢٠٠٩العوضـي،(من النضج والتعلم والتكيف السلوكي واالجتماعي واالستقاللية 
من المحتمل أن يكون مستوى القصور في هذه األبعاد عند التلميذات المدمجات أقل مـن غيـر 

  .حة والسالمةت في مجال الصمما يتحتم عليه احتياجات دعم أكثر لغير المدمجا ؛المدمجات
بــين مجــال  إحصــائيةكــذلك أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة 

عد تحمل األنشطة االجتماعية وأبعاد السلوك التكيفي عند التلميذات غير المدمجات فيما عدا بُ 
لبة المسؤولية، أما عند التلميـذات المـدمجات فقـد أشـارت النتـائج إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة سـا

كالوظــائف  ,بــين األنشــطة االجتماعيــة وبــين بعــض أبعــاد الســلوك التكيفــي إحصــائيةذات داللـة 
االسـتقاللية والنمـو اللغـوي واألرقـام والوقـت وتحمـل المسـؤولية والتطبيـع االجتمـاعي، ممـا يشــير 

بـين احتياجــات الـدعم فـي مجـال األنشــطة االجتماعيـة وأبعـاد السـلوك التكيفــي  االرتبـاطإلـى أن 
كــــان أقــــوى عنــــد التلميــــذات المــــدمجات، علــــى الــــرغم مــــن أن العالقــــة بــــين مجــــال األنشــــطة 

ومـن المحتمـل  االجتماعية وبعد تحمـل المسـؤولية كانـت أقـوى عنـد التلميـذات غيـر المـدمجات،
عنــد التلميــذات المــدمجات مــن خــالل مــا تتيحــه بيئــة الــدمج مــن  االرتبــاطوجــود هــذا  أن يرجــع

ى أوسـع فـي مـدً تماعي، مما يسمح بقيـاس المهـارات التكيفيـة وتقـديرها فرص أكثر للتفاعل االج
عتبـر وخاصـة وأن مثـل هـذه المهـارات التكيفيـة تُ  ،)Payne & Patlon,(1981 كما أشار إلى ذلـك

كالتفاعــــل والتواصــــل االجتمــــاعي والمشــــاركة فــــي  ,ضــــرورية ألداء هــــذه األنشــــطة االجتماعيــــة
جتماعيــة المناســبة، علــى األعمــال التطوعيــة والترفيهيــة وحتــى اســتخدام العــادات والمهــارات اال

عكس بيئـة العـزل كمـا هـو الحـال فـي معاهـد التربيـة الفكريـة، ومـن هنـا نجـد أن لهـذه المهـارات 
  .في مجال الحياة االجتماعيةباحتياجات الدعم  اً التكيفية لدى المدمجات ارتباط
بين القسم  إحصائيةإلى عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة  اً كما أشارت النتائج أيض

وبين جميع أبعاد  ,الثاني التكميلي من مقياس شدة الدعم المتمثل في أنشطة الحماية والدفاع
السلوك التكيفي عند كل من المدمجات وغير المدمجات، وتفسر الباحثة عدم وجود عالقة 

ا المجموعتين في مجال الحماية والدفاع وأبعاد السلوك التكيفي، تبين احتياجات الدعم عند كل
أثر بوجود الوظيفي يت بالرجوع إلى االفتراض الذي تقوم عليه احتياجات الدعم وهو أن األداء

م بين المقدرة الفردية وبين البيئات أو األوساط التي من المفترض أو من المتوقع اتساق وتواؤ 



______________________________________________ 

128 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

شك أن تناول هذا االتساق ينطوي على فهم األبعاد المتعددة والتي  وال أن يعمل بها الفرد،
  .  (Thompson et al., 2009)تشكل األداء الوظيفي

عند المدمجات  ود قصور في السلوك التكيفي سواءجفإن وجود قصور أو عدم و  ،وعليه
ذلك  ،ال يقتضي بالضرورة وجود احتياجات دعم في مجال الحماية والدفاع أو غير المدمجات

 من خالل اً حدد فقط من خالل السلوك التكيفي وٕانما تحدد أيضتُ  أن احتياجات الدعم ال
والعقلية والسياق الثقافي واالجتماعي مستوى الذكاء، المشاركة االجتماعية، الصحة الجسمية 

)Brown & Percy, 2007.(  
بين القسم الثالث  إحصائيةكذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     

وبين أبعاد  ,التكميلي من مقياس شدة الدعم والمتمثل في احتياجات الدعم الطبية والسلوكية
ي الوظائف االستقاللية والنمو ر المدمجات، فيما عدا بعدَ السلوك التكيفي عند التلميذات غي

، أما عند التلميذات المدمجات فقد أشارت النتائج إلى إحصائيةداللة  ا َذَويْ الجسمي فقد كان
بين القسم الثالث من مقياس شدة الدعم وأبعاد  إحصائيةعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ي النمو األرقام والوقت مع احتياجات الدعم الطبية، وبعدَ عد السلوك التكيفي فيما عدا بُ 
أما فيما يتعلق بالعالقة بين القسم  ؛الجسمي وتحمل المسؤولية مع احتياجات الدعم السلوكية

فقد أشارت النتائج إلى أنها  ,الثالث التكميلي من مقياس شدة الدعم وبين أبعاد السلوك التكيفي
ي الوظائف االستقاللية والنمو عدَ المدمجات وذلك في بُ كانت أقوى عند التلميذات غير 

الجسمي، وحيث أن أداء المهارات التكيفية والتي يقيسها بعد الوظائف االستقاللية يقتضي 
، فإن هذا شخص كما يحددها بعد النمو الجسميعدم وجود قصور في القدرات الحسية لل

عن احتياجات دعم طبية عند د يسفر ي هذه المهارات التكيفية قيشير إلى أن وجود قصور ف
فر القدر المناسب من االتلميذات غير المدمجات، ذلك إلى أن معظم برامج الدمج تشترط تو 

مهارات الوظائف االستقاللية والمهارات الحركية واالجتماعية واللغوية كما أشارت إلى ذلك 
المحتمل أن يرجع ذلك ، أما فيما يتعلق باحتياجات الدعم السلوكية فمن )٢٠٠٩العوضي،(

إلى أن المهارات التكيفية والتي يقيسها بعد الوظائف االستقاللية تحدد مدى استقاللية 
الشخص، وعليه فإن وجود قصور فيها يشير إلى اعتمادية أو قصور في القدرة على تحمل 

  . المسؤولية والذي قد يسبب مشكالت قد تنتج عنها احتياجات دعم سلوكية
بين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  :السؤال البحثي الثالث ونصه نعلإلجابة و 

الذهنية المدمجات وغير المدمجات في مجاالت احتياجات الدعم؟،  اإلعاقةالتلميذات ذوات 
تم التحقق من أن توزيع درجات الطالبات على مقياس شدة الدعم لدى المجموعتين يتبع 
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

حيث  ،(Shapiro – Wilik)ويليك – يروپباستخدام اختبار شاالتوزيع الطبيعي أم ال، وذلك 
ا المجموعتين ال يختلف تعلى مقياس شدة الدعم عند كل تبين أن توزيع درجات الطالبات

للعينات ) ت(على هذا فقد تم استخدام اختبار  بصورة دالة عن التوزيع الطبيعي، وبناءً 
) ٧(و) ٦(، كما يظهر بالجدولين رقم المستقلة لفحص الفرق بين المجموعتين في المقياس

  .على التوالي
  للعينات المستقلة) ت(اختبار )٦( جدول

  شدة الدعم في القسم األول من مقياس لفحص الفرق بين المجموعتين

  المجال
  الطالبات غير المدمجات

 ٢٠=ن
 الطالبات المدمجات

مستوى  قيمة ت٣٠=ن
المتوسط الداللة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 064. 1.90- 11.66 19.27 17.49 11.45  المعيشة المنزلية
 627.  49.- 12.49 26.57 8.53 25.00  الحياة المجتمعية
 020. 2.40-45.8720.13 34.5013.41 التدريب والتعليم

 830. 22.- 17.01 38.27 15.15 37.25  نشطة العملأ
أنشطة الصحة
 362.  92.- 17.45 29.03 14.41 24.70 والسالمة

 093.  1.71- 16.44  24.27 12.76 16.80  األنشطة االجتماعية
 101. 1.67- 80.46 183.27 48.55 149.70  الدرجة الكلية

  للعينات المستقلة لفحص الفرق) ت(اختبار )٧( جدول
  شدة الدعم في القسمين الثاني والثالث من مقياس بين المجموعتين

 
 المجال

 الطالبات غير المدمجات
 ٢٠=ن

 الطالبات المدمجات
 ٣٠=ن

قيمة 
 ت

مستوى 
الداللة 

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

القسم 
 620. 50.- 22.98 38.93 15.03 36.25  الحماية والدفاع  الثاني

  
القسم 
  الثالث

احتياجات الدعم
 019. 2.46- 4.49 2.47 0.82 0.40 الطبية

احتياجات الدعم
 857. 18. 3.81 3.67 5.30 3.90 السلوكية
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

بين المدمجات وغير المدمجات  اً إحصائيلقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة 
في جميع مجاالت احتياجات الدعم التابعة للقسم األول، فيما عدا مجال التدريب والتعليم 

لصالح الطالبات  اً إحصائي التابع للقسم األول من مقياس شدة الدعم فقد كان الفرق داال
حتياجات الدعم تعكس حدود األداء الوظيفي للفرد وعليه ن اهذه النتيجة بأ فسر، وتُ المدمجات

األبعاد التي تحدده، فمستوى الذكاء  في ضوء ذهنيايجب تحليل األداء الوظيفي للفرد المعاق 
جتماعية والصحة الجسمية والعقلية والسياق الثقافي رجة السلوك التكيفي والمشاركة االود

في ضوئها  ذهنيااألداء الوظيفي للفرد المعاق  والبيئي، هي تلك األبعاد التي يجب تحليل
، وبما أن السياق هو أحد (Thompson et al., 2009)لها اً وفقحتياجات الدعم وبالتالي تحديد ا

سياق عوامل بيئة الدمج التي تمكن  تلك األبعاد فإن هذا يشير إلى وجود خلل أو قصور في
أفضل الفرص للتفاعل األكاديمي  من التعلم والحصول على ذهنياالتالميذ المعاقين 

المهام  البيئة المدرسية، أو الصف أوأو واالجتماعي، كوجود قصور في مواد المنهاج نفسها، 
  ).٢٠١٠،عبدات (كما أشار لذلك التقييم  التعليمية أو

بين المدمجات وغير  اً إحصائيكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة 
المدمجات في مجال الحماية والدفاع التابع للقسم الثاني، واحتياجات الدعم السلوكية التابعة 
للقسم الثالث من مقياس شدة الدعم، أما فيما يتعلق باحتياجات الدعم الطبية التابعة للقسم 

بين  إحصائيةالثالث من مقياس شدة الدعم، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
 .المدمجات وغير المدمجات وكان الفرق لصالح الطالبات المدمجات

إلى عدم وجود طبيبة في مدارس الدمج على عكس  ترجع هذه النتيجةأن  ومن المحتمل
، وعليـه مـن المحتمـل وجـود فـرق فـي كيفيـة تقـدير معاهد التربية الفكريـة والتـي يوجـد بهـا طبيبـة

اوى مـــع ـــــتتس اجات الــــــــل هـــذه االحتيـنظـــرة الطبيـــب لمثـــأن  شـــك هـــذه االحتياجـــات الطبيـــة، وال
إلـى أنـه يجـب  (Harris, 2006) راــــد أشـــــولق اعية لهـا،ـــــخصـائية االجتملمة أو اإلــــــرة المعـــــنظ

هم فــي دمــج هــذا الفــرد المعــاق، ودعــم ن يســعنــد تقــدير احتياجــات الــدعم تقــدير كــل مــا يمكنــه أ
الخـــارجي وتشـــجيعه علـــى االســـتقاللية، وكـــذلك تكـــوين عالقـــات مـــع المجتمـــع ارتباطـــه بالعـــالم 

قيمـون مـن حجـم تقـديراتهم بشـكل أفضـل، وعليـه فقـد يزيـد المُ  والنجاح في دراسته وحياته إجماالً 
الحتياجــات الــدعم، وذلــك بغــرض ضــمان حصــول األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى 

 ,Guscia ,Harries Kirby, & Neil)ذلــك دراســةإلــى شــارت الــدعم المالئــم والمطلــوب كمــا أ

2006).  
بين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة : السؤال البحثي الرابع ونصه نلإلجابة ع
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

الذهنية المدمجات وغير المدمجات في أبعاد السلوك التكيفي؟، تم  اإلعاقةالتلميذات ذوات 
التحقق من أن توزيع درجات الطالبات على مقياس السلوك التكيفي لدى المجموعتين يتبع 

حيث تبين  (Shapiro – Willik)ويليك - يروپشا التوزيع الطبيعي أم ال، وذلك باستخدام اختبار
المدمجات على مقياس السلوك التكيفي، يختلف بصورة دالة أن توزيع درجات الطالبات غير 

على هذه النتائج فقد  ، وبناءً ٠,٠٥عن التوزيع الطبيعي حيث كان مستوى الداللة أصغر من 
لفحص الفرق بين المجموعتين في  (Mann-Whitney) تم استخدام اختبار مان ويتني

  .وفيما يلي جدول يبين هذه النتائج, المقياس
  )8(جدول

  (Mann-Whitney)اختبار مان ويتني نتائج 
  السلوك التكيفي في مقياس لفحص داللة الفرق بين المجموعتين 

الطالبات غير  المجال
 ٢٠=نالمدمجات

 الطالبات المدمجات
 ٣٠=ن

إحصائي 
  االختبار

مستوى 
 الداللة

مجموع
 الرتب

متوسط 
  الرتب

مجموع
 الرتب

متوسط
 الرتب

 219. 238.00 23.43 703.00 28.60 572.00 الوظائف االستقاللية

 796. 287.50 25.92 777.50 24.88 497.50 النمو الجسمي

 022. 184.50 21.65 649.50 31.28 625.50 النشاط االقتصادي

 271. 244.50 23.65 709.50 28.28 565.50 النمو اللغوي

 992. 299.50 25.48 764.50 25.53 510.50 األرقام والوقت

 662. 278.00 24.77 743.00 26.60 532.00 النشاط المنزلي
 300. 249.00 23.80 714.00 28.05 561.00 المهني/النشاط قبل المهني

 059. 205.00 22.33 670.00 30.25 605.00 التوجيه الذاتي

 237. 241.00 23.53 706.00 28.45 569.00 تحمل المسؤولية

 462. 263.00 24.27 728.00 27.35 547.00 جتماعيالتطبيع اال

المدمجات  بين الطالبات إحصائيةلقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
وغير المدمجات في أبعاد السلوك التكيفي، فيما عدا بعد النشاط االقتصادي حيث يتضح أن 

دمجات، وكانت ب للطالبات غير المدمجات أكبر من متوسط الرتب للطالبات الممتوسط الرتَ 
وذلك لصالح  ٠,٠٥ عند مستوى داللة أقل من اً إحصائيقيمة الفرق بين المجموعتين دالة 

الطالبات غير المدمجات، مما يشير إلى أن مستوى القصور في بعد النشاط االقتصادي عند 
  .الطالبات المدمجات أعلى من مستوى القصور عند الطالبات غير المدمجات

 الذي أكد على ,الذهنية اإلعاقةتعريف  بالرجوع إلى هذه النتيجة ومن الممكن تفسير
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 )٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية 

ضرورة النظر إلى القصور في األداء الوظيفي الراهن ضمن سياق البيئات المجتمعية النمطية 
خاصة وأن مقاييس السلوك ؛ (Schalock et al., 2010) بالنسبة ألقران الفرد في العمر والثقافة

ن يمر بها المعاقو التكيفي تفتقر إلى األبعاد المرتبطة بالصعوبات في الوظائف اليومية التي 
فإنه من المحتمل أن  لذا ؛، وعليه يجب تفسير السلوك التكيفي ضمن سياق بيئة الفردذهنيا

خلل أو قصور النشاط االقتصادي عند الطالبات المدمجات، إلى وجود  يرجع تدني مستوى
من التعلم والحصول على  ذهنياالطالبات المعاقات  سياق عوامل بيئة الدمج التي تمكن في

كوجود قصور في مواد المنهاج نفسها، أو  أفضل الفرص للتفاعل األكاديمي واالجتماعي،
  ).٢٠١٠(كما أشار لذلك عبدات التقييم  المهام التعليمية أو البيئة المدرسية، أو الصف أو
هل يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم من  :السؤال البحثي الخامس ونصه نإلجابة عل

نسبة الذكاء، أبعاد السلوك التكيفي، عدد أفراد األسرة، ترتيب الطالبة : خالل المتغيرات التالية
درجة (المتعدد باعتبار المتغيرات  االنحداربين أفراد أسرتها، الدمج؟، تم استخدام تحليل 

هي ) عدد أفراد األسرة، ترتيب الطالبة في األسرة، الدمج، أبعاد السلوك التكيفي الذكاء،
المتغيرات المستقلة، ودرجة كل مجال من مجاالت القسم األول من مقياس شدة الدعم هي 

داللة  اكان ذ االنحدارأن نموذج  لالنحدارالمتغير التابع، وأظهرت نتائج تحليل التباين 
  :وتم التوصل للنتائج التالية، ٠,٠٥و  , ٠,٠١قل منأداللة عند مستوى ال إحصائية

ذلـك مـن مجمـوع التبـاين الكلـي و % ٥٩أن نسبة التباين في مجال المعيشـة المنزليـة يفسـر  -١
، حيـــث يمكـــن التنبـــؤ باحتياجـــات الـــدعم فـــي مجـــال ٠,٠١عنـــد مســـتوى الداللـــة أقـــل مـــن 

المعيشــــة المنزليــــة مــــن خــــالل درجــــة التلميــــذات علــــى المتغيــــرات الموضــــحة فــــي معادلــــة 
 )الوظـــائف االســـتقاللية ٠,٩٣٥-( + )الـــدمج ١١,٤٩٧( + )١٠٢,٧٠: (التاليـــة االنحـــدار

  ).النمو اللغوي ٠,٦٧٤( + )النشاط االقتصادي ١,٣١( +
مـن مجمـوع التبـاين الكلـي وذلـك % ٥٠اين فـي مجـال الحيـاة المجتمعيـة يفسـرأن نسبة التبـ -٢

، حيث يمكن التنبؤ باحتياجـات الـدعم فـي مجـال الحيـاة ٠,٠٥عند مستوى الداللة أقل من 
 االنحـــدارمـــن خـــالل درجـــة التلميـــذات علـــى المتغيـــرات الموضـــحة فـــي معادلـــة  المجتمعيـــة

  ).تحمل المسؤولية ٣,٧٥٣-( + )تقالليةالوظائف االس٠,٥٢٩-( + )٥٦,٥٤٧: (التالية
من مجموع التباين الكلي وذلك % ٦٣ أن نسبة التباين في مجال التدريب والتعليم يفسر -٣

، حيث يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال ٠,٠٠١عند مستوى الداللة أقل من 
 االنحدارادلة التدريب والتعليم من خالل درجة التلميذات على المتغيرات الموضحة في مع

 ٤,٦٩٦-( )+النشاط االقتصادي١,٨٠٧- ( + )الدمج١١,٥١٥( + )٦٤,٦٥٢: (التالية
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  .)تحمل المسؤولية ٥,١١- ( + )التوجيه الذاتي ٢,٠٧٧( + )األرقام والوقت
ـــاين فـــي مجـــال العمـــل يفســـر -٤ ـــد % ٤٩ أن نســـبة التب ـــاين الكلـــي وذلـــك عن مـــن مجمـــوع التب

، حيث يمكـن التنبـؤ باحتياجـات الـدعم فـي مجـال العمـل مـن ٠,٠٥مستوى الداللة أقل من 
 + )٥٦,٩٠:(التاليـة االنحـدارخالل درجة التلميذات على المتغيرات الموضحة في معادلة 

  ). مسؤوليةالتحمل  ٤,٣١٧-+( )التوجيه الذاتي ١,٨٩٧( + )األرقام والوقت ٣,٣٥١-(
الكلـي وذلـك  مـن مجمـوع التبـاين% ٥٣أن نسبة التباين فـي مجـال الصـحة والسـالمة يفسـر -٥

، حيـــث يمكـــن التنبـــؤ باحتياجـــات الـــدعم فـــي مجـــال ٠,٠١عنـــد مســـتوى الداللـــة أقـــل مـــن 
الصــــحة والســــالمة مــــن خــــالل درجــــة التلميــــذات علــــى المتغيــــرات الموضــــحة فــــي معادلــــة 

 )+النشــاط المنزلــي ١,٤٥٩( + )األرقــام والوقــت ٢,٧٣-( + )١٣٢,٤٣(:التاليــة االنحــدار
  ).تحمل المسؤولية ٤,٣٧-( + )التوجيه الذاتي ١,٩٢٥(

من مجموع التباين الكلي % ٥٠أن نسبة التباين في مجال األنشطة االجتماعية يفسر  -٦
، حيث يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال ٠,٠٥وذلك عند مستوى الداللة أقل من 

نشطة االجتماعية من خالل درجة التلميذات على المتغيرات الموضحة في معادلة األ
  ).تحمل المسؤولية ٤,٩٨٤-( + )٣٤,٠٢: (التالية االنحدار

أنه يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال  لالنحدارويتضح من المعادالت السابقة 
الدمج، الوظائف االستقاللية، النشاط : المعيشة المنزلية من خالل المتغيرات التالية

االقتصادي والنمو اللغوي، إال أن أقوى هذه المتغيرات في التنبؤ باحتياجات الدعم في هذا 
يرجع إلى أن معظم المهارات  أن الستقاللية، ومن المحتملالمجال تتمثل في الوظائف ا

عتبر ضرورية ألداء األنشطة التابعة لمجال عد الوظائف االستقاللية تُ التكيفية التي يقيسها بُ 
المعيشة المنزلية، خاصة وأنه يوجد تشابه في بعض البنود بين مجال المعيشة المنزلية وبين 

تداء المالبس وغسل المالبس بعد الوظائف االستقاللية، كاستخدام الحمام وتناول الطعام وار 
واالستحمام، وبما أن مقياس السلوك التكيفي يحدد مستوى أداء الفرد في تلك الوظائف 

للتنبؤ باحتياجات الدعم في هذا  اً قوي اً وجود قصور فيها يمكن اعتباره مؤشر  االستقاللية، فإن
  .المجال

الدعم في مجال الحياة كما يتضح من المعادالت السابقة أنه يمكن التنبؤ باحتياجات 
الوظائف االستقاللية وتحمل المسؤولية، إال أن أقوى : المجتمعية من خالل المتغيرات التالية

، عد تحمل المسؤوليةهذه المتغيرات في التنبؤ باحتياجات الدعم في هذا المجال تتمثل في بُ 
المشاركة في أن أداء أنشطة مجتمعية كاستخدام وسائل المواصالت، والتسوق، و  شك وال
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من المسؤولية،  اً أنشطة تطوعية أو ترفيهية، أو حتى زيارة األصدقاء وأفراد األسرة تتطلب قدر 
بالشفقة عليهم والرثاء لحالهم وٕابداء  ذهنيااألشخاص المعاقين  اً يقابل أحيان ن المجتمعإوحيث 

من  بأنفسهم فيتهربونضعف من شخصيتهم ومن ثقتهم يُ قد العطف والحماية الزائدة لهم؛ مما 
 القذافي،( المسؤولية، مع الميل لالعتماد على اآلخرين وفقدان الشعور باالستقاللية تحمل
للتنبؤ  اقوي اً عد تحمل المسؤولية يمكن اعتباره مؤشر وجود قصور في بُ  وعليه فإن، )٢٠٠١

أهمية في أداء األنشطة التابعة  وأنه ذخاصة و ؛ مجال الحياة المجتمعية فيباحتياجات الدعم 
  .لهذا المجال
أنه يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال  لالنحدارتشير المعادالت السابقة  اً أيض

الدمج، النشاط االقتصادي، األرقام والوقت، : التدريب والتعليم من خالل المتغيرات التالية
التوجيه الذاتي وتحمل المسؤولية، إال أن أقوى هذه المتغيرات في التنبؤ باحتياجات الدعم في 

أن وجود قصور في مستوى أداء الفرد على  هذا المجال تتمثل في بعد األرقام والوقت، ذلك
سبوع هذا البعد سوف يترتب عليه احتياجات دعم في هذا المجال، فمعرفة األرقام وأيام األ

 جراء العمليات الحسابية، هي متطلبات أولية ألداء أي نشاط تعليمي أو تدريبي،إ والوقت و 
للتنبؤ باحتياجات  اقوي اً وجود قصور في بعد األرقام والوقت يمكن اعتباره مؤشر  وعليه فإن

  .الدعم لهذا المجال
أنه يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال  لالنحداركذلك تشير المعادالت السابقة 

وفي  األرقام والوقت، التوجيه الذاتي وتحمل المسؤولية،: لعمل من خالل المتغيرات التاليةا
األرقام والوقت، النشاط المنزلي، : مجال أنشطة الصحة والسالمة من خالل المتغيرات التالية

إال أن أقوى هذه المتغيرات في التنبؤ باحتياجات الدعم في  ؛التوجيه الذاتي وتحمل المسؤولية
برة كال المجالين تتمثل في التوجيه الذاتي، وقد يرجع ذلك إلى أن وجود صفات كالمبادرة والمثا

بعمل، وتنفيذ  لاللتحاقعتبر ضرورية واستغالل أوقات الفراغ؛ تُ ) المداومة(والسلبية واالنتباه 
للتفاعل مع الزمالء والمشرفين، هذا فيما  اً مهامه بدرجه مقبولة من السرعة واإلتقان، وأيض

نشطة أفال شك أن أداء  ,أما فيما يتعلق بمجال أنشطة الصحة والسالمة .يتعلق بمجال العمل
كتناول الدواء، وتجنب مخاطر الصحة والسالمة، ومعرفة كيفية الحصول على خدمات 
الطوارئ، والمحافظة على الصحة البدنية والنفسية، يتطلب معرفة باألرقام واألوقات وقدرة 
على تحمل المسؤولية، إال أن بعد التوجيه الذاتي الذي يتمثل في صفات المبادرة والمثابرة 

من  اً انتباه يتطلب أوالً  و األكثر أهمية عند أداء هذه األنشطة، فتناول الدواء مثالً واالنتباه ه
بإمكانية التنبؤ باحتياجات الدعم في  وقتها، أما فيما يتعلقالشخص لمعرفة كمية الجرعة و 
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مجال الصحة والسالمة من خالل بعد النشاط المنزلي، فقد يرجع ذلك إلى أن معظم األنشطة 
أولهما تجنب مخاطر الصحة  ،لمجال الصحة والسالمة تركز على جانبين أساسينالتابعة 

والسالمة، وثانيهما معرفة كيفية التعامل مع تلك المخاطر في حال حدوثها، وبما أن بعد 
النشاط المنزلي يشتمل على بعض األنشطة التي تتطلب االستخدام الصحيح واآلمن لبعض 

يمكن من  اً عتبر مؤشر ي أي قصور في تلك األنشطة سوف يُ نه بالتالإاألدوات واألجهزة، ف
  .  خالله التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال الصحة والسالمة

أنه يمكن التنبؤ باحتياجات الدعم في  لالنحداركذلك يتضح من المعادالت السابقة 
عية مجال األنشطة االجتماعية من خالل بعد تحمل المسؤولية، ذلك أن أداء أنشطة اجتما

، وتكوين صداقات والمحافظة عليها، واستخدام وخارجها  ماعي داخل األسرةتكالتفاعل االج
من المسؤولية، تتمثل في الثقة بقدرة  اً يتطلب قدر  - المهارات االجتماعية المناسبة لذلك

قدرته على التحكم في انفعاالته وتصرفاته،  اً الشخص على أداء األعمال الموكلة إليه، وأيض
وجود قصور في بعد تحمل المسؤولية  طلب المساعدة من اآلخرين وتقبلها، وعليه فإن وكذلك

  .يمكن من خالله التنبؤ باحتياجات الدعم في هذا المجال اً يعتبر مؤشر 
 باحتياجات الدعم هو تكرره في للتنبؤعد تحمل المسؤولية كمؤشر الحظ على بُ ومما يُ 

فيما عدا مجال المعيشة المنزلية، مما يشير  الدعمجميع مجاالت القسم األول من مقياس شدة 
ذا أهمية في التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال الحياة  اً مؤشر  عتبرن هذا البعد يمكن أن يُ أإلى 

المجتمعية ومجال التدريب والتعليم ومجال العمل ومجال الصحة والسالمة ومجال األنشطة 
  .االجتماعية

كانية التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال المعيشة المنزلية مإومما تجدر اإلشارة إليه هو 
التابع للقسم األول من مقياس شدة الدعم من خالل بعد النمو اللغوي، وتفسر الباحثة ذلك من 

أشار ذلك إلى  ذهنيانه كلما زاد القصور في النمو اللغوي عند األشخاص المعاقين أخالل 
تياجات الدعم في مجال المعيشة المنزلية خاصة وأن خلل في عملية التواصل، وعليه تزداد اح

أنشطة هذا المجال تتم معظمها داخل المنزل والذي قد يفتقر إلى التواصل الفعال بين 
وأسرته في المواقف االجتماعية، مما يؤدي إلى وجود مشكالت في  ذهنياعاق الشخص المُ 

نبؤ باحتياجات الدعم في مجال الت أداء األنشطة التابعة لهذا المجال، وعليه فإنه يمكن
  .المعيشة المنزلية من خالل بعد النشاط اللغوي

مكانية التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال المعيشة المنزلية إكذلك أشارت النتائج إلى 
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ومجال التدريب والتعليم التابعين للقسم األول من مقياس شدة الدعم من خالل بعد النشاط 
يتركز ي قتصادالنشاط اال معظم مهارات بعد ة ذلك من خالل أن، وتفسر الباحثاالقتصادي

على قياس قدرة الفرد على إدارة شؤونه المالية، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع النقود، 
وتنظيم الفرد لميزانيته والمصاريف اليومية، ومهارات التسوق والشراء من األسواق والمحالت، 

شك أن أداء الفرد لمثل هذه المهارات يرتبط بما لديه من مهارات أكاديمية وشخصية  وال
حل المشكالت والقدرة على التعلم والتدريب كما يظهر  استراتيچياتكاتخاذ قرارات واستخدام 
 اً وبالتالي يمكن اعتبار القصور في بعد النشاط االقتصادي مؤشر  ؛في مجال التدريب والتعليم

 إلمكانيةله التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال التدريب والتعليم، أما بالنسبة يمكن من خال
ن التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال المعيشة المنزلية من خالل بعد النشاط االقتصادي فم

هما يركز على مدى االستقاللية الشخصية عند الشخص المحتمل أن يرجع ذلك إلى أن كلي
  .  ذهنياالمعاق 

مكانية التنبؤ باحتياجات الدعم في مجال المعيشة المنزلية إت النتائج إلى كذلك أشار 
مقياس شدة الدعم من خالل الدمج، ومجال التدريب والتعليم التابعين للقسم األول من 

فاستخدام الحمام وتناول الطعام وارتداء المالبس والعناية بالنظافة الشخصية من أهم األنشطة 
لاللتحاق بها، األمر الذي ال  ذهنياالتي تشترط برامج الدمج توافرها لدى الشخص المعاق 

تشترطه برامج العزل كمعاهد التربية الفكرية، وعليه فإنه من المحتمل أال يشير الدمج إلى 
في حين أن برامج العزل كمعاهد التربية الفكرية هي باألحرى  ،ياجات دعم في هذا المجالاحت

التنبؤ باحتياجات  بإمكانيةالتي ستشير إلى احتياجات الدعم في هذا المجال، أما فيما يتعلق 
الدعم بمجال التدريب والتعليم من خالل الدمج، فمن المحتمل أن يرجع ذلك إلى وجود قصور 

من التعلم والحصول على  ذهنياعوامل بيئة الدمج التي تمكن التالميذ المعاقين  سياق في
أفضل الفرص للتفاعل األكاديمي واالجتماعي، كوجود قصور في مواد المنهاج نفسها، أو 

  ).٢٠١٠(كما أشار لذلك عبدات التقييم  المهام التعليمية أو البيئة المدرسية، أو الصف أو
ة المتغيرات كنسبة الذكاء، عدد أفراد األسرة، ترتيب الطالبة بين أما فيما يتعلق ببقيو 

المهني، التابعين لمقياس /بعد النشاط قبل المهني، وكل من بعد النمو الجسمي و أفراد أسرتها
في التنبؤ باحتياجات الدعم  اً إحصائيالسلوك التكيفي، فقد أشارت النتائج إلى أنها غير دالة 

في المجاالت التابعة للقسم األول من مقياس شدة الدعم، ومن المحتمل أن يرجع ذلك إلى 
من % ٦٦أفراد، كما أن ) ١٠- ٦(من أفراد العينة يتراوح عدد أفراد أسرتهم من % ٧٨كون 
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في نفس المدى  أفراد العينة لهم نفس الترتيب األسري، أي أن النسبة األكبر من العينة تقع
باحتياجات الدعم  التنبؤمما يؤدي إلى صعوبة  ؛وغير واضح اً وعليه فإن التباين يكون ضعيف

من خالل عدد أفراد األسرة وترتيب الطالبة بين أفراد أسرتها، كما أنه على الرغم من اختالف 
داللة  يكن ذاذكاء لم نسبة الذكاء بين أفراد العينة إال أن النتائج أشارت إلى أن متغير ال

في التنبؤ باحتياجات الدعم، ومن المحتمل أن يرجع ذلك إلى أنه على الرغم من  إحصائية
ب واختالفها بين أفراد العينة، إال أنها في مجملها تشكل فئة واحدة متجانسة في تنوع هذه النسَ 

فراد الفئة الذهنية البسيطة، وعلى الرغم من وجود تباين بين أ اإلعاقةخصائصها هي فئة ذوي 
باحتياجات الدعم  للتنبؤ وغير كافٍ  اً الواحدة إال أنه من المحتمل أن يكون هذا التباين محدود

من خالل نسبة الذكاء، أما فيما يتعلق ببعد النمو الجسمي التابع لمقياس السلوك التكيفي فإن 
عينة لديهم مثل والبصر والحركة وجميع أفراد ال عهذا البعد يقيس القدرة المالحظة على السم

لها هو عدم وجود  اً وفقهذه القدرة، أضف إلى ذلك أن أحد المحكات التي تم اختيار العينة 
المهني التابع / عد النشاط قبل المهني ، أما فيما يتعلق ببُ الذهنية  اإلعاقةإعاقات أخرى غير 

في  إحصائيةلمقياس السلوك التكيفي، فقد أشارت النتائج أن هذا المتغير لم يكن ذا داللة 
التنبؤ باحتياجات الدعم، وقد يكون السبب في ذلك هو تقدير أداء التلميذات على هذا البعد 

  . في بيئة تعليمية تفتقر ألنشطة عملية أو مهنية بسيطة
والعمل على  اً فإنه ينبغي إعادة النظر في برامج الدمج المعمول بها حالي ،وعلى هذا

لذا يجب التركيز  ؛تقييمها، إذ يتضح من نتائج الدراسة الحالية وجود قصور في بيئة الدمج
م إجراء التعديالت التي تمكن التالميذ ن الضعف والقصور فيها ومن ثَ اطِ وَ مَ  على تحديد

من التعلم والحصول على أفضل الفرص للتفاعل األكاديمي واالجتماعي، وقد  ذهنياالمعاقين 
مواد المنهاج نفسها، الصف والبيئة المدرسية، والمهام التعليمية، : تشمل هذه التعديالت

والمعلمات، كما ينبغي كذلك االهتمام بالجانب المهني ومجال العمل عند التلميذات ذوات 
سنة، وذلك من خالل إضافة  ١٩ إلى ١٦ألعمار الزمنية من الذهنية خاصة في ا اإلعاقة

 .طبيعة عملية بحيث يتيح للتلميذة فيما بعد مزاولة مهنة أو حرفة بسيطة يمقرر دراسي ذ

عداد إفإنه ينبغي عدم االعتماد على نتائج مقياس السلوك التكيفي وحدها عند  ،اً وختام
التي يتم الحصول عليها من مقياس السلوك ط التربوية الفردية، ذلك أن المعلومات طَ الخُ 

وبالتالي فإن  ؛في ضوئها ذهنيالتحليل األداء الوظيفي للشخص المعاق  ةالتكيفي غير كافي
استخدام مقياس شدة الدعم إلى جانب مقياس السلوك التكيفي سوف يتيح لنا الحصول على 

    .اً وتنوع معلومات أكثر دقةً 
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