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مــقــــــــــاالت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

- عن قانون الطفل في سلطنة عمان
أ. محمــد عبــده الزغيــر
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ملخص عن 

قانون الطفل في سلطنة عمان
_____________________________________________________

إعداد : أ. محمد عبده الزغير1

ــا للمرســوم الســلطاني رقــم ) 22 / 2014(.  صــدر قانــون الطفــل فــي 19 مايــو 2014، وفق
ويأتــي صــدور هــذا القانــون اســتكمااًل لسلســلة مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي اختذتهــا الســلطنة 
للنهــوض بأوضــاع الطفــل، وملتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي انضمــت إليها عمــان في 

9 ديســمبر م1996 مبوجــب املرســوم الســلطاني رقــم )54/ 96(.
وقــد انطلقــت فكــرة إعــداد قانــون الطفــل فــي إطــار مناقشــات اللجنــة الوطنية لشــئون األســرة. 
وبنــاًء علــى التوصيــة الصــادرة عــن اجتماعهــا األول فــي مايــو 2007، بدأ العمــل إلعــداد القانون 
بهــدف دمــج مبــادئ وأحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الوطنــي، ومت تشــكيل فريق عمل 
إلعــداد مشــروع قانــون الطفــل، ضــمَّ فــي عضويتــه ممثلــن عــن اجلهــات ذات العالقــة . وبــدأت 
اجلهــود بعقــد حلقــة حواريــة للمختصــن والعاملــن فــي مجــال الطفولــة فــي نوفمبــر 2007، مت 
خاللهــا االطــالع علــى التشــريعات القانونيــة ذات الصلــة بالطفــل، مــع حتديــد أهم املشــكالت التي 

تواجــه الطفــل متهيــدًا إلعــداد مســودة قانــون الطفــل .
ــى أثــر ذلــك، مت تشــكيل فريــق عمــل مــن القانونيــن واالختصاصيــن مــن الــوزارات    وعل
ــدت ورشــة عمــل فــي ســبتمبر 2008 ملناقشــة  ــة إلعــداد مشــروع القانــون، بعدهــا عق املختلف

ــة املشــكلة. ــل اللجن مشــروع القانــون الــذي مت إعــداده مــن قب
وفــي مــارس 2010،  جــرى عــرض مســودة القانــون علــى اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة لشــئون 
ــت وزارة  ــم قام ــن ث ــة، وم ــات النهائي ــات واملقترح ــداء املالحظ ــى إب ــاق عل ــرة ، ومت االتف األس
التنميــة االجتماعيــة بإدخــال املالحظــات واملقترحــات املقدمــة مــن الــوزارات واجلهــات األخــرى 
وعرضهــا علــى وزارة الشــئون القانونيــة التــي تولــت مراجعتــه فــي الصيغــة النهائيــة. ومــن ثم مت 

عرضــه علــى مجلــس الــوزراء ومجلســي الشــورى والدولــة لإلقــرار النهائــي.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن دول العالــم ســعت إلــى إصــدار قوانــن خاصــة بالطفــل. 
فعلــى املســتوى العربــي مثــاًل ، صــدرت قوانــن للطفــل فــي كل مــن : تونــس ) 1995 (، ومصــر ) 
1996، 2008 (، واليمن ) 2002 (، وفلســطن ) 2004 (، والســودان ) 2004، 2010 (، والبحرين 
) 2012 (، وهنــاك مســودات قوانــن للطفولــة يجــري إجنازهــا فــي عــدد آخــر مــن الــدول العربية .

1 خبير شئون الطفولة بوزارة التنمية االجتماعية في سلطنة عمان .   
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اســتند قانــون الطفــل فــي عمــان إلــى العديــد مــن األنظمــة والقوانــن والتشــريعات احملليــة 
ــون  ــة ، وعــدد واســع مــن القوانــن، كقان ــة، وفــي األســاس النظــام األساســي للدول ذات الصل
اجلــزاء العمانــي ، وقانــون األحــوال الشــخصية، و قانــون األحــوال املدنيــة، و قانــون مســاءلة 
األحــداث، و قانــون رعايــة وتأهيــل املعاقــن، والالئحــة التنظيميــة لــدور احلضانــة... وغيرهــا 

مــن القوانــن واللوائــح.
ــكام  ــن األح ــول ب ــت الفص ــادة . وتوزع ــاًل و ) 79 ( م ــل ) 13 ( فص ــون الطف ــن  قان ويتضم
العامــة واحلقــوق املدنيــة، والصحيــة،  واالجتماعيــة، والتعليميــة، والثقافيــة، واالقتصاديــة . كمــا 
أخــذت فصــول حمايــة الطفــل حيــزا أكبــر فــي مــواد القانــون، واختــص القانــون حقــوق الطفــل 

املعــاق بفصــل خــاص ضمنــه فيــه حقوقــه فــي احلمايــة والرعايــة والتأهيــل .
ــات  ــن اجله ــد م ــتركة للعدي ــة ومش ــئولية تكاملي ــي مس ــل ه ــوق الطف ــال حق ــع أن أعم    وم
واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة، مبــا فيهــا منظومــة احلكــم الرشــيد، إال أنــه مت إســناد مســئولية 
تطبيــق أحــكام قانــون الطفــل إلــى وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهــي اجلهــة التــي ســتقوم باملتابعة 
مــع الــوزارات واجلهــات األخــرى ذات الشــأن لضمــان حقــوق الطفــل . وســتكون هنــاك الئحــة 
تنفيذيــة لقانــون الطفــل توضــح بعــض اجلوانــب املرتبطــة بالقوانــن واللوائــح التــي صــدرت عــن 

الــوزارات املختلفــة ذات العالقــة بحقــوق الطفــل .
ــل، وهــو »كل  ــف الطف ــل بشــأن تعري ــوق الطف ــة حق ــه اتفاقي ــون مبــا نصــت علي ــزم القان الت
إنســان لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن العمــر بالتقــومي امليــالدي «. كمــا عــرف القانــون عــددًا مــن 
ــه، وهــي : ولــي األمــر، ودار الرعايــة، والرعايــة  ــل وحمايت ــة بشــأن الطف املصطلحــات املتداول
ــة، والطفــل املعــاق، والعنــف، واالســتغالل، واإلســاءة ، ودار الرعايــة املؤقتــة، ومنــدوب  البديل

حمايــة الطفــل.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون أكــد علــى التــزام النصــوص الــواردة فيــه باملعتقــدات الدينية 

والعــرف االجتماعي الســائد .
كمــا جســد قانــون الطفــل املبــادئ األساســية األربعــة التــي اعتمدتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
وأكــد علــى أهميــة كفالتهــا، وهــي : احلقــوق املتمثلــة فــي احلــق فــي احليــاة، والبقــاء ، والنمــو، 
ــر ذلــك مــن األســباب،  ــس ، أو األصــل أو غي ــون ، أو اجلن ــز بســبب الل واحلــق فــي عــدم التميي
واحلــق فــي إيــالء مصاحلــه الفضلــى األولويــة فــي كل القــرارات واإلجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه، 
وحــق الطفــل فــي املشــاركة ، وإبــداء الــرأي ، والتعبيــر فــي إطــار يتفــق وحقــوق الغيــر والنظــام 

العــام واآلداب العامــة.    
وجــاءت مــواده لتفصــل عــددًا مــن األحــكام واملبــادئ فــي كل مجــال مــن مجــاالت حقــوق 
اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق الطفــل بشــكل خــاص، أي احلقــوق املدنيــة واالقتصاديــة 

ــة . ــة والثقافي واالجتماعي
ففــي احلقــوق املدنيــة، أكــد القانــون علــى حــق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم مييــزه ، وبحيــث 
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ال ينطــوي االســم علــى حتقيــر أو مهانــة لكرامــة الطفــل أو يكــون منافيــا للعقائــد الدينيــة. وألــزم 
باإلبــالغ عــن املواليــد داخــل الســلطنة واملواليــد العمانيــن خــارج الســلطنة.

وفــي هــذا اإلطــار، كفــل القانــون حــق الطفــل فــي أن تكــون لــه جنســية منــذ والدتــه، وحقــه 
فــي أن ينســب إلــى والديــه ، والتمتــع برعايتهمــا ، كمــا أكــد القانــون علــى حــق الطفــل فــي التعبير 
عــن رأيــه بــأي وســيلة يختارهــا، وذلــك مبــا ال يتعــارض مــع حقــوق الغيــر أو مسعتهــم أو مــع 

اآلداب العامــة. 
وفــي احلقــوق الصحيــة، كفــل القانــون للطفــل احلق فــي الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجية، 
وأن تكفــل لــه الدولــة التمتــع بأعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الرعاية الصحيــة املجانية. وأشــار 
القانــون إلــى أهميــة إجــراء الكشــف الطبــي علــى الراغبــن فــي الــزواج  قبــل إبــرام عقــد الــزواج  ، 
وذلــك مــن خــالل املؤسســات الصحيــة احلكوميــة  للتحقــق مــن خلوهــم مــن األمــراض الوراثيــة 
ــدات  ــاعدات املول ــدات ومس ــرين واملول ــاء البش ــر األطب ــى غي ــر عل ــة،  وحظ ــة واملزمن واملعدي
والقابــالت، مزاولــة مهنــة التوليــد بــأي صفــة عامــة أو خاصــة، كمــا ألــزم القانــون بــأن تكــون 

للطفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناتهــا فــي املؤسســة الصحيــة املختصــة .
ــات  ــال ، واللقاح ــم باألمص ــي التطعي ــق ف ــل احل ــون للطف ــل القان ــار، كف ــذا اإلط ــي ه   وف
الواقيــة مــن األمــراض املعديــة مجانــا باملؤسســات الصحيــة احلكوميــة ، وحظــر القانــون علــى 
كل شــخص وخاصــة األطبــاء واملمرضــن وولــي األمــر القيــام باملمارســات التقليديــة الضــارة 
بصحــة الطفــل أو الترويــج لهــا أو املســاعدة فيهــا. وألــزم القانــون ولــي األمــر بإجــراء الفحوصات 
الطبيــة الالزمــة للطفــل وإدخالــه املؤسســات الصحيــة احلكوميــة ، أو املرخــص لهــا مــن وزارة 

الصحــة ؛ لتلقــي العــالج ، أو الرعايــة الطبيــة.
أما في احلقوق االجتماعية ، فقد تناول القانون اآلتي :

• حق الطفل في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة .	
• ــخصية 	 ــات ش ــاظ بعالق ــي االحتف ــا ف ــن أحدهم ــه أو ع ــن والدي ــل ع ــل املنفص ــق الطف ح

ــا. ــة معهم ــورة منتظم ــرة بص ــاالت مباش واتص
• حــق الطفــل فــي التربيــة والبقــاء والنمــو فــي إطــار مــن احلريــة والكرامــة اإلنســانية، وتقــع 	

مســئولية ذلــك علــى عاتــق ولــي األمــر.
• حق الطفل في مستوى معيشي مالئم يفي مبتطلبات منوه البدني والعقلي والنفسي 	

واالجتماعي.
• ــي األب أو 	 ــام ومجهول ــال األيت ــن واألطف ــال املعاق ــي لألطف ــان االجتماع ــي الضم ــق ف احل

ــدر رزق . ــم مص ــس له ــم، أو لي ــل له ــن ال عائ ــم مم ــن وغيره األبوي
• احلق في االنتفاع بخدمات دور احلضانة للطفل دون سن التعليم ما قبل األساسي .	
• إنشاء دور احلضانة في اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.	
• حــق الطفــل الــذي حالــت ظروفــه دون أن ينشــأ فــي أســرته الطبيعيــة كاليتيــم ومجهــول األب 	



128
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

أو األبويــن، فــي الرعايــة البديلــة، وتكفــل لــه الدولــة التمتــع بهــذا احلــق بــكل الســبل املتاحــة.
• حــق املــرأة العاملــة فــي وحــدات اجلهــاز اإلداري للدولــة والقطــاع اخلــاص ، فــي إجــازة وضع 	

براتــب  أو بأجــر كامــل تغطــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا، وهــي املــدة التــي حتددهــا 
القوانن.

ــدارس  ــي امل ــي ف ــم املجان ــي التعلي ــق ف ــل احل ــون للطف ــل القان ــة، كف ــوق التعليمي ــي احلق وف
احلكوميــة حتــى إمتــام مرحلــة التعليــم مــا بعــد األساســي. وألــزم القانــون تعليــم الطفــل حتــى 

ــم األساســي. ــة التعلي إمتــام مرحل
ــل  ــى أن تكف ــف املراحــل ، عل ــم فــي مختل وفــي هــذا الســياق، حــدد القانــون أهــداف التعلي
ــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا،  ــة والبدني ــه وقدراتــه العقلي ــة شــخصية الطفــل ومواهب األهــداف تنمي
وتنميــة احتــرام احلقــوق واحلريــات العامــة لــدى الطفــل، وتنميــة احتــرام الطفــل لذويــه ولهويتــه 
الثقافيــة ولغتــه وللقيــم الدينيــة والوطنيــة. وكذلــك تنشــئة الطفــل علــى االنتماء إلــى وطنــه والوفاء 

لــه، وعلــى اإلخــاء والتســامح بــن البشــر، وعلــى احتــرام اآلخــر.. وغيرهــا مــن االهــداف.
أمــا بشــأن احلقــوق الثقافيــة، فقــد كفــل القانــون إشــباع حاجــات الطفــل الثقافيــة فــي شــتى 
مجاالتهــا مــن أدب ، وفنــون ، ومعرفــة ، وتــراث إنســاني ، وتقــدم علمــي حديــث ، وربطهــا بقيــم 
ــات الســلطنة؛  ــي كل محافظ ــل ف ــة خاصــة بالطف ــات وأندي ــى إنشــاء مكتب ــد عل ــع ، وأك املجتم

بهــدف تنميــة قــدرات الطفــل الفكريــة ، واالجتماعيــة، والنفســية، والثقافيــة.
كمــا كفــل القانــون احلــق  لــكل طفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة األلعــاب واالســتمتاع 

واملشــاركة فــي األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة .
وفــي احلقــوق االقتصاديــة، كفــل القانــون للطفــل احلــق فــي رعايــة أموالــه وتنميتهــا ، وألقــى 

مبســئولية ذلــك احلــق علــى عاتــق ولــي األمــر.
وفــي هــذا اجلانــب، حظــر القانــون اســتغالل الطفــل أو تســليمه للغيــر بقصــد التســول، كمــا 
حظــر تشــغيل أي طفــل فــي األعمــال ، أو الصناعــات التــي يرجــح أن تــؤدي بطبيعتهــا ، أو بفعــل 

الظــروف التــي تــزاول فيهــا، إلــى اإلضــرار بصحتــه ، أو ســالمته ، أو ســلوكه األخالقــي.
ــم  ــل ل ــون تشــغيل أي طف ــه، حظــر القان ــم وحمايت ــي التعلي ــل ف ــان حــق الطف ــدًا لضم وتأكي
يكمــل ســن اخلامســة عشــرة . واســتثنى القانــون مــن شــرط احلــد األدنــى للســن تشــغيل الطفــل 
فــي األعمــال الزراعيــة ، والصيــد البحــري ، واألعمــال الصناعيــة ، واحلرفيــة ، واإلداريــة، بحيــث 
يكــون العمــل مقصــورًا علــى أفــراد األســرة الواحــدة ، وأال يكــون مــن شــأنه إعاقــة تعليــم الطفــل 
، أو اإلضــرار بصحتــه، أو منــوه. كمــا أجــاز القانــون إحلــاق الطفــل الــذي أكمــل ســن اخلامســة 
عشــرة باملعاهــد ومراكــز التعليــم والتدريــب املهنــي وغيرهــا مــن اجلهــات التــي تقــدم خدمــات أو 

برامــج التدريــب أو اإلرشــاد والتوجيــه املهنــي اخلاضعــة إلشــراف الدولــة.
ــراءات  ــاذ إج ــون باخت ــزم القان ــرة، أل ــة عش ــاوز) اخلامس ــذي جت ــل ال ــل الطف ــال عم ــي ح وف
ينبغــي علــى صاحــب العمــل إجراؤهــا كالكشــف الطبــي علــى الطفــل مجانــا قبــل إحلاقــه بالعمــل، 
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وكذلــك بصفــة دوريــة بعــد التحاقــه بــه، وبحيــث ال تزيــد ســاعات العمــل اليومــي للطفــل علــى 
ســت ســاعات، وغيرهــا مــن اإلجــراءات .

ــوق  ــاق كل احلق ــل املع ــون للطف ــل القان ــاق، كف ــل املع ــوق الطف ــاص بحق ــأن اخل ــي الش   وف
املقــررة مبوجــب أحــكام هــذا القانــون دون متييــز بســبب اإلعاقــة. وأكــد علــى قيــام مؤسســات 
الدولــة برعايــة وتأهيــل الطفــل املعــاق وفقــا ألحــكام قانــون رعايــة وتأهيــل املعاقــن، وأوجب أن 
تعمــل الدولــة وولــي األمــر علــى متكــن الطفــل املعاق مــن التمتــع بــكل خدمــات الرعايــة والتأهيل 
املنصــوص عليهــا فيــه. وحــث القانــون مؤسســات الدولــة علــى إجــراء الدراســات والبحــوث فــي 
مجــال اإلعاقــة؛ بهــدف االســتفادة منهــا فــي مجــال التخطيــط والتوعيــة مبشــكالت اإلعاقــة واحلد 

منهــا .
ــاحن  ــوح أو اجل ــرض للجن ــل املع ــة الطف ــل ، أي معامل ــة للطف ــاءلة اجلزائي ــأن املس ــا بش أم

ــداث. ــاءلة األح ــون مس ــكام قان ــى أح ــون إل ــا القان ــد أحاله ــا،  فق ــاءلته جزائي ومس
وحول تدابير احلماية ، ألزم القانون باآلتي :

حظــر جتنيــد الطفــل إجباريــا فــي القــوات املســلحة ، أو جتنيــده فــي جماعــات مســلحة، أو  •
إشــراكه إشــراكا مباشــرًا فــي األعمــال احلربيــة.

ــل ، أو  • ــع طف ــاف ، أو بي ــة: اختط ــال اآلتي ــن األفع ــكاب أي م ــخص ارت ــى أي ش ــر عل يحظ
نقــل عضــو مــن أعضائــه بــأي شــكل مــن األشــكال ســواء مبقابــل ، أو مــن دون مقابــل، 
و اغتصــاب طفــل أو هتــك عرضــه أو التحــرش بــه جنســيا، أو حمــل ، أو إكــراه طفــل علــى 
تعاطــي أي نشــاط جنســي، أو اســتغالله فــي الدعــارة ، أو غيرهــا مــن املمارســات اجلنســية 

أو فــي العــروض واملــواد اإلباحيــة.
حظــر القانــون نشــر أو عــرض ، أو تــداول ، أو حيــازة مطبوعــات ، أو مصنفــات مرئيــة ، أو  •

مســموعة ختاطــب غرائــز الطفــل الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات املخالفــة لقيــم املجتمــع ، 
أو للقانــون، أو للنظــام العــام ، أو اآلداب العامــة. وحظــر اســتخدام طفــل فــي جتــارة الرقيــق 
بجميــع أشــكاله ، أو اســترقاقه ، أو إخضاعــه للســخرة ، أو إرغامــه علــى أداء عمــل قســرا. 
وفــي هــذا الســياق، حظــر القانــون تهريــب طفــل، أو مســاعدته علــى الهــروب عبــر احلــدود 

بغــرض اســتغالله ، أو ممارســة العنــف ضــده بــأي شــكل مــن أشــكاله.
حظــر القانــون منــح طفــل ترخيصــا لقيــادة أي مركبــة آليــة ، أو متكينــه علــى أي حنــٍو كان من  •

قيادتهــا، وحــث القانــون مؤسســات الدولــة علــى نشــر الثقافــة املروريــة مــن خــالل املناهــج 
الدراســية ووســائل اإلعالم.

ــر  • ــل، وحظ ــة للطف ــرات العقلي ــدرة واملؤث ــواد املخ ــور وامل ــغ واخلم ــع التب ــون بي ــر القان حظ
اســتغالل أي طفــل فــي أماكــن إنتــاج ، أو بيــع تلــك املــواد ، أو الترويــج لهــا، وكفــل القانــون 
ــة  ــى حماي ــة عل ــى أن تعمــل مؤسســات الدول ــكل الســبل املتاحــة، عل ــذ هــذا احلظــر ب تنفي

الطفــل مــن أضــرار تلــك املــواد.
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ولــم يكتــِف القانــون بحظــر هــذه األفعــال فقــط ، وإمنــا أكــد علــى البعــد التأهيلــي والعالجــي؛ 
بحيــث تعمــل مؤسســات الدولــة بــكل الســبل املتاحــة علــى تأهيــل الطفــل الــذي يقــع ضحيــة ألي 

شــكل مــن أشــكال العنــف ، أو االســتغالل ، أو اإلســاءة ، وإعــادة دمجــه اجتماعيــا.
ع القانون آليات حلماية الطفل، حددها على النحو التالي: وشرَّ

1.  جلــان حمايــة الطفــل : وهــي جلــان حلمايــة الطفــل مــن العنــف ، واالســتغالل ، واإلســاءة ، 
علــى أن تكــون ألعضــاء جلــان حمايــة الطفــل صفــة الضبطيــة القضائيــة فــي تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون. وختتــص جلــان حمايــة الطفــل بتلقــي الشــكاوى والبالغــات عــن أي انتهــاكات 
ــد  ــف ، أو االســتغالل ، أو اإلســاءة . وق ــل للعن ــل، وعــن حــاالت تعــرض الطف ــوق الطف حلق
كفــل القانــون لــكل شــخص احلــق فــي اإلبــالغ عــن أي واقعــة تشــكل عنفــا ضــد الطفــل ، 
أو اســتغالاًل لــه ، أو إســاءة إليــه ، أو انتهــاكا ألي حــق مــن حقوقــه. وأوجــب القانــون علــى 
جلــان حمايــة الطفــل اختــاذ  التدابيــر كافــة الالزمــة حلمايــة املبلــغ ، وعــدم اإلفصــاح عــن 
هويتــه . كمــا ألــزم القانــون األطبــاء ، واملعلمــن ، وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن تصــل 
إلــى علمهــم بحكــم مهنهــم ، أو وظائفهــم ، أو أعمالهــم معلومــات بشــأن وجــود عنــف ، أو 
ــة  ــه، بإبــالغ جلــان حماي ــل ، أو انتهــاك ألي حــق مــن حقوق اســتغالل ، أو إســاءة ألي طف

الطفــل.
دار الرعايــة  املؤقتــة : كفــل القانــون إيــداع الطفــل الــذي تعــرض للعنــف ، أو االســتغالل ،   .2
أو اإلســاءة بــدار للرعايــة  املؤقتــة، علــى أن يتــم ذلــك بقــرار مــن االدعــاء العــام بنــاء علــى 
توصيــة منــدوب حمايــة الطفــل، وميكــن أن يعــاد الطفــل املــودع بالــدار إلــى ولــي األمــر بعــد 

زوال أســباب اإليــداع وآثــاره ، وبعــد تعهــد ولــي األمــر كتابــة برعايتــه .
ــل : مــع أن القانــون أشــار إلــى منــدوب حمايــة الطفــل فــي اجلانــب  ــة الطف ــدوب حماي من  .3
املتعلــق بــدور الرعايــة املؤقتــة، إال أن الالئحــة التنفيذيــة ســتتضمن تفصيــالت لهــذه اآلليــة.

ولضمــان إعمــال هــذه احلقــوق، تضمــن القانــون فصــاًل خاصــا بالعقوبــات والتعويضــات 
املدنيــة؛ بحيــث ال ختــل العقوبــات املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بــأي عقوبــة أشــد 
ينــص عليهــا قانــون آخــر. وحــدد القانــون مســتويات لهــذه العقوبــات والتعويضــات املدنيــة 
تتناســب مــع حجــم الفعــل والضــرر الــذي يقــع علــى الطفــل، وعلــى أن تكــون رادعــة ملــن 

يرتكــب أفعــااًل تضــر بحقــوق الطفــل كافــة .
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة التنميــة االجتماعيــة ممثلــة فــي دائــرة التنميــة األســرية، 
ــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم،  بــدأت مباشــرة بعــد صــدور القانــون مــن جالل
فــي متابعــة اجلهــات احلكوميــة ذات الصلــة؛ إلنفــاذ القانــون فــي إطــار قوانينهــا ولوائحهــا 
وخططهــا وبرامجهــا. كمــا شــكلت فــرق عمــل للبــدء فــي التوعيــة بالقانــون واإلعــداد لالئحــة 

التنفيذيــة ، وغيرهــا مــن الفعاليــات اإلجرائيــة والتثقيفيــة واإلعالميــة .
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 التنشئة االجتماعية فى مجتمع المعرفة
__________________________________________________

أ.د. أحمد إسماعيل حجي1

التنشــئة االجتماعيــة مصطلــح اجتماعــي يســتخدمه علمــاء االجتمــاع واألنثروبولوجيــا وعلــم 
ــتمرة  ــة املس ــك العملي ــى تل ــارة إل ــون، لإلش ــية والتربوي ــوم السياس ــي والعل ــس االجتماع النف
مــدى احليــاة الكتســاب العــادات والعــرف والتقاليــد واأليديولوجيــات التــي تنتــج للفــرد املعــارف 
ــئة  ــه. والتنش ــي مجتمع ــواًل ف ــًا ومقب ــوًا فاع ــون عض ــة ؛ ليك ــادات الضروري ــارات والع وامله

ــا.  ــا وثقافي ــة ، مــن ثــم، وســيلة حيويــة الســتمرار املجتمــع اجتماعي االجتماعي
ــاه  ــي جت ــام مجتمع ــن رأي ع ــي تكوي ــر ف ــة ذات تأثي ــة اجتماعي ــة عملي ــئة االجتماعي والتنش
القضايــا املختلفــة، كمــا أنهــا تســاعد أفــراد املجتمــع علــى النظــر إلــى كثيــر مــن القضايــا كاجلنس 
والنــوع واالقتصــاد والسياســة مــن خــال عدســتها، وجتعــل آراءهــم مقبولــة وعادية فــي مجتمعهم. 
ــارات  ــاب امله ــال اكتس ــح لألطف ــة تتي ــة ارتقائي ــة تنموي ــا عملي ــة أيض ــئة االجتماعي والتنش
ــم أكثــر  األساســية الازمــة ألداء أدوارهــم كأعضــاء فــي املجتمــع، ومــن ثــم تعتبــر عمليــة تعل

ــرد أن يكتســبها.  ــرًا ميكــن للف تأثي
ومثــة اتفــاق بــن كثيــر مــن العلمــاء االجتماعيــن علــى أن التنشــئة االجتماعيــة تعــد عمليــة 
شــاملة للتعلــم مــدى احليــاة، وذات تأثيــر مركــزي علــى الســلوك واملعتقــدات واألفعــال للصغــار 
والكبار.إنهــا العمليــة التــى يتعلــم الفــرد مــن خالهــا كيــف يصيــر عضــوًا فــى املجتمــع مــن خال 

اســتدماج معاييــر وقيــم وفكــر املجتمــع، وتعلــم كيــف يــؤدى أدواره االجتماعيــة املتنوعــة.
ــاء  ــه: )البن ــي كتاب ــان Klaus Hurrelmann ف ــة كاوس هيرمل ــا نظري ــر هن ــي أن نذك ويكف
االجتماعــي وتنميــة الشــخصية(، الــذي قــدم فيــه منــوذج العمليــة اإلنتاجيــة للحقيقــة، ودمــج فيــه 
مبــادئ علــم االجتمــاع وعلــم النفــس، مشــيرًا إلــى أن التنشــئة االجتماعيــة هــي التــي تــؤدي إلــى 
تنميــة شــخصية الفــرد. وأنهــا عمليــة إنتــاج مســتمر للحقيقــة داخليــا وخارجيــا؛ إذ إن الســمات 
ــة  ــة واملادي ــة االجتماعي ــروف البيئي ــرد، والظ ــة للف ــة الداخلي ــون احلقيق ــة تك ــمية والعقلي اجلس
تكــون احلقيقــة اخلارجيــة لــه. كمــا أن جنــاح التنشــئة االجتماعيــة، يعتمــد علــى الظــروف الفرديــة 

واالجتماعيــة املتاحــة. 
ــة(  ــلوكية االجتماعي ــة )الس ــد George Herbert Mead  نظري ــرت مي ــورج هرب ــدم ج ــد ق وق
لشــرح كيفيــة تنميــة اخلبــرات االجتماعيــة لــإلدراك الذاتــي للفــرد؛ إذ ركــز ميــد علــى )الــذات( التــي 
تتكــون فــي رأيــه مــن الوعــي الذاتــي وصــورة الــذات، وأنهــا ليســت تلــك التــي توجــد بامليــاد، 

ولكنهــا تنمــي عــن طريــق اخلبــرات االجتماعيــة. 

1 - األستاذ بقسم التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة حلوان.
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 A. ــز ــى جيدن ــي الكبيرأنتون ــاع البريطان ــم االجتم ــرى عال ــاع(، ي ــم االجتم ــه )عل ــي كتاب وف
Giddens أن التنشــئة االجتماعيــة هــي تلــك العمليــة التــي مــن خالهــا يصيــر األطفــال واعــن 

ــى املعرفــة Knowledgeable. كمــا يذكــر أن نظريــة  بذواتهــم Self- Awareness ، وقادريــن عل
ــذات.  ــات البشــرية تنمــي اإلحســاس بال ــف أن الكائن ــد Mead تشــرح وتفســر كي مي

إن املرحلــة األساســية للتعلــم فــي أثنــاء التنشــئة االجتماعيــة هــي التــي نــرى فيهــا أنفســنا 
 ،)I( جزءْيــن يكونانهــا، همــا األنــا Self كمــا يرانــا اآلخــرون. ومــن ثــم فــإن ميــد يــرى أن للنفــس
وضميــر املتكلــم )Me(. وأن ضميــر املتكلــم )The Me( هــو اإلحســاس االجتماعــي القــادر علــى 
ــوي التلقائــي  ــا )The I( هــي اجلــزء العف ــر، وأن األن ــى الســلوكيات جتــاه توقعــات الغي احلكــم عل

للــذات الــذي يســتجيب لضميــر املتكلــم.
مثــة جــدل مســتمر-يذكره جــوردون مارشــال فــى) موســوعة علــم االجتمــاع(- حــول األهمية 
النســبية للطبيعــة Nature فــى مقابــل التنشــئة   Nurture،أو الوراثــة فــى مقابــل البيئــة فــى منــو 
ــة  ــث عــن التنشــئة االجتماعي ــى احلدي ــة ف ــرى وجــود مبالغ اإلنســان.كما أن مثــة جــداًل آخــر ي
لبنــى البشــر، وأنهــا تعمــل ضــد دوافعنــا ونزعاتنــا الطبيعيــة مــن املنظــور الســيكولوجى لفرويــد 
.ويعارضــه املنظــور الوظيفــى الــذى يؤكــد علــى أن التنشــئة االجتماعيــة أساســية فــى حتقيــق 

التكامــل االجتماعــى.
ونلحــظ فــى ذات الوقــت أحاديــث عــن التنشــئة الثقافيــة  Enculturation مبعنــى أن عضويــة 
ــم واســتخدام أمنــاط ومنــاذج الســلوك الثقافــى  ــه تعل ــة توجــب علي ــة فــى أي ثقاف ــرد الكامل الف
الرمسيــة وغيــر الرمسيــة التــى تفرضهــا تلــك الثقافــة. كمــا نلحــظ أيضــا أحاديــث عــن التنشــئة 
السياســية Political Socialization ، أي إدمــاج واندمــاج للفــرد فــى نســق سياســى مــن خــال 
اكتســابه معرفــة ومهــارات وقيمــا عــن الرمــوز واملؤسســات واإلجــراءات السياســية ،وأدواره  فى 

نظــام سياســى وأيديولوجيــا تدعمــه.
وتعــد األســرة هــي الوكيــل أو الوســيط الرئيســي لعمليــة التنشــئة االجتماعيــة وتليها وســائط 
ــة  ــات التعليمي ــرًا كاملؤسس ــر تأثي ــون أكث ــا تك ــي اآلن رمب ــة، وه ــرون ثانوي ــا كثي ــرى ، رآه أخ
وجماعــات األقــران ووســائل االتصــال اجلماهيــري وأماكــن العمــل واملنظمــات األخــرى.
ويؤكــد إدجــار وســيدجويك فى)موســوعة النظريــة الثقافيــة( علــى أن التنشــئة االجتماعيــة التــى 
يتلقاهــا الفــرد فــى األســرة يعقبهــا ويعززهــا- وقــد يعارضهــا- مايتلقــاه بعــد ذلــك مــن التعليــم 
الرمســى فــى املدرســة، ومــن االحتــكاك مــع نظرائــه وأقرانه،ومايكتســبه مــن وســائل االتصــال 

اجلماهيــرى، ومــن املشــاركة فــى الثقافــات الفرعيــة، ومــن العمــل. 
وتقــوم هــذه الوســائط أو الــوكاالت االجتماعيــة املختلفــة بتقــدمي املجتمــع إلــى الفــرد، وتقدمي 
الفــرد إلــى املجتمــع. وهنــا فإنــه مــن املهــم الوقــوف علــى طبيعــة املجتمــع الــذي نريــده ونريــد 

العيــش فيــه وهــو مجتمــع املعرفــة، والفــرد الــذي نريــده، وهــو املواطــن احمللــي والعاملــي.
وطاملــا أن التنشــئة االجتماعيــة )اجتماعيــة(، فإنهــا بالضــرورة تتلــون بــكل ماهــو اجتماعــى 
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مــن منظــورات محليــة وإقليميــة وعامليــة كوكبيــة. وكل ماهــو اجتماعــى فــى أى مجتمــع يتأثــر 
بالثقافــة املاديــة واملعنويــة مــن الداخــل واخلــارج.

وتشــهد املجتمعــات كافــة فــى كل أحنــاء العالم-بدرجــات متفاوتــة بالطبــع- ثــورة املعرفــة 
الكوكبيــة املصاحبــة للنمــو الهائــل فــى التكنولوجيــات اجلديــدة وســرعة متزايــدة فــى االبتــكارات 
واالختراعــات وقصــر الــدورة اإلنتاجيــة ،واحلاجــة إلــى مواطــن )مختلــف( فكــرًا ومكانــات وقدرات 
ــة ،  ــدارات مختلف ــة اآلن ذات ج ــل املطلوب ــوى العم ــا. إن ق ــل علي ــدارات عم ــل وج ــى التواص عل
ــر واألداء  ــى التفكي ــة عل ــف القائم ــن الوظائ ــاط م ــى ألمن ــات أعل ــى، وُمْكن ــى أعل ــل تعليم وتأهي

املتميزْيــن.
ــات  ــة عملي ــق املعرف ــق وإتاحــة وتطبي ــى خل ــدرة عل ــد صــارت الق ــة أخــرى، فق ومــن ناحي
أساســية مســتمرة فــى ظــل تنافســية كوكبيــة متناميــة. والســؤال هنــا: هــل نســتمر فــى منــط 
وآليــات التنشــئة االجتماعيــة التــى نعهدهــا وحنــن نســعى إلــى أن نكــون فاعلــن بإيجابيــة فــى 

عالــم، ليــس فقــط متنافســا بــل بــات متصارعــا؟
وإذا كان مجتمــع املعرفــة، يقــوم بدهيــا علــى )املعرفــة(، فإنــه مــن الضــروري التســليم بــأن 
ــام 2009 أن  ــي لع ــة العرب ــر املعرف ــر تقري ــانية. ويذك ــة اإلنس ــق التنمي ــرورة لتحقي ــة  ض املعرف
مفهــوم املعرفــة يتســع ليشــمل مجمــل املخــزون املعرفــي والثقافــي؛ باعتبــار أن املعرفــة تعــد 
ــارات  ــيع خي ــى توس ــي إل ــا ترم ــة، وأنه ــانية التنموي ــاطات اإلنس ــل النش ــيا ملجم ــا رئيس نظام
وفــرص تقــدم اإلنســان. وبذلــك تعــد املعرفــة - اكتســابا وإنتاجــا وتوطينــا وتوظيفــا- أداة وغاية 
للمجتمــع ككل تصــل إلــى مختلــف الشــرائح علــى قــدر املســاواة، وبالنســبة إلــى جميــع احلقــول 
املعرفيــة مبــا تشــمله مــن مجــاالت علميــة وفنيــة وثقافيــة وتراثيــة وخبــرات مجتمعيــة متراكمــة. 
ــا  ــه التكنولوجي ــع في ــذي تتقاط ــع ال ــو املجتم ــة ه ــع املعرف ــإن مجتم ــق، ف ــذا املنطل ــن ه وم
ــن األفــراد واملؤسســات  واالقتصــاد والثقافــة بشــكل تفاعلــي، كمجتمــع يعــد بيئــة خاصــة، ميكِّ
مبــا يتيحــه مــن حريــة وتواصــل وانفتــاح، مــن بنــاء مجتمــع متقــدم اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيا 

فــي إطــار دميقراطــي.
ومجتمــع املعرفــة هــو املجتمــع الــذي تعــد املعرفة فيه محصلــة دمــج التكنولوجيــا باملعلومات 

واخلبــرات العلميــة واالقتصــاد واحلريــة، متجهــة حنــو الوصول إلى تنمية إنســانية رشــيدة. 
ونظــرًا إلــى أن التنشــئة االجتماعيــة –كمــا أشــرنا- عمليــة تنميــة مســتمرة مــدى احليــاة يتــم 
مــن خالهــا تقــدمي املجتمــع إلــى الفــرد عــن طريــق وكاالت اجتماعيــة متعــددة مبــا يتيــح للفــرد 
اكتســاب مكونــات الثقافــة مبفهومهــا الواســع احمللــي واإلقليمــي والكوكبــي، املــادي واملعنــوي، 
ــة  ــات البيئ ــل متطلب ــزة األساســية لتحلي ــا هــي الركي ــع، فإنه ــرد واملجتم ــة الف مبــا يشــكل هوي

التمكينيــة اخلاصــة لألجيــال لدخــول مجتمــع املعرفــة. 
إن املجتمــع املؤســس علــي املعرفــة هــو مجتمــع التجديــد واإلبــداع والتعلــم مــدي احليــاة، 
الــذي يضــم زخمــا مــن الدارســن والباحثــن واملهندســن والتقنيــن وشــبكات البحــوث 
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واملؤسســات البحثيــة املهمومــة بالبحــوث واإلنتــاج التكنولوجــي املتقــدم، والــذى يوفــر الســلع 
واخلدمــات. إنــه مجتمــع يشــكل نظامــا قوميــا لإلنتــاج القائــم علــي الفكــر واإلبــداع، ويعمــل علــى 

ــه. نشــره واســتخدامه وحمايت
ــًا مــن املعرفــة البشــرية عــن طريــق أدواتــه مــن  ــح بســهولة كمــا هائ وهــذا املجتمــع يتي

ــاالت. ــات واالتص ــات املعلوم تكنولوجي
واملعرفــة تســتخدم لتمكــن النــاس مــن الكفــاءات واملهــارات وإثرائهــم ثقافيــا وماديــا، وبناء 
مجتمــع ذي حيــاة مســتمرة. ومجتمــع املعرفــة ليــس مجــرد مجتمــع تقــوده التكنولوجيــا فقــط، 

لكنــه يتحــدد باحملتــوى واملعنــى واملعرفــة.
ــتيجلتيز  ــف س ــا جوزي ــي قاله ــة الت ه ــة واملوجِّ ــارة البليغ ــا بالعب ــليما ضروري ــة تس إن مث
Joseph E. Stiglitz بأنــه )ال توجــد وصفــة لبلــد مــا لينشــئ ثقافــة للمعرفــة، وأن علــي احلكومــات 

دورًا: دورًا فــي التربيــة والتعليــم، وفــي تشــجيع نــوع مــن اإلبــداع وأخــذ زمــام املخاطــرة التــي 
يتطلبهــا املشــروع العلمــي، فــي ابتــكار مؤسســات قــادرة علــي تســهيل األفــكار التــي تتولــد عــن 

اإلبداعــات، وخلــق البيئــة التــى تشــجع وحتفــز هــذا النــوع مــن النشــاط(.
ولذلــك فــإن حكومــات البــاد العربيــة مطالبــة بــأن تهتــم بــرأس املــال املعرفــي وأن تســلم 
بــأن التعليــم العصــري مدخلــه احلقيقــي، وأن التربيــة والتعليــم مدخــًا حتقيــق مجتمــع املعرفــة، 

والنهضــة والرفاهيــة املتنوعــة.
وهنــاك حتديــدات أخــري ملواصفــات وكفايــات النــشء فــى مجتمــع املعرفــة، ميكــن 
ــات  ــز أبرزهــا كمواصف ــة، ويترك ــرات العاملي ــات واخلب ــل األدبي اســتخاصها مــن عــرض وحتلي

ــة: ــاط التالي ــي النق ــة، ف ــع املعرف ــي مجتم ــي ف ــشء العرب ــا للن ــي عنه ــية الغن أساس
أ – العرض والتواصل.

ب – املشاركة والتعاون في إجناز األعمال التي تتطلب جهدًا عقليا جماعيا.
جـ - حتديد وحتليل القضايا واملواقف، وحل املشكات.

د – التفكير الناقد.
هـ - االبتكار واإلبداع.

و – قياس املخاطر، وأخذ زمام املبادرة.
ز – املشاركة واملسئولية.

ح – الوعي بالذات والهوية الوطنية واالنتماء، واالنفتاح.
ط – املاحظة واخلبرة املتجددة والتجريب.

ي – بناء النموذج والتنظير،
ك – التطبيق واملمارسة العملية.

ل – التعلم الذاتي واملستقل، والنمو املعرفي واملهني.
   إن مــا تقــدم يدعــم األبعــاد اخللقيــة التــي جتعــل املعرفــة واملجتمــع فــي تشــارك وتفاعــل؛ 
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حتــى تبقــي املعرفــة ذات توجــه إنســاني فــي املجتمــع والبيئــة، مبــا فــي ذلــك املســئولية اخللقيــة 
عــن حمايــة التــراث الثقافــي واللغــوي اإلنســاني، وكذلــك التنــوع فــي اإلبــداع.

ــا – أو  ــدم عامل ــم املتق ــه العال ــار في ــذي ص ــت ال ــي الوق ــه ف ــع، فإن ــي أرض الواق ــن عل لك
ــعوبها.  ــية لش ــات األساس ــة االحتياج ــل لتلبي ــة تناض ــاد النامي ــإن الب ــة، ف ــا- للمعرف مجتمع
وقــد رأت كثيــر مــن املنظمــات الدوليــة أنــه مــن “الضــروري إحــداث نقلــة نوعيــة لــدول العالم 
ــق ذلــك  ــدم منهــا. وأنــه أيضــا لتحقي ــم أجمــع وبخاصــة املتق الثالــث لصاحلهــا ولصــاحل العال
ولتحويــل اقتصــاد البــاد الناميــة إلــي اقتصــاد املعرفــة، حتتــاج هــذه البــاد بشــكل أساســي إلــي 
اســتثمارات مســتمرة ومتزايــدة فــي التعليــم، ونظــم لتنميــة اإلبــداع، وبنــاء بنيــة أساســية فــي 
مجــاالت عــدة علــي رأســها تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فــي إطــار تنفيــذ سياســة تدعيم 

االقتصــاد القائــم علــي املعرفــة” .
ــاء  ــط الكتســاب أبن ــس فق ــرة، لي ــة كبي ــة ذو أهمي ــع املعرف ــم فــي مجتم ــإن التعلي ــك ف ولذل
املجتمــع املهــارات األساســية، ولكــن أيضــا بحســبانه أســاس تنميــة معــارف جديــدة وحتقيــق 

ــة. إبداعــات ضروري
وقطــاع التعليــم – أيضــا – ينبغــي أن ينظــر إليــه كمصــدر طبيعــي خللــق تنــور تكنولوجــي وبناء 

مهــارات أللفيــة جديــدة، مثــل مهارات حــل املشــكات، والقــراءة الناقــدة واســترجاع املعلومات.
ــات  ــات مبتكــرة تســتجيب ملتطلب مثــة حاجــة واضحــة إلــي سياســات وإســتراتيجيات وآلي

ــاح والتواصــل والتفاعــل واملنافســة. ــي احلريــة واالنفت ــوم عل ــذي يق عصــر املعرفــة، ال
ــق  ــة- أســاس حتقي ــدأ وضــرورة حياتي ــوم ومب ــة- كمفه ــق احلري ــي تطبي ــل التوســع ف وميث
التنميــة اإلنســانية كقاعــدة أساســية ملجتمــع املعرفــة مــن ناحيــة؛ األمــر الــذي يجعــل املعرفــة 

وســيلة لهــذه التنميــة اإلنســانية مــن ناحيــة أخــري.
وتعميــق مفاهيــم احلريــة والتنميــة واملعرفــة فــي املجتمــع يتطلــب هــو اآلخــر تعليمــا جديــدًا 
بعيــدًا عــن التقليديــة، قائمــا علــي اإلبــداع واملشــاركة وتكافــؤ الفــرص وفاعليــة املتعلــم، والعمــل 

اجلماعــي التعاونــي، والتفكيــر الناقــد.
وانطاقــا مــن ذلــك، تعــد عمليــة إعــداد املتعلمــن ملجتمــع املعرفــة أساســا ومدخــًا ملــا 
تقــدم. وهــذه العمليــة تتطلــب توفيــر بنيــة أساســية ماديــة وبشــرية وسياســات تعليميــة ومناهــج 
دراســية مبــا تتضمنــه مــن محتــوي وتدريــس وأنشــطة وتقــومي، فضــًا عــن إدارة مدرســية فاعلــة 

وقائــدة.
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التنشئة االجتماعية وتنمية األطفال في البلدان العربية 
_______________________________________________

أ.د. أحمد زايد1 

ــة  ــة واملســتقبل؛ وتشــكل الثقاف ــة احلقيقي ــام بالتنمي ــل هــو اهتم ــام بتنشــئة الطف إن االهتم
التــي يكتســبها األطفــال محــددًا لســلوكهم املســتقبلي ونســبة جناحهــم وأدائهــم، فالطفــل بفطرتــه 
ــرات منــوه واســتيعابها مــن الواقــع اإلنســاني، االجتماعــي الثقافــي، وفــي  ــأ الســتقبال خب مهي
حالــة مســتمرة مــن االســتجابة النشــطة ملثيــرات منــوه وارتقائــه. فالطفــل ال تتحقــق لــه إنســانيته 
املنشــودة إال إذا كان مشــاركا نشــطا فــي صميــم عمليــة أنســنته ووفقــا لقوانــن منــوه كمنظومــة 
مفتوحــة قابلــة للتعلــم وللتغييــر. ومــن ثــم فــإن مشــاركة الطفــل فــي تشــكيل هويتــه هــو حــق 
طبيعــي، وحتقيــق لوجــوده املرتقــب كقــوة للــذات وللمجتمــع. والطفولــة بإمكاناتهــا الكامنــة مــن 
الــذكاء واإلبــداع والقابليــة للتعلــم والنمــو، مكــون حيــوي وجوهــري فــي املجتمــع وضمــان أكيــد 
لتحقيــق جــودة احليــاة. لــذا مــن املهــم إتاحــة الفــرص لألطفــال فــي التصريــح عمــا فــي مكنونهــم 
ــن  ــال بتكوي ــا يســمح لألطف ــب نظام ــا يتطل ــو م ــى يعيشــونها، وه بخصــوص املوضوعــات الت
آرائهــم والتعبيــر عنهــا فــى ضــوء احترامهــم لــكل فئــات املجتمــع وقيمــه ومصاحلــه العامــة. ألن 
املشــاركة احتيــاج وحــق لــكل إنســان، وضروريــة لتحويــل اإلنســان مــن معتمــد علــى مــن حولــه 
ــى  ــؤدى إل ــك ت ــن. وهــى بذل ــاون مــع اآلخري ــى متع ــم إل ــى نفســه، ث ــد عل ــى مســتقل ومعتم إل
مســاهمة األفــراد فــى احليــاة العامــة، وإلــى تبنيهــم صــورة إيجابيــة عــن ذواتهــم، وغالبــا مــا 
ــة، وهــي ليســت فكــرة مجــردة بــل  حتصنهــم هــذه املشــاركة ضــد االحنــراف بصــوره املختلف

حتتــاج إلــى ممارســة وتدريــب.
ــا  ــاركة وم ــارات املش ــن مه ــال م ــن األطف ــاس بتمك ــي األس ــام ف ــي االهتم ــك ينبغ ولذل
تتضمنــه مــن ســلوكيات وأخالقيــات التعــاون واحلــوار، ومــن ثــم فهنــاك حاجــة واضحــة إلــى 
تطويــر وحتســن أســاليب التنشــئة. ويجــب احتــرام األطفــال والثقــة بهــم كمشــاركن فعالــن فــي 
إدارة احليــاة، وتقــر »اتفاقيــة حقــوق الطفــل« أن األطفــال ليســوا مجرد ُمْســتقبلن ســلبين يحوطهم 
الكبــار بالرعايــة واحلمايــة، وإمنــا هــم باألحــرى أشــخاص لهــم حقــوق تؤهلهــم كــي يندمجــوا 
ويشــاركوا، انســجاما مــع قدراتهــم الناميــة، فــي اختــاذ القــرارات التــي تؤثــر فيهــم؛ وكــي يتدربوا 
علــى املســئولية جتــاه تلــك القــرارات التــي يبــدون فيهــا مقــدرة علــى اختاذهــا ألنفســهم. فاألطفال 

»مشــاركون فعالــون« فــي حياتهــم وحياتنــا؛ ألنهــم احلاضــر واملســتقبل علــى الســواء. 
إن تنميــة ثقافــة االحتــرام حلــق األطفــال فــي التعبيــر عــن آرائهــم اخلاصــة وأخذهــا مأخــذ 

1 - أستاذ  علم االجتامع - كلية اآلداب- جامعة القاهرة .



140
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

ــاركة،  ــار املش ــا مث ــت منه ــة تنب ــة وخصب ــة صاحل ــد ترب ــيا لتمهي ــرطا رئيس ــل ش ــد، متث اجل
وإثــراء الثقافــة بقيــم واجتاهــات املشــاركة، وباملعرفــة والوجــدان فــي تعزيــز مهــارات وكفايــات 

ــال.  ــار وثقافــة األطف املشــاركة؛ وفــي شــمول هــذا اإلثــراء الثقافــي لــكل مــن ثقافــة الكب
ومــن املعــروف أن التنشــئة االجتماعيــة هــي العمليــة الكبــرى واألهــم فــي حياتنــا 
االجتماعيــة. فمــن خاللهــا وتشــكل الفــرد، تتشــكل شــخصيته و ذاتــه وتوجهاتــه حنــو احليــاة. 
فالتنشــئة االجتماعيــة هــي همــزة الوصــل بــن ثقافــة املجتمــع وبــن تكويــن شــخصيات وذوات 
أفــراده؛ فعبــر العمليــات الفرعيــة للتنشــئة االجتماعية تتســرب الثقافــة – بقواها اخلفيــة وعناصرها 
املنظــورة وغيــر املنظــورة – إلــى البنيــة الداخليــة لألفــراد، أي إلــى عقولهــم ونفوســهم، فتتشــكل 
ــون  ــب التفاعلي ــا يذه ــا – وكم ــذات هن ــي ال ــع. وترتق ــده املجتم ــذي يري ــو ال ــى النح ــم عل ذواته
الرمزيــون – مــن األنانيــة الفرديــة إلــى االندمــاج االجتماعــي، أو مــن "األنــا" إلــى الــذات اجلماعيــة 

التــي تعــرف أصــول وقواعــد التفاعــل مــع اآلخريــن.
وممــا الشــك فيــه أن املجتمــع يطبــع أفــراده بالطابــع العــام للثقافة. ومــن هنــا كان االختالف 
بــن املجتمعــات فــي طبيعــة التنشــئة االجتماعيــة. فالتنشــئة تتجــه دائمــا إلــى االنصيــاع لألطــر 
الثقافيــة احلاكمــة، فتطبعهــا بطابعهــا فتصبــح عمليــات التنشــئة وســيلة لتحقيــق أهــداف الثقافــة 
ومراميهــا. وقــد أكــدت مارجريــت ميــد عبــر دراســتها للثقافــات املختلفــة كيــف "تدمــغ" كل ثقافــة 
ــإن  ــي، ف ــة للســلوك األخالق ــر عام ــى الرغــم مــن وجــود معايي ــا. فعل ــا وآلياته ــشء بطابعه الن
الثقافــة هــي التــي تطبــع هــذه املعاييــر بطابعهــا، وهــي التــي حتــدد املــزاج الثقافــي العــام، كمــا 
تتمثــل فــي طبيعــة العالقــات بــن الذكــور واإلنــاث، وطبيعــة تقســيم العمــل، وطبيعــة االســتعداد 

. للعنف
وتتــم عمليــة التنشــئة االجتماعيــة عبــر آليــات فرعيــة عديــدة تتــدرج مــن اســتخدام 
النصــح والتوجيــه إلــى اســتخدام أســاليب القســوة والعنــف. وتشــارك فــي صنــع هــذه اآلليــات 
ــدأ مــن األســرة فاملدرســة فجماعــات الرفــاق فاملؤسســات  واســتخدامها مؤسســات عديــدة تب
الدينيــة فاملؤسســات اإلعالميــة. وتعمــل آليــات التنشــئة االجتماعيــة عبــر هــذه املؤسســات علــى 
نقــل تــراث املجتمــع وثقافتــه إلــى نفــوس األفــراد وعقولهــم. وهــم إذ يســتدمجون هــذه الثقافــة 
يتحولــون إلــى أفــراد يحملــون هــذه الثقافــة وينقلونهــا بدورهــم إلــى أبنائهــم. التنشــئة االجتماعية 

إذن عمليــة معقــدة ذات أبعــاد مختلفــة.
ومــن أهــم أبعــاد التنشــئة االجتماعيــة، عالقتهــا بالتنميــة االجتماعيــة. فمؤسســات التنشــئة 
هــي مؤسســات تكويــن االلتــزام علــى مــا يذهــب علمــاء االجتمــاع الوظيفيــون. ويعنــي ذلــك أنهــا 
املؤسســات املســئولة عــن تكويــن األفــراد وبنــاء عقولهــم، ليخرجــوا إلــى املجتمــع أفــرادًا قادرين 
علــى العمــل واإلجنــاز واملشــاركة: شــريطة أن يوفــر املجتمــع ملؤسســات التنشــئة االجتماعيــة 
الدعــم املالــي والسياســي واالجتماعــي.إن التنميــة والتنشــئة مترابطتــان، ألنهمــا تهدفــان إلــى 
ــان،  ــة اإلنس ــى خدم ــي إل ــة ترم ــا عملي ــع، فكلتاهم ــرد واملجتم ــي الف ــي ف ــر إيجاب ــداث تغيي إح
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وبنائــه، وحتســن مســتويات حياتــه، وتطويــره بشــكل شــامل ومتكامــل. لذلــك فالعالقــة بينهمــا 
ــري  ــة. وأي قصــور يعت ــدم التنمي ــة مهمــة لتق ــة، والتنمي ــق التربي ــة مهمــة لتحقي ــة، والتربي وثيق
أحدهمــا ينعكــس بالضــرورة علــي األخــرى بشــكل ســلبي.إن التنميــة تنمــو وتؤتــي أكلهــا فــي 
ــر والقســر واإلكــراه.  ــت والتجب ــذوي فــي مناخــات الكب ــة واملشــاركة واحلــوار، وت أجــواء احلري
وتتكشــف العالقــة بــن التربيــة والتنميــة عبــر الــدور الــذي تقــوم بــه التربيــة فــي تكويــن األفــراد 

وبنــاء ذوات األفــراد وعقولهــم، وذلــك عبــر:
 بنــاء شــخصية الفــرد، وتكويــن اإلطــار الفكــري والقيمــي الــذي يقــود حياتــه وتفاعالتــه مــع  -1

اآلخريــن. ويتكــون هــذا اإلطــار مــن مجموعــة مــن القيــم الثقافيــة التــي تتــدرج مــن رؤيــة 
العالــم والنظــرة إلــى احليــاة وجدواهــا وأهدافهــا، إلــى القيــم العامــة التــي حتكــم عالقــة الفــرد 
باآلخريــن وتشــكل ذاتــه اجلمعيــة، والقيــم الفرديــة التــي تســهم فــي تكويــن ذات الفــرد وبنــاء 

. شخصيته
 بنــاء الهويــة الفرديــة واجلماعيــة. مبعنــى بنــاء الطابــع العــام لشــخصية الفــرد وشــخصية  -2

املجتمــع، عبــر أبعادهــا التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة.
 بنــاء رأس املــال الثقافــي، أي بنــاء املعــارف واملهــارات التــي متكــن الفــرد مــن القيــام بــدور  -3

فــي خدمــة مجتمعــه وحتقيــق أهدافه.
ــوم االجتماعيــة علــى دور مؤسســات  ــى الرغــم مــن وجــود إجمــاع بــن علمــاء العل وعل
التنشــئة االجتماعيــة فــي عمليــات التنميــة، فــإن هنــاك مداخــل عديــدة ملشــاكلة هــذه العالقــة. 
ــة  ــة الكلي ــا الرؤي ــوم عليه ــي تق ــكاز الت ــة االرت ــي نقط ــل ف ــذه املداخ ــن ه ــالف ب ــع االخت وينب
للمدخــل. ونســعى فــي هــذا البحــث إلــى تأســيس منــوذج حتليلــي يعتمــد علــى قــراءة كل هــذه 
املداخــل واالســتفادة مــن نقــاط القــوة فيهــا. وقــد يكــون مفيــدًا هنــا اإلشــارة إلــى هــذه املداخــل 
ولفــت االنتبــاه إلــى األبعــاد التــي أفدنــا منهــا فــي تكويــن النمــوذج التحليلــي الــذي تنطلــق منــه 

دراســة التنشــئة االجتماعيــة:
أ ــة بــن مكونــات النســق التربــوي 	. المدخــل النســقي، الــذي يؤســس للعالقــات التفاعلي

وأنســاق املجتمــع األخــرى، ويؤكــد مــن ناحيــة ثانيــة علــى العالقــة التبادليــة بــن مدخــالت 
ــئة  ــة التنش ــم عملي ــل تفه ــذا املدخ ــي ه ــا. فف ــة ومخرجاته ــئة االجتماعي ــات التنش عملي
االجتماعيــة علــى أنهــا عمليــة ديناميــة، تــؤدي دورهــا فــي ســياق معــن، وأنهــا تتغيــر بتغير 
هــذا الســياق. فمخرجاتهــا تبنــى دائمــا علــى طبيعــة املدخــالت التــي تنصهــر داخــل النســق 

التربــوي والتــي تأتــي إليــه مــن البيئــة احمليطــة، أو الســياق احمليــط.
أ المدخــل التفاعلــي الرمــزي، الــذي يهتــم بعمليــات بنــاء الــذات الفرديــة )أو األنــا( وبنــاء 	.

الــذات اجلمعيــة )النحــن(، عبــر تشــكيالت التفاعــل الرمــزي الــذي تقــوم فيــه الرمــوز اللغويــة 
وغيــر اللغويــة بــدور كبيــر. ويفيدنــا هــذا املدخــل فــي لفــت االنتبــاه إلــى أهميــة تكويــن الذات 
اجلماعيــة، وأكثــر مــن هــذا لفــت االنتبــاه إلــى الطريقة التــي تتكــون بها هــذه الــذات اجلماعية؛ 
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هــل تتكــون بنــاء علــى ثقافــة الطاعــة والــوالء، أم القمــع والهيمنــة، أم احلريــة واالختيــار؟ 
وبهــذه الطريقــة فــإن نظريــة التفاعــل الرمــزي تضعنــا مــرة أخــرى فــي ســياق العالقــة بــن 
الــذات والســياق، خاصــة الســياق الثقافــي مبــا فيــه املكونــات اللغويــة – الرمزيــة التــي تعــد 

همــزة الوصــل بــن الــذات والســياق الــذي تنشــأ فيــه. 
ه ــن 	. ــذ م ــرؤى، ويتخ ــدد ال ــابك ومتع ــل متش ــو مدخ ــة، وه ــى التنمي ــوي إل ــل الترب المدخ

التعليــم والتربيــة مدخــاًل لبنــاء األفــراد القادريــن علــى تبنــي القيــم احلديثــة والثقافــة احلديثــة، 
ومــن ثــم بنــاء اإلنســان احلديــث. وقــد مت تأكيــد ذلــك بطــرق عديــدة، ومــن خــالل إســهامات 

نظريــة جــاءت مــن مداخــل عديــدة نشــير إلــى بعــض منهــا:
ــز  ــال ليرن ــال داني ــة التحديــث – خاصــة فــي أعم ــد فــي نظري - نظريــة التحديــث: مثــة تأكي
Daniel Laurens وألكــس أنكلــس Alex Angeles وغيرهمــا – علــى أهميــة التعليــم وأدوات 

ــف empathy )أو  ــة التعاط ــها قيم ــى رأس ــة، وعل ــم احلداث ــاب قي ــي اكتس ــة ف ــال احلديث االتص
ــاة املجتمــع  ــة فــي حي ــى املشــاركة الفعال ــرد قــادرًا عل ــي جتعــل الف التقمــص الوجدانــي( الت

ــي.  ــي والثقاف ــه القيم ــي بنائ ــي ف ــاج االجتماع واالندم
 Pierre ــو ــر بوردي ــى اجلانــب اآلخــر، ظهــرت أفــكار بيي - نظريــة رأس المــال الثقافــي: وعل
ــر  ــم خاصــة عب ــم فــي تكويــن رأس املــال الثقافــي، وفــي بــث قي Bourdieu حــول دور التعلي

ــات  ــائدة واأليديولوجي ــية الس ــم السياس ــا بالنظ ــر ارتباط ــرد أكث ــل الف ــة جتع ــج اخلفي املناه
الســائدة. مثــة تأكيــد هنــا علــى وظيفــة التعليــم فــي بنــاء الرصيــد الثقافــي، ولكــن مثــة تأكيــدًا 
آخــر علــى اآلليــات التــي تســتخدم لتنشــئة الصغــار علــى قيــم بعينهــا وتوجيههــم إلــى االنتمــاء 

إلــى نظــم سياســية بعينهــا.
- نظريــة القيــم التربويــة: وعلــى اجلانــب األبعــد فــي أمريــكا الالتينيــة، تتبلــور أفــكار باولــو 
فريــري Paulo Freire حــول اآلليــات التــي ميكــن أن نبنــي بهــا اإلنســان احلديــث عبــر تربيتــه 
علــي املكنــة واحلريــة واألخــالق الدميقراطيــة واحلــب والوعــي الناقــد. مثــة تركيــز هنــا علــى أن 
التربيــة والتعليــم ميكــن أن يفجــرا طاقــة اإلنســان، وأن يحــواله إلــى إنســان حــر باحــث عــن 
الدميقراطيــة واألخــالق املدنيــة. وتصيــر التنميــة هنــا وعيــا ومتكينــا للبشــر وانطالقــا للحريــة.
  وال شــك أن املداخــل التربويــة تفيدنــا فــي فهــم اجلوانــب اإليجابيــة والســلبية في عملية التنشــئة 
االجتماعيــة، وارتبــاط التنشــئة االجتماعيــة بالســياق االجتماعــي والسياســي، وقدرتهــا علــى 
إنتــاج رأمســال ثقافــي خــالق، وحريــة، ومكنــة، وإبــداع، واســتقاللية، وقــدرة علــى التعاطــف، 

أو إنتــاج خضــوع واســتكانة، والشــعور باألنوميــا والالمعنــي.
ه مدخــل علــم النفــس االجتماعــي؛ يدخلنــا املدخــل النفســي االجتماعــي مــع املدخــل 	.

التفاعلــي الرمــزي، فــي قلــب عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. فجوهــر هــذه العمليــة هــو التفاعــل 
االجتماعــي بــن األطفــال والكبــار )فــي األســرة واملدرســة واملجتمــع بشــكل عــام(. ويقــوم 
هــذا التفاعــل علــى عمليــات معقــدة بعضهــا يعتمــد علــى األســاليب الدميقراطيــة واحلواريــة 
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ــلطية والقســر والالمبــاالة. وبنــاء  ــى األســاليب التس والتشــاركية، وبعضهــا يعتمــد عل
عليــه؛ يفيدنــا املدخــل النفســي – االجتماعــي فــي فهــم الــدور الــذي تقــوم بــه بعــض آليــات 
التنشــئة مثــل: الكــف، والتقليد،واملالحظــة، والتوحــد، والضبــط، والثــواب والعقــاب... إخل، 
وهــذه اآلليــات تــدور حــول مفهــوم التعلــم االجتماعــي الــذي يعــد اآلليــة املركزيــة للتنشــئة 
االجتماعيــة فــي كل املجتمعــات مهمــا اختلفــت نظرياتهــا وأســاليبها فــي التنشــئة، ومهمــا 

تعــددت وتنوعــت مضامينهــا فــي التربيــة. 
الشكل رقم )1( النموذج النظري لدراسة التنشئة االجتماعية
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ويقــدم الشــكل رقــم )1( العناصــر املكونــة لهــذا النمــوذج. ويقــوم هــذا النمــوذج علــى عــدد مــن 
االفتراضــات العامــة نوجزهــا فيمــا يلــي:

ØØ ــة التنشــئة االجتماعيــة داخــل نســق تقــوم فيــه األســرة واملدرســة بــدور تــؤدي عملي
أساســي فــي بنــاء مدخــالت، هــي التــي تســهم فــي النهايــة فــي تكويــن املخرجــات التي 
تظهــر فــي تشــكيل الــذات الفرديــة علــى حنــو معــن. فثمــة دائــرة تبــدأ مــن املجتمــع 
ــد  ومؤسســاته )األســرة واملدرســة ووســائل اإلعــالم وجماعــات الرفــاق، وتنتهــي عن

الفــرد أو عنــد الــذات الفرديــة التــي تتشــكل عبــر هــذه الدائــرة(.
ØØ ــد هــذا ــرد. وميت ــن الف ــة تكوي ــه عملي ــذي تســير في ــات التنشــئة املســار ال حتــدد عملي

ــي  ــة ف ــلط، والتفرق ــف، والتس ــلبية ) العن ــات الس ــدأ بالعملي ــل يب ــر متص ــار عب املس
املعاملــة، والتدليــل الزائــد، واإلهمــال واحلرمــان والكــف واإلحبــاط(، وينتهــي بالعمليات 
ــة، واحلــوار واملشــاركة(،  ــة واحلريــة، والثق ــة )الدعــم واملســاندة، والدميقراطي اإليجابي

ــة تدمــج بــن هــذا وذاك. ويفتــرض أن توجــد بــن هذيــن القطبــن مســارات مختلف
ØØ ــلبية ــات الس ــدأ باملخرج ــل يب ــر متص ــئة عب ــات التنش ــات عملي ــدد مخرج ــا تتح كم

ــاد  ــة وافتق ــحاب، والالمعياري ــراب، واالنس ــة، واالغت ــدم الثق ــوع، وع ــز، واخلض )العج
املعنــي(، وينتهــي باملخرجــات اإليجابيــة )املواطنــة، املكنــة والتحــرر، واإلبــداع، 
وحتمــل املســئولية، والثقــة بالنفــس، واالندمــاج، واملشــاركة الفعالــة(، ويفتــرض أيضــا 
أن توجــد بــن هذيــن املســارين مســارات مختلفــة تقتــرب مــن اإليجابيــة أو الســلبية أو 

جتمــع بينهمــا.
ØØ وميكــن أن يظهــر – وبنــاء علــى نتائــج البحــوث الســابقة –املســار األغلــب فــي التنشــئة

االجتماعيــة بــن املســارين، وأن يغلــب عليــه االمتــداد حنــو املســار الســلبي.
ØØ ــي ــل- ف ــر ســيطرة داخــل النســق متي ــات األكث ــرض هــذه الدراســة أن العملي ــا تفت كم

أغلــب األحيــان- إلــى إعــادة إنتــاج النظــام األبــوي ومــا يرتبــط بــه مــن دعــم للخرافــة 
والتســلطية واالســتبداد.

ØØ ومــن هنــا تكــون احلاجــة ماســة إلــى دعــم النمــوذج اإليجابــي لتنشــئة اجتماعيــة قائمــة
علــي احلريــة والدميقراطيــة، والوعــي اليقــظ، والعقــل الناقــد، والعمــل علــى حتديــد النقاط 
التــي ميكــن مــن خاللهــا كســر دائــرة التنشــئة الســلبية القائمــة علــى التســلط والقهــر 

والقســر واخلضــوع، ووضــع اآلليــات املطلوبــة لتحقيــق ذلــك.
فى ضوء ما سبق؛ حتاول دراسة التنشئة االجتماعية اإلجابة عن األسئلة التالية :

أسئلة تتعلق بالفاعلين في عملية التنشئة :. 1
ــدول -  ــة التنشــئة فــي ال ــن الرئيســين ) األســرة واملدرســة( فــي عملي مــا تصــورات الفاعل

ــا؟ ــة ألســاليبها وآلياته العربي
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ما اآلليات الرئيسية األكثر شيوًعا في عملية التنشئة االجتماعية ؟- 
كيف تنعكس هذه اآلليات في سلوكيات واقعية ميكن اإلخبار عنها ؟- 
هــل هنــاك أمنــاط تربويــة أكثــر شــيوًعا داخــل مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة فــي البلــدان - 

العربيــة محــل الدراســة ؟
مــا أهــم صــور الثــواب والعقــاب التــي يتبناهــا املربــون فــي الــدول العربيــة عنــد التعامــل - 

مــع األطفــال؟
هــل ختضــع عمليــة التنشــئة االجتماعيــة داخــل )األســرة واملدرســة( ملبــادئ ثقافيــة عامــة، - 

أم أنهــا ختضــع لظــروف خاصــة داخــل كل مؤسســة علــى حــدة ؟
ما مظاهر التناقض القائمة بن محتوى التنشئة في األسرة واملدرسة ؟- 
ما مظاهر التعاون والصراع بن مؤسسات التنشئة )األسرة واملدرسة(؟- 
ــى غرســها فــي -  ــة عل ــدول العربي ــي حتــرص مؤسســات التنشــئة فــي ال ــم الت مــا أهــم القي

ــال؟ ــوس األطف نف
ــدان -  ــي البل ــة ف ــئة االجتماعي ــات التنش ــل مؤسس ــيوًعا داخ ــر ش ــز األكث ــور التميي ــا ص م

ــة؟  العربي
مــا أهــم اإليجابيــات والســلبيات التــي تكتنــف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة فــي مجاالتهــا - 

املختلفــة؟
كيــف يتصــور الفاعلــون الرئيســيون النمــط املثالــى للتنشــئة االجتماعيــة للطفــل العربــى؟ - 

وكيــف يدركــون أدوارهــم فــي حتقيــق هــذا النمــوذج املثالــى ؟
كيــف ينظــر الفاعلــون فــي عمليــة التنشــئة إلــى أهــم املعوقــات واملشــكالت التــي تكتنــف - 

منــوذج التنشــئة القائــم؟

مفاهيم لدراسة التنشئة االجتماعية
 1.    مفهوم التنشئة االجتماعية ومؤشراته اإلجرائية :

1-1  التنشئة االجتماعية من الناحية اللغوية :

socialisation ، اإلجنليزيــة  إن التنشــئة االجتماعيــة هــي ترجمــة للكلمــة الفرنســية 
socialization. والتنشــئة االجتماعيــة لفــظ غيــر معتمــد فــي قواميــس اللغــة العربيــة ومعاجمهــا 
ــئة،  ــأ وتنش ــأ ونش ــظ تنش ــد لف ــن أن جن ــث ميك ــة(، حي ــئة واجتماعي ــة )تنش ــرد مجتمع ــم ت ول
ــي  ــة الت ــات التربوي ــركات والعملي ــض احل ــة بع ــاة وممارس ــو واحلي ــن النم ــاٍن تتضم ــى مع وه
تعمــل فــي مجموعهــا علــى جعــل الصغيــر ينمــو ويكبــر. فكلمــة » تنشــئة« تعنــى »أقــام«، ونشــأ 
 . الطفــل معناهــا شــبَّ وقــرب مــن اإلدراك، ويقــال: نشــأ فــي بنــي فــالن أي ربــى فيهــم وشــبَّ
وبارتباطهــا بلفــظ »اجتماعيــة« يصبــح مدلولهــا مقترنــا بنمو الفــرد في حالتــه االجتماعيــة. وبهذا 
ميكننــا اســتخالص أن لفــظ التنشــئة االجتماعيــة مــن األلفــاظ املســتخدمة فــي ميــدان العلــوم 
االجتماعيــة )مــزوز كونــو،2011(. وقــد أرجــع املعجــم الوســيط معنــى النشــأة إلــى الفعــل نشــأ، 
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د، والصبــي شــبَّ ومنــا. ويقــال: نشــأ  ونشــأ الشــيء نشــئا ونشــوءًا ونشــأة مبعنــى َحــَدَث وجتــدَّ
شــَأة تعنــي اإليجــاد والتربيــة )مجمــع  ــَأ الصبــي أي ربــاه، والنَّ فــالن نشــأة حســنة، ويقــال: َنشَّ
ــَأت إلــى حاجتــي  اللغــة العربيــة،   1381هـ ، ج2 : 928 (. وورد فــي لســان العــرب فــي معنــى َتَنشَّ
ــأ اهلل اخللق  أي نهضــت إليهــا ومشــيت يقــول األعــراب : كان فــالن غاديــا، إذا ذهــب حلاجتــه، ونشَّ
، والنــشء هــم أحــداث النــاس  ــا وشــبَّ ابتــدأ خلقهــم، وفــي معنــى نشــأ ينشــأ نشــوءًا ونشــأة ربَّ
ونشــأ الســحاب ارتفــع وبــدأ وذلــك أول مــا يبــدأ تكوينــه. ومــن ثــم تشــير التنشــئة االجتماعيــة 
إلــى: مجموعــة أعمــال التكويــن والنمــو واحلركــة والتعديــل للشــيء أو الفعــل فــي مراحلــه األولــى 

حتــى يكتمــل .

2-1 التنشئة االجتماعية من الناحية االصطالحية :
إن التنشــئة االجتماعيــة مبفهومهــا االصطالحــي مــن املفاهيم احلديثــة، وهي مرتبطــة بحركة 
التجديــد التربــوي فــي البــالد العربيــة فــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين، وكانــت تســتخدم 
كلمــة التنشــئة االجتماعيــة للداللــة علــى كلمــات مثــل التربيــة و التعلــم و التأديــب والتهذيــب و 
ــات الواســعة  ــا، إال أن املترادف ــى معناهــا ومترادفاته ــة عل ــى خصوب ــع، وهــذا ممــا أضف التطبي
االنتشــار والقريبــة مــن مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة هــي مفهــوم التطبيــع االجتماعــي والتعلــم 
ــي  ــى منــوذج مثال ــى تبن ــب وآخــرون، 1995مأ:أ223(. ويســعى كل مجتمــع إل االجتماعــي )اخلطي
Prototype للشــخصية املعياريــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا غالبيــة أو كل أفــراده، إن اســتطاع 

ــاء اإلحصــاء، هــي الشــخصية  ــة علم ــح هــذه الشــخصية، بلغ ــث تصب ــك ســبيال؛ بحي ــى ذل إل
املنواليــة أي األكثــر شــيوعا فيــه، وهــو مــا يعــد، حينئــذ، مؤشــرًا علــى جناحــه. ومــن املفتــرض 

.Socialization أن تنجــز هــذه املهمــة مــن خــالل عمليــة يطلــق عليهــا التنشــئة االجتماعيــة
ــة  ــة للدالل ــة واالجتماعي ــوم التربوي ــي العل ــة ف ــئة االجتماعي ــوم التنش ــتخدم مفه ــد اس وق
علــى العمليــة التــي يكتســب بوســاطتها الفــرد املعرفــة واملهــارات واإلمكانــات، التــي جتعلــه - 
بصــورة عامــة -عضــوًا قــادرًا علــى ممارســة دور مناســب فــي مجتمعه، وهــي مجموعــة األعمال 
املربيــة التــي ميارســها الكبــار فــي حتويــل الصغــار مــن كائنــات فطريــة بيولوجيــة إلــى راشــدين 
اجتماعيــن، وهــي تتضمــن مفاهيــم التطبــع والتطبيــع االجتماعــي والتربيــة والتعليــم والتزكيــة 

والتهذيــب. 
ويشــير مفهــوم التنشــئة االجتماعيــة إلــى العمليــة التــي يتعلــم بوســاطتها أو مــن خاللهــا 
األفــراد قيــم ولغــة املجتمــع والســلوك املتوقــع منهــم كأعضــاء فــي املجتمــع، ويتــم ذلــك مــن 
خــالل األســرة أو املدرســة وحتــى الزمــالء الرفــاق. وتعتبــر عمليــة التنشــئة االجتماعية مــن أهــم 
العمليــات االجتماعيــة التــي حتــدث فــي املجتمــع والتــي عن طريقهــا تتكون الشــخصية اإلنســانية 
.فهــي عمليــة يكتســب الفــرد عــن طريقهــا الــذات االجتماعيــة ويتكــون بنــاء الشــخصية، كمــا أن 
املجتمــع تنتقــل ثقافتــه مــن جيــل إلــى آخــر عــن طريــق هــذه العمليــة ،والتنشــئة االجتماعيــة هــي 
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أيضــا عمليــة تطبيــع اجتماعــي لإلنســان أو هــي العمليــة التــي تســاعد على بنــاء الشــخصية التي 
مبقتضاهــا يتحــول الفــرد مــن كائــن بيولوجــي عنــد مولــده إلــى كائــن اجتماعــي يكتســب خبراتــه 

وجتاربــه ممــن ســبقوه إلــى احليــاة ويؤثــر ويتأثــر باملجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
وأوضــح أبــو جــادو ) 1418 هـــ( املعنــى االصطالحــي للتنشــئة االجتماعيــة بأنهــا: »عمليــة 
تعلــم وتعليــم وتربيــة، وتقــوم علــى التفاعــل االجتماعــي، وتهــدف إلــى اكتســاب الفــرد ســلوكا 
ــه والتوافــق  ــه مــن مســايرة جماعت ــة متكن ــة معين ــر واجتاهــات مناســبة ألدوار اجتماعي ومعايي
ــة،  ــاة االجتماعي االجتماعــي معهــا وتكســبه الطابــع االجتماعــي وتيســر لــه االندمــاج فــي احلي
ــاء  ــي بن ــع ف ــة املجتم ــة إدخــال ثقاف ــرد، وعملي ــة تشــكيل الســلوك االجتماعــي للف وهــي عملي
الشــخصية وتطبيــع املــادة اخلــام للطبيعــة البشــرية فــي النمــط االجتماعــي والثقافــة، ومبعنــى 
آخــر هــي عمليــة التشــكيل االجتماعــي خلامــة الشــخصية، وهــي كذلــك عمليــة حتويــل الكائــن 

ــة اإلنســانية« )ص 16(. البيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي، وإكســاب اإلنســان صف
ــى  ــة تقــوم عل ــم وتعليــم وتربي ــة تعل ــة فــي أنهــا عملي ــور تعريــف التنشــئة االجتماعي ويتبل
التفاعــل االجتماعــي، وتهــدف إلــى إكســاب الفــرد طفــاًل فمراهقــا فراشــدًا فشــيخا ســلوكا ومعايير 
واجتاهــات مناســبة ألدوار اجتماعيــة معينــة متكنــه مــن مســايرة جماعتــه والتوافــق االجتماعــي 
.)Berns,2013( معهــا وتكســبه الطابــع االجتماعــي، وتيســر لــه االندمــاج فــي احليــاة االجتماعيــة
ونســتخلص مــن التعريفــات املختلفــة ملفهــوم التنشــئة االجتماعيــة أنهــا تتركــز علــى مــا 

يلــي:
· التنشئة االجتماعية عملية مستمرة طوال احلياة.	
· التنشــئة هــي اســتدماج لثقافــة املجتمــع فــي شــخصية الفــرد ليصبــح عضــوًا نافعــا داخــل 	

جماعاتــه.
· التنشئة االجتماعية عملية قائمة على التفاعل املتبادل.	
· ــى 	 ــورة عل ــت مقص ــي ليس ــددة؛ فه ــة متع ــائط تربوي ــا وس ــوم به ــة تق ــئة االجتماعي التنش

ــط. ــرة فق األس
· التنشــئة االجتماعيــة عمليــة نســبية: فهــي ختتلــف باختــالف الزمــان واملــكان والظــروف، 	

ــة داخــل املجتمــع الواحــد. وكذلــك ختتلــف باختــالف الطبقــات االجتماعي
· كمــا أن أســاليب التنشــئة ليســت جامــدة وليســت متجانســة ســواء فــي القريــة أو املدينــة 	

فهنــاك مظاهــر عديــدة تغيــر أســاليب التنشــئة ويتفــاوت معــدل هــذا التغيــر فــي املجتمعــات 
املختلفــة.

· التنشــئة االجتماعيــة عمليــة إنســانية: مبعنــى أنــه مــن خــالل تلــك العمليــة يكتســب الفــرد 	
طبيعتــه اإلنســانية. 

· ــة 	 ــئة اجتماعي ــرد تنش ــأ الف ــد أن ينش ــا أري ــا إذا م ــب توافره ــة يج ــروط ضروري ــاك ش هن
ــا:  ــة منه صحيح
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ــل -  ــه الطف ــأ في ــذي سينش ــم ال ــو العال ــم، وه ــع قائ ــاك مجتم ــون هن ــب أن يك يج
اجتماعيــا؛ إذ ال بــد أن توجــد عنــد الفــرد الصفــات البيولوجيــة الوراثيــة التــي تســمح 

ــدوث. ــة باحل ــئة االجتماعي ــات التنش لعملي
تســتلزم أن يكــون الفــرد ذا طبيعــة إنســانية، وهــي هنــا تشــير إلــى عوامــل معنيــة - 

وعامليــة بــن بنــي البشــر، أي أنهــا متيــز البشــر عــن غيرهــم مــن املخلوقــات األخرى 
)الكــن وهانــدل، 9أ:أم1976(. 

· ــودة، 	 ــة املقص ــئة االجتماعي ــا: التنش ــين هم ــكلن أساس ــة ش ــئة االجتماعي ــذ التنش تأخ
ــادو، 1418 هـــ (.  ــودة ) أبوج ــر املقص ــة غي ــئة االجتماعي والتنش

· إن التنشئة االجتماعية ال تتوقف على الصغار، بل متتد لتشمل أفراد املجتمع جميعا.	
· التنشئة االجتماعية عملية معقدة متشعبة األهداف واملرامي. وتسعي إلى:   	

ــب 	  ــراز جوان ــه الســليمة وإب ــى فطرت ــاظ عل ــة، واحلف ــة االجتماعي ــرد الصف ــاب الف إكس
ــة. إنســانيته احلق

 تهــدف التنشــئة إلــى غــرس ثقافــة املجتمــع فــي شــخصية الفرد، وحفــظ ثقافــة املجتمع 	 
ونقلهــا مــن جيــل آلخر.

 تعمــل التنشــئة االجتماعيــة الســليمة علــى تنشــئة الفــرد علــى ضبــط ســلوكه، وإشــباع 	 
حاجاتــه بطريقــة تســاير القيــم الدينيــة واألعــراف االجتماعيــة؛ حيــث تعلمــه كيفيــة كف 

دوافعــه غيــر املرغوبــة أو احلــد منهــا.
ــرف 	  ــة وتكويــن االجتاهــات املعت ــة واألخالقي ــم واآلداب االجتماعي ــدة والقي ــم العقي  تعل

بهــا داخــل املجتمــع وقيمــه بصفــة عامــة.
 كمــا تعمــل التنشــئة االجتماعيــة علــى تعليــم الفــرد أدواره االجتماعيــة التــي يشــغلها 	 

األفــراد باختــالف اجلنــس والســن.
غــرس عوامــل ضبــط داخليــة للســلوك وتلــك التــي يحتويهــا الضميــر وتصبــح جــزءًا 	 

أساســيا)محمد محمــد نعيمــة، 2002(.
ــية 	  ــل النفس ــات الطف ــم وإدراك حاج ــالل تفه ــن خ ــك م ــي وذل ــج النفس ــق النض حتقي

والعاطفيــة املرتبطــة بنمــوه وتطــور منــو فكرتــه عــن نفســه وعــن عالقتــه بغيــره مــن 
ــرون، ص 63 :1997(. ــير وآخ ــال بش ــاس )إقب الن

تعليــم الطفــل املهــارات التــي متكنــه مــن االندمــاج فــي املجتمــع، والتعــاون مــع أعضائه 	 
واالشــتراك فــي نواحــي النشــاط املختلفة.

مــن خــالل هــذه اجلوانــب، ميكننــا القــول إن التنشــئة االجتماعيــة عمليــة متعــددة اجلوانب؛ 
إذ ال نســتطيع التحــدث عــن جانــب دون اإلشــارة إلــى اجلانــب اآلخــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
ــا أن  ــج بــن مــا هــو نفســي واجتماعــي وأنثروبولوجــي ...إخل. وميكنن مباشــرة، فالتنشــئة مزي
نعتمــد علــى هــذا التمــازج أو التكامــل فــي وضــع تعريــف إجرائــي ملفهــوم التنشــئة االجتماعيــة.
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3-1  التعريف اإلجرائي ملفهوم التنشئة االجتماعية
هــي »عمليــة حتويــل الفــرد مــن كائــن بيولوجــي إلــى فــرد اجتماعــي عــن طريــق التفاعــل 
ــخصيته  ــاء ش ــي بن ــل ف ــات تدخ ــا واجتاه ــر وقيم ــلوكا ومعايي ــك س ــب بذل ــي، ليكتس االجتماع
لتســهل لــه االندمــاج فــي احليــاة االجتماعيــة وهــي بذلــك مســتمرة تبــدأ بالطفولــة، فاملراهقــة 
فالرشــد وتنتهــي بالشــيخوخة، وتشــتمل علــى أســاليب التنشــئة كافــة التــي تلعــب دورًا مهمــا 
فــي بنــاء شــخصية الفــرد أو اختاللهــا مــن جميــع اجلوانــب النفســية واالجتماعيــة؛ فمــن خاللهــا 
تنمــو شــخصية الفــرد، وثقتــه بذاتــه، واســتقالليته، ومقدرتــه علــى حــل املشــكالت التــي تواجهه، 
وإكســابه القيــم واملهــارات، والعــادات وتقاليــد املجتمــع؛ ليتمكــن الفــرد مــن العيــش مــع اجلماعــة 

والتفاعــل معهــا مــن خــالل قيامــه بــأدوار اجتماعيــة فاعلــة«.

2 -  مفهوم أساليب التنشئة االجتماعية ومؤشراته اإلجرائية:
ــم  ــع أطفاله ــون م ــها املرب ــي ميارس ــلوكيات الت ــة الس ــاليب مجموع ــذه األس ــود به املقص
ــر اإليجابــي أو  ــال، والتــي حُتــدث التأثي فــي مختلــف املواقــف خــالل تربيتهــم وتنشــئتهم لألطف
الســلبي فــي ســلوك الطفــل؛ »فــكل ســلوك يصــدر عــن املنشــئن يؤثــر علــى الطفــل وعلــى منــو 
شــخصيته ســواء ُقصــد بهــذا الســلوك التوجيــه والتربيــة أو قصــد غيــر ذلك«. وأســاليب التنشــئة 
االجتماعيــة مرهونــة بنوع الســلطة املســتخدمة فــي تربيــة األطفــال ودرجتها، فبعــض املجتمعات 
تعتمــد أســاليب العقــاب والتســلط والتخويــف فــي التنشــئة االجتماعية،ومــن ثــم تتفــاوت أســاليب 
ــدة أو  ــوة الزائ ــل أو القس ــي التدلي ــراف ف ــلبية كاإلس ــاليب س ــن أس ــا ب ــة م ــئة االجتماعي التنش
التذبــذب فــي املعاملــة أو فــرض احلمايــة الزائــدة علــى األبنــاء وإخضاعهــم للكثيــر مــن القيــود 
أو عــدم املســاواة والعدالــة فــي التعامــل مــع األبنــاء والتمييــز فيمــا بينهــم بنــاء علــى اجلنــس أو 
الترتيــب. وأســاليب إيجابيــة تتمثــل فــي: التعــرف علــى قــدرات األبنــاء وتوجيههــم توجيهــا مثاليــا 
بنــاء علــى إمكاناتهــم وقدراتهــم العقليــة واجلســدية واالنفعاليــة وإتاحــة الفــرص أمامهــم للنمــو 
والتفاعــل االجتماعــي مــن خــالل احلــوار والتفاهــم واملشــاركة؛ ممــا يــؤدى إلــى توافقهم مــع البيئة 
ــاع املربــن أســاليب  ــاء، واتب ــة فــى نفــوس األبن ــم املواطن ــى ترســيخ قي ــة، والعمــل عل اخلارجي

التوســط واالعتــدال وحتاشــي القســوة الزائــدة أو التدليــل الزائــد. 
وقــد َعــرَّف عديــد مــن الباحثــن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة بتعريفــات متعددة، ومــن هذه 
التعريفــات أنهــا »الطرائــق التــي متيــز معاملــة الوالديــن البنهمــا، وهــي أيضــا ردود الفعــل الداعية 
ــن  ــة ب ــات التفاعــل الدائم ــا خــالل عملي ــن ألبنائهم ــة الوالدي ــز معامل ــي متي ــة الت ــر الداعي أو غي
الطرفــن )طاهــر ميســرة كايــد، 1989، ص 64(. أو هــي »األســلوب الــذي يتبعــه اآلبــاء إلكســاب 
األبنــاء أنواعــا مــن الســلوك املختلــف والقيــم والعــادات والتقاليــد )عبــد اهلل إنشــراح،1991، ص 
96(. فــي حــن عرفهــا آخــرون بأنهــا »الطرائــق التربويــة التــي يتبعهــا الوالــدان إلكســاب أبنائهمــا 
ــي، 1993،  ــد بيوم ــن محم ــلوك )حس ــط الس ــاز وضب ــى اإلجن ــدرة عل ــم والق ــتقاللية والقي االس
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ص29(. أو هــي »مــدى إدراك الطفــل للمعاملــة مــن والديــة فــي إطــار التنشــئة فــي اجتــاه القبــول 
ــام واالستحســان واألمــان،  ــة والعطــف واالهتم ــدفء واحملب ــل لل ــي إدراك الطف ــل ف ــذي يتمث ال
بصــورة لفظيــة أو غيــر لفظيــة، أو اجتــاه الرفــض الــذي يتمثــل فــي إدراك الطفــل لعــدوان الوالديــن 
ــح  ــاد والتجري ــل واالنتق ــة األم ــرارة وخيب ــعورهم بامل ــه، أو ش ــتيائهم من ــه واس ــم علي وغضبه
ــه وتأنيبــه، مــن خــالل ســلوك الضــرب والســخرية والتهكــم  والتقليــل مــن شــأنه وتعمــد إهانت
والالمبــاالة واإلهمــال ورفضــه رفضــا غيــر محــدود بصــورة غامضــة )عســكر، عبــد اهلل الســيد، 

1996، ص 239(.
وتتنــاول التعريفــات الســابقة أســاليب التنشــئة االجتماعيــة مــن وجهتــن مختلفتــن، منهــا 
مــن ينظــر إليهــا علــى أنهــا الطــرق العامــة التــي يســتخدمها املنشــئون فــي تعاملهــم مــع األطفال، 
ومنهــم مــن ينظــر إليهــا مــن ناحيــة إدراك األبنــاء ملــا تكــون عليــه املعاملــة. ومــع ذلــك فهــي 
تؤكــد مضمونــا واحــدًا هــو أن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة تعبــر عــن أشــكال التعامــل املختلفــة 
مــن قبــل املنشــئن، وإدراك األطفــال لهــذا التعامــل ومــا يعنيــه بالنســبة إليهــم. ومــن خــالل هــذه 
التعريفــات، ميكــن القــول إن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة، تتمثــل فــي الطــرق التربويــة التي ميكن 
أن تكــون ســلبية أو إيجابيــة، وميارســها املنشــئون جتــاه األطفــال فــي عمليــة التنشــئة؛ حيــث 
تظهــر مــن خــالل مواقــف التفاعــل بينهــم؛ بهــدف تعديــل ســلوكهم والتأثيــر فــي شــخصياتهم مبا 

يدفــع بهــم إلــى اإليجابيــة أو الســلبية.

2-1  أساليب التنشئة السلبية ومؤشراتها اإلجرائية
هــي تلــك األســاليب الســلبية التــي يتبعهــا املنشــئون فــي تربيــة األطفــال، والتــي يحتمــل أن 
حتــد مــن منــو الطفــل فــي االجتــاه الســوى الســليم، وتعوقهــم عــن حتقيــق أكبــر درجــة مــن التوافق 
فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو فــي ضــوء مطالــب كل مرحلــة، بحيــث تــؤدي إلــى احنرافــات 
فــي النمــو االنفعالــي والنفســي واالجتماعــي للطفــل، والتــي يحتمــل أن تعيــده إلــى صــورة مــن 
صــور االضطــراب الســلوكي )يونــس، انتصــار،1972، ص 395(. وتتمثــل هذه األســاليب الســلبية 

فــي التنشــئة االجتماعيــة ومؤشــراتها اإلجرائيــة فيمــا يلــي:
· عملية التنشئة القائمة على التسلط “السلطوية”	

ــتخدام  ــي اس ــراط ف ــراه واإلف ــزام واإلك ــادئ اإلل ــى مب ــوم عل ــوي يق ــلوب ترب ــلط أس التس
ــدأ العالقــات  ــى مب ــال وتنشــئتهم، ويرتكــز هــذا األســلوب عل ــة األطف ــة فــي تربي الســلطة األبوي
ــة، 1997، ص 179(. كمــا أنهــا تعنــي »فــرض  العموديــة بــن املنشــئن واألطفــال )عمــار زغيب
ــى ســلطتهم وقوتهــم«؛ حيــث  ــل املنشــئن معتمديــن عل ــال مــن قب ــى األطف النظــام الصــارم عل
يســتخدم املنشــئون فــي إطــار هــذه التنشــئة أســاليب تتــدرج مــن أقصــى درجــات الشــدة إلــى 
أدناهــا. ويتضمــن األســلوب املتشــدد فــي التنشــئة القمع النفســي، وأســاليب التخويف، وأســاليب 
احلرمــان املختلفــة، واســتخدام العقــاب البدنــي. ويشــتمل هــذا األســلوب أيًضــا علــى مجموعة من 
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األوامــر والنواهــي والتعليمــات الصارمــة التــي ُتفــرض علــى األطفــال داخــل األســرة واملدرســة 
ــال  ــى كل مــن يتجــاوز هــذه احلــدود والنواهــي. وال يســمح لألطف ــاب عل ــزال العق ــم إن ــث يت حي
داخــل األســرة أو املدرســة بإبــداء آرائهــم أو توجيــه انتقاداتهــم، وإن حــدث ذلــك فــإن هــذه اآلراء 
واالنتقــادات قــد تكــون مصــدر ســخرية وعقــاب بالنســبة إليهــم. وتتضمــن هــذه العمليــة أيضــا 
التنشــئة القائمــة علــى التفرقــة فــي املعاملــة »التمييــز«. وتتحــدد صــور التنشــئة التســلطية علــي 

النحــو التالــي: 
ــن أو -  ــتخدام الوالدي ــة اس ــدي نتيج ــي عم ــدوث أذى بدن ــه ح ــد ب ــي: »ويقص ــذاء البدن   اإلي

القائمــن علــى تنشــئة الطفــل أســاليب عنيفــة وقاســية كالضــرب والعــض واحلــرق، ومحاولــة 
تهذيــب وتعليــم الطفــل بطريقــة عنيفــة ومؤذيــة لــه«.

  اإليــذاء النفســي: »كاالزدراء واالحتقــار واالمتهــان والســخرية والتهكــم والتبخيــس وأحــكام - 
ــن  ــل م ــل والتقلي ــب واخلج ــل بالذن ــعار الطف ــادة إش ــة، وزي ــاظ النابي ــه األلف ــة وتوجي الدوني
قيمتــه الذاتيــة، واســتخدام التعليقــات الالذعــة ضــد شــخص الطفــل وخصائصه الســلوكية 

واجلســدية، وإشــعاره بأنــه غيــر مرغــوب فيــه وتوبيخــه علــى أي ســلوك ال ينــال الرضــا. 
  أســاليب الحرمــان المختلفــة: »كالفشــل فــي إمــداد الطفــل بالعاطفــة واملســاندة ونقــص - 

ــان املوجــه للطفــل، واحلرمــان مــن احلقــوق ومصــادرة احلركــة، وحرمانــه مــن  احلــب واحلن
اإلحســاس بالرعايــة وعــدم مراعــاة إنســانية اإلنســان«.

ــن -  ــاواة ب ــدل و املس ــي الع ــدم توخ ــى ع ــير إل ــة: وتش ــي المعامل ــز ف ــة والتميي  التفرق
األبنــاء فــي املعاملــة، وقــد يكــون هنــاك متييــز فــي املعاملــة وفقــا للنــوع االجتماعــي )ذكــور/ 
إنــاث( أو وفقــا لترتيــب األبنــاء، أو حتــى االهتمــام والتفضيــل لبعــض األطفــال دون االكتــراث 

ملشــاعر اآلخريــن.
· التنشئة القائمة على التذبذب في املعاملة )عدم االتساق(:	

ــة مــن قبــل املنشــئن جتــاه األطفــال مــن موقــف آلخــر قــد  ويقصــد بهــا اختــالف املعامل
يصــل - فــي بعــض األحيــان- إلــى درجــة التناقــض فــي مواقــف املنشــئن)الوالدين واملعلمــن(. 
مبعنــى التقلــب فــي املعاملــة مابــن اللــن والشــدة؛ حيــث ُيثــاب الطفــل مــرة علــى عمــل وُيعاقــب 
ــن  ــن الل ــذم، وب ــدح وال ــن امل ــاب، وب ــواب والعق ــن الث ــح ب ــذا التأرج ــرى، وه ــرة أخ ــه م علي
والقســوة، يجعــل الطفــل غيــر قــادر علــى توقــع رد فعــل الوالديــن أو املعلمــن إزاء ســلوكه )فاطمة 

املنتصــر الكتانــي، 2000، ص79(. ويتمثــل هــذا األســلوب فيمــا يلــي:
التناقــض فــي اســتخدام أســاليب الثــواب والعقــاب، أي أن الســلوك نفســه الــذي ُيثــاب عليــه - 

الطفــل هــذه املــرة ُيعاقــب عليــه مــرة أخــرى.
منــع الطفــل مــن القيــام بعمــل مــا فــي بعــض األوقــات، والســماح لــه بالعمــل فــي أوقــات - 

أخــرى.
أن يصدر املنشئون إلى الطفل األوامر بعمل ما، ثم ينسوا ما صدر عنهم من أوامر.- 
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أن يهدد املنشئون الطفل ويتوعدوه بالعقاب الشديد من غير أن يأتي فعاًل سيئا.- 
 أن يعدوا الطفل بتحقيق مطالبه ولكنهم ال يفون بهذه الوعود.- 
ــا، وبالشــدة والقســوة -  ــن أحيان ــل بالل ــد يعامــل الطف ــة، فق ــي أســلوب املعامل ــوازن ف الالت

ــا أخــري.  أحيان
· التنشئة القائمة على احلماية الزائدة أو التدليل:	

ويقصــد بهــا املغــاالة فــي احملافظــة علــى األطفــال واخلــوف عليهــم لدرجــة مفرطــة، والقيــام 
نيابــة عــن الطفــل باملهــام واملســئوليات التــي ميكنــه القيــام بهــا أو التــي يجــب تدريبــه عليهــا، 
والتســاهل معهــم واإلذعــان ملطالبهــم وتلبيتهــا حتــى ولــو لــم تكــن واقعيــة، ويعــد هــذا األســلوب 
مــن األســاليب التــي قــد تظهــر بشــكل جلــي داخل مؤسســة األســرة أكثــر من مؤسســة املدرســة. 

وتتخــذ احلمايــة الزائــدة أشــكااًل متعــددة منهــا:
التدليــل ويقصــد بــه تلبيــة كل رغبــات الطفــل، وفــرط العنايــة بالطفــل، واإلســراف فــي حتقيق  •

حاجــات الطفــل املختلفــة، واإلحاطــة بالطفــل واخلــوف عليــه، ومنعه مــن حتقيق اســتقالليته.
كمــا يتمثــل هــذا األســلوب أيضــا فــي عــدم إعطــاء الفرصــة للطفــل فــي التصــرف فــي كثيــر  •

مــن األمــور كاختيــار األصدقــاء واملالبــس وغيرهــا مــن األمــور. 
· التنشئة القائمة على اإلهمال : 	

ويقصــد بهــا تــرك الطفــل دون إثابــة علــى الســلوك املرغــوب، أو لــوم وتوجيــه ومحاســبة 
علــى الســلوك غيــر املرغــوب فيــه، وكذلــك عــدم املبــاالة بإشــباع حاجــات الطفــل، واإلســراف 
فــي إهمالــه، أو عــدم االهتمــام بوجــوده وكيانــه الشــخصي واالجتماعــي بشــكل يهــدد مشــاعر 

األمــن الســوية وتقديــر الــذات عنــده. ويتمثــل أســلوب اإلهمــال فــي:
اإلهمــال النفســي: العجــز أو النقــص أو املنــع مــن تزويــد الطفــل بالرعايــة النفســية التــي - 

يحتاجهــا، وإهانتــه وحتقيــره أو نقــص التدعيــم اإليجابــي لســلوكيات الطفــل املرغوبــة؛ ممــا 
يــؤدي إلــى فقــده الشــعور بالثقــة بالنفــس.

 اإلهمــال التعليمــي: ويشــتمل علــى عــدم تلبيــة االحتياجــات التعليميــة املتباينــة للطفــل، - 
وعــدم املبــاالة بتفوقــه أو فشــله.

اإلهمــال الصحــي: ويقصــد بــه تــرك الطفــل مــن دون رعايــة فــي اجلانــب اجلســدي، أو - 
معاجلتــه أو تغذيتــه واإلشــراف غيــر الكافــي عليــه، أو تركــه فــي املنــزل مبفــرده.

2-2  أساليب التنشئة اإليجابية ومؤشراتها اإلجرائية :
هــي تلــك األســاليب التــي يتبعهــا املنشــئون فــي تربيــة األطفــال، ويشــعر األطفــال فــي ظلهــا 
ــاع الوالديــن واملعلمــن هــذه  بالــدفء واحلــب واالســتقرار، وتتــاح لهــم الفرصــة مــن خــالل اتب
األســاليب فــي املعاملــة، لتنميــة الطفــل فــي االجتــاه الســوي، وحتقــق هــذه األســاليب أكبــر قــدر 
ــة، بحيــث  ــة مــن مراحــل النمــو فــي ضــوء مطالــب كل مرحل ممكــن مــن التوافــق فــي كل مرحل
تــؤدي إلــى النمــو االجتماعــي والنفســي الســليم للطفــل، ممــا يســاعده علــى التوافــق مــع اآلخريــن 
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ســواء فــي محيــط األســرة أو مــع البيئــة اخلارجيــة )عبــد الرحمــان العيســوي، 2000، ص198(. 
ــوًا  ــل من ــو الطف ــى من ــن عل ــي ُتع ــل الت ــوات التعام ــن قن ــارة ع ــة عب ــاليب اإليجابي ــذه األس وه
ســليما فــي كل نواحيــه النفســية واالجتماعيــة واجلســمية واالنفعاليــة وغيرهــا، وتضمــن التنشــئة 
اإليجابيــة االهتمــام املتــزن بالطفــل وجتنــب اإلفــراط فــي إهمالــه أو اإلفــراط فــي تدليلــه وتقديــره، 
فتكســبه بذلــك فكــرة عــن نفســه تطابــق حقيقتــه، فــال هــي تعظــم مــن قدراتــه فيغتــر، وال هــي 
تقلــل مــن قدراتــه فيــذل )عبــد املنعــم املليجــي وآخــرون،ص227 : 1971(. وتتمثــل هذه األســاليب 
اإليجابيــة فــي إعطــاء األطفــال قــدرًا معقــواًل مــن احلريــة واملســئولية مــع تعريفهــم بــأن احلريــة 
يقابلهــا االلتــزام، واحلقــوق تقابلهــا الواجبــات، وأن هنــاك ثوابــا وعقابــا، واتبــاع األســلوب القائــم 
علــى احلــوار والدعــم واإلثابــة واملشــاركة فــي تنشــئة األبنــاء. مــع عــدم التهــاون أو التســاهل 
معهــم عنــد ارتــكاب أي مخالفــة بحيــث ينمــو الضميــر اخللقــي، ويتحقــق لديهــم االنضبــاط الذاتي. 
كمــا تتضمــن هــذه األســاليب اإليجابيــة العديــد مــن الســلوكيات والتصرفــات اإليجابيــة، والتــي 
تعمــل علــى إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي ســلوكيات األبنــاء وتصرفاتهــم الظاهــرة. وتظهــر أســاليب 

التنشــئة اإليجابيــة ومؤشــراتها اإلجرائيــة فيمــا يلــي: 

· عملية التنشئة القائمة على الدميقراطية واحلرية 	
ــئة  ــات التنش ــن عملي ــة م ــى منظوم ــئة إل ــي التنش ــي ف ــلوب الدميقراط ــوم األس ــير مفه يش
التــي تنطلــق مــن قيــم احلــب والتعاطــف والتعزيــز واملســاندة واملشــاركة واحلــوار فــي العمليــة 
التربويــة، أي البعــد عــن فــرض النظــام الصــارم علــى األطفال، والتشــاور معهــم واحتــرام آرائهم، 
وتقديرهــا، واتبــاع األســلوب اإلقناعــي واملناقشــة واحلــوار التــي تــؤدي إلــى خلــق جــو مــن الثقــة 
واحملبــة، وهــى التربيــة التــي تســقط فيهــا احلــدود أو احلواجــز النفســية الصارمــة بــن املنشــئن 
واألطفــال وتتنافــى مــع كل أشــكال العنــف واإلكــراه. ويعتمــد املنشــئون الدميقراطيــون أســاليب 
ــادئ  ــون املب ــكالتهم، ويتبن ــال ومش ــة األطف ــق لطبيع ــوي العمي ــم الترب ــر والفه ــوار والتبص احل
التربويــة احلديثــة فــي تربيــة األطفــال. فالتربيــة لديهــم هــي التربيــة علــى احلريــة التــي تعتمــد 
علــى مركزيــة الطفــل، والطفــل هــو مركــز العمليــة التربويــة وغايتهــا. وتقــوم التنشــئة الدميقراطيــة 
علــى منظومــة مــن املبــادئ أهمهــا: مبــدأ احلريــة )يعــد مبــدأ احلريــة مبــدأ أساســيا فــي التنشــئة 
ــة  ــل، فاحلري ــية للطف ــة النفس ــا احلري ــة أبرزه ــا متنوع ــدأ صيغ ــذا املب ــذ ه ــة، ويأخ الدميقراطي
اجلســدية ثــم احلريــة العقليــة، ونقصــد باحلريــة النفســية أن ال يكــره الطفــل علــى تبنــى مواقــف 
واجتاهــات انفعاليــة وخاصــة الســلبية منهــا مثــل مشــاعر احلقــد والكراهيــة والنفــور، وأن تتــرك 
للطفــل حريــة التكــون النفســي وفقــا ملعاييــر موضوعيــة قوامهــا التســامح والعطــاء والتضحيــة. 
ويتحقــق مفهــوم احلريــة مــن خــالل احلقــوق والواجبــات باعتبارهمــا وجهــن لعملــة واحــدة؛ ألن 
احلقــوق مــن دون أن تقيــد بالواجبــات جتعــل الفــرد غيــر مرتبــط باآلخريــن، وقــد يعــرف حقوقــه 
وال يعــرف حقــوق اآلخريــن عليــه، وبذلــك يصبــح انفراديــا فــي تعاملــه قاصــرًا عــن أداء واجباتــه 
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)يوســف محمــد أبــو ســليمة، 2007(. ومبــدأ احلوار)حيــث يعــد احلــوار منطلــق التجربــة الدميقراطية 
فــي عمليــة التواصــل التربــوي، وهــو احلــوار الــذي يقــوم علــى مبــدأ النقــد وإبــداء الــرأي بعيــدًا 
ــون عــن آرائهــم وانتقاداتهــم، ويطرحــون أســئلتهم فــي  ــال يعلن عــن اخلــوف واإلرهــاب. فاألطف
أجــواء حــرة متكاملــة تدفــع بهــم إلــى مزيــد مــن النمــو والعطــاء نفســيا وعقليــا(. ومبدأ املســئولية 
واالســتقاللية )وهــو املبــدأ الــذي مينــح كل فــرد مــن أفــراد األســرة إحساســا عميقــا مبســئولياته 
اخلاصــة دومنــا قيــود أو رقابــة غيــر رقابــة الضميــر والقناعــات الراســخة فــي النفــس، وهــذا يعنى 
أن الســلوك هنــا ينبــع مــن الــذات اإلنســانية، وأن اإلنســان يحقــق ذاتــه بعيــدًا عــن كل أشــكال 
اخلــوف، عنــد  خلــق وبنــاء شــخصيات قــادرة علــى النجــاح والتفــوق واالبتــكار(. ومبــدأ احلــب 
)احلــب حاجــة وقيمــة إنســانية أصيلــة تعانــق احلريــة وتنمــو بهــا، وتتنافــى مــع كل صيــغ القســوة 
واإلكــراه، ومــن هنــا فــإن التربيــة الدميقراطيــة تنشــد احلــب الشــامل وتنميــه فــي قلــوب األطفــال، 
وحتيطهــم بــه بــال حــدود ألنهــا تشــكل الركــن األساســي وحجــر الزاويــة فــي أي تربيــة دميقراطيــة 

خالقــة(.
فالتربيــة الدميقراطيــة إذن هــي التربيــة التي تســعى إلــى تلبية احلاجات األساســية لإلنســان، 
ــان، واحلاجــة إلــى التقديــر، واحلاجــة إلــى اإلحســاس باألمــن،  وهــى احلاجــة إلــى احلــب واحلن
واحلاجــة إلــى اإلحســاس باالنتمــاء، وأخيــرًا اإلحســاس باألهميــة والوجــود، ومتثل هــذه احلاجات 
قــوام الشــخصية املتكاملــة. وبنــاًء علــى ذلــك فــإن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة القائمــة علــى 
احلريــة والدميقراطيــة تشــير إجرائيــا إلــى: القيــم العامــة واالجتاهــات التــي يحرص املنشــئون على 
غرســها فــي األطفــال )العفــو والتســامح – احلــوار – املشــاركة– الثقــة(، واملمارســات الســلوكية 

التــي يحــرص املنشــئون علــى تعليمهــا لهــم.

· أسلوب التنشئة القائم على الدعم واملساندة 	
ــى  ــم عل ــم القائ ــدى تفه ــي م ــول ف ــة أو القب ــاندة الوجداني ــي أو املس ــم العاطف ــى الدع يتجل
التنشــئة لســلوك الطفــل وتصرفاتــه، ومشــاكله، وإظهــار قــدر مــن احلب والتشــجيع لــه وإلجنازاته 
ــدى  ــه برفــق ومــودة وأن يب ــام، وتوجيه ــه باهتم ــه ومطالب ــن، واالســتجابة حلاجات أمــام اآلخري
اهتمامامبســتقبله وأن يشــركه فــي نشــاطاته، وتعتبــر املســاندة والدعــم مــن األســاليب الســوية 

فــي التنشــئة االجتماعيــة، ولهــا أثــر كبيــر علــى شــخصية الطفــل.

· أسلوب التنشئة القائم على التقبل واالهتمام:	
ويقصــد بــه تقبــل املنشــئن للطفــل لذاتــه؛ أي تقبــل جنســه، وجســمه وإمكاناتــه العقليــة 
بشــكل يؤكــد علــى أهميتــه والرغبــة فــي وجــوده، كمــا يتبــدى فــي االهتمــام بحريتــه، وإشــباع 
حاجاتــه وتأكيــد اســتقالليته ومســاعدته علــى حتقيــق ذاتــه، مــع توفيــر األمــن النفســي للطفــل 
ومســاعدته علــى توفيــره فــي املســتقبل، وتقبلــه لذاتــه وملنزلتــه االجتماعيــة، ويقصــد بالتقبــل 
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االهتمــام بالطفــل ومشــاركة الكبــار لألطفــال فــي املناســبات واألنشــطة اخلاصــة بهــم، والتعبيــر 
ــر  ــم والفخ ــم، ومداعبته ــارب منه ــم والتق ــاوب معه ــم، والتج ــر آرائه ــب وتقدي ــن ح ــي ع اللفظ
بتصرفاتهــم، واســتخدام لغــة احلــوار معهــم. ويتســم هــذا األســلوب باحلــب والتســامح والرعايــة 
والعطــف، كمــا يعتمــد علــى العقالنيــة والتــوازن بــن الصرامــة واللــن فــي معاملــة األطفــال مــع 

مراعــاة طبيعــة مراحــل منوهــم. 
ومــن خــالل مــا ســبق، يتضــح أننــا بصــدد منطــن للتنشــئة االجتماعيــة؛ أحدهمــا إيجابــي 
يكــرس للشــخصية الســوية متكاملــة ومتوازنــة، التــي مــا كان لهــا أن تنشــأ إال فــي منــاخ يســوده 
الثقــة واحلــب والوفــاء، وبخاصــة فــي األســرة واملدرســة التــي حتتــرم الطفــل، وتهتم به وتشــجعه 
ــب  ــي أغل ــؤدي - ف ــلبي ي ــر س ــر. واآلخ ــذات واآلخ ــل ال ــه وتقب ــوق بنفس ــى الوث ــاعده عل وتس
األحيــان- إلــى تكويــن شــخصية اعتماديــة خائفــة وخانقــة وقلقــه ومحبطــة وعاجــزة عــن اخلروج 

واالنفتــاح وضعيفــة ومشــوهة ومضطربــة وغيــر متوازنــة. 

 3 -  مفهوم آليات التنشئة االجتماعية : 
ــت  ــا اختلف ــال مهم ــئة األطف ــي تنش ــا ف ــم انتهاجه ــي يت ــات الت ــن اآللي ــة م ــاك مجموع هن
نظريــات وأســاليب التنشــئة، ومهمــا تعــددت وتنوعــت مضامينهــا فــي التربيــة، وهــذه اآلليــات 

تتمثــل فيمــا يلــى :
آليــة التقليــد أو احملــاكاة: ومــن خاللهــا يكتســب الطفــل عناصــر معينــة مــن الثقافــة : مثلت  •

نوًعــا معيًنــا مــن املعرفــة، أو املهــارة، أو الســلوك. فالطفــل يقلــد والديــه ومعلميــه وبعــض 
الشــخصيات اإلعالميــة أو بعــض رفاقــه.

آلية املالحظة: يتم التعلم فيها من خالل املالحظة لنموذج سلوكي وتقليده حرفيا. •
آلية التوحد: يقصد بها التقليد الالشعوري وغير املقصود لسلوك النموذج. •
آلية الضبط: تنظيم سلوك الفرد مبا يتوافق مع ثقافة املجتمع ومعاييره. •
ــة الثــواب والعقــاب: اســتخدام الثــواب فــى تعلــم الســلوك املرغــوب، والعقــاب لكــف  • آلي

ــب 1985،ص 62( . ــدون النقي ــر املرغــوب )خل الســلوك غي
آليــة التدعيــم : وتهــدف إلــى إحــداث نــوع مــن املوازنــة بــن اإلشــباع واحلرمــان مــن خــالل  •

القانــون العــام، مــؤداه أنــه كلمــا تلقــى الشــخص درجــة أكبــر مــن اإلشــباع فإنــه ســوف 
يســعى إلــى أن يدعــم النمــط، والعكــس بالعكــس .

آليــة الكــف : وتهــدف إلــى تعلــم االبتعــاد عــن الســلوك املوجــه بالدافعيــة فقــط دون األخــذ  •
فــي االعتبــار مــا يترتــب علــى هــذا الســلوك مــن نتائــج .

آلية اإلبدال : ومن خاللها يتعلم الفرد جتاوز بعض االجتاهات االنفعالية، أو نقلها من موضوع  •
آلخر . مبعنى أن يكف الشخص عن االهتمام باملوضوعات القدمية التي ال حتقق درجة عالية من 
التوافق، ويستبدلها مبوضوعات جديدة حتقق له التوافق املنشود )أحمد زايد، 1997، صأ129( .
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أ تنشئة اجتماعية جتعله في صف النظام القائم  • وكل هذه اآلليات تهدف إلى خلق مواطن منشَّ
دائما ؛ لكى يعيش في حالة مستمرة من التوازن .

4 - نواتج التنشئة: المفهوم والمؤشرات اإلجرائية
ــل العائــد منهــا.  ــة ؛ حيــث متث ــة التنشــئة االجتماعي تعــد نــواجت التنشــئة أحــد أركان عملي
ــى  ــس عل ــي تنعك ــئة . والت ــاليب للتنش ــن أس ــه م ــم إدخال ــا يت ــا مل ــواجت وفق ــذه الن ــكل ه وتتش
ــي  ــراث البحث ــتقراء الت ــلوكياته. وباس ــه وس ــه وانفعاالت ــالل معارف ــن خ ــال م ــخصية األطف ش
املرتبــط بنــواجت التنشــئة االجتماعيــة، أمكــن تصنيــف هــذه النــواجت إلــى منطــن رئيســين همــا 
النــواجت اإليجابيــة )وتشــمل املكنــة، واإلبــداع، وحتمــل املســئولية، والثقــة بالنفــس، واملواطنــة: 
شــعوًرا وممارســة...(، والنــواجت الســلبية )وتشــمل العنــف، والعجــز، واالغتــراب، واالنســحاب، 

ــة...(. ــى والالمعياري ــاد املعن وافتق

1-4 نواجت التنشئة اإليجابية ومؤشراتها اإلجرائية
1-1-4 املكنة

تشــير املكنــة إلــى قــدر كاٍف مــن املعــارف واملهــارات والقــدرات التــي متكــن الشــخص مــن 
الفهــم واالســتجابة بشــكل منطقــي. واملكنــة ميكــن أن حتــدث فــي أي مرحلــة مــن حياة الشــخص. 
وترتبــط املكنــة مبســألة »التحكــم الشــخصي”، أي قــدرة اإلنســان علــى أن يتحكــم فــي مســار 
حياتــه تغييــرًا أو تعديــاًل. ويكشــف مفهــوم املكنــة عــن مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن املعانــي 
والــدالالت منهــا: »القــدرة«، »االســتعداد«، »الكفــاءة«، »الفعاليــة« و«املهــارة«؛ حيــث ُينظــر إلــى 
املكنــة باعتبارهــا: جميــع مهــارات و قــدرات األداء؛ واملجــاالت األساســية التــي تتطلــب احلصــول 
ــى نظــم املعرفــة األساســية )خاصــة اللغــة(، واملعرفــة واملهــارات املتعلمــة؛ واالحتياجــات  عل
ــة،  ــات املعرفي ــة مــن املتطلب ــذات، واملجموعــة الكامل ــم الشــخصي لل ــة؛ والتقيي الفرديــة للفعالي
ــس  ــل(Franz E. Weinert, 1999(.(. وينعك ــة الفع ــح )مكن ــل الناج ــة للعم ــة واالجتماعي والدافعي
مفهــوم املكنــة علــى املؤشــرات اإلجرائيــة التاليــة: القــدرة علــى اختــاذ القــرارات، والقــدرة علــى 
إدارة الوقــت، والقــدرة علــى حتمــل املســئولية، والقــدرة علــى حتديــد األهــداف، وتفهــم مشــاعر 
اآلخريــن واحترامهــا، والقــدرة علــى القيــادة ومســاعدة اآلخرين، والقــدرة على مواجهة املشــكالت 

وحلهــا، واالعتــراف باألخطــاء وتصحيحهــا، والقــدرة علــى إقنــاع اآلخريــن والتأثيــر فيهــم.
2-1-4 اإلبداع

اإلبــداع هــو االختــراع واالبتــكار علــى غيــر مثــال ســابق. وبصــورة أوضــح، هــو إنتاج شــيء 
جديــٍد لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل علــى هــذه الصــورة. وقــد عرفــت املوســوعة البريطانيــة اإلبــداع 
ــد  ــلوب جديد«.وق ــي أو أس ــر فن ــدة أو أث ــكلة أو أداة جدي ــول ملش ــاد حل ــى إيج ــدرة عل ــه »الق بأن
عــرف جــوان Gowan اإلبــداع بأنــه »مزيــج مــن القــدرات واالســتعدادات واخلصائــص الشــخصية 
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ــج  ــى نتائ ــؤدي إل ــة لت ــات العقلي ــى بالعملي ــا أن ترق ــن له ــبة أمك ــة مناس ــدت بيئ ــي إذا وج الت
أصيلــة ومفيــدة للفــرد أو املجتمــع«. كمــا عرفــه تورانــس Torance بأنــه »عمليــة الوعــي مبواطــن 
الضعــف وعــدم االنســجام ونقــص املعلومــات والتنبــؤ باملشــكالت والبحــث عــن حلــول، وإضافة 
فرضيــات واختبارهــا، وصياغتهــا وتعديلهــا باســتخدام املعطيــات اجلديــدة للوصــول إلــى نتائــج 
جيــدة لتقــدم لآلخريــن« )علــى دحــروج،2009(. ويعــد اإلبــداع أحــد نــواجت التنشــئة القائمــة علــى 

احلريــة واملشــاركة واحلــوار وإبــداء الــرأي. ولإلبــداع عــدد مــن األبعــاد الســلوكية منهــا:
Opportunity Exploration استكشاف الفرص -

وهــو أحــد أبعــاد الســلوك اإلبداعــي، ويهتــم بالبحــث عــن الفــرص اإلبداعيــة بقصــد التعلــم 
واالســتفادة منهــا, ويــرى كروجــر أن عمليــة اإلبــداع تبــدأ عــادة مبــا يســمى بفجــوة األداء 
أو عــدم التــالؤم بــن األداء الفعلــي واملمكــن؛ ممــا يدفــع العاملــن إلــى استكشــاف الفــرص 

اجلديــدة.
Ideas Generation توليد األفكار -

ــم  ــي تهت ــادرات الت ــدة واملب ــكار اجلدي ــق األف ــم بخل ــذي يهت ــلوك، ال ــاد الس ــد أبع ــو أح ه
بالتغيــرات علــى مســتوى املنظمــة. ويبــرز توليــد األفــكار بشــكل رئيســي مــن مــزج أو إعادة 

تنظيــم املعلومــات واألفــكار احلاليــة حلــل املشــكالت أو حتســن األداء. 
Investigation التحقق -

ــا  ــول وجتريبه ــكار واحلل ــة األف ــى بصياغ ــذي يعن ــي ال ــلوك اإلبداع ــاد الس ــد أبع ــو أح ه
ــة. ــة املطروح ــول اإلبداعي ــكار واحلل ــم األف ــم تقيي ــة، ث ــائل العلمي ــتخدام الوس باس

Championing التحدي -
هــو أحــد أبعــاد الســلوك اإلبداعــي املتعلــق بعمليــات اإلبــداع األساســية، وذلــك مبالحظــة 
ــا،  ــبيل دعمه ــي س ــر ف ــل املخاط ــا و حتم ــة وحتريكه ــة الكامن ــول اإلبداعي ــكار واحلل األف
واملتحــدي هــو الشــخص الــذي يبــذل جهدًا لتقــدمي األفــكار اإلبداعيــة، وجلبهــا إلــى الوجود، 

وقــد ال يكــون هــو ذات الشــخص الــذي ولــد الفكــرة.
Application التطبيق -

ــة،  ــرص اإلبداعي ــق الف ــة تطبي ــن متابع ــذي يضم ــي ال ــلوك اإلبداع ــاد الس ــد أبع ــو أح ه
وتصحيــح االحنرافــات التــي قــد تظهــر، وقبــول اإلبــداع كجــزء مــن الوضــع الراهــن اجلديــد 

ــروج، 2009(. ــن دح ــد الرحم )عب
ــي  ــة والوع ــس، اليقظ ــة بالنف ــي: الثق ــا يل ــداع فيم ــة لإلب ــرات اإلجرائي ــل املؤش وتتمث
واإلحاطــة مبــا يــدور حولــه، والتعبيــر عــن العواطــف بصراحــة وبقــوة بصــورة مباشــرة وغيــر 
مباشــرة، ومقاومــة الضغــوط اخلارجيــة والقيــود املفروضــة وحــب التحــرر، وحــب االســتطالع 
ــر فــي اآلخريــن، واألمانــة والشــجاعة  ــرات اجلديــدة، والتأثي ــى اخلب ــاح عل ــم واالنفت وحــب التعل

ــن. ــع اآلخري ــف م ــرة، والتعاط ــدام واملثاب ــى اإلق ــرص عل واحل
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3-1-4 حتمل املسئولية
وتعنــي مســئولية الفــرد عــن أفعالــه الصــادرة عنــه جتــاه الغيــر فيمــا يقــوم بــه مــن تفاعــل 
ــة جتــاه اجلماعــة واملجتمــع، تكــون بإقــرار الفــرد،  ــادل مــع اآلخريــن، وهــي مســئولية ذاتي متب
وتتعلــق مبــا مت القيــام بــه مــن أفعــال وتصرفــات ســلوكية، وعليــه أن يتحمــل نتائــج التصرفــات 
والســلوك الشــخصي املتصــل بالتعــاون واملشــاركة فــي مواجهــة مشــكالت اآلخريــن وحلهــا.) 
محمــود زكــي جابــر، ناصــر علــي مهــدي، 2011(.وعــرف عثمــان)1986أم( املســئولية االجتماعية 
بأنهــا »املســئولية الفرديــة عــن اجلماعــة، وهــي مســئولية الفــرد أمــام ذاتــه عــن اجلماعــة التــي 
ينتمــي إليهــا، وهــي تكويــن ذاتــي خــاص حنــو اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا، وفيهــا يكــون الفــرد 
مســئواًل ذاتيــا عــن اجلماعــة، أي أنــه مســئول أمــام ذاتــه، أو أن صــورة اجلماعــة فــي واقــع األمــر 
ــاركة  ــم ومش ــام والفه ــة االهتم ــن درج ــة ع ــئولية االجتماعي ــر املس ــه، وتعب ــي ذات ــة ف منعكس
اجلماعــة، وتنمــو تدريجيــا عــن طريــق التربيــة والتطبيــع االجتماعي«.)منــى بنــت ســعد بــن فــاحل 
العــدوي،2007(. وتتبــدي القــدرة علــي حتمــل املســئولية بصــور متعــددة منهــا: االلتــزام بــأداء ما 
يطلــب مــن مهــام، ومســاعدة اآلخريــن، وحتمــل عواقــب القــرارات، والصــدق فــي القــول والفعــل، 

وإتقــان العمــل، ومعرفــة واجباتــه.

4-1-4 املواطنة
إن املواطنــة فــى أبســط معانيهــا حتــدد للفــرد حقوقــه وواجباتــه وعالقتــه بالوطــن واألطــراف 
األخــرى فــى الوطــن .ويهــدف تأصيــل املواطنة بكامــل مكوناتهــا: االنتمــاء- احلقــوق- الواجبات- 
ــى  ــاء إل ــل باالنتم ــز شــعور الطف ــى تعزي ــدف إل ــة كل هــذا يه ــة- احلري ــم العام املشــاركة- القي
مجتمعــه وقيمــه ونظمــه وبيئتــه وثقافتــه ليرتقــى هــذا الشــعور إلى تشــبع الطفــل باالنتمــاء الكامل 
إلــى مجتمعــه، وأن يــدرك مالــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات والتزامــات، وأن تكــون لديــه 
القــدرة علــى حتمــل املســئولية جتــاه نفســه وأســرته ومجتمعــه ووطنــه، والقــدرة علــى املشــاركة 
االجتماعيــة الفاعلــة، والتعــاون مــع اآلخريــن والقــدرة علــى العمــل فــي فريــق، واحتــرام الثقافــات 
ــدم  ــد، وع ــوار اجلي ــى احل ــدرة عل ــر، والق ــرأي اآلخ ــرأي وال ــرام ال ــى احت ــدرة عل ــرى، والق األخ
اإلحســاس باالغتــراب والبعــد عــن قضايــا الوطــن، ويكــون الطفــل مــدرًكا ملعنــي املواطنــة إذا مــا 
كان قــادًرا علــي: معرفــة احلقــوق والواجبــات، احتــرام شــركاء الوطــن املختلفــن ســواء فــي النوع 
أو اللــون أو العقيــدة، القيــام ببعــض األعمــال التطوعيــة، احلفــاظ علــى املمتلــكات العامــة، احتــرام 

الشــخصيات والرمــوز الوطنيــة، معرفــة تاريــخ وجغرافيــة الوطــن واحتــرام القوانــن.
5-1-4 االندماج:

انتقــال  االندمــاج االجتماعي : هــو مفهــوم ينشــئه كل مجتمــع وكل جماعــة بهــدف 
األفــراد واجلماعــات مــن حالــة املواجهــة والصــراع إلــى حالــة العيــش معــا، وذلــك عبــر ثــالث 
واالندمــاج   ،adaptation االجتماعــي االجتماعي solidarity،والتكيــف  مراحل : التضامــن 
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االجتماعــي integration. أو هــو : عمليــة ضــم مختلــف عناصــر احليــاة االجتماعيــة فــي مجتمــع 
ــة.   ــات املختلف ــن املجموع ــة ب ــز القائم ــة احلواج ــقة، أو إزال ــدة متناس ــكيل عالقة واح ــا لتش م

6-1-4 تأكيد الذات والثقة بالنفس
الســلوك التوكيــدي »هــو كل االســتجابات التــي يقــوم بهــا األفــراد نتيجــة أســاليب املعاملــة 
ــدي هــو  ــي وســلبي. والســلوك التوكي ــن: إيجاب ــي بعدي ــل هــذه االســتجابات ف ــة، وتتمث الوالدي
ــي أو  ــى املســتوى االنفعال ــدرة عل ــة، والق ــر لفظي ــة وغي ــة، لفظي ــة، متعلم ــة، موقفي ــارة نوعي مه
ــة وعــن  ــة والســلبية بصــورة جلي ــى اإلفصــاح عــن مشــاعره اإليجابي ــري أو الســلوكي عل الفك
أفــكاره بسالســة، وأن ينتقــد اآلخريــن علــى حنــو بنــاء ومــن دون حــدة أو عصبيــة، وأن يتصــرف 
بطريقــة ختلــو مــن القلــق املفــرط أو الكــف املبالــغ فيــه ويدافــع عــن حقوقــه ليحصــل علــى مــا 
يريــد دون إيــذاء اآلخريــن«. )فرحــات أحمــد، 2012(. ومــن مؤشــراته اإلجرائيــة: تقبــل النقــد مــن 
اآلخريــن، والقــدرة علــى التحكــم فــي الغضــب، والقــدرة علــى إبــداء الــرأي فــي اآلخريــن، وانتقــاد 
اآلخــر عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، والتعامــل بصــدق مــع اآلخريــن، وتقبــل النصــح والتوجيــه مــن 

اآلخريــن.

2-4   نواتج التنشئة السلبية ومؤشراتها اإلجرائية:
2-1-4  االغتراب

يعــد االغتــراب إحــدى مثــرات ونتائــج التنشــئة علــي القهــر؛ ألنهــا تســهم فــي تقويــة عزلــة 
الفــرد، وعجــزه، وغيــاب املعاييــر واملعانــي لديــه. واالغتــراب حالــة ذهنيــة يشــعر فيها الشــخص 
بأنــه معــزول عــن مجتمعــه. أو هــو شــعور الفــرد باالنفصــال النســبي عــن ذاتــه أو مجتمعــه أو 
كليهما.وهنــاك عــدة أنــواع لالغتــراب منهــا االغتــراب الثقافــي حــن يعانــي املــرء صراعــا قيميــا 
كمــا يتجلــى فــي حــاالت التمــرد – لــدى بعــض الشــباب وفئــات مــن املثقفــن – علــى املجتمــع 
ــن  ــده ع ــعوره بتباع ــرد وش ــاس الف ــو إحس ــذات ه ــن ال ــراب ع ــه. واالغت ــاته وتنظيمات ومؤسس
ذاتــه، وميثــل هــذا البعــد النتيجــة النهائيــة لألبعــاد األخــرى. وتعــد دراســات »ملفــن ســيمان« مــن 

الدراســات الرائــدة التــي أســهمت فــي حتديــد األبعــاد املختلفــة لالغتــراب علــى النحــو التالــي :
 Powerlessness أ –العجز وعدم الثقة

إحســاس املــرء أن مصيــره وإرادتــه ليســا بيــده بــل حتددهمــا قــوى خارجــة عــن إرادتــه 
الذاتيــة، ومــن ثــم فهــو عاجــز جتــاه احليــاة، ويشــعر بحالــة مــن االستســالم واخلضــوع )الكندرى، 

1998(، وقلــة احليلــة، وعــدم القــدرة علــي الفعــل، والكــذب، وســرعة الغضــب، واخلجــل. 
Meaninglessness ب – اإلحساس بالالمعنى

إحســاس الفــرد أن احليــاة ال معنــى لهــا، وأنهــا خاليــة مــن األهــداف التــي تســتحق أن يحيــا 
وأن يســعى مــن أجلهــا. ويتســاءل اإلنســان عــن معنــى احليــاة وملــاذا نعيــش، وملــاذا حنــن هنــا، 
ــى. فالعيــش مــن دون معنــى،  ــب املعن ــدو أن اإلنســان يتطل ــه؟ ويب ومــا الــذي نعيــش مــن أجل
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وأهــداف، وقيــم، أو مثــل، يشــكل ضغوطــا شــديدة. تــؤدي فــي احلــاالت الشــديدة إلــى اختــاذ قرار 
 .Steve Berry-Smith, 2012  بإنهــاء حيــاة املــرء

Normlessness ج – الالمعيارية
إحســاس الفــرد بالفشــل فــي إدراك وفهــم وتقبــل القيــم واملعاييــر الســائدة فــي املجتمــع 
وعــدم قدرتــه علــى االندمــاج فيهــا؛ نتيجــة عــدم ثقتــه باملجتمــع ومؤسســاته املختلفــة، وســيطرة 
ــة،  ــة، واالنتهازي ــة املتطرف ــك الفردي ــن ذل ــج ع ــا ينت ــًرا م ــيلة«، وكثي ــرر الوس ــة تب ــدأ »الغاي مب

ــي احلــظ واملصادفــات.  ــة، واالعتمــاد عل والنفعي
Social Isolation د- العزلة االجتماعية

ــي  ــائدة ف ــة الس ــات االجتماعي ــن العالق ــاد ع ــة االبتع ــدة ومحاول ــرد بالوح ــاس الف إحس
املجتمــع الــذي يعيــش فيــه. ومــن العوامــل الســائدة التــى جتعــل الفــرد معــزواًل عــن اآلخــر؛ عــدم 
ــط  ــن من ــة، وتكوي ــة احلميم ــاه العالق ــة جت ــاعر املتضارب ــة، واملش ــارات االجتماعي ــة امله كفاي
الشــخصية احلديــة. وتشــير العزلــة داخــل الشــخص نفســه، إلــى أن الشــخص يكتــم مشــاعره 
ــاب  ــرد، ويرت ــات الف ــات هــي رغب ــوق والواجب ــون احلق ــى أن تك ــق عل ــه اخلاصــة ويواف أو رغبات
ــا  ــكاًل متطرف ــة ش ــة االجتماعي ــد العزل ــة )Steve Berry-Smith, 2012(. وتع ــه اخلاص ــي أحكام ف
مــن االضطــراب فــي العالقــات مــع اآلخريــن؛ حيــث ينفصــل الطفــل عــن رفاقــه ويبقــى منفــردًا 
معظــم الوقــت وال يشــارك أقرانــه فــي النشــاطات االجتماعيــة املختلفــة. ويبــدأ امليــل إلــى العزلــة 
حينمــا يفضــل األطفــال النشــاطات الفرديــة مثل اللعــب باأللعــاب اإللكترونيــة أو مشــاهدة التلفاز، 
وغيــاب احلماســة عــن املنافســة اجلماعيــة، باإلضافــة إلــى التراجــع الدراســي ورفــض املدرســة، 
وظهــور ســلوكيات ال تتناســب مــع عمــر الطفــل كمــص اإلصبــع أو التبــول الــالإرادي. وترتبــط 
العزلــة االجتماعيــة ارتباطــا قويــا مبشــكالت أخــرى مثــل الصعوبــات املدرســية وســوء تكيــف 
الشــخصية واملشــكالت االنفعاليــة، كمــا أن معظــم األطفــال املنعزلــن ال يتعلمــون قيــم اآلخريــن 
وال يكونــون قادريــن علــى مشــاركتهم آراءهــم اخلاصــة، ومــن الضــروري أن يكــون الطفــل قــادرًا 
علــى االنتمــاء إلــى مجموعــة مــن الرفــاق ســنة وإال ســيبقى منعــزاًل طــوال فتــرة دراســته ورمبــا 
لفتــرات طويلــة الحقــة، وضعــف الهمة.كمــا تشــير العزلــة أيًضــا إلــى عــدم الرضــا عــن أوضــاع 

املجتمــع ونظمــه وقيمــه وثقافتــه )عويــدات،1995(.
هـ- االنسحاب

ــاة العاديــة،  هــو منــط مــن الســلوك يتميــز بإبعــاد الفــرد نفســه عــن القيــام مبهمــات احلي
ويرافــق ذلــك إحبــاط وتوتــر وخيبــة أمــل، كمــا يتضمــن االنســحاب االجتماعــي االبتعــاد عــن 
مجــرى احليــاة االجتماعيــة العاديــة، ويصحــب ذلــك عــدم التعــاون، وعــدم الشــعور باملســئولية، 
ــرون  ــن يظه ــك الذي ــال املنســحبون هــم أولئ ــع. واألطف ــروب بدرجــة مــا مــن الواق ــا اله وأحيان
درجــات متدنيــة مــن التفاعــالت الســلوكية االجتماعيــة. وهــذا النــوع مــن الســلوك يتميــز عــادة 
بإبعــاد الفــرد نفســه عــن القيــام مبهمــات احليــاة العاديــة، ويرافــق ذلــك إحبــاط وتوتــر وخيبــة 
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ــة،  ــرى احلياة االجتماعية العادي ــن مج ــاد ع ــي االبتع ــحاب االجتماع ــن االنس ــا يتضم ــل، كم أم
ويصاحــب ذلــك عــدم التعــاون وعــدم الشــعور باملســئولية، وأحيانــا الهــروب إلــى درجــة مــا مــن 
الواقــع الــذي يعيشــه الفــرد. ويتــراوح هــذا الســلوك بــن عــدم إقامــة عالقــات اجتماعيــة وبنــاء 
صداقــة مــع األقــران، وبــن كراهيــة االتصــال باآلخريــن واالنعــزال عــن النــاس والبيئــة احمليطة، 
وعــدم االكتــراث مبــا يحــدث فيهــا، وقــد يبــدأ فــي ســنوات مــا قبــل املدرســة، ويســتمر فتــرات 

طويلــة ورمبــا طــوال احليــاة )مــرمي مسعــان،2010(.
1-1-4 اخلضوع 

يشــير اخلضــوع إلــى االمتـــثال واالستســالم فــي مذلــة الســتجداء رضــا النــاس وخاصــة 
أصحــاب الســلطة بــأي وســيلة ولــو علــى حســاب املبــادئ والقيــم . ومــن مظاهــر اخلضــوع أو 
اخلنــوع: فعــل مــا يتوقعــه اآلخــرون دائًمــا، وإطاعــة األوامــر، والتراجــع عــن القــرارات، وإتبــاع 
التقاليــد، وعــدم إبــداء الــرأي، والتســليم بــرأي اآلخــر دون مناقشــة، والبحــث دائًمــا عمــا يرضــي 

اآلخريــن صوابــا أم خطــا، وعــدم مخالفــة آراء اجلماعــة.

5 - مفهوم السياق االجتماعي الثقافي للتنشئة
يعــرف الســياق االجتماعــي الثقافــي بأنــه األلــوان املختلفــة مــن الســلوك، وأســاليب التفكير 
والعمــل والتفاعــل والتوافــق التــي يتقبلهــا أفــراد مجتمــع معــن، فهــي إذن جميــع وســائل احليــاة 
ــم يســهم  ــع. ومــن ث ــي املجتم ــا لســلوكهم ف ــح موجًه ــا، وتصب ــي يقبله ــة الت ــة واملعنوي املادي
اإلطــار االجتماعــي الثقافــي فــي صياغــة عمليــة التنشــئة، كمــا أن الثقافــة تعتبــر الوعــاء التربــوي 
العــام الــذي حتــدث فيــه عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لألفــراد مبــا تتضمنــه مــن إكســابهم أمناًطــا 
ســلوكية حتــدد عالقاتهــم، وأدوارهــم االجتماعيــة. إن الواقــع االجتماعــي الثقافــي فــي املجتمــع 

يتــرك عــادة آثــاره وانعكاســاته علــي التربيــة. 

6 -  الفاعلون االجتماعيون في التنشئة االجتماعية :
يشــير الباحثــون إلــى وجــود مؤسســات اجتماعيــة عديــدة تقــوم بــأداء تلــك املهمــة الكبــرى 
ــة،  ــة، والسياســية واإلعالمي ــة، والديني ــل فــي األســرة واألقــران واملؤسســة التعليمي ــي تتمث الت
فضــاًل عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي األخرى.وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مثــة تفاوتــا فــي األهمية 
النســبية لــدور كل منهــا، ومــدى جناحــه فــي إمتــام املهــام املنوطــة بــه عبــر األفــراد فــي مراحلهم 
ــة  ــل االرتقائي ــي املراح ــرًا ف ــا تأثي ــال، أكثره ــبيل املث ــى س ــرة، عل ــة، فاألس ــة املتنوع االرتقائي
املبكــرة، بيــد أن تأثيــر املؤسســة التعليميــة يــزداد إبــان مرحلــة الطفولــة املتوســطة واملتأخــرة، 
فــي حــن يصبــح األقــران أكثــر تأثيــرًا فــي أثنــاء مرحلــة املراهقــة، أمــا املؤسســات األخــرى، 
الدينيــة واإلعالميــة والسياســية، فــإن تأثيرهــا يتــراوح صعــودًا وهبوطــا كنتيجــة لعوامــل متعددة 
ــا  ــا ودميومته ــة ودوره ــئة االجتماعي ــة التنش ــى أهمي ــاق عل ــا االتف ــل. ويدفعن ــذه املراح ــر ه عب
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إلــى دراســة أهــم هــذه املؤسســات االجتماعيــة التــي تتــم التنشــئة مــن خاللهــا وهمــا: األســرة 
واملدرســة؛ وذلــك بســبب كونهمــا مؤسســتن اجتماعيتــن أساســيتن يــكاد ال يخلــو أي مجتمــع 
إنســاني منهــا، وألنهمــا يتحمــالن املســئولية فــي تنشــئة األطفــال فــي ســني عمرهــم األولــى؛ 
حيــث يتعلمــون القيــم واملعاييــر ويكتســبون اللغــة وتنمو ذواتهــم وشــخصياتهم ) محمــد، 2001(. 

األسرة:   - 1
ــة األولــى التــي ينتمــي إليهــا الطفــل ويعيــش مــع أفرادهــا، ويقــع حتــت  األســرة هــي البيئ
ــا  ــم. واألســرة هــي أول املنشــئن اجتماعي ــات أفرادهــا ونصحه ــى توجيه تأثرهــا، ويســتمع إل
ــة،  ــب والطمأنين ــا باحل ــم فيه ــة وينع ــن التربي ــط م ــل أول قس ــا الطف ــال فيه ــي ين ــيا، والت ونفس
ــاذج  ــر النم ــي تقري ــم ف ــرى ودور مه ــئولية كب ــرة مس ــه. ولألس ــوال حيات ــا ط ــه أثره ويصاحب
الســلوكية التــي يبــدو عليهــا الطفــل فــي كبــره، فــال شــك أن شــخصية اإلنســان وفكرتــه عــن هــذا 
العالــم ومــا يتشــربه مــن تقاليــد وعــادات ومعاييــر للســلوك، إمنــا هــي نتــاج ملــا يتلقــاه الطفــل 

فــي أســرته منــذ يــوم ميــالده. ومــن ثــم يتحــدد دور التنشــئة داخــل األســرة فيمــا يلــي:
حتــول الفــرد مــن طفــل يعتمــد علــي غيــره إلــى طفــل يعتمــد علــي نفســه، ويــدرك معنــى - 

املســئولية واالســتقالل الذاتــي واالعتمــاد علــي النفــس ويتــم ذلــك بإتاحــة الفــرص للطفل 
بالتعبيــر عــن ذاتــه وتعويــده علــى القــدرة علــي حــل املشــكالت وعلــى اختــاذ القــرارات 
بنفســه، و توعيــة الفــرد بحقوقــه وواجباتــه حتــى يتمكــن مــن التفاعــل الناجــح مــع بيئتــه 

االجتماعيــة.
ــع -  ــل الســائدة فــي املجتم ــم واملث ــر والقي ــادئ واالجتاهــات واملعايي ــل املب إكســاب الطف

ــق . ــه دون أي عائ ــؤدي واجبات ــى يســهل اندماجــه وي ــه؛ حت ــش في ــذي يعي ال
تهذيــب الغرائــز الطبيعيــة لديــه وتعويــده علــى العــادات الصاحلــة فــي املــأكل وامللبــس - 

واملشــرب وطــرق املعاملــة وإعطائــه معلومــات عــن احليــاة وعــن مجتمعــه.
تشــرب الطفــل القيــم االجتماعيــة اإليجابيــة مثــل: التعــاون واحلريــة واالســتقالل واالعتزاز - 

بالنفــس واالنتمــاء إلــى اجلماعــة واحترام الكبيــر …إخل.
ضبــط الســلوك وأســاليب إشــباع احلاجــات وفقــا ملــا يفرضــه ويحــدده املجتمــع مثــل: - 

اكتســاب اللغــة والعــادات والتقاليــد وإشــباع الرغبــات واحلاجــات الفطريــة واالجتماعيــة 
والنفســية.

غــرس عوامــل ضبــط داخليــة للســلوك وتلــك التــي يحتويهــا الضميــر، وأفضــل أســلوب - 
إلقامــة نســق الضميــر فــي ذات الطفــل أن يكــون األبــوان قــدوة ألبنائهمــا.

تعلــم األدوار االجتماعيــة املتوقعــة مــن الفرد بحســب جنســه ومهنتــه ومركــزه االجتماعي - 
وطبقتــه االجتماعيــة التــي ينتمــي إليها.

ــه -  ــر وإعطائ ــل والتفكي ــاليب التعام ــل أس ــة مث ــلوك كاف ــاط الس ــة وأمن ــاب املعرف اكتس
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ــه. ــن مجتمع ــاة وع ــن احلي ــات ع معلوم
اكتساب العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جزءًا من تكوينه الشخصي.- 
تدعيــم روح االنتمــاء إلــى أســرته ومجتمعــه واكتســاب القــدرة علــي املبــادأة والتعــاون - 

ــب  ــت املناس ــي الوق ــليمة ف ــرارات الس ــاذ الق ــئولية واخت ــل املس ــق وحتم ــل كفري والعم
ــرمي 1999(. ــعد ك ــى، س )الفق

2 -  المدرسة: 
املدرســة هــي البيئــة الثانيــة للطفــل، وفيهــا يقضــي جــزءًا كبيــرًا مــن حياتــه يتلقــى فيهــا 
صنــوف التربيــة وألوانــا مــن العلــم واملعرفــة؛ فهــي عامــل جوهــري فــي تكويــن شــخصية الفــرد 
وتقديــر اجتاهاتــه وســلوكه وعالقاتــه باملجتمــع األكبــر، وهــي املؤسســة االجتماعيــة الرمسيــة 
التــي تقــوم بوظيفــة التربيــة ونقــل الثقافــة املتطــورة، وعندمــا يبــدأ الطفــل تعليمــه فــي املدرســة 
يكــون قــد قطــع شــوطا كبيــرًا بــه مــن التنشــئة االجتماعيــة فــي األســرة، فهــو يدخــل املدرســة 
مــزودًا بالكثيــر مــن املعاييــر االجتماعيــة والقيــم واالجتاهــات. واملدرســة توســع الدائــرة 
ــد مــن  ــا يكتســب املزي ــدة مــن الرفــاق، وفيه ــي بجماعــات جدي ــث يلتق ــل؛ حي ــة للطف االجتماعي
املعاييــر االجتماعيــة فــي شــكل منظــم، ويتعلــم أدوارًا اجتماعيــة جديــدة، كمــا يتعلــم التعــاون 
واالنضبــاط فــي الســلوك، وفــي املدرســة يتعامــل مــع مدرســيه كقيــادات ومنــاذج مثاليــة فيــزداد 
علمــا وثقافــة وتنمــو شــخصيته مــن النواحــي كافــة. وتهــدف التنشــئة االجتماعية داخل املدرســة 

إلــى حتقيــق مــا يلــي: 
تطوير القدرة العقلية لألطفال.	 
تطوير عمليات التعلم األساسية لبقاء الثقافة وانتقالها لألجيال القادمة.	 
مراعاة قدرات الطفل في كل ما يتعلق بعملية التربية والتعليم.	 
االهتمام بالتوجيه واإلرشاد التربوي واملهني للطالب .	 
ــات 	  ــع املؤسس ــاون م ــالل التع ــن خ ــة م ــئة االجتماعي ــة التنش ــاص بعملي ــام اخل االهتم

االجتماعيــة األخــرى خاصــة األســرة .
تقدمي الرعاية النفسية للطفل ومساعدته على حل مشاكله.	 
تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع املعايير االجتماعية. 	 
إعــداد األطفــال ليكونــوا قادريــن علــي تطبيــق إجــراءات الطريقــة العلميــة بطريقــة إبداعيــة؛ 	 

حلــل املشــكالت التــي تواجههــم فــي املجتمــع.
العمل من أجل إحداث التغير االجتماعي املرغوب فيه . 	 
التركيــز علــي النمــو الذاتــي لــدى الفــرد، ومــن ثــم علــي التربيــة، لتزويــد املتعلــم بفرصــة؛ 	 

لكــي يفكــر إبداعيــا حــول مــاذا ميكــن أن يصبــح.
قــدرة املدرســة علــي إعــداد الطــالب ملهنــة املســتقبل، ودور املــدرس فــي تنشــئة األطفــال 	 

وتنميــة العقــل النقــدي واملهــارات احلياتيــة لديهــم . فضــاًل عــن دور األنشــطة التربويــة داخل 



164
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

املدرســة )موســيقى، مكتبــات، اقتصــاد منزلــي، زراعــة، رياضــة، مســرح، رحــالت ونوعها- 
مصانــع، غابــات، دور أيتــام، برملانــات، مــاله ٍ، مؤسســات خيريــة .(. 

الواقع التشريعي لتنشئة األطفال االجتماعية: 
· نوع السياسات والبرامج احلكومية املتوفرة في مجال تنشئة األطفال. 	
· التشريعات الوطنية املتعلقة بتنشئة األطفال .	
· املعايير الوطنية للتنشئة السليمة .	
· امليزانيات التي ترصدها احلكومات لتنشئة األطفال:	

وجود برامج لدعم الوالدين في التربية، 	 
وجود إخصائيي عالقات أسرية، 	 
وجود مراكز شكوى لألطفال، 	 
وجود مراكز رعاية ما قبل املدرسة، 	 
وجود أندية رياضية وثقافية لألطفال .	 

الواقع البحثي للتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي:
مــن خــالل مراجعــة التــراث البحثــى العربــى فــى مجــال التنشــئة االجتماعيــة، أمكــن تقســيم 

الدراســات التــى تناولــت هــذا املوضــوع إلــى ثالثــة محــاور:
المحــور األول : دراســات قامــت برصــد الواقــع الفعلــى ألســاليب التنشــئة االجتماعيــة فــي 

املجتمعــات العربيــة : 
ــى أســاليب التنشــئة  ــرف عل ــة التع ــى محاول ــذا احملــور عل ــي ه ــزت الدراســات ف ــد رك وق
االجتماعيــة الســائدة فــي البلــدان العربيــة، علــى أن معظــم هــذه الدراســات ركــزت علــى أســاليب 
التنشــئة الوالديــة ولــم تتطــرق إلــى باقــى مؤسســات التنشــئة. وخلصــت الدراســات إلــى نتيجــة 
مهمــة مفادهــا أن أســاليب التنشــئة املتبعــة فــي الــدول العربيــة تتســم معظمهــا بأنهــا أســاليب 
غيــر ســوية. وفــى هــذا الصــدد، أوضــح رضــا ســالطنية )2012( فــي دراســة بعنــوان »التنشــئة 
ــر«، أن ســيادة أســاليب التنشــئة الســلبية فــي  ــاء العشــوائية فــى اجلزائ ــة فــي األحي االجتماعي
ــن  ــى أن م ــار إل ــا أش ــال، كم ــان واإلهم ــوة واحلرم ــي القس ــة ف ــوائية واملتمثل ــق العش املناط
ــرد مــن  ــك جــراء الضــرب والط ــاء وذل ــى احنــراف األبن ــؤدى إل ــا ت ــب هــذه األســاليب أنه عواق
املنــزل، باإلضافــة إلــى مــا يعانيــه األطفــال مــن حرمــان مــن املصــروف واللبــاس ومــن معظــم 
االحتياجــات األساســية. وتوصلــت دراســة عبــد العزيــز بــن حمــد الشــثري)2011( حــول التنشــئة 
االجتماعيــة فــى املجتمــع الســعودى إلــى أن األســرة الســعودية علــى الرغــم ممــا تعرضــت لــه من 
عوامــل التغيــر االجتماعــي واالقتصــادي، مــا تــزال تــؤدي دورًا مهمــا وكبيــرًا فــي عمليــة التنشــئة 
االجتماعيــة والضبــط االجتماعــي قــي املجتمــع الســعودي، وأن هنــاك نوعــا مــن التناقــض بــدأ 
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ــة؛ مــا  ــر الرمسي ــة وغي ــة، الرمسي يظهــر بــن مــا تقدمــه بعــض مؤسســات التنشــئة االجتماعي
ــا متناقضــة قــد  ــادئ وقيم ــة حتمــل مب ــة مختلف ــة وأيديولوجي ــارات ثقافي ــذر بخطــر نشــوء تي ين
ــة. أمــا  ــال املقبل ــدى األجي ــو الءات ل تكــون عامــاًل مــن عوامــل التفــكك االجتماعــي وتشــتت ال
ــة للناشــئن  دراســة محمــد عابديــن )2010( حــول االجتاهــات الوالديــة فــى التنشــئة االجتماعي
ــة بفلســطن، فأشــارت  ــة الغربي ــوب الضف ــة الصــف الثانــي الثانــوى فــى جن كمــا يدركهــا طلب
ــة  ــى احلماي ــل األمهــات إل ــاء واألمهــات، ومي ــة لآلب ــة الدميقراطي ــى ســيادة االجتاهــات الوالدي إل
الزائــدة فــى حــن مييــل اآلبــاء إلــى اإلهمــال . وبينــت دراســة علــى أســعد وطفــة، وعلــى شــهاب، 
حــول الســمات الدميقراطيــة للتنشــئة االجتماعيــة فــي املجتمــع الكويتــى املعاصــر: دراســة فــي 
اخللفيــات االجتماعيــة الجتاهــات طــالب املرحلــة املتوســطة حنــو أســلوب التعامــل الدميقراطــى 
للوالديــن، بينــت أن األســلوب الدميقراطــى يأخــذ أهميــة كبيــرة فــي املجتمــع الكويتــى إذا مــا قورن 

بأســاليب التنشــئة األخــرى.
ــا  ــي عالقته ــة ف ــئة االجتماعي ــاليب التنش ــث أس ــت ببح ــات اهتم ــي : دراس ــور الثان المح

ــاء :  ــدى األبن ــي ل ــرات الت ببعــض املتغي
وقــد اهتمــت الدراســات فــي هــذا احملــور برصــد أســاليب التنشــئة االجتماعيــة فــي ارتباطها 
ببعــض الســلوكيات والســمات لــدى النــشء فــي بعــض البلــدان العربيــة . ومــن املتغيــرات التــى 
ــى  ــدرة عل ــرار، والق ــاذ الق ــي اخت ــاركة ف ــى، املش ــل الدراس ــات، التحصي ــذه الدراس ــا ه تناولته
اإلبــداع، واملهــارات التــو كيديــة، والســلوك العدوانــي، والتوافق الشــخصي واالجتماعــي، واتفقت 
هــذه الدراســات جميعهــا علــى أن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة الســوية )املتمثلــة فــي األســلوب 
الدميقراطــي، والتســامح، والتقبــل، والثبــات وعــدم التذبــذب فــي التنشــئة( ترتبــط بارتقــاء مســات 
إيجابيــة لــدى األبنــاء )اإلبــداع، القــدرة علــى اختــاذ القــرار، املهــارات التوكيديــة، التوافــق وتأكيــد 
ــل،  ــدم التقب ــاب، وع ــوة والعق ــلط، والقس ــوية )التس ــر الس ــئة غي ــاليب التنش ــذات(، وأن أس ال
ــاء )عــدم  ــدى األبن ــط ببعــض الســمات الســلبية ل ــل( ترتب ــدة، والتدلي ــة الزائ ــال، واحلماي واإلهم
القــدرة علــى اختــاذ القــرار، ســوء التوافــق، العنــف، التأخــر الدراســى...إخل(. ومن هذه الدراســات، 
دراســة عبــد الرحمــن السنوســى فــي املجتمــع الليبــى )2012( حــول أســاليب املعاملــة الوالديــة 
وعالقاتهــا بالتحصيــل الدراســى لــدى عينــة مــن تالميــذ مرحلــة التعليــم األساســى، وتوصلــت 
الدراســة إلــى ارتبــاط أســاليب املعاملــة الوالديــة الســلبية )اإلهمــال، التســلط، احلمايــة الزائــدة( 
بالتأخــر الدراســي لــدى األبنــاء، واســتخدمت دراســة ماجــد ملحــم أبــو حمدان)2011(عــن طرائــق 
التنشــئة االجتماعيــة وعالقاتهــا مبــدى مشــاركة الشــباب فــى اختــاذ القــرار داخــل األســرة، عينــة 
مــن شــباب جامعــة دمشــق، وتوصلــت إلــى أن طريقــة التنشــئة األســرية الســائدة هــى الطريقــة 
القائمــة علــى احلــوار والتفاهــم وبنســبة أكبــر لــدى اإلنــاث، وأن طريقــة التنشــئة األســرية القائمــة 
علــى تســلط اآلبــاء، حتــد مــن قــدرة الشــباب وإقبالهــم علــى املشــاركة فــي صنــع القــرار واختــاذه 

داخــل األســرة.
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ــر  ــو التفكي ــي من ــا ف ــة ودوره ــئة االجتماعي ــن التنش ــد )2010( ع ــاء العاب ــة هن ــا دراس أم
اإلبداعــي لــدى الشــباب الســوري، فاســتخلصت نتيجــة عامــة مفادهــا أن التنشــئة االجتماعيــة 
املتمثلــة أساًســا فــي التربيــة األســرية والتعليميــة والدينيــة واألقــران واإلعــالم لهــا أثــر جوهــري 

فــي تنشــئة الشــباب منــذ طفولتهــم علــى إمكانيــة التفكيــر اإلبداعــي أو تثبيطــه. 
أمــا دراســة بامســة حــالوة )2009( حــول دور الوالديــن فــي تكويــن الشــخصية االجتماعيــة 
عنــد األبنــاء - دراســة ميدانيــة فــي مدينــة دمشــق، فوجــدت أن اآلبــاء أكثــر تشــدًدا مــن األمهــات 
فــي النظــام األســري،كما ظهــرت لــدى اآلبــاء رغبــة أكثــر مــن األمهــات فــي مشــاركة األبنــاء فــي 
األمــور العائليــة، هــذا ولــم تكــن هنــاك فــروق بــن آراء اآلبــاء واألمهــات، حــول الســماح لألبنــاء 
بــإدارة أمورهــم اخلاصــة، وحــول إقامــة العالقــات االجتماعيــة مــع اآلخريــن وإن بــدا اآلبــاء أكثــر 

مرونــة مــن األمهــات اللواتــي كــن أكثــر حتفظــا ويبديــن خوفــا علــى األبنــاء أكثــر مــن اآلبــاء.
ووجــدت دراســة نيفــن مصطفــى حافــظ )2008( دليــل إرشــادى منبثق مــن دراســة اجتاهات 
اآلبــاء فــي تنشــئة األبنــاء وعالقتهــا بقــدرة األبنــاء فــى مرحلــة الطفولــة املتأخــرة علــى اختــاذ 
القــرارات )دراســة مقارنــة بــن اإلســكندرية والســعودية(، وجــدت ارتفــاع نســب اآلبــاء املصرين 
ــم  والســعودين الذيــن ميارســون أســاليب التســلط، واحلمايــة الزائــدة، والتذبــذب، و إثــارة األل
النفســي، كمــا تبــن أن اآلبــاء املصريــن أكثــر ممارســة ألســاليب التســلط، واحلمايــة الزائــدة، 
ــر ممارســة ألســلوب الســواء،  ــاء الســعوديون أكث ــا اآلب ــم النفســي، بينم ــارة األل والقســوة، وإث
ــة،  ــي، والتفرق ــم النفس ــارة األل ــوة، وإث ــل، والقس ــال، والتدلي ــاليب اإلهم ــت أس ــك ارتبط وكذل
ــط  ــرارات. فــي حــن ارتب ــى اختــاذ الق ــاء عل ــدرة األبن ــذب ارتباطــا عكســيا بق والتســلط، والتذب

أســلوب الســواء ارتباطــا طرديــا بقــدرة األبنــاء علــى اختــاذ القــرارات. 
وخلصــت دراســة يوســف علــى فهــد الرحيــب ) 2007( بعنــوان فحــص العالقــة بــن عوامــل 
ــدى  ــب كل مــن األب واألم ل ــة مــن جان ــة وأســاليب التنشــئة الوالدي ــة املختلف ــارات التوكيدي مه
الذكــور واإلنــاث، إلــى أن أســاليب التنشــئة الوالديــة اإليجابية )املســاواة، والتســامح، والشــورى، 
والثبــات فــى مواقــف التنشــئة( تســهم فى ظهــور املهــارات التوكيديــة املختلفــة )اإلنصــاف وتقدير 
اآلخريــن، الدفــاع عــن احلقــوق اخلاصــة، القــدرة علــى مواجهــة اآلخريــن، والدفــاع عــن احلقــوق 

العامــة( لــدى كل مــن الذكــور واإلنــاث. 
وأشــارت دراســة عفــاف أحمــد اخليتونــي )2007( حــول أســاليب املعاملــة الــو الديــة للطفــل 
وعالقتهــا بالســلوك العدوانــي ألطفــال الشــق الثانــي ملرحلــة التعليم األساســي مبدينتــي طرابلس 
وجنــزور إلــى أهميــة زيــادة وعــي الوالديــن باألســاليب الســوية للتنشــئة االجتماعيــة وباألضــرار 
التــي ميكــن أن تنجــم عــن اســتخدام أســاليب خاطئــة فــي التربيــة، وذلــك بإقامــة نــدوات علميــة 

ومحاضــرات وبرامــج إرشــادية للوالديــن.
أمــا دراســة فياللــي ســليمة )2005( باجلزائــر حــول عالقــة األســرة والتنشــئة االجتماعيــة 
بالعنــف املدرســي فــرأت أن العوامــل األســرية املتمثلــة فــي منــط التربيــة الســيئة مــن املعاملــة 
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القاســية وعــدم العنايــة الوالديــة، والتفرقــة بــن األبنــاء ؛ تــؤدي جميعهــا إلــى العنــف. كمــا أن 
التبايــن فــي املعاملــة املدرســية التــي ينتهجهــا مجتمــع املدرســة )اإلدارة املدرســية، واملعلــم( 
فــي معاملــة التلميــذ تــؤدى إلــى ســلوك العنــف. وذهبــت دراســة شــرقي رحيمــة )2005( التــي 
ــى أن  ــر، إل ــق باجلزائ ــى املراه ــاتها عل ــرية وانعكاس ــئة األس ــاليب التنش ــث أس ــى بح ــت إل هدف
األســرة اجلزائريــة تولــى أبناءهــا املراهقــن اهتمامــا ورعايــة كبيريــن، يصــالن فــي أحيــان كثيرة 
ــم  ــم واتكاليته ــدة طفولته ــل م ــن فيطي ــى املراهق ــلبا عل ــس س ــا ينعك ــرط؛ مم ــل املف ــى التدلي إل
علــى اآلخريــن، وينعــدم متامــا اســتخدام أســلوب القســوة املفــرط كأســلوب فــى التنشــئة عنــد 
ــاء وأمهــات املبحوثــن فــي هــذه الدراســة. وكشــفت دراســة جنــاح رمضــان محــرز )2005(  آب
بعنــوان أســاليب املعاملــة الوالديــة وعالقاتهــا بتوافــق الطفــل االجتماعــى والشــخصى فــى رياض 
ــق  ــتوى التواف ــاع مس ــامح بارتف ــل والتس ــى والتقب ــلوب الدميقراط ــاط األس ــن ارتب ــال، ع األطف
االجتماعــى والشــخصى للطفــل، فــى حــن أن اســتخدام األســلوب التســلطي والشــدة والقســوة، 
والنبــذ والرفــض ارتبــط باخنفــاض توافــق األطفــال االجتماعــى والشــخصى. كمــا توصلت دراســة 
وعــد إبراهيــم خليــل األميــر)2003( عــن العنــف فــي وســائل االتصــال املرئيــة وعالقتــه بجنــوح 

األحــداث، إلــى انعــكاس )العنــف االتصالــي( علــى بــروز ســلوك ومشــاعر تتســم بالعنــف .
ويالحــظ علــى الدراســات الســابقة، تركيــز معظمهــا علــي أســاليب املعاملــة الوالديــة وأنهــا 
ــئن آخريــن، باســتثناء دراســة فياللــى ســليمة التــى أشــارت إلــى أن التبايــن  لــم تتطــرق إلــى منشِّ
فــى أســاليب املعاملــة املدرســية يــؤدى إلــى العنــف، ودراســة وعــد إبراهيــم خليــل األميــر التــى 

أشــارت إلــى ارتبــاط العنــف فــى وســائل اإلعــالم ببــزوغ الســلوك اجلــاحن.

المحور الثالث: دراسات اهتمت بتعديل أساليب التنشئة غير السوية:
وهــى الدراســات التــي حاولــت تغييــر واقــع التنشــئة فــي مجتمعاتنا العربيــة، وذلــك بالتدخل 
لتعديــل أســاليب التنشــئة الســلبية مــن خــالل برامــج إرشــادية توجــه للقائمــن بعمليــة التنشــئة 
ــد الســيد  ــا دراســة محم ــة؛ بهــدف تالفــى أضــرار أســاليب التنشــئة الســائدة، ومنه االجتماعي
ــة  ــة برنامــج إرشــادى فــي تعديــل أســاليب معامل ــوان »فعالي بخيــت محمــد مبصــر )1999( بعن
ــدى  ــة ل ــة الوالدي ــى أســاليب املعامل ــرات ف ــى حــدوث تغيي ــي أشــارت إل ــاء«، الت ــن لألبن الوالدي
ــج  ــر »برنام ــم )2008( مبص ــي قاس ــادر فتح ــة ن ــج. ودراس ــت للبرنام ــى خضع ــة الت املجموع
إرشــادى مقتــرح لتعديــل بعــض أســاليب املعاملــة الــو الديــة غيــر الســوية فــي تنشــئة األطفــال 
غيــر العاديــن فــي ضــوء عــدد مــن املتغيــرات املرتبطــة بهــا«؛ حيــث وجــدت أن هنــاك فروقــا بن 
اآلبــاء واألمهــات قــى أســاليب املعاملــة الوالديــة لألطفــال غيــر العاديــن؛ وألن هــذه األســاليب 
تتأثــر بجنــس الطفــل ونــوع إعاقتــه. ويالحــظ علــى هــذه الدراســات أيًضــا اهتمامهــا وتركيزهــا 

فقــط علــى أســاليب املعاملــة الوالديــة.  
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تعليق عام على الدراسات: 
كشــفت الدراســات الســابقة - فــي مجملهــا- عــن أن األســرة العربيــة ) التــي هــي أســاس 
املجتمــع ونواتــه األولــي( ال تــزال عموًمــا في بنيتهــا وأســلوب تنشــئتها ألبنائها محافظــة وتقليدية 
ــى تنشــئة  ــل إل ــاء واألمهــات ميي ــا مــن اآلب ــل تقريب ــر املاضــي. فــكل جي ــاء أث ــي اقتف تركــز عل
األطفــال كمــا جــرت تنشــئتهم علــى يــد جيــل ســابق، فــال يربونهــم لزمــان غيــر زمانهــم. وهــذا 
ينطبــق علــي مضمــون التنشــئة االجتماعيــة؛ حيــث النــزوع إلــى احملافظــة فــي معظــم األحيــان، 
والعــودة إلــى املاضــي القريــب والبعيــد، ومتجيــد التــراث بإيجابياتــه وســلبياته، ومــدح صانعيــه 
القدمــاء، وحامليــه املعاصريــن، والنظــر إليــه كشــيء مقــدس يجــب عــدم نقده،وتتــراوح النظــرة 
الثقافيــة – احلضاريــة الســائدة فــي كثيــر مــن األوســاط االجتماعيــة العربيــة إلــى املســتقبل بــن 
»االســتغراق فــي املاضــي«، مــروًرا بـــ »االستســالم« للواقــع احلاضــر، وانتهــاء بـ »التســليم« مبا 
ميكــن أن يأتــي بــه الغــد املجهــول )يزيــد الســورطي،172 :  2009(. وقــد أرجــع الباحثــون الســبب 
وراء متســك األســرة العربيــة بأســاليب التنشــئة القائمــة علــى التقليديــة واحملافظــة، إلــى إجــالل 
ــه )وهــم بذلــك قــد ربطــوا الديــن زوًرا بالســلطوية  ــه مرادفــا ل ــراث ومســاواته بالديــن وجعل الت

التربويــة(.
كمــا كشــفت أيضــا عــن أن املؤسســات التربويــة والتعليميــة تعمــل علــي تثبيــت التســلط، 
بــل وتنميتــه، وزيــادة حدتــه فــي معظــم األحيــان، فاملدرســة التــي يلتحــق بهــا األطفــال مــن كل 
املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة، مبــا يحملــون مــن مظاهــر التســلط التــي اكتســبوها مــن خالل 
األســرة، التعمــل علــي حتريــر األطفــال مــن تلــك املظاهــر، بــل تعمــل فــي كثيــر مــن األحيــان علي 
إعــادة إنتاجهــا، وتقويتهــا؛ ألنهــا تعــد ميداًنــا يعــج باملمارســات الســلطوية التــي كثيــرًا مــا تتابع 
عمليــة القهــر والشــلل الذهنــي التــي تبــدأ فــي األســرة وتســتمر إلــى داخــل املدرســة؛ فتتحــول 
املدرســة إلــى عمليــة تدجــن لألطفــال فــي ظــل نظــام تربــوي متخلــف عاجــز عــن أن يصــل إلــى 

قلــوب األطفــال وعقولهــم.
وبشكل عام، فقد ركز التراث البحثي في التنشئة العربية علي ما يلي: 

معظــم الدراســات تنظــر إلــى التنشــئة االجتماعيــة علــى أنهــا وظيفــة األســرة أو الوالديــن،  •
وقليــل مــن الدراســات هــى التــى تعاملــت مــع مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة األخــرى )وعد 

إبراهيــم خليــل األميــر)2003(، أو تناولــت تأثيــر تلــك املؤسســات علــى تنشــئة األبنــاء.
أظهــرت الدراســات أهميــة منــح الفرصــة الالزمــة لألطفــال للمشــاركة؛ ألنهــا متكنهــم مــن - 

تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم فــي اختــاذ القــرار، وهــذا يتطلــب مــن املجتمــع، زيــادة االهتمــام 
ــات  ــبة ملؤسس ــروف املناس ــة الظ ــاء، وتهيئ ــى اآلب ــة إل ــة املوجه ــة التربوي ــج التوعي ببرام
املجتمــع األخــرى التــي تشــترك مــع األســرة فــي مهمــة تنشــئة األبنــاء وتأهيلهــم، ومتكينهــم 

مــن املشــاركة فــي صنــع القــرار واختــاذه.
غيــاب الرؤيــة الالزمــة إليجــاد طريقــة مــا للتدخــل حتــى يتســنى توجيــه األســر حنــو إدخــال - 
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قيــم ومفاهيــم ثقافيــة جديــدة وأســاليب تربويــة تفتــح آفــاق تفكيــر األطفــال، وتشــجعهم على 
التفكيــر املســتقل واملنفتح.

التقصيــر الواضــح فــى التطــرق إلــى مؤسســات التنشــئة املختلفــة وجتاهــل دورهــا الواضــح - 
فــى تنشــئة األبنــاء فــى ظــل التغيــرات التــى طــرأت علــى املجتمعــات العربيــة فــى اآلونــة 

األخيــرة.
قلــة الدراســات التــي اهتمت بتقــدمي برامــج للتربية الوالديــة، والبرامــج اإلرشــادية والتوجيهية - 

ــئة املختلفة. ملؤسسات التنش
ــة الدراســات التــي اهتمــت بإبــراز دور املدرســة وأثــره فــى تنشــئة الطفــل؛ حيــث تلبــي -  قل

ــة داخــل املدرســة. ــة، مــع رصــد ألســاليب التنشــئة املتبع األســرة فــى األهمي
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�ƀŮƁ�àà�Ɓ��àà�s�sh�ŤƁ��ààid8HŦ�uààdm7���àà��ũŦŰ�àà`��Ųsàà
Ţ��àài��ž�ààg��umàà>:Ű���uààg:������ſŤ�ůŤ
�sl�Ŧ�=8àà
ŦƁ�sààlfm�o���àà���ààhü8��umàà
ŦŰ��Ŧ�tàà8h�Ŧ�ſŢ�sààj��#uàà��dHŦ��àà�Ť�Ž�àà���Ŧ��àài���àà�Ű��Ɓ
��àà���7iàà
�žŢ�»�àà�s<:Ť�ŰƁ�àà���ààid8HŦ�$�ſsàà>�¶Ŧ�ž�ààg:��àà��%umfàà>if�Ŧ��àà
}Ŧ��àà��uàà��j<�
�žŢ�»�àà����s	��àà���àà��Æ�àài	ŦŮ��àà��žŢ�»�àà�sd�Ŧ��àà�s���àài��ſsàà>�¶Ŧ��ààg:��àà�Ɓ�Æ�ààid8�Ŧ�uààmij�

#�61 : 1990�»�àà�����ààm7���ààjü����àà�ů��ààm���àà�Ť�###�Æƀ�ààmme���àài��ŰŮsàà�

#u:Ű�kh
¶Ŧ�ud�s��"�um��8�Ŧ�umih��umf>if�Ŧ�ŮŦ�HŦ��:Ű���Ż��Ɓ�x�skHŦ� ůs8
Ţ - ١
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�žsààck�Ŧ��àà��ŋmàà
sm
Ɓ�ŋààm�sj8�Ŧ�ŊŰƁŮ�ƃŮpàà:��àà��Ɨ�ƀ�àà���ààck�Ŧ�uààl�Ɓ��àà��Ɨ��ààmid8�s�
 uààl�Ɓ��àà���ààm7d8�Ŧ��àà�Ť� ë́ ààm���àà9�Ţ�ſ�ààh:��àà�Ɓ�»�ààj8<HŦ��àà����sàà>
p�Ɓ���sàà>�Ŧ��àà�sj8�³Ŧ
�Š�ààk�Ŧ�Ƃ�àà���àà��:��àà��ƁŢ�»ũsàà��j<HŦƁ�ŮŦ�àà�µ��Ũ�g8àà>HŦ�ŰŦƁŮ}ŦƁ�Ũ��sàà>�Ŧ�Řsàà`HŦ��ààc�

#umàà
sm>�ŦƁ�uààm�sj8�³Ŧ�u�Űsàà_HŦ��àà��uàà7���ŦƁ�uàà:�gk�Ŧ�ũŦŰsààlHŦƁ�ũŦŰ�ààg�Ŧ�ŧs7àà_�ŦƁ
��àà�ƁƁ�»Sàà9�s7�Ŧ��àà���àà:�d�Ŧ�vieàà���àà��ƀsàà:sa�Ɓ��àà��d�Ŧ��ààmid8�Ŧ�Ÿsàà�ƁŢ�ſŢ��àà���Ɓ
�»ſ�ààjidHŦƁ�ſ�ààjid8HŦ�sààlk���àà�sd:��àà8�Ŧ�ũ´hàà_HŦƁ�ũsàà����HŦ��àà���àà:�d�Ŧ��àài���ààm��8�Ŧ
�uàà:�mk7�Ŧ��ààm�sfHŦ��àà��ŊŮ�ààü��ŊŰsàà�Ť�ž�ààg���àà��sààl�Ţ�Ū�ààü7�Ŧ��àài���ààcd���àài���àà�´:��àà�q�
�žŦ�àà8�³Ŧ��àài��Ɨ��àà7�Ţ�uàà�Ű��Ɓ�Ɨ��àà�Ű�sààlk���ààm9h�Ŧ�ſŢ�Ɓ�àà7:Ɓ�»�ààid8�ŦƁ��ààmid8�Ŧ�Ž�àà��ui�sàà_�Ŧ
�ſ�9�s7�Ŧ�sààl��b:��àà8�Ŧ�s:sag�ŦƁ�Űshàà�}ŦƁ��ààm�sfHŦ��àài���bmàà>���àà8�Ŧ�ũŦ�àà:�<8�ŦƁ�ũsààjmjd8�s�
�Sàà���àà�����àà8�Ŧ�uààmimiü8�Ŧ�Ů�ààlEŦ�Űsàà>BŦ��àà�´��»�àà>f��vàà���Ŧ��àà�Ɓ�»ŧ�ààd�Ŧ�ſƁ�ààhfHŦƁ
#ũsààmijd�Ŧ�ƀ�àà���ààm��Ƃ�ààD�ƃ�àà�Ŧ�ƃŮsàà`8�³ŦƁ��àà�sj8�³Ŧ�Żsmàà>�ŦƁ��ààid8�ŦƁ��ààmid8�Ŧ�ũsààmij�
�Ž�àà���ààhO�³��àà�Ţ��àà�Ť��màà_��uààmjid�Ŧ��ààm�sfHŦ�uàà�sm`��uààm��dHŦ�ũsàà7ib8HŦ�vàà�s��ŦůŤƁ
�ũsàà:�ck�Ŧ��ààk���ààibk��ƃ�àà�Ŧ�ƃŮsàà��8
³Ŧ�ūů�ààM}ŦƁ�ƃ�ààck�Ŧ���smàà
��àà���ààjid�Ŧ�ž�ààlfHŦ
�sàà�ŰƁ��Ɓ�uàà:�ck�Ŧ�sàà���îŢ�ŧsdm8àà
Ŧ�ſƁŮ��àà��Źsàà`��ƁŢ��ààjD��àà8�Ŧ��ààm�sfHŦ�ſqàà��»uàà:���8�Ŧ
�sàà�ŦƁ����ààgf��Ɨ�uààm;:�D�uààmg:�7�Ť�ũsàà
ŦŰŮ��àà��xàà8k���àà8�Ŧ��àài8��Ɨ�uààm����:�:}ŦƁ�uàà:�hf�Ŧ

#�àà���àà7����ƃ�àà�Ŧ�Ů�ààYŦ��ààjd�Ŧ�Żsààb��ūŰsàà	�uààmjid�Ŧ
��àà���ààid8�ŦƁ��ààmid8�Ŧ�Ű�àà�o��žsààj8�³Ŧ�ũŦů�uààm��d�Ŧ�ũsàà
ŦŰ��ŦƁ�Ū�ààü7�Ŧ�ſŤ�%Ž�ààg�Ŧ�Ũ�ààf�
�um���Ŧ�m7�Ŧ�uààmijd�Ŧ��àà�skd��ŨŮ�ààü�Ɓ�uààü�ŦƁ��ààm�sf���ààk78��ſŢ��ààme��Ɨ�sààljcd���àà�Ɨ�vààgib�Ŧ
�ŻƁ�f�Ŧ�t��8àà>���àà8�Ŧ��sààjl��uàài`�Ŧ�ũŦů�Ƃ�àà	}Ŧ�ũŦŮ�ààYŦƁ��ààid8�ŦƁ��ààmid8�s���àà`8���àà8�Ŧ�ƃŢ�

#u:���8�Ŧ�ũsàà:�cki��uààmjmid8�ŦƁ�uàà:Ůs`8�³ŦƁ�uààm�sj8�³Ŧ�ũsààl��8�Ŧ�Sàà�
��ààmid8�Ŧ�sàà:sa��vàà�Ɓsk���àà8�Ŧ�uàà:���8�Ŧ�ũsàà:�ck�ŦƁ��àà	Ŧ�HŦ��àà���àà:s7���àà���ààh:�sààjl�Ɓ
 ŊŮ�ààü�Ɓ�ŋààü�ŦƁ�Ŋ�àà:�C�uààmjid8�Ŧ�$�uààmjmid8�Ŧ��ààm�sfHŦ��àà:�C�ſŢ�ŵŦ�àà8�Ŧ��ààlHŦ��ààj��»�ààid8�ŦƁ
�sààji�Ɓ�»uàà:���8�Ŧ�uààmijdi���ààd�Ŧ��Ŧ��ààmck8�Ŧ��àà�Ť�Ž�àà���Ŧ��àà���ààhW��àà8�Ŧ�uàài��7�Ŧ�uàà�s9N��àà�
��àà��Sàà9�s7�Ŧ�vààkh���ààme8HŦ��àà�Ŧ��Ŧ��àài��Ŭsàà8f�³ŦƁ�Ů�àà<8�Ŧ�uààmjid�Ŧ�uàài��7�Ŧ��àài��v7àà>8�Ŧ
3. : 2005�uààm��d�Ŧ�ŽƁ�àà�Ŧ�uààd�s���uàà
ƁŰ�HŦ��àà�Ŧ�c�ŦƁ�sàà:sagi���àà�ƁŢ��màà>f�Ɓ��ààmiCƁ��àà�Ű
��ààm�sfji��uààm7:�g��uàà�´�Ť�L�ààg��ź�l8àà>��uààm�sFŦ�uàà�Ű��Ŧ�ſqàà��»�7àà
�sàà��Š�àà���àà�Ɓ
 �àà�Ɓ�»�àà�sj8�Ŧ�Ű�ààck���àà���ààibk���àà8�Ŧ�ũsàà:�ck�Ŧ��ààd7��umàà
s
}Ŧ�uààmjid8�Ŧ�$�uààmjmid8�Ŧ
�Ũ�g���àà�p��ũsàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��ŽŦ�àà��´àà��#uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�ŦƁ�»uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�ŦƁ�»ƃ�àà:����àà�Ɓs��uàà:�c�
�uààm�sk�ŦƁ�uàà��g8HŦ�ũsààdj8<HŦ��àà���ààm9���àà��uàà:���8�Ŧ�ũsàà
ŰsjHŦƁ�Ū�ààü7�Ŧ��àà���ààm9���àài�
�u:���8�Ŧ�ũsàà
ŰsjHŦ��ààmmg�Ɓ�sl8àà_�sk���ààd���ààa�Ţ��àà�����àà��ſ�ààh���àà8��þ�àà��d�Ŧ��àà���Ŧ��àà�Ɓ
�Ž���umàà
s
}Ŧ�ũs�´=8àà
³Ŧ��ààd��L�ààg��uàà:slk�Ŧ��àà��sààk���àà>m8:��ààh�Ɓ�þsààlmi��tàà��8���àà8�Ŧ
#uààmijd�Ŧ�uààmgm7b8�Ŧ�ũs:�8àà>HŦ��àài��uàà:���8�Ŧ��ààm�sfHŦ�ƀ�ààl��uàà�Š´�Ɓ�ŨŠsààf���àà9�}Ŧ�žŦ�=8àà
³Ŧ
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�ſs���ààm��%��s8�Ŧ��ààük�Ŧ��àài���àà8�sm���ààhO��àà>m�Ű�Žţsàà>���àà��uààm�sFŦ�uàà�Ű��Ŧ��ààibk�Ɓ
�umàà>m���Ŧ�Ůsd�}ŦƁ��ààm�sfji��uàà:�gk�ŦƁ�uààm�sk7�Ŧ�Sàà8:�ck�ŦƁ�ƃ�àà:����àà�Ɓs���àà7���àà��ƃ�ààck�Ŧ��ààlf�Ŧ
�ÆsààlgmgC�uàà:���8�Ŧ�ũsàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��ũ�àà`���àà8�Ŧ�uàà:���EŦ�Řsàà`HŦ�sàà�Ɓ�Æuààmjmid8�Ŧ�uààmijdi�
�%����àà	š�ŽŦpàà
�ŨŰƁ�ààa�s��ŽŦpàà>�Ŧ�Ŧ�àà���7àà>:Ɓ�ÆŮ�àà`�Ŧ�Ŧ�àà���àà��uààm���Ŧ�m7�Ŧ�sl7m�sàà
Ţ�sàà�Ɓ

Æuàà�´9�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ũsààl��8�Ŧ�ƀ�ààl��uàà:�hf�Ŧ�Ž�àà�}Ŧ�sàà�
 �àà�s��sààl��uààc�´���àà�Ť�ŨŰsàà�¶Ŧ��ààe7k:�»S�Ŧpàà>�Ŧ��àà:����àà��uàà�s�¶Ŧ�uàà�Ɓsü���àà7�Ɓ
�uààm�sk7�Ŧ�Sàà8:�ck�ŦƁ�ƃ�àà:����àà�Ɓs��Ƃ�àà��uàà:���8�Ŧ��ààm�sfHŦ��ààmiC��ààk���àà�Ţ�»�àà�Ɓ�»�àà<lk�
��ààB��àài��Ƃ�àà	Ţ��àài��uàà:�c��»uàà:�ck�Ŧ�ũsàà�sD³Ŧ�ƀ�àà���ààm�sf�Ɓ�ũ³sàà���àà788���àà��»uàà:�gk�ŦƁ
��m�sfHŦ��àài���ààm��8�s��ũsàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��xàà�s8��Ůsàà`��ŵ�ààd��uààm�Ŧ��Ť� ìŸŦƁ�àài��»�àà=:Űs���ààimiC

#umàà
s
}Ŧ�uààm���Ŧ�m7�Ŧ
�umàà
s
Ţ��àà�sk��uàà�´���àà�Ɓ��màà>��uààk�Ŧ��Ŧ�uàà�Ű��Ŧ�ſqàà��»S�ţsàà>8�Ŧ��àà:����àà��uàà�s�·�Ɓ

% ��
� #u:�ck�Ŧ�Ƃţ��ŦƁ�Ũo_k�Ŧ�%ƃ�gk�Ŧ�Ű�ckHŦ�Ž���u�s��umfi	�%ë³ƁŢ
� �uàà:���8�Ŧ�ũsàà:�ck�Ŧ��ààd���àà��umàà
s
}Ŧ�uààm���Ŧ�m7�Ŧ�ťŮsàà7HŦƁ��ààm�sfHŦ�%ŋààm�s�

�#�ƃ�àà:����àà�Ɓs��uàà:�c��Ɨ�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Ɨ�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��Ũ�àà�sdHŦ
%���»�>g�Ŧ�Ŧ������sl�Ɓsk���8:��8�Ŧ��m�sfHŦƁ

(( 1#umjmid8�Ŧ�źŦ��}Ŧ
(( 1#�fb�Ŧ�ž�lf�
(( 1#�id8�Ŧ
(( 1#�:Ű�8�Ŧ
(( 1#u��dHŦ
(( 1#L�g8�Ŧ

� #um�s8	�um
s
Ţ�ũs�´=8
Ŧ�%ŋ9�s�

+89'(30 :;930< =>?(30 :!"#(30 %&'(730 @&A +).B +,6CD :EF<G
�Ž�àà�}ŦƁ��àà�Ɓ}Ŧ�ũsàà:Ŧ�7�Ŧ�Ž�àà��uàà�s��uààmfi=��uààm�sFŦ�uàà�Ű��Ŧ�Ÿ�àà����ŽƁsààk��Ţ�àà7�

#uàà:�gk�ŦƁ�uààm�sk7�Ŧ�Sàà8:�ck�ŦƁ�Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�ufàà>if��uàà:�hf�Ŧ

:+",&-./0 +123-/0 (1)
��ààfb�Ŧ��ààMƁ��ààid8�Ŧ�uàà:�c���àà��uàà:ţŰƞ�sààl�o��Constructivism�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ź{�ààd î�
�uàà:�bf�Ŧ��àà�ŦŰ����àà�sf��uàà<m8��þ�àà:���uàà��dHŦ�ŶsààMŢ�Šsààk���àà��ŋbàà_��ſ�ààh:�ſŢ�ŨŰƁ�àà��sààl�Ŧ��

#ƝŨ�àà7GŦ��àà�
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�»uàà:�ck�Ŧ�ƀ�ààl���àà�Ɓ}Ŧ�ũsààk7i�Ŧ��:�àà_d�Ŧ�ſ�ààg�Ŧ�ũsmk:�àà_���ààk���ààm�sm��ſsàà���àà�Ɓ��àà�Ɓ
�»sli:�d�Ɓ��àà�Űsh�Ţ��màà>k��ŨŮsàà�q��Ŧ�àà�s���àà:��Ŧ�uààm�sk7�Ŧ�ƃ�ààck���àà��uàà��j<��ƀ�ààd��ũŠsàà���àà�
�Ž�ààm�ƞ�Ɓ�»�1978��ƞ�Vegotesky��hàà>��<m�ƞ�%uààm�sk7�Ŧ�ƃ�ààck���àà�Ţ��àà�Ɓ�»sààli�sh���àà�Ť�vààlDŦƁ
�s�Ɓ��ààid8HŦ��ààg���àà	ŦŮ��ààid8�Ŧ�ŪƁ�àà��uààmfmh��Ɲuààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧƞ�vààj8�Ŧ��àà�Ɓ�»�Merrill” (1991)
��ààidf:�sàà�Ɓ�uàà
ŦŰ��Ŧ�ũŦ�àà<���àà	ŦŮ�Ū�ààü:�sàà�Ɓ�»�ààid8�Ŧ�ũsàà:�ck��uààm��d��uààmig���ààk���àà���àà8:

��#�mid8i��ũsàà:�ck��uààkmd���ààm�sf�Ɓ�ũsàà��id�Ɓ��àà�sg��ŧ´ààb�Ŧ��ààmid8���ààidHŦ
�ž�ààg��wààm��þ�ààkdHŦ��ààk��uàà:�c��ƁŢ��ààid8�ŦƁ�uàà��dji��uàà:�c���àà��uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�ŦƁ
�ŮŦ�àà�}Ŧ�ſŢ��àà�p��sààj��»��sàà>�¶Ŧ��ààid8�Ŧ�ŪƁ�àà��uààmfm�Ɓ�uàà��dHŦ�uààdm7b��Ŋ�màà>f��ƁŢ�ŋ��àà�
�ƁŢ�Űshàà�Ţ��àà���ààjid���ààl���7àà
�sàà���àà���àà�sf8�Ŧ�Ž´àà	��àà��Ũ�àà:�EŦ��ààl�Űsd�Ɓ��ààljm�sf��ſ�ààk7:

#ũŦ�àà7	Ɓ�ŪŦ�àà�Ţ��àà���àà��ŦƁ�àà��sàà�Ɓ�ũŦ�ààg8d�
��àà���àà�ůƁ�»�àà>f��Ů�ààf�Ŧ�ubàà
Ŧ���sl�sàà>8�Ŧ��àà8:�uàà��dHŦ�ſŢ�Ƃ�àà��uàà:�c��sààl�Ţ�»uàà�´GŦƁ
�Ũ�àà:���ũsàà��id�Ɓ�ũŦ�àà7	Ɓ�»ug�sàà
�ũsàà��id�Ɓ�ũŦ�àà7	��àà���àà:���sàà��Sàà��uàà�ŠŦ�HŦ�Ž´àà	

#�àà:�EŦ��ààjmid8�Ŧ��àà��HŦ��àà��sàà�Ů�`��ſ�ààh:
�ũsààl���Ɓ��ààc��ũsààl�Ɓ��àà9W�ũsàà�sD³ŦƁ�ũŦŰsààm8�Ŧ��àà��ŊŮ�àà��uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��ààja8�Ɓ
uààm�sh:ŮŦ��Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ�»Trivial Constructivism��umübàà>�Ŧ��uààm�Ɓ}Ŧ�uààm�sk7�Ŧ�sààlk��uààfi8=�
 Critical uàà:�gk�Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ�»Cultural Constructivism�uààm�sg9�Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ�»Radical Constructivism
 Human�um�sàà>�¶Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ�»Interactive Constructivism�uààmi�sf8�Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ�»Constructivism
 Social�uààm�sj8�³Ŧ�um�sk7�Ŧ�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�cki��uàà:�hf�Ŧ�ũsàà�sD³Ŧ��àà�Ţ��àà���ààd�Ɓ�»Constructivism
��àài��uààm�sj8�³Ŧ�»uààm�sk7�Ŧ�ž�ààg�Ɓ�#�hàà>��<m���àà�Ť�sààlm���ààaf�Ŧ��àà��:��àà8�Ŧ�»Constructivism
��i	Ŧ��Ŧ������hmàà>�Ŧ�Ƃ�8àà>HŦ��i���àà����sj8�³Ŧ�Ƃ�8àà>HŦ��àài�� ë³ƁŢ��ààlc��uàà��dHŦ�uààmjk��ſŢ
�sk���àà�Ɓ�#�ààid8�Ŧ�uàà;m7���àà�sj8�³Ŧ�Żsmàà>�s���àà7��:��àà��sàà���ààkdji���àà:�h��Ū�ààü:�´àà��»�ààid8ji�
��àà��Ɲ�hàà>��<m�ƞ��ààf8:Ɓ�#�ààid8�Ŧ�ŪƁ�ààF�ŨŰƁ�ààa��uààü�sk�Ŧ�uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ�ŰƁŮ�ű�àà7:
�Żsmàà>i��Ŋ�m7��ŊŰƁŮ��àà�sb�Ť��àà���k���àài8=:��ààkh�Ɓ�»�ààid8ji���àà_k�Ŧ�ŰƁ�àà�Ŧ�uààmj�Ţ��àài��Ɲ�ààm�sm�ƞ
�uààm�sj8�³Ŧ�Ũ�àà7GŦ��ààgk��uààei�Ŧ�žŦ�=8àà
ŦƁ��àà�sj8�Ŧ��àà�sf���àà���ààm��Ū�ààü:�sàà�Ɓ��àà�sj8�³Ŧ
��àà���ààj8<HŦƁ�uàà�sg9�Ŧ�ſŢ�Ųsàà
Ţ��àài��ž�ààg��uààm�sj8�³Ŧ�uààm�sk7�Ŧ�ſqàà��»�àà���àà�Ɓ�»ŮŦ�àà�µ�
�Ƃ�àà���ààkdHŦ�Šsààk7��uààmj�Ţ��àà9�}Ŧ��àà�sd�Ŧ�ſŢ�sààj��#�ààid8HŦ�uàà��d��uààmjk���àà��Ũ�àà�pHŦ��àà�Ŧ�d�Ŧ
#(P. Scott, 1998 : 45 – 80)��àà`f�Ŧ��àà��Sàà
ŰŦ��ŦƁ��ààidHŦ�Sàà��uàà_�skHŦƁ�ŰŦ�ààFŦ��àà���ààid8HŦ
���sj8�³Ŧ�Żsmàà>�ŦƁ�»�ààid8�Ŧ��m���8:�ƃ�àà�Ŧ�Żsmàà>�Ŧ�ſŢ�ſ�ààm�sj8�³Ŧ�ſ�ààm�sk7�Ŧ��àà�p:�Ŧ�ààh�Ɓ

#sl�Ŧů��ààid8�Ŧ�uààmij�����SŜs��Sàài�s��ſŦ�ààd:�uààmjmid8�Ŧ��ààl8;m7��ſ�ààjid8HŦ��àà���àà�o:�ƃ�àà�Ŧ
�Sààjid8Hs���àà`:�wààm��þ�màà
��Ŧ�ŰƁŮ�ƃŮpàà:�uààm�sj8�³Ŧ�uààm�sk7�Ŧ��àà���ààidHŦ�ſqàà��»�àà���Ɓ
�ſsààg�ŤƁ��ààl���ààB�ŋààm<:Ű���Sààjid8HŦ��àà��:��àà�Ɓ�#uààmijd�Ŧ�uàà��dHŦ��àà�Ť�uàà�sd�Ŧ�uàà��dHŦ��àà�
�»��Ů�fN��ààm�Ť�Ž����Ŧ��àà��ſƁ�àà<d:�u��dHŦƁ�ŠŦŮ}Ŧ��àà��Ƃ�8àà>��Ŧ�7àà>8h:��ààh���àà�ůƁ�þuààjlHŦ

#Ũ��sàà>HŦ�uààmjmid8�Ŧ��àà�s���Ŧ�Ž´àà	��àà���àà�ůƁ
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��àà:��Ŧ�ũŰ�ààfh�Ŧ���uàà
Ű���ƃ�ààhf��ƃ�àà:Ţ��àài���ààj8<HŦ��àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ũoàà_�
��àà��sààm�sHo��ũŰ�ààfh�Ŧ���uààk:�N��ààm�Ţ�ƃ�àà�Ŧ��àà�sj8�³Ŧ�Ū�ààü7�Ŧ��ààld���àà���l�sàà_��Ŧ�àà
Űs�
�#Šsàà:��}Ŧ�sààm�sHŢ�ŰsààD��àà�Ţ�Felix Well�Ɲ�àà:Ɓ��ààhmi�ƞ��ààldHŦ�Ŧ�àà���àà
Ţ��àà�Ɓ�#1923��àà:Ŧ�7�
 Max�Ɲ�ààjml�Ű����àà�s�ƞ�Ɓ�»Carl Gruenberg�Ɲū�àà7k:Ɓ���ŽŰs�ƞ�uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��ŮŦƁŰ��àà��ſs�Ɓ
�ŰƁŮ�ààm�Ɓ�»Herbert Marcuse�ű�ààm�Űs��ũ�àà���Ɓ�»Erich Fromm�ƝžƁ�àà���àà:�:Ťƞ�Ɓ�»Horkheimer

#Theodour Adorno��àà�ŰƁŮŢ
�slj��:�uààm�sj8�Ŧ�ufàà>i���màà
o���àài��uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��ŧsààü�}��àà>m���Ŧ�ź�ààl�Ŧ�tàà`�ŦƁ
�ƃ�àà�Ŧ��àà�sdHŦ��ààj8<ji��uàà:Ůs`8�³ŦƁ�uààm�sj8�³Ŧ�uààm��f�Ŧ��ààk7�Ŧ��ààmiCƁ��ààg:�7�¶Ŧ�wààü7�Ŧ

#ſsàà>�¶Ŧ��àà:�CƁ��àà
sm>�Ŧ��ààjd�ŦƁ��àà�sj8�³Ŧ��ààmme8i��ŧsààb	��àà�Ť�Ů�ààg:
�uààmOŮs�}Ŧ�ũsàà>
pHŦƁ�ũsààd�sEŦ��àà��Űsàà�Ůű³ŦƁ�Űsàà_8�³Ŧ��àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ũŢ�àà�
�ũsàà�sD³Ŧ��ààd��ũ�àà	ŢƁ�#�:�àà_d�Ŧ�ſ�ààg�Ŧ��àà���àà:�m	}Ŧ��àà:�gd�Ŧ�Ž´àà	�uààm�ƁŰƁ}ŦƁ�uààmh:��}Ŧ
�uàà�Ŧ�FŦ��ààd��sàà��ũsàà�sD³Ŧ�ƀ�àà��vijàà�Ɓ�»sàà�Űsh�Ţ��ààd���ààk7���àà��uàà9:�FŦ�uàà:�hf�Ŧ
�»Radical feminism�uààm�sh:ŮŦ��Ŧ�u:�àà>k�ŦƁ�»Poststructuralism�um�sk7�Ŧ��ààd��sàà�Ɓ�»Postmodernism

Critical Constructivism (Mclaren, 2007 : 13).�uàà:�gk�Ŧ�uààm�sk7�ŦƁ
��àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Űsàà�Ť�vààk7���àà8�Ŧ�uààfi8=HŦ�uàà:�hf�Ŧ�ũsààl��8�Ŧ�ƀ�àà��vààaf8�Ŧ��àà�Ɓ
�uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�sj<i��ƃ�àà`8�ŦƁ�»�ààjl��ũ³Ɓsààü�Ɓ��àà�sd�Ŧ�uàà:ţ���uàà:�mig8�Ŧ�ũsàà:�ck�Ŧ�uààl�Ŧ��
�t�Ŧ�HŦ��àà��Sk�Ŧ�HŦ�Ũsààm���àà���àà�p���àà8�Ŧ�uàà:���8�ŦƁ�uààm�sg9�ŦƁ�uàà:Ůs`8�³Ŧ�sààl�ŦŰŦ��Ɓ�uààkjmlHŦ
�uàà:���HŦƁ�»uààm�´gd�Ŧ��àà�����àà8�Ŧ�uààm�sg9�Ŧ��ààm�sg8�Ŧ��àài��ŋààa:Ţ�ũŰsàà��sààj��#�àà�Ů}Ŧ�uààm�sj8�³Ŧ
�»Sààjid8HŦƁ�»Šsààam7�Ŧ�Ũ�àà_7�Ŧ�ƃƁůƁ�»Žsjàà_�Ŧ�ũsààdj8<���ààk�Ŧ����àà�Ť�űsààük���àà8�Ŧ�uààm�ƁŰƁ}Ŧ
�»Sààjid8HŦ��ààm�Ɓ�»Ů�àà>�Ŧ�Sààk�Ŧ�HŦƁ�»ŧ�ààkEŦ�ũsààdj8<���ààk�Ŧ�N�uàà�ŰsgHs��»Šsàà:��}ŦƁ
�uààm�Ŧů��àài��Ũ�àà:�EŦ�uàà:�gk�Ŧ�ũsààl��8�Ŧ�ũ�àà�ŰƁ�#ŋàà��j��uàà_jlHŦ�ũsàà;f�ŦƁ�Šsàà>k�Ŧ�ƁŢ�ŠŦ�ààgf�ŦƁ
�uàà:�ck�Ŧ�vààj8�ŦƁ�#uàà��dji��uààm����HŦ�uàà:ţ��Ŧ��àà�� ë³�àà��sààl���àà�sj8�³Ŧ��mhàà_8�ŦƁ�uàà��dHŦ
�ƃ�ààgk�Ŧ��ààmiü8�Ŧ�ŨŮsàà�Ť�Ž´àà	��àà��ſsàà>�¶Ŧ��àà:�C�Ũ�ààhf��Ũ�àà:�EŦ�uàà:�hf�Ŧ�sl�´mhàà_8��uàà:�gk�Ŧ
�ũ�j8àà
Ŧ��àà8�Ŧ�um����hmàà>�ŦƁ�uààm�sj8�³ŦƁ�uàà:Ůs`8�³ŦƁ�umàà
sm>�Ŧ�ŽŦ�àà�}ŦƁ�ũsàà
sm>i�
��àà��Ɲuàà:�gk�Ŧƞ�Ũ�ààh���màà_�Ɓ�#Žţsàà>��ƁŢ��ààü��ƃŢ�ſƁŮ��:�àà_d�Ŧ�ſ�ààg�Ŧ�Ů�ààg��tàài�Ţ�ŽŦ�àà�
�uàà:Ůs`8�³Ŧ�źŦ�àà�}ŦƁ��ààm�sg8�ŦƁ�ŽŦ�àà�}ŦƁ�ũsàà
sm>�Ŧ�ƀ�ààl���àà�sk�Ŧ�sààll�����àà�Ť�uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà�
�ŋààmjm��ŋàà�sc��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ�ž�=8àà
ŦƁ�#Ů�ààgd�Ŧ�ƀ�àà��ŽŦ�àà��Ũ��sàà>�Ŧ�uààm�sj8�³ŦƁ
�Ů�ààf�ŦƁ��ààj8<HŦ��àà:�b���àài���ààjd�Ŧ�ŋ��l8àà>�Ɓ�»ŨŦƁsàà>HŦƁ�»uààm�sj8�³Ŧ�uàà�Ŧ�d�Ŧ��àài��ŋààj�s�

#�ààmid8�Ŧ�Ž´àà	��àà�
��m7àà
��àài��"�sààlk��Ū�ààü7�ŦƁ�Űshàà�}ŦƁ�Ƃţ�àà�Ŧ��àà��ŋàà�s�Ű�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Ÿsàà7�Ţ�xàà8�ŢƁ
�xààlkHŦ�ſŢ��ààm��vààü�ƁŢ��àà8�Ŧ�Jean Anyon (1980)�Ɲſ�ààm�Ţ�Sàà�ƞ��àà��vàà�s��sàà��"Žsàà9HŦ
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�ũsààg7b�Ŧ�Žsààf�Ţ�ũŦŰ�ààck�Ɓ�»ũsàà��j�Ɓ�»ũsààd���Ɓ�»Žsààj�Ţ��àài���àà�p:��àà`f�Ŧ��àà	ŦŮ��88àà>HŦ
��àà�Ɓ�ƃ�àà�Ŧ�Paulo Freire�Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ��àài:űŦ�7�Ŧ��ààhfHŦ�žsàà��sààj��#uààfi8=HŦ�uààm�sj8�³Ŧ
��ààhO��ààij��ƃ�àà����xàà�s����Šsààk��Pedagogy of The Oppressed��àà:Ű�lgHŦ��ààmid���àà�s8���àà�
��àài�Ɓ�sààl�sm���àài���bmàà>��ſŢ�ŋààm�sj8�ŦƁ�ŋàà:Ůs`8�ŦƁ�ŋmàà
sm
�uàà_jlHŦ�ũsààg7bi���àà�´	��àà�
�tm�sàà
ŢƁ�uààkjmlHŦ�uààm�sj8�³Ŧ�Ƃ�ààg�Ŧ�ũsàà
sm
Ɓ�Ÿsàà�Ɓ}�ƃ�ààgk�Ŧ��ààmiü8�Ŧ��àà:����àà��sààljmid�

#sl�´e8àà
Ŧ
�Ɲ�àà�Ţ��hàà:s�ƞ��ààl8��g���àà�Ɓ�»uàà:�����uààm�sj8�Ŧ�ũ´ààmiü8��uàà:�gk�Ŧ��uàà:�ck�Ŧ�Ÿsàà7�Ţ�žsàà�Ɓ
�sm����:�:}ŦƁ�þ(1995) Education and Power�ƝŨ�ààg�ŦƁ�uààm��8�Ŧƞ���s8���àà�Ɓ�ƃ�àà�Ŧ�Michael Apple

�ŨŮsàà�Ť��àài���ààjd��ŲŰŦ�ààHŦ�ſŢ�Ũ�ààh��sààjlm���ààk7�Ɓ�»(2004) Ideology and Curriculum�xààlkHŦƁ
�u;àà_k���àà:����àà��Ũ�ààgi��uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ��àài���àà�sCƁ��àà�sŜŢ��Ŧ��ààj8<HŦ�ūsàà8�Ť
�uààm�sg9�ŦƁ�»umàà
sm>�ŦƁ�»uààm��d�ŦƁ�»uààmg7b�Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ��àà��tàà
sk8���àà8�Ŧ��ààm�sfHŦ�Ž�àà���ààm�´8�Ŧ

#�88àà>HŦ�xààlkHŦ�Ž´àà	��àà��Ųsààk�Ŧ�Sàà��uàà:Ůs`8�³ŦƁ
��àà��uààm��8�Ŧ�Ũ��sàà
Ţ�Sàà��ud�sàà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Űshàà�Ţ��àà���ààm9��vààü7�Ţ�»ŋàà��j�Ɓ
��m	}Ŧ��ààgd�Ŧ�Ž´àà	�uààm��d�Ŧ�ŽƁ�àà�Ŧ�ũsààd�s���ààd���àà��ŋààa:ŢƁ�uààmh:��}ŦƁ�uààm�ƁŰƁ}Ŧ�ũsààd�sEŦ
�ź�àà�oHŦ��àà��ũsàà�Ɓ�#�:�àà_d�ŦƁ�ƃŮsààFŦ�ſ�ààg�Ŧ��àà���àà�Ɓ}Ŧ�ũŦ�kàà>�ŦƁ��:�àà_d�Ŧ�ſ�ààg�Ŧ��àà�
�Ɨ�uàà:Ůs`8�³Ŧ�Ɨ�uààm�sg9�Ŧ��uààm�sj8�³Ŧ�uàà�Ŧ�d�Ŧ�%�àà9��uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��ũŦŮ�ààf���ààd��žŦ�=8àà
Ŧ

#ƝPraxisƞ�ƃ�ààc��Ųsàà
Ţ��àài��uààj�sg�Ŧ�uàà
ŰsjHŦƁ�»ƃ�ààgk�Ŧ��ààmiü8�Ŧ�»Sààhj8�Ŧ�»�umàà
sm>�Ŧ
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�»�àà��7W���uàà:³Ɓ�uààj�s���ààfm�Ű�uààk:����àà��oàà_�Ɓ�(1997 - 1921)�ƃ�àà:����àà�Ɓs���àà�Ɓ
��àà�Ť��ààj8k��Ũ�àà
Ţ��àà����oàà_���àà���àà���Ŧ��àài�Ɓ�»�àà:űŦ�7�Ŧ�uàà�ƁŮ��àà���àà�skHŦ��ààg�Ţ�Ƃ�àà�Ť��àà�Ɓ
�ŋàà<lk�Ɓ�ŋàà�sc���àà�ƁƁ�#�àà8gbk���àà��ŠŦ�ààgf�Ŧ��ààmid8��Ɲƃ�àà:��ƞ��àà8�Ŧ��ààg��#ubàà
�8HŦ�uààg7b�Ŧ
�uààm�Ţ��ààY�ŋàà
s
Ţ��ààj`���àà�Ţ��àà��»�ààmid8�Ŧ�ũs:�8àà>���ààmj���àài���ààm7b8i�� ë́ àà�s��ŋàà:����
��d:Ɓ�»�àài���àà�sd�Ŧ��àà���àà8m��ŸŦůƁ�»�àà:űŦ�7�Ŧ��àà��Sàà�����<àà>�Ŧ��àà	Ů�#�àà>�Ŧ�Űsàà7���àà��ŠŦ�ààgf�Ŧ
��ààl87ŝŢ��àà:��Ŧ��àà�´g�Ŧ�ufàà
´f�Ŧ��àà�Ɓ�»�:�àà_d�Ŧ�ſ�ààg�Ŧ��àà��uààm��8�Ŧ�ufàà
´���ààHŢ��àà��ž�ààm�Ŧ

#wàà�s9�Ŧ��àà�sd�Ŧ�ŽƁŮ
�»�ààmji8�Ŧ�uàà;m��Ž�àà��Ű�ààüj8��ſŢ��ààe7k:�uààmjmid8�Ŧ�uààmijd�Ŧ�ſŢ�Ũ�ààh���àà�Ť��àà<lk���k8àà>:
��ààid8:�ſŢ��ààfh:�´àà��#�ààid8�Ŧ�Ŷsàà_��Űsàà�Ť��àà���àà�sj8�³Ŧ��ààd�ŦƁ��ààlf:�ſŢ��ààid8HŦ��àài��ſŢ�Ƃ�àà:Ɓ
���smàà
��àà���àà78h:�ƁŢ�ƀţ�ààg:�sàà���ààlf:��ààm��ŋààa:Ţ��ààid8:�ſŢ�Sààd8:��àà��»uàà�s8h�ŦƁ�ŨŠŦ�ààg�Ŧ��ààmji8�Ŧ
�žsck�Ŧ��ààj8d:�³Ɓ�#slmi��ƃ�ààbk:��àà8�Ŧ�uààm�sj8�³Ŧ�Řsàà`HŦƁ�sààl�skja8��ź�ààd:�ſŢƁ�»�àà�sj8�³Ŧ
��ààl�Ţ��àài��Sààjid8HŦ��àà�Ť��ààck:�³�sààj��»ƝŰŦ�ààFŦƞ��àà�Ť�oàà<i:��àà��Šsààg�¶ŦƁ�Sààgi8�Ŧ��àài���àà:�EŦ
��àà��uàà7:���uààmjmid��xàà�Ŧ��Ɓ�xàà�sk��ž�=8àà>:�³Ɓ�#ſ�ààm�s<:ŤƁ�ſ�àài�s��ſ��Űsàà_���àà��»�ààm�´�
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�ƀ�àà��ſŢ�sààj��#�l�´hàà_�Ɓ��ààl�sm���àà�ŦƁ��ààW�sàà:sa�Ɓ�ũsàà�������àà��»S�Űsàà_HŦ�Ũsààm�
��àà��Sààk�Ŧ�HŦ��àà��»uààm�}Ŧ�»uààm�Ŧ�gO��Ŧ�%�làà>f�Ţ�ſ�ààjid8HŦ�sàà�Ů�ü:�sàà:sag�ŦƁ�ũsàà����HŦ
#�1990 : 26�»�àà�����ààm7���ààjü���Sàà
ŰŦ��Ŧ��ààj8<���àà��ŨsààmFŦ��àà�ŦƁ��ààmiC�ƃŢ�»�ààjd�Ŧ�»vàà:�`8�Ŧ

 +,-.-/0 +,1&10",230 HI.2730< 4,5.6730 :J,$.K
�ž�ààlf��ŽƁsààk���àà��ŋàà��k��uààm�sFŦ�uààmjm�sfHŦ�uàà�Ű��Ŧ�Ÿ�àà����uàà�´9�Ŧ�ũsàà�sD³Ŧ��ààhd�
��àà`8���àà8�Ŧ�sl�Ŧ�màà>f�Ɓ�sààl�´miC��àà��Ŋ�ààm7��ŋàà�sf�Ŧ��àà�Ŧů�vàà���Ŧ��àà��ű�àà7�Ɓ�uààmjmid8�Ŧ�źŦ�àà�}Ŧ

%�àài:�sààjm���ààüm����sààkkhO�ƃ�àà�Ŧ��àà�}Ŧ�þž�ààlfHŦ�Ŧ�ààl�
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  :2127 ;/<&4 +CD>7 67<      

� %��l���sàà>�Ɓ�Sààjid8HŦ�um�´g8àà
Ŧ��ààmgC��àà�Ť�umàà
s
Ţ�ŨŰ�àà`��uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��dàà>�
�Šsààk���àà�ŤƁ�»�ààj8<Hs�Ɓ��àà:�	¸s�Ɓ��ààl�s7���Ɓ��làà>f�o���ààid8:�ƃ�àà�Ŧ��ààkdHŦ�Šsààk���àài�
�Ŧ�ààl��uàài`�Ŧ�ũŦů�uààmjmid8�Ŧ�źŦ�àà�}Ŧ�Źsàà`�Ɓ�#sàà��:�b�Ɓ�u:�àà
�uààm�sj8�Ŧ�ũsàà�´�
 ũsàà�ƁsfHŦ�Ž´àà	�Ů�ààü8��»uàà�s��uààmjmid��źŦ�àà�Ţ�ŨŰ�àà���àà��uààm�sk7i��ŋààg�Ɓ�žsààd�Ŧ�ź�ààl�Ŧ
�Sààjid8HŦ��ààmj���dàà>:�ŋàà�s��ŋàà�����ààja8��wààmü��»Sààjid8HŦƁ��ààidHŦ�Sàà��uààm�sj8�³Ŧ
��àà���Ɓ�þSààjid8��Ũ�àà��ƁŢ��ààid8������ààŚ�um`=àà��źŦ�àà�Ţ��àà�Ť�uàà�s�¶s��»�ààgmgC��àà�Ť
��àà���ààid8�Ŧ��màà>f�Ɓ�uàà:ţŰ�tàà<:�wààm���ààid8�Ŧ�źŦ�àà�}��7àà>HŦ��àà:�ü8�Ŧ�ſ�ààm�sk7�Ŧ��àà��:

��#(D. Jonassen, 1991 : 5-14)��ààid8HŦ�ź�àà��Š�àà�
� %�ŨŰ�àà���àà��ƁŢ�»źŦ�àà�}Ŧ�ƀ�ààl���àà7����žsààl��ŨŰ�àà���àà���ààid8�Ŧ�Ƃ�àà8ü��ž�ààg:�ŋàà7�s�Ɓ

��ààid8HŦ��àà�Ŧ���ũ´hàà_HŦ�ƀ�àà��vààb7�ŰŦ�sààji�Ɓ�#Sààjid8HŦ�Ũsààmü��uàài��ũŦů�uààmgmg��ũ´hàà_�
�ŨŰ�àà���àà��uàà��dHŦ��àà��wààü7i��Sààjid8HŦ�žsàà�Ţ�uàà��f�Ŧ�Ŭsàà�ŢƁ�»uààmi�s���àà9�Ţ�Ƃ�àà8YŦ�ſs�
�Ƃ�àà8YŦ�ž�ààg:�sààj��»�làà>f�o��uàà��dHŦ�Šsààk7��uàà��f�Ŧ��ààl��~ààm8:��àà���àà�Ɓ�ũ´hàà_ji��Ž�àài�

2001 : 3- 56.�»sààk7�Ŧ�ƃ�ààj���ŨŮ�ààd8HŦ�ũŦŠs��àà�ŦƁ�»ŲŦ�ààFŦ�uàà:Ů�d��Ţ�àà7���àài�
� %��àà��"ŽƁ}Ŧ�žsààgHŦ��àà��"��àà9j8��sààl�q��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà��uààmjmid8�Ŧ�źŦ�àà�}Ŧ��àà��sàà�Ţ

 �àà���àà>m���Ŧ�ƃ�àà��8�Ŧ�ź�ààl�Ŧ��àà9j8:Ɓ�#�àà�sj8�³ŦƁ�ƃ�àà��8�Ŧ��ààlg�Ŧ��àà��ſsàà>�¶Ŧ��àà:�C
��àà��c��uààl�Ɓ��àà��Ɨ�sààlm��ŧ�àà��HŦ��ààm��uààm�sg9�Ŧ�Ůsààd�}Ŧ��ààg���àài��ŧ´ààb�Ŧ�ũŦŰsààl��uààmjk�
�ſůŤ�ŧ�ààibHŦƁ�#sààlm��ŧ�àà����uààm�sj8�Ŧ�ũsàà
ŰsPƁ��ààmg��sl�Ŧ�78àà
ŦƁ�»sààlk���àài=8�ŦƁ�Ɨ
�~ààm8��wààmü��þ�ààl8�sg��Šsààk��ŨŮsàà�Ť��àà�Ť�ŧ´ààb�Ŧ��àà�Ů��àà��żŰsàà_��ſŢ�uààm��8�Ŧ�ũsàà>
p���àà�
#uààm�Ɓ��ŦƁ�uààm�sg9�ŦƁ�uààm�sj8�³ŦƁ�uàà:ŮsHŦ��ààl�s�sm8�Ŧ��àà�s��Ÿs7àà�¶��ààa�Ţ�ŋàà�����ààl�

� %�Šsk��ŨŮsàà�ŤƁ�um�sj8�³Ŧ�uààmjk8�Ŧ�ũŦŰsàà>���ààm����ŨŮsàà�Ť�ſ���l8àà>:�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Ɓ�ààhf�
�uààm�Ŧ�gOŮ��àà9�ŢƁ�Sààk�Ŧ�HŦ�ũsàà�sm8�³�ŋ�s7àà�ŤƁ�»uàà�Ŧ����àà9�Ţ�~àà7`:�wààmü��þ�ààj8<HŦ

#ſ¸Ŧ��ààmi���àà��sààj��um�sàà>�Ť��àà9�Ţ�ŋààdj8<��##�ŨŦƁsàà>�Ɓ
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� %��àà�sj8�Ŧ��àà�Ŧ���Šsààk��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ�ŽƁsààü:�»ź�ààl�Ŧ�Ŧ�àà���ààmgC��àà�Ţ��àà�Ɓ
��àà�Ɓ�#�ààa�}Ŧ��7g8àà>HŦ��ààj8<���àà�sa���àà�p:Ɓ�»�àà�Ŧ��Ŧ��ààj8<HŦ�ũs��àà_���àà��:
�ŨsààmFŦ��àà��Žsààf�}Ŧ�xàà�Ů��àà�Ť�ſ�àà��HŦ��dàà>:�»�àà�sj8�³Ŧ��àà�Ŧ�8�Ŧ�Ŧ�àà��Šsààk���m7àà

��ààj8<HŦ�Šsààk��ŨŮsàà�Ť�tm�sàà
Ţ�ŧs7àà_�ŦƁ�Š�ààk�Ŧ��ààmid��ƃŢ�##��àà:�EŦ��ààj8<ji��uààm�sg9�Ŧ
�#�àà�sFŦ��ààj8<HŦ��àà��um�sàà>�Ť��àà9�Ţ��ààj8<���àà��Ũsààmüi��ŋààm�sg�Ɓ�ŋàà:������àà�ŮŦ��ŤƁ��àà�sFŦ
��àà�sj8�³Ŧ�xàà�s��7�Ŧ��àài��ž�ààg:��ààjmid��xààlk��Šsààk��tààib8:��ààmid8�Ŧ��àà��Ÿ�ààk�Ŧ�Ŧ�àà��űsààŝŤƁ
�Ɓ�ààhf���àà�o:�ƃ�àà�Ŧ��7g8àà>HŦ��ààj8<H�ƃ�àà��8�ŦƁ��àà�sg9�ŦƁ�ƃŮsàà`8�³ŦƁ��àà
sm>�ŦƁ
��àà���Ɓ�»�ààa�}Ŧ��ààj8<HŦ��7g8àà>��Ž�àà��uààk:s78��ƂţŰ�uààśƁ�#�àà�sk���àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ
�sààl��8g:�ŽŮsààd�Ŧ��ààe�Ŧ��ààj8<���àà�Ť��àà�sc�Ŧ��àà�sFŦ��ààj8<HŦ��àà:�ü8��uààfi8=��ũsm<m�Ŧ�8àà
Ť
��àà�Ŧ��Ŧ��ààmiü8��»��sàà_�Ŧ��àà�sj8�³Ŧ�Šsààk7�Ŧ��ààmme���àà�Ť��àà��8�Ŧ�Ţ�àà7:Ɓ�#uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��Ɓ�ààhf�
��àà;km�Ɓ�»Ž�àà�oHŦ��7g8àà>HŦ��ààj8<��Ž�àà��uààm�Ŧů�uàà:ţŰ�Šsààk���ààB�ż�ààü8�Ŧ��àà��»�àà�sj8�³Ŧ
��ààj8<���àà�Ť��àà�Ŧ��Ŧ��àà�sj8�³Ŧ��àà�Ŧ��Ŧ��àà:�C�tm�sàà
Ţ��àà���ààcki��ŠŦŰ�àà�Ŧ��àà�Ť�ŨŮ�ààd�Ŧ��àà8�
��ààgü:Ɓ�»uàà:Ůs`8�³ŦƁ�uààm�sg9�ŦƁ�uààm�sj8�³Ŧ�Sààk�Ŧ�HŦ�ũsàà�sm8�Ŧ��7àà_:�ƃ�àà�Ŧ��7g8àà>HŦ

#�ààlkm��umàà
sm>�Ŧ�ŨŦƁsàà>HŦƁ�uàà�Ŧ�d�Ŧ
� %��ààmme��tààib8��Ũ�àà:���uààm�sj8�Ŧ�ũsàà�űŢƁ�ũ´hàà_��oàà_k��»uààmijd�Ŧ�ƀ�àà��Żsmàà
��àà�Ɓ

�ŋààm�sg���ààj8<HŦ�Šsààa�Ţ�SààhW��àà���ààmme8�Ŧ�uààmij��Żsmàà
��àà��Ū�àà��sàà���ààh��»�ààj8<HŦ
�Šsààk��ŨŮsàà�Ť��àà���àà�Ɓ�»ŰŦ�j8àà
s���làà>f�Ţ�Šsààk��ŨŮsàà�Ť��àài������sàà>:�ź�àà
�ŋàà:����Ɓ

#�àà:�EŦ��ààj8<HŦ
� %��àà���àà9j8��sààl�Ţ��àài��uàà:�mig8�Ŧ�uààm��8�Ŧ��àà���ààmid8�Ŧ�źŦ�àà�Ţ��àà�Ť�Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ��ààck:Ɓ

�ž�lfHŦ�Ŧ�àà���ààck:��àà���Ɓ�#�ààlgi����´àà>8
ŦƁ��ààj8<HŦ��àà���ààid8HŦ�ſsàà>�¶Ŧ��ààmh���ààmgC
��ààjl�Ŧ�sààjih��#sààlm���ààhü8�Ŧ��ààhO�uààfmh8��ũsààk�s���ààl�Ţ��àài��Sààjid8HŦ��àà�Ť�ƃ�ààmig8�Ŧ
���sk�Ŧ��àà�sk�Ŧ��ààmhf8�Ŧ��àài���l�Ű���vààfd��»�ààl��uàà��gHŦ�ũsàà��idHŦ��àà:�Ś��àà��ſ�ààjid8HŦ
��àà�Ť��àà ím ñ�Ţ�Ŧ�ààü7�ŢƁ�»�ààlmi��ŵƁ�ààfHŦ��7iàà>�Ŧ�ŰƁ�àà�Ŧ�Ŧ�àài7�Ɓ�»�àà�sd�Ŧ��àà���ààli�sf���àà�

#ŋààm�s��sààlmi���àà��:��àà8�Ŧ�ŨŰ�àà`�s���àà�sd�Ŧ��àà���ààmh8�Ŧ
��àà��uj�sàà>HŦƁ��àà�sd�Ŧ��ààl���àà���àà9j8:�Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�uàà:�c���àà���ààmid8�Ŧ�ź�àà���ààh�
��ààgk�Ŧ��àài��ŨŰ�ààg�Ŧ�uààmjk���àà�ů��ààkd�Ɓ�#ƀ�ààmme�Ɓ��àà�ŠŦ��Ɓ��àà�sdi���ààid8HŦ�źsàà_8�Ŧ�ƃŢ�»ƀ�ààmme�

#�àà�sd�Ŧ��àà�Ť�ui�sàà_�Ŧ�Ũ�ààck�Ŧ�ƁŢ
�uààmi�s���àài���ààj8d��»uààm�ŦŰŮŤ�uààm��d��ũsààmij���àà��uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà���àà���ààmid8�Ŧ�ſ�ààh8:Ɓ
��àà�Ɓs���ƃ�ààgk�Ŧ��ààmid8�Ŧ��àà��Ɲƃ�àà:��ƞ�uàà:�c���àà��žŠ´àà8:�ƃ�àà�Ŧ��ààmid8�ŦƁ�#�ààl8m�s<:ŤƁ�Sààjid8HŦ
�uààl�Ŧ�H�uàà:�g��ũsàà�sDŦ��àà:�h���àài����sàà>:�ƃ�àà�Ŧ�ƀ�àà�Ɓ��àà���ààmid8�Ŧ�Ŧ�ààl��þ�2009 : 72�»ƃ�àà:��
�uilàà
�uàà>:����ààlid��sààPƁ�»uààm�sj8�³Ŧ�źƁ�ààc�Ŧ��àà�ű��Ţ�sààP�»Sààjid8HŦ�Ƃ�àà��ūůsàà>�Ŧ��àà���Ŧ
�umjk�Ɓ�»ƃ�ààgk�Ŧ��àà�Ť�ūůsàà>�Ŧ��hf�Ŧ��àà��Ž�ü8�Ŧ��àà��ź�ààl�Ŧ�Ŧ�àà���ààmgC�Ƃ�àà:Ɓ�#�àà�´g�´�Ŧ��ààmhf8i�

#uààk�Ŧ��Ŧ�uààm�sg8�³Ŧ�Ŷ�ààea�Ŧ�uàà�ƁsgH��ààl8;ml�Ɓ�»�àà`d�Ŧ�ũsàà:�C�żŦŰŮŤ��àài���àà_7�Ŧ�ũŦŰ�àà�
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�ũ´hàà_H�uàà;:�EŦ�uàà_�skHŦ��àà��Sààjid8HŦ�SààhW�ŋààa:Ţ��ààmid8�Ŧ�źŦ�àà�Ţ��àà��ſqàà��Ŧ�ààl�Ɓ
 �àà��uàà�´`�ŦƁ�uààg9�s���àà��:Ɓ��Ɓ�»�àà�Ŧ��Ŧ��àà�s=���àà���àà��:�CƁ��ààm��ſ�àà_md:�ƃ�àà�Ŧ�Żsmàà>�Ŧ

�#�àà:�	¸Ŧ�ũŦŰŦ�ààg��ſsàà�ů¶ŦƁ�uààm�Ɓ��s��Ųsàà>�¶Ŧ��àà�� ë³�àà���àà�s=HŦ��àài��uààl�Ŧ��
     

!"#$%&' / ()*&' +,-). (2) 
�ƀ�àà�sg�Ɓ��ààmid8�Ŧ�źŦ�àà�Ţ�Ž�àà��uàà:�ck�Ŧ�Ƃţ�àà�Ŧ��àà�Ţ���sàà>�Ŧ�Š�ààEŦ��àà��sààk ðm���àà��sààk��ŦůŤ
�ƃŰƁ�ààa�Ŧ��àà���àà���ààlHŦ��ààj��»uààm�sFŦ�ũ´ààmiü8�Ŧ��àà����uàà�´9�Ŧ�ũsààl��8�Ŧ��àà��umàà
s
}Ŧ
��àà íkd î��sàà��k�Ɓ�#uàà�´9�Ŧ�ũsààl��8�Ŧ�ƀ�àà���àà���ààid8HŦ��ààfb�Ŧ��àà�s`	Ɓ�ž�ààlf��Sàà78��ſŢ�ŋààa:Ţ
�Ů�ààü8:�ƃ�àà�Ŧ�»�ààid8�ŦƁ��ààmid8�Ŧ��àà8mij���àà��ƀŰƁŮ�ũsàà��lfN�ŋàà:������àà íkd î��»�àà`�s`=��sààk�
�»�ààidHŦ�»�àà	¸Ŧ��àà
s
}Ŧ�ź�ààb�Ŧ�ŰŦƁŮŢ�Űsàà78�³Ŧ��àà��Sààd�ŦƁ�»�ààmi��Šsààk���àà�slk�Ŧ��ààjid��@sàà�
����EŦ�Ŷsàà7�Ű³Ŧ��ààf��um�slk�Ŧ�sààl�s��=�Ɓ�uààmjmid8�Ŧ��àà�sgHŦ�Sàà���àà�Ŧ�8�Ŧ��ààB�ŋàà�ƁŮ�um�sàà>�Ŧ

#ŋààgmj�Ɓ�ŋààü�ŦƁ�ŋààjl���ààjl�Ɓ�sààjlkm�
/01234&' /5673&' 89 !"#$%&' / ()*&' @

�»ŋ�sàà_���àà9�Ţ��ààl��»uààmjmid8�Ŧ�uààmijd�Ŧ�Ű�ààü��uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà���ààid8HŦ�$��ààfb�Ŧ��ààd:
 u7àà
skHŦ�Ž�ààiFŦ�źsàà_8�ŦƁ�tààmgk8�ŦƁ�wààü7�Ŧ��àà���ààidHŦ�ŰƁŮ�tààdi:Ɓ�»�ààjid8:�sààH��àà_8h�
��àà���Ɓ�uààmjmid8�Ŧ�uààmijd�Ŧ�Ű�ààü���ààid8Hs��»�ààm�Ť��kàà>���àà8�Ŧ�žsààlHŦ�ƁŢ��ààl�Ŧ����àà8�Ŧ�ũ´hàà_ji�
��màà_:�sàà��Ŧ�àà�Ɓ�»ŋààm�Ŧů��ààjid��sàà��L�ààg��uàài�����àà�Ť��ààid8�Ŧ��ààd���àà8����sàà_���àà8OƁ�»sààl�sj8�Ŧ

%Ɲ�ààm�sm��ſsàà�ƞ��ààm�Ť
��àà�p8��ŋàà�s8���àà�ů�~àà7`:Ɓ�##�vààjid��sàà��Šsààk���ààmd�Ɓ�»�àà_8h��ſŢ��àà���àà�³��ààlf���àà8�ƞ

# (D. Fisher & D. Churach, 2001 : 221 – 247)ƝŰŦ�ààh8i���ààm�Ɓ�»ūsàà8�¶ŦƁ�ŸŦ�àà�·���ààid8HŦ
�ŰŦƁŮ}Ŧ�ƀ�àà�Ɓ�»�àà�sk7�Ŧ��ààid8�Ŧ�Šsààk�Ţ��ààid8HŦ�sààl��ž�ààg:�ſŢ��ààe7k:�umàà>m�Ű�uàà�´��ŰŦƁŮŢ�uààśƁ

% ��
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(( 1#sj��m�Ɓ�ŰŦ�FŦƁ�u_�skHŦ�Ž´	������ůƁ�»�id8�Ŧ�umij��Šsk�Ţ�%�_���id8HŦ
(( 1��àà
Ɓ��àà��ſ�ààh:��àà��dHŦ�ƀŠsààk��ſqàà���àà����þƀŮ�ààfN��ààmd:�³��àà�}�%�àà�sj8�Ŧ��ààid8HŦ

#uàà��dHŦ�Šsààk���àài��ƀ��sàà>:�Sààd���àà�sj8�Ŧ
(( 1�ŸŦ�àà�¶ŦƁ�Űshàà8�³Ŧ��àài������sàà>H�źƁ�ààc�Ŧ�����àà��oààml��ſŢ�tàà<:��ààid8Hs��%Ÿ�àà7���ààid8HŦ

#�àà>fk��uàà��dHŦ�Šsààk�Ɓ�ũsàà�´d�Ŧ�źsàà_8�ŦƁ
�ŦůŤ�uààjlHŦ�ŨŰŦŮŤ��àà���ààm7��ŰƁŮ�ŠŦŮŢ�Sààjid8HŦ��àà��tààib8:�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà���ààid8�Ŧ�ſŤ
 ŋààm�Ŧů�Sààjid8�Ɓ��àà:�hf��ſ�ààjid8HŦ�~àà7`:�ſŢ��ààj8YŦ��àà���ààmi��»ƃ�ààmig8�Ŧ��ààid8�s��ſŰ�àà�
�ũsàà��idji��ŋààEsd���ààm��sààk���ààid8HŦƁ�#ŋààm�Ŧů��ààjid��ŨŰŦŮ¶�uàà����żsààk���ààh���àà��sàà��Sbàà_�Ɓ

#uàà��dji��ŋàà<8k�Ɓ�Ŋ�àà>f�Ɓ�ŋ�Űsàà_��ſ�ààh:�ſŢ�uààmj�}Ŧ��àà���àà��»tàà>ü�
���s`	�ũ�ààl�»�fb�Ŧ�uààm����Žsàà<���àà��vàà:��Ţ��àà8�Ŧ�ũsàà
ŦŰ��ŦƁ�Ū�ààü7�Ŧ�ž�ààg8��uàà<m8�Ɓ
��àà�}Ŧ�þuàà:�mig8�Ŧ�Ũ�ààck�Ŧ��àà��ƀ�ààmW�»uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��ààc��uààl�Ɓ��àà���ààfbi��~àà�´HŦ�uààü�ŦƁ
��àà8�Ŧ�uàà:s���ŦƁ�uàà:skd�Ŧ�tm�sàà
Ţ��àà�ŤƁ�»�àà�s�sh�Ť��àà�ŤƁ�»�ààfb�Ŧ��àà�Ť�Ũ�ààck�Ŧ��ààme���àà�Ť�ƂŮŢ�ƃ�àà�Ŧ
��ààfb�Ŧ��àà�s`	��àà�Ɓ��ààhO��àà���Ɓ�#�ààjid8���ààbŚ��àà8�Ŧ�uààmjmid8�Ŧ�ŮŦ�ààHŦ��àà�ŤƁ�»�àà���àà���
��àà�s`=���àà`�s`	�uàà�Űsg���àà:����àà���àà��dHŦ�$��àà�sk7�Ŧ�ƀsààD³Ŧ��àà�Ɓ�oàà_k:Ɓ��ààjk:�ƃ�àà�Ŧ
#�1990 : 31 – 32�»�àà�sb���àà
�:���àà�s8�Ŧ�ŽƁ�ààEŦ��àà���ààlc���àà8�ŦƁ�»uàà:�mig8�Ŧ�Ũ�ààck�Ŧ��àà�Ɓ��ààfb�Ŧ

�id8HŦ�$��fbi��u:�mig8�Ŧ�u:ţ��Ŧum�sk7�Ŧ��ck�Ŧ�ul�Ɓ�����fb�Ŧ

� %#Ũ��sEŦ�ũs��idji����s�� %#um�sgi��ŨŰ�`��u��dji����s�
� %#um�š�ug:�b��u��dHŦ��<>:� %���s�Ţ�~àà8f���àà8�Ŧ�uààim�}Ŧ�ui;àà
}Ŧ�Ŭ�ààb:

#udàà
ŦƁ�umjid��ũ³sàà<�
� %��ààk8d:Ɓ��àà:�	¸Ŧ�Űshàà�}��j8àà>:

#�ààl�ŦŰ�`�
� %�»�ààmiü8�ŦƁ�»�àà:Ɓo8�ŦƁ�»�màà>f8�s��ž�ààg:

�ũŦ�7	��àà���ààl�Ŧ�:�sààH��ààjd�ŦƁ�»�àà�o8�ŦƁ
#�àà�Ŧ��Ɓ

� %#ŋm�š��`:Ɓ��fü:� %�»ŲŦ�ààFŦ��àà:����àà��Ũ�àà7GŦ��7g8àà>:
�»sààljck:Ɓ �»sààl�Ű�:Ɓ �»sààlm�Ť ��àà78k:Ɓ
��àà�sk7��sààlb��:Ɓ�»sàà����:Ɓ�»sààlfk`:Ɓ
�������àà8�Ŧ�uààm��dHŦ�tààm�Ŧ�8�s�Ɓ��àà��dHŦ
���Ɓ�=���àà��sààl��=:��àà��»sààl<��:Ɓ�»�àà:��
#uàà�sFŦ��ààk��sld��8àà>:��àà���àà��dHŦ

� %#v�s�����d:�s�� %#�:�d8i����s	Ɓ��me8�����d:�s�
� %#��s����sü�� %��àà�Ŧ�HŦ��àà��wàà�s��»�àà�sgi��»Ű�ààü8�

#Ũ�àà:���ŊŰshàà�Ţ�sààlm��ž�=8àà>:��àà8�Ŧ
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Ű�HŦ��àà	ŦŮ�ŠŦ�àà
�uààm�sj8�ŦƁ�uàà:�����uààjm��ũŦů��ààd���àà8�Ŧ��ààjd�Ŧ�Ż�àà�Ɓ

:2127 ;/<&4 +123$ 67 E>?5'/0 / FCG/0 @
��àà��uj�sàà>HŦ��mb8àà>��»uàà�sd��uààm�s<:Ť�ũsààk�s��Sààjid8HŦ�$�Žsààf�}Ŧ�Ɲƃ�àà:��ƞ��àà78d:
�uààmij���àà��ƀ�ààk���ààlHŦƁ�#ƀ�ààmme�Ɓ��àà�Ŧ��Ŧ��ààl���àà�Ť��àà����:��àà�q���àà���àà�Ɓ�»uàà��dHŦ��ààk�
��m�Ɓ�»�ààdk��ŨŮsàà�ŤƁ��àà:Űs8�Ŧ��ààk���àài��sààl�Ű�g���ààm�sjEŦ��ààm`7�Ɓ��àà���Ŧ�ŨŰsàà�Ť��àà���ààid8�Ŧ
�s���sàà>��³Ɓ�»sààld�ŦƁ��àà��Ŋ�ààd��sàà��:���»sààlk��uàà7:���Ŵ�àà`��uàà��d��ƁŢ�ŨŠŦ�àà���ààid��Ů�àà<�

#ƀ�ààmme�Ɓ��ààjl���àài�
�ſ�ààh:�ſŢƁ�»�ààl8mi�s�Ɓ�Sààjid8HŦ�u�Űsàà_��Ųsàà
Ţ��àài���ààmid8�Ŧ�ž�ààg:�ſŢ�tàà<:��àà���Ɓ
�ſ�ààh:�ſŢƁ�»Sààjid8HŦ��àài�Ɓ��ààj8<HŦ��àài��uàà�Ɓ�f��uààmij���ààm�Ɓ�»�ààj8<HŦ�Ũsààm���àà��ŋààd�s�

#uààm�sj8�³Ŧ�ŨsààmFŦ�tàà�Ŧ����hàà��ubàà_��uàà�sd��uàà�´��ũŦů�uààmij�
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E>?5/0 N;OCP (3)
�Sààk�Ŧ����àà�Űs78�s��ŧs7àà_�ŦƁ�Žsààf�}Ŧ�Ż�ààg���àà��ë́ ààm�Ţ�ŋm�sàà>�Ť�ŋààg���ààid8�Ŧ��ààd:
�uàà�sa��uààjm��ũŦů�ŰŦƁŮŢ�sààl��»�7g8àà>HŦ��àà�Ɓ�ſ¸Ŧ�sààl�sdj8<���àà��uàài�s��Ũ�àà�Ɓ�»S��;àà>�
 ũsààdj8<HŦ��àà8l���àà���Ɓ�þumàà
sm>�ŦƁ�uàà:Ůs`8�³ŦƁ�uààm�sj8�³ŦƁ�uààm�sg9�Ŧ�ŨsààmFs��Šsààg�Ű´�
�sàà�Ɓ�Æ�ààid8�Ŧ��àà��Ÿ�àà��ƃŢ��ààh��#�ààmmW�´àà��ŧs7àà_�ŦƁ�Žsààf�}Ŧ��hàà��uààmjmid8�Ŧ�Ŵ�ààf�Ŧ�uàà�s�q�

Æuààm�sFŦ�uàà�Ű��Ŧ�žsààj8�Ŧ��ààü��ũsàà:�ck�Ŧ��àà���àà�skja8�Ɓ��ààid8�Ŧ�ž�ààlf�
� %�umàà
s
}Ŧ�~àà�´HŦ��ààhd���àà8�Ŧ�ťŮsàà7HŦ��àà��uàà��j<���ààŝ�##�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà�

��àà7��Žsààj��»ſ�àà8:ű��àà>����àà�s8�Ŧ��ààük�Ŧ��àài���àà�Ɓ�»uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà���àà���ààid8�Ŧ�ž�ààlfH
%� 1992 : 48 – 57»ſ�àà8:ű��ààmjFŦ

 
QR;5/0 +"S2T< U2'5DP< +GV$ +",&-4 +">'K E>?5/0 (1

%�i:�sjm���9j8��um
s
}Ŧ�ũskja8HŦ����u��j<��Ţ�7HŦ�Ŧ����ja8:
� ��s��àà>f�Ɓ���Ŧ�7	��ààck��Ũ�àà:���uààm��d��tààm�Ŧ�8���ààid8HŦ�ŸŦ�àà�Ť�ƃŢ�%uààm�sk��uààmij���ààid8�Ŧ

�Űsàà�Ť��ààid8HŦ�Ƃ�àà��~àà7`:��àà���àà�Ɓ�#�àà���ààmYŦ�Ų�àà>YŦ��àà�sd�Ŧ�ũsààmbd���àà�
�Ũ�àà7=���ààid8HŦ� {�àà��sààji�Ɓ�»sààl�� {�àà���àà8�Ŧ��àà�Ŧ�7G��ààkd��Šsààb�Ť��àài��ƀ��sàà>:��ààjm�sf�
�ũsàà��ck��ŸŦ�àà�Ť�ƁŢ��àà:���ŨŮ�àà��HŦ�uààm��dHŦ�ũsàà��ckHŦ��àà:�d���àà�Ť��àà�ů�ƂŮŢ�»Ũ�àà:��

#Ũ�àà:��
� �Ώ�ſŢ��ààkdN�»ŋbàà_���ààid8HŦ��ààh:��àà��sàà��ŋààm�sk��ſ�ààh:�³��ààid8�s��%ubàà_��uààmij���ààid8�Ŧ

��dàà_:��ààid8Hs��»�àà>fk��uàà��dHŦ�źsàà_8�Ŧ��àà�Ť�Ž�àà��i��ŋààmig��Ŋ�ààl���ààid8HŦ�Ž�àà7:
�sàà���àà��uààgf8��Ũ�àà7GŦ�ũsààmbd��ũŠsàà��sààji��ŋàà��8��ƀ�ààk���àà��dHŦ�Šsààk7�Ŧ�Šsààg7��sàà���s�
��àà���àà:���sàà���àài��sàà�sk���àà8�Ŧ��àà�sd�����àà��Ũ�àà7GŦ�ũsààmbd���ààf8���àà��ŦůŤ��ààh�Ɓ�#�àà��8:

#ſŦ�àà�Ŧ�ž�àà��uàà�s���àà�Ɓ�ŋàà��ba���àà��dHŦ�ƀţsààk��~àà7`:�»uààmi7��uàà��d�
� �Ε�ſ�ààh��ſŢ�tàà<:�»ubàà_��uààm�sk���ààid8�Ŧ�uààmij��ſ�ààh���ààh��%�àà��8�Ŧ�uààm����uààmij���ààid8�Ŧ

��àà�´	��àà���dàà>:��àà�����ààid��uààm�sk7�Ŧ��ààc��uààl�Ɓ��àà���ààid8�s��»�àà��8�Ŧ�uààm���
��àà��tààmD�ƁŢ�»sààll�Ŧ�:�uihàà_���àà���àà���làà>��uààkmd��ŵŦ�àà�Ţ��ààmgC��àà�Ť��ààid8HŦ
�ƀ�àà��»sàà��Ÿ�àà�����ààid���ààB��àà:���uààmi	ŦŮ�uààm�Ŧů�uàà�����àà����ƁŢ�»�àà:���Ũ�ààmü��ui;àà
Ţ
��ààidDƁ��àà���àà�Ŧ��Ŧ��àà���Ŧ�Ũ�àà��uàà�s9N�ſ�ààh�Ɓ��ààid8HŦ�ubàà_�Ţ��àà�����àà8�Ŧ��àà��ŵŦ�àà�}Ŧ

#�àà�Ŧ��Ţ��ààmgC��àà��Ŋ�àà�s9�

 +WW'OP <* +>XWWV'4 EWW>?5'/0 QWWR0;1 &WWP8-K @<2WW3/0 FWWY7* EWW>?5>/ ZWW"O5[ (2
+WW"9"9\

�ſŢ�ſƁ�àà:��l��#Ɲũ´hàà_HŦ��àà�ƞ��àài���àà�sg�Ŧ��ààid8�Ŧ�uààmj�Ţ�uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ��àà�p:
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�����l:���uààg9�Ŧ��ààjk:Ɓ�»�àà��jid8:�sààH��ààkd��Šsààk���àài��Sààjid8HŦ���sàà>:��ààid8�Ŧ��àà��Ÿ�ààk�Ŧ�Ŧ�àà�
 �àà��7=:��ààh��Ŋ�àà�Ţ�ſƁ�ààc8k:�³Ɓ��làà>f�Ţ��àài��ſƁ�ààj8d:��ààl��þũ´hàà_HŦ��àà���àài���ààl�ŦŰ��
�Ů�<���ààm�Ɓ�»�kdHŦ�uàà�sk���àà���ààid8�Ŧ�ſŢ�ſ�ààjid8HŦ��dàà_:Ɓ�»Ũ�àà�s��ŨŰ�àà`��uihàà_HŦ��ààü�
�ũŦůƁ�uààmgmg���ààid8�Ŧ�ũ´hàà_��ƁŢ��ààid8�Ŧ�žsààl��ſ�ààh��ſŢ�tàà<:��àà����þuààjmg��ũsàà��id���ààf�

�#�ààl�smü��uàà��dHŦ�uàà�´��ſ�ààjid8HŦ�Ƃ�àà:�wààmü��þuààm�smFŦ��ààid8HŦ�ũŦ�àà7=��uàà�´�

)2C/0 +72?P ]&-./ 6K&'5R^0 _<&C5/0 H/  ̀8-5D1 E>?5/0 (3
��8bàà_�Ţ�Ž´àà	��àà��Ų�àà>YŦ��ààd�Ŧ��Ŧ��àà�sd�Ŧ�ũsààmbd���àài���àà8��d���ààk7:�³�Ů�ààf�s�
�sàà��uàà_�sk��ŋààa:Ţ��àà8���àà��sààMŤƁ�»�ààig���àà��uàà�s	� ìſsààd��sààl��ſ�ààh���àà8�ŦƁ�»�ààg��uààm�Ŧ��Ŧ
�Ž�ààd8���àà���àà�Ɓ�»�ààlkm�Ɓ��ààkm��ŵƁsààf��Ž´àà	��àà���àà�ůƁ�þ�àà:�	¸Ŧ��àà�� ìſsààd���àà���ààm�Ť��àà�Ɓ
�ŰŦ�àà��uààe��Ů�àà�Ɓ��àà�Ť�ƃŮpàà���àà8�Ŧ��àà���àà�sj8�³Ŧ�ŵƁsààf8�Ŧ�uààmijd��»Ů�ààf�Ŧ�Ƃ�àà���àà�sdHŦ�ƀ�àà�

#�ààlkm��ż�8àà_HŦ��àà�sf8�Ŧ�ž�ààd�³�sàà�³��Ɓ�ŮŦ�àà�}Ŧ�Sàà��ż�8àà_�

H-?'/0 :a E>?5/0 ]&-./ 6b&b* c2d E>?5'>/ +">.9/0 +72?'/0 (4
�uàà��d��Sàà���àà�sf8�Ŧ�ſŤ�wààm��»�ààkdHŦ�Šsààk7��ŋmàà
s
Ţ�ŋ��àà��uààmi7g�Ŧ��ààid8HŦ�uàà��d���ààd�
�»�ààkdHŦ�ƃů��ààid8�Ŧ�uààmij���àà��uààjlHŦ�ũsàà��hHŦ��àà�Ţ��ààd��uààmi7g�Ŧ��àà8��d�Ɓ�Ũ�àà:�EŦ��ààid8HŦ
�»�ààid8HŦ��ààg���àà�Ť�Ũ�àà:�EŦ�uàà��dHŦ��ààmi���àà7d��ƃ�àà�Ŧ��àà>EŦ�uàà�s9N�uàà��dHŦ�ƀ�àà��ſ�ààh8�

#uààmi7g�Ŧ�uàà��dHŦ�Š�àà���àà���ààk7��Ũ�àà:�EŦ�uàà��dHŦƁ
� %�ſƁ�ck:��ààl��»�ààid8�Ŧ�ž�ààlf���àà:�C��àà���àà�sk7�Ŧ�Ű�ààckHŦ�uàà:�gk�Ŧ�uàà:ţ��Ŧ�Ɓ�ààhf���ààk78:

�þ�ààkdHŦ��ààk���àà��sl�s	�8àà
ŦƁ�Ũ�àà:���ũŦ�àà7G�ŋbàà_��ŋ�sàà>8�Ŧ�ƀŰsàà78�s���ààid8�Ŧ��àà�Ť
 (Mclaren & Ũ�àà:�EŦ�ũŦ�àà7GŦ��àà���àà�Ŧ�8i���ààk7�Ŧ�ƀ�àà���àà�Ů��àà�Ť�ƃŮpàà:�ƃ�àà�Ŧ��àà�}Ŧ

#Giroux, 1997 : 34)

� %�u�sk�ƞ�ŨŰsàà7d��sààjlk��ŽƁ}Ŧ��ààid8:�»�ààid8�Ŧ��àà�Ť�Ũ�ààck�Ŧ�ƀ�ààl��ſsmàà>m�Ű�ſsàà��h��uààśƁ
�#umàà>FŦ��ààl�s�ŦŰŮ¶��ààkd��ſ�ààjid8HŦ��ààk7:�Sàà��Ū�ààü:��ààid8�Ŧ�ſŢ�ƃŢ�%Ɲ�ààkdHŦ
��ààid8HŦ�Ŵ´=8àà
Ŧ��àà�Ť�ƃŮpàà��ũŦ�àà7GŦ��àà���àà�Ŧ��Ɓ��àà_���àà�sf��uààmij���ààid8�s�

#sààl�´	��àà���àà��Ɓ�àà7:�ƃ�àà�Ŧ��ààkdji�
� %�Ū�ü:��ààid8�s��#Ɲ�ààkdHŦ�uààmk�ƞ�ž�ààlfN��àà`8���ààid8�Ŧ��àà�Ť�Ũ�ààck�Ŧ�ƀ�ààl���àà�s9�Ŧ�ſ�ààhHŦ

���sdm8àà
Ŧ��hO�Sàà���g���ààkd���àà��~àà7`:Ɓ�»�àà�sd�Ŧ�Ž�àà��Š�ààHŦ��àà��d:�sàà��Ž´àà	��àà�
�Ū�ààü:�³��ààid8�Ŧ�ſŢ��àà�ů��ààkd�Ɓ�#�àà�Ŧ��Ŧ��àà��uààmih�Ŧ�Ů�ààf�Ŧ�uàà:ţŰ�Űsàà�Ť��àà����s	�8àà
ŦƁ

#�df�s��Ů�ààf�Ŧ��àà��d:�sàà��Űsàà�Ť��àà�Ɓ�»�ààid8�Ŧ�uààmij���àà�´	��àà8��ƃ�àà�Ŧ�Żsmàà>�Ŧ��àà��³Ť
�Š�àà���àà��xàà�skHŦ��ààmj`8��Ŧ�àà��g:�ſŢƞ�%Sàà:���8�Ŧ��àài��ƃŰƁ�ààa�Ŧ��àà���àà�q���àà���Ɓ
�ƃŰƁ�a�Ŧ��àà���àà�Ţ��àà�ů��ààkd�Ɓ�#uàà
Ű�HŦ��àà�Ť��ààld��ŧ´ààb�Ŧ�sàà��aü:��àà8�Ŧ�uààm�sg9�Ŧ�ũŦ�àà7GŦ
��àà�Ť��dàà>�Ŧ�ŋààa:ŢƁ�»�ààl�ŦŰšƁ��ààm�´8�Ŧ�ũŦ�àà�ŢƁ�»ũŦ�àà7	Ɓ�»�àà:Űs�Ɓ�»ũsààfiN�uàà:�<��žsààj8�³Ŧ
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��àà�ů��ààkd��ſŤ�#uààm��m�Ŧ�ŨsààmFŦ�ũsààm�sk:Ů��àà��uàà
Ű�HŦ��àà���ààjid���àà8:�sàà��Sàà���àà�sh8�Ŧ��ààmgC
��àà��ŧ´ààb�Ŧ�sààll�Ŧ�:��àà8�Ŧ�uààmd�Ŧ��Ŧ�ũsàà�sj8�³ŦƁ�ũ´hàà_HŦ�Ŭ�ààb���ààkd:�ƃ�àà�Ŧ�xààlkHŦ�Šsààk�

#(Giroux, 2006 : 6)�uààmHsd�ŦƁ�uààmdj8<HŦƁ�uààmiYŦ�ũs:�8àà>HŦ

  Meaning Making H-?'/0 ]&-4
�#ſ�bàà_��ſ�àài�s���ààl�Ţ��àài��Ɨ�sààk:ŢŰ�sààj��Ɨ�Sààjid8HŦ��àà�Ť�ſ�àà:�gk�Ŧ�ſƁ�ààhfHŦ��ààck:
�ſŤ�ůŤ�#ŧsdm8àà
³Ŧ�Ů�àà<H��ààgd�Ŧ��àà	ŦŮ��àà����HŦ��àà�Ŧ��Ŧ�xàà����ŋm7iàà
�ë́ ààj���ààm���ààid8�ŦƁ
�ź�àà
��àà8�Ŧ�Ũ�àà7GŦ�»Ũ�ààm9h�Ŧ�umàà>FŦ��ààl�Ŧ�7	�Sàà���àà��Ŷsàà_�Ɓ�uààmi�sf��ſƁŰsàà8=:�Sààjid8HŦ
�wààmü��umàà>FŦ�ũs�Ű�ààHŦ��àài���màà>f8��ſ�àà��g:��àà��»�uààm�ŦŰŮ¶Ŧ�uààfm��Ŧ��uàà��id���àà�Ť�Ž�ààü8�
�#�uààmi:Ɓo8�Ŧ�u:�màà>f8�Ŧ�uààfm��Ŧ���ààl��uàà�sGŦ��ààkdHŦ��ààk7��sààl8�´���àà���ààkd��sààl��~àà7`:
��àà`B�³��ààBƞ�%�Weingartner” (1969 : 90-91��àà�Űs<k:Ɓƞ�Ɓ�ƝPostman�ſsj8àà
��ƞ��màà_:�sààj�Ɓ
��àà��:�³��àà�Ţ�ƀsààkd���ààm��Ŧ�àà�Ɓ�#sààki	ŦŮ��àà���àà�o��sààk�s�Ű���#ƝŠsmàà�}Ŧƞ��àà��sààk�s�Ű����àài�
�ſ�ààh��sàà��ŋàà:Ţ�»sààk�Űs	�Šsmàà�}Ŧ�uàà��d��Ŋ�àà�Ţ��ààhO�³��àà�Ţ��ààkd:��àà��#sàà�Ů��Ɓ�ūŰsàà	�Š�àà�
�³�#ſsàà>�·���àà7`d�Ŧ�žsààck�Ŧ�Ž´àà	��àà����àà��8i��ƃŢ���àà8mf`��ubàà
Ŧ���Ƃ�àà
�»Šsmàà�}Ŧ�ƀ�àà�
�sàà��ſŤ�#Űsàà`�}Ŧ��àài	�sàà��ſshàà���àà���ààg:�»żŦŰŮŤ��àà�Ŧ��Ŧ�#sàà�Ů�i���àà��ū�ààŞ�ſŢ�Ŋ�àà�Ţ��ààhO
�ŨŰsàà7d��#ug�sàà>�Ŧ��sààk�s�s��ƃŢ��sààk�Ŧ��ŢƁ�sààk�s�Ŧ�8�ŦƁ�sààk�Ŧ�7G�uààfmƁ��ààm�o8�s���ààd:��àà�Ű��
 ÆŦůsààHƁ�Æ�ààg:��àà:Ţ�ÆŠ�àà_�Ŧ�Ŧ�àà��uààdm7��sàà��Ű�ààg:�ƃ�àà�Ŧ��àà��żŰ�ààHŦ��=àà_�Ŧ�ſqàà��»Ƃ�àà	Ţ
�ūsàà8CƁ��àà:���sàà��żŦŰŮŤ��àà�Ť��ààmW��àà�Ť�#sààlda:��àà8�Ŧ�ũsàà�Ŧ�8�³Ŧ�Š�àà���àà�Ɓ��àà��l��ŋààg�Ɓ
�Űsààb�}Ŧ�vàà�s��ŦůŤ�#�àà�ŦŰŮŤ��àà��sàà��Ũ�àà�s��uàà:ţŰ��àà�Ť�ug�sàà>�Ŧ��àà�Ŧ�7	�żŮ�ààg��sàà�Ɓ�»�àà�ŦŰŮŤ��àà�Ť
��àà:�	š��ààh��##�Űsààb�µ�� ëŠsààg�Ť��àà
ŢŰ�uààmbe���àà�Ť�Ųsààk�Ŧ��ààd���àà<8:�##�Šsjàà>�Ŧ��àà���gàà>�
���Ŧ��Ŧ��àà��Ū�ààü:�sààH�ŽƁ}Ŧ��àà:�f�Ŧ�żŦŰŮŤ�ſŤ�#�làà
ƁŠŰ�Ż�àà��ƀsààmHŦ���sàà>8��ſ�d8j8àà>:�ź�àà

�#S8��j<HŦ�ż�iàà
��àà:s7���àà��ź´àà8	³Ŧ��àà�ů��ààhd�Ŧ��àà�Ɓ�»�àà	¸Ŧ��àà:�f�Ŧ�żŦŰŮŤ��àà���àài8=:
�sààjl�Ţ��ààkd:�³�»�àà�Ŧ��Ŧ�Ŧ�ààl��ŰŦ�àà�¶ŦƁ�»Űsààb�}Ŧ�Ŷ�gàà
��àà�Ŧ���Sààg:�f�Ŧ�´��żŦŰŮŤ�uààgmg��ſŤ

���#sààl�Ŧů�uààg:�b�s��ƝŪ�ààFŦƞ�ſs�Ű�àà:
�»ũs�Ű�ààHŦ�ƀ�àà���màà>f��uààmfm��Űsààm8	ŦƁ�»umàà>FŦ�ũs�Ű�ààHŦ�Űsààm8	Ŧ�ſŤ�»Ž�ààg�Ŧ�Ũ�ààf�Ɓ
��àà8�Ŧ��ààkdHŦ��ààk��ubàà
Ŧ���ſŦ�ààü8�Ɓ�»ſ�ààjid8HŦ�sààjl��ž�ààg:�S8bàà_��Sàà8fmƁ�ſŦ�ààd�
��`=àà_�Ŧ�Šsààf�¶Ŧ�uààmij���àà��xàà8k:�ſ�ààjid8HŦ��ààjid8:�ƃ�àà�Ŧ��àà�Ŧ��Ŧ��àà�Ŧ��Ŧ�ſŤ�#sààl��hi8O
��ààjid8:�sàà��ſŢ��àà�Ť�ŨŰsàà�¶Ŧ��ààlHŦ��àà���àà�q��»�àà���àà�Ɓ�#�àà����HŦ��àà�Ŧ��Ŧ��àài���ààkdji�
�ũŦŮ�ààfHŦƁ�uààei�Ŧ�uààmk��Ž´àà	��àà��s��màà>f��K��àà�Ɓ�uààdm7b�Ŧ��àà��»sààl�Ŧů�uààdm7b�Ŧ��ààm��ſ�ààjid8HŦ
��àà��sàà��:�j8��sààl��ſ�àà��d8:��àà8�Ŧ�ũŦ�ààm9HŦ��ààl�ŦƁ���ſ�àà<��:��ààl�Ť�#ſ�ààjid8HŦ�sààlhi8O��àà8�Ŧ
�ƃ�àà8C��àà8�Ŧ��ààkdHŦ�Šsààf�Ť���àà�´��ƁŢ���àà�s`���àà7��u:�màà>f8�ŦƁ�uààm�ŦŰŮ¶Ŧ��ààlf�sƁ�Ž´àà	

#�àà��mhf��ŶsààMŢƁ��ààl�ŦŮ�f�Ɓ��ààl8e���àài�
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H-?'/0 H-4
%�id8�Ŧ��m��Ū�ü:�ƃ��Ŧ�Żsm>�Ŧ���Ɓ��df�s�����d:�s��Űs�Ť����s��ŋ;m��ſs>�¶Ŧ��id8:

� %��ààh�Ɓ�#�ààdf�s��Ů�ààf�Ŧ��àà��d:�sààN��àà8�´���àà���ààg��Ū�ààü:��ààid8�Ŧ�ſŢ��ààg8dHŦ��àà��% ë³ƁŢ
�uààmk���àà	ŦŮ�ŧsdm8àà
´��uàài�s��ſ�ààh��ſŢ�tàà<:�»�ààid8HŦ�Ƃ�àà��Ƃ�ààe��ũŦ�àà7=i��ſ�ààh:
�Ƃ�àà8ü��ũŦůƁ�Űsàà�Ť��àà��ſ�ààh��ſŢ�tàà<:�sààl�Ţ��ààkd:�Ŧ�àà�Ɓ�#�ààid8Hs��uàà�sGŦ��ààkdHŦ

#ug�sàà>�Ŧ�uààmjid8�Ŧ��àà�Ŧ�7	��ààj<NƁ�»�ààid8Hs��uàà�sGŦ��ààkdHŦ�uààmk7���àà7��:
�Sàà���ààg���ààid8�Ŧ��ààgü8:�#�ààid��sààlk��xàà8k:�³�Ɲum����hmàà
�uààd�ŦƁƞ�ŪƁ�àà��Ů�àà<��ſŤ
�ūs���³ŦƁ�Ŷsàà7�Ű´��uàài�s�Ɓ�»�ààid8HŦ�Ũ�7	��àà��Ƃ�	Ţ�ũ³sààü��ŋb7����ŪƁ�ààFŦ�Ŧ�àà��ſ�ààh:
��àà8:�sàà���àài��uààmj�Ţ��ààfa���àà8�Ŧ��àà��Sààjid8HŦ��ààkd���ààk��ſŤ�#�ààid8�Ŧ��ààkd��uààmk���àà�
 ���~àà7`:�ſŢ��ààhO��àà�Ţ�³Ť�»��Ɓ��sàà_:�ƁŢ�ſ�ààjid8HŦ��djàà>:�ƃ�àà�Ŧ�ſs��sàà��ŋàà:ŢƁ�#�àà�ŦŰŮŤ
�ſŤ�#ũsàà��id���àà���ààkja8��sàà��Š�àà���àà���ààm�Ɓ��ààl�ŦƁů�Ž´àà	��àà���ààg���ààl���ààkd�
�Ů�àà<���ààm�Ɓ�»�ààl�Ŧ��ŢƁ�»�ààl�s�Ŧ�8�ŦƁ�»ug�sàà>�Ŧ��ààl�Ŧ�7G�uààfmƁ��ààd:��àà��jid8:�sàà�
%Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�Ž�ààg:�»Ů�àà`�Ŧ�Ŧ�àà���àà�Ɓ�»sààl��ſ�àà��d8:��àà8�Ŧ�umàà>FŦ�ũŦ�ààm9ji��uàà<m8�
���sd�Ŧ�ƂţŰ��àà:�g���àà���f=:�ƃ�àà����x�s�����àà��uààm�s<:Ť�xàà�s8���àà��8:�ſŢ�Š�ààji���ààhO�³ƞ
�ſŢ�Sààd8:�»ƃ�àà��8�Ŧ�xàà�s��7�Ŧ�Ƃ�àà8ü���ààmck���àà��Š�àà7�Ŧ�uààbg��ſŤ�#Ųsààk�Ŧ�sàà�sk78:��àà8�Ŧ
�sàà:sk���àà�Ɓ�#Ųsààk�Ŧ�ũsàà��j���ààhd:Ɓ�»�àà�Ŧ��Ŧ�»�ààgmgFŦ�»ƃŮ�àà���Ŧ��àà��HŦ��àà��ſ�ààh�
�ƃŮ�àà���Ŧ��àà��HŦ�Ŧ�àà��Ŭ�ààb��ſŢ�ƃŰƁ�ààa�Ŧ��àà��»umàà
s
}Ŧ�ũsààa�sk8�Ŧ��ààd���ààm��
�Ƃ�8àà>HŦ��i��³�»u�s<8àà
Ŧ�tààib8�Ɓ��àà�Ŧ�ü8��uihàà_��ƀŰsàà78�s��þŲsààki���àà�Ŧ��Ŧ��ààgmgFŦ

# (P. Freire, 1970 : 84 – 85)�ŋààa:Ţ��ààdf�Ŧ�Ƃ�8àà>���àài���àà��»tàà>ü���ààOŮs�}Ŧ
� %��àà8:�ſŢ�tàà<:�»Ū�àà��ƃŢ��àài��ŻŮsàà���ààkd��Šsààf�Ť�uààmij��ſŢ�ŋààa:Ţ��ààg8dHŦ��àà��%ŋààm�s�

�žsààj8�Ŧ�ſŤ�#ŪŦ�àà�µ���ààih�Ŧ��ààjk�Ŧ�Űsàà�Ť��àà�Ɓ�»�ààm��Ū�ààü:�ƃ�àà�Ŧ�Żsmàà>�Ŧ��àà���ààjid�
��àà�s���Ŧ��àà��uàà��j<���ààmck���àà��ŧsàà>8�Ŧ��àài��tàà`k:�³�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ
��àà��ŪŦ�àà�}Ŧ�ƃŢ��ŪŦ�àà�µ���bi8àà_���ààid���àà�Ť��àà<8:��àà��»uààb�Ŧ�8HŦ��ààm��uàà:Ů�f�Ŧ
�»�ààid8ji��uààjm��Ŧů�ŋààjid��ƀŰsàà78�Ŧ��ààhO�ƃ�àà�Ŧ��ààid8�Ŧ�ſŤ�#ƃ�ààmFŦ�sààlb�Ŧ����àà��»�sààl8mi�
��àà��Hs��Sààd��Ū�àà��ŠŦ�àà�Ţ��àà����ŶsààMŢ��àà���ààmhf8�ŦƁ��àà�o8i��Ũ�ààś�ſ�ààh:�ſŢ�tàà<:

#uààd�Ŧ��Ŧ�ŪƁ�ààF��ààih�Ŧ
E>?5/0 +?".L

�uààjlHŦ�uààb�Ŧ�8HŦ��àà�s`GŦ��àà��uàà��j<N�Ɨ�uàà:�gk�Ŧ��ààck�Ŧ�uààl�Ɓ��àà��Ɨ��ààid8�Ŧ��àà`8:
%�àài:�sàà��sààl8��g���àà�

� %�uààmij����Ɓ�#ŋàà:Ů���ë́ ààj���ààk���àà9�Ţ�»�ààm	}ŦƁ�ŽƁ}Ŧ�žsààgHŦ��àà��ŋààm�sj8�Ŧ�ë́ ààd���ààid8�Ŧ��ààd:
��ààmgC��àà���àà9j8:��àà
s
}Ŧ�ź�ààl�Ŧ�ſqàà��»ũsàà:se�ŦƁ���sàà
��Ŧ��àà���Ɓ�»sààl<�s8�Ɓ��ààid�
��àà��»uàà��dHŦ�uààm�sj8�Ŧ�uàà�sj��ŧsàà>8�Ŧ��ààg���ààm���ààid8�Ŧ�tààib8:Ɓ�#ŋààm�sj8�Ŧ�ũŦ�àà�Ŧ
��B�ŋààj�ŦŮ��àà��:��ààid8�s��#sààl���Ɓ�uàà��dHŦ��àài��uààdm7��Ž�àà��uàà�sjEŦ�ƀ�àà���àà�Ŧ���ŋààa:Ţ
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��àà�Ŧ��Ŧ��àà���àà9j8:�sààl8mi���àà���ààid8�Ŧ�uààmij��ź�àà��ſŤ�#uààm�sj8�Ŧ�uààg�Ŧ���ƁŢ��àà�Ŧ����ààmgC
��ààg���àà�Ť��ààk���ààibk�Ɓ�»uàà�sjEŦ��ààmi���ààj8d��ſŢ��ààhO�sàà��Ž�àà���àà�Ŧ����àà�Ť��àà��8�Ŧ��àà�

#ƀ�ààmme�Ɓ��ààj8<HŦ
� %�ƁŢ�ŋàà�s���Ŧ�tààib8:Ɓ�»uààmiYŦ�ũsààdj8<HŦ��àà�Ɓ�umàà
ŦŰ��Ŧ�Ž�àà`f�Ŧ��àà���ààid8�Ŧ�Ū�ààü:

�#�Ɲ�ààiYŦ��ààj8<HŦ��àà�Ť�##�uàà
Ű�HŦ�ŠŦŰƁ�sàà���àà�Ť��àà8Oƞ�uààm�sj8�³Ŧ�uàà�sjEŦ��àà��ë́ àà�sf�
�uààmij��sààjlm��ƃ�ààD�Sig8àà>��Sààm�sj8�Ŧ�Sààd����tààib8:��ààjmid8�Ŧ�xààlkHŦ�ſŢ��ààkd:�Ŧ�àà�Ɓ

#sààl�Űs	Ɓ�uàà
Ű�HŦ��àà	ŦŮ�%�ààid8�Ŧ
� % uàà_�skHŦ��ààm7���àà��ũ´àà�sf��ſsààkja8:��àà:�i�Ŧ�»�àà�Ŧ�8�ŦƁ�uààei�Ŧ�Ž´àà	��àà���ààid8�Ŧ�Ū�ààü:

�»�àà�sjEŦ��ààjd�Ŧ�»vààük�Ŧ�»uààm�sj8�³Ŧ�sàà�ŦŰ��Ŧ�»�ààm9j8�Ŧ�»Šsààke�Ŧ�»wàà:�FŦ�»uààm�sjEŦ
�Ŋ�àà:�b���ààd:��àà�Ŧ�8�Ŧ�Ž´àà	��àà���ààid8�Ŧ�ſqàà��»uààmij���ààc��uààl�Ɓ��àà�Ɓ�#�ààmg�Ŧ�~ààm���Ɓ
�Ũ�àà�s7HŦ��ààm��ũŦ�àà7GŦ��ààg���àài���àà�Ŧ�8�Ŧ��àà`���àà�� ë³�àà��%ƃ�ààmig8�Ŧ��àà
ŦŰ��Ŧ��àà`fi�
�ŰŦ�ààFŦ��àà:����àà���ààgü8:��ààid8�Ŧ�ſqàà��»ũŦ�àà�sYŦ�ƁŢ�»Ű�àà`�ŦƁ�»umàà
Ű�HŦ�tàà8h�Ŧ��àà�

#SààjidHŦƁ��ààm�´8�Ŧ�Sàà�
� %�Ŵ�àà��L�ààg���àà���ààf=:�ƃ�àà�Ŧ��ààmid8�ŦƁ�#Ũ�àà�s7HŦ�Ũ�àà7GŦ�Žshàà�Ţ��ààd���ààid8�Ŧ��ààja8:

��àà�Ŧ�8i��uààü�s��uàà
ŰsP��àà�Ť�Ž�àà���Ŧ��àà���àà�o:�ſŢ��ààhO�³�»ũŦ�àà7GŦ�ƀ�àà���àà9H�uààmgmg�
#�àà�sj8�³Ŧ

� %�ſ�àà�Ɓsü:�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ��ààh��»Ũ�àà�s7HŦ�ũŦ�àà7GŦ��àài���àà`8g:�³��ààid8�Ŧ
��àài��ſs��ŦůŤ�»�àà����#ſshàà�¶Ŧ�Ű�ààg��Ũ�àà�s7HŦ�ũŦ�àà7GŦ��àà�Ť��àà9�o���àà9�Ţ��ààmid8�s��ŧŦ�àà8�³Ŧ
�»Ũ�àà�s7��ũŦ�àà7	��àài��Ž�àà`FŦ��ààlkhO�³�wààm��»�àà:Űs8�Ŧ��àà9��ŋ;màà���ààid8��ſŢ�uàà��j<HŦ
��àà��ŧ´ààb�Ŧ�xàà�Ů�ƁŢ�uààm=:Űs8�Ŧ��àà�s���Ŧ�ŪƁ�àà��ŧŰsààg��źƁ�àà�uàà;ml��ſ�àà��HŦ�ŽƁsààü:

#Ũ�àà�s7HŦ�ũŦ�àà7GŦ�ŧŰsààg��uààmim9W�Žsààj�Ţ
� %�u�s<8àà
Ŧ�ŋààa:Ţ��ààja8:��àà�Ť�ůŤ�»�ààk���Ŧ��ààlEŦ�Ů�àà<���àà���àà9�Ţ��ààmEŦ��ààid8�Ŧ�tààib8:

�uààm�s���àà�����àà�sj8�Ŧ��ààj�Ɓ��àà��N�žŦ�àà8�Ŧ��àài��ƃ�ààbk:Ɓ�»�ààjl���àà8:�sààH�uààm�Ŧ��Ɓ
�Ŧ�àà�Ɓ�þ�ààdf�ŦƁ�»žŦ�àà8�³ŦƁ�»�ààhf�Ŧ�Ůsààd�Ţ�uàà�´���àà��ŋàà:�mig���ààid8�ŦƁ�##��ààj8<HŦ�Šsààk��ŨŮsàà�Ť
�vàà���Ŧ��àà��ŨŰ�ààg�ŦƁ�»sààlfmk`�Ɓ��àà�s���Ŧ��ààj���àài��ŨŰ�ààg�Ŧ�ŧ´ààb�Ŧ��àà���ààj8<HŦ�tààib8:
�#�àà�sj8�³Ŧ��ààdf�ŦƁ�ũŦŰŦ�ààg�Ŧ�uàà�sk�Ɓ�»sàà��g�Ɓ�»uààmd�Ŧ��Ŧ�ŨsààmFŦ��àà���ààmhf8�Ŧ��àài���àà�Ŧů
��àà�o8�Ŧƞ�%Praxis�uàà
ŰsjHŦƁ��ààhf�Ŧ��àài���àà�sg�Ŧ��ààdf�Ŧ�tààib8:��ààid8�Ŧ�ſqàà��»Űsàà`8	s�Ɓ
�ŋààm�����àà�Ɓ��àà8��Ɨ�sààj���o��uààmüa8�Ŧ�vààW�ŦůŤ�wààmü���ààmj��ƃŰ�àà���àà�sf���àà��»�ààdf�ŦƁ

#(P. Freire, 1970 : 75)�Ɲ�àà�sd:Ɓ��àà�o8:�ſŢ��àà�³��àà	¸Ŧ�ſqàà��Ɨ
� % tàà<:��ààid8HŦ�ſŤ�ůŤ�þ�ààl�ŦƁů�ūŰsàà	�Sààjid8HŦ�tàà�s���àà��uàà;m7�Ŧ��àà��ë́ àà�sf���ààid8�Ŧ�tààib8:

��àà�Ť�Ƃ�àà	Ţ�Ũ�àà��ŨŮ�àà�Ɓ�#�ààkd���ààk`:��àài���àà����ƁŢ��=àà���àà��Ŷsàà_k���àà�sf8:�ſŢ
 �àà�o:�ƃ�àà�Ŧ��ààm9HŦ��àà��Ž´g8àà
Ŧ�ƁŢ�Žsàà`f�Ŧ��àà���ààid8:�³��ů���ààid8HŦ�ſqàà��»�Ǚ���àà�Ű��hàà_�Ŧ
��kdHŦ�uàà�sk��ũ³Ɓsààü�Ɓ�ũs�Ɓ�àà_��uàà<m8���ààid8:��àà�Ť��àà��»�ž���àà�ŰsGŦ��àà�Ŧ��Ŧ��àà���ààm�Ť
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��àà���àà�Ɓ�#�ž���àà�Űs	�Ű�àà`���àà���ààm9HŦ��àà���àài�sf�Ɓ��àà�Ŧ�ŞŦ�ubàà
Ŧ���sààl��ž�ààg:��àà8�Ŧ
�u�sk���àà8���ààh��þ�ž���àà�Űs	��àà�ŦƁ��àà��Ŷsàà_k���àà�sf8:��ů���ààid8��żsààk��ſ�ààh:�ſŢ�Sààd8:
��àà	ŦŮ��ààa�Ţ��hàà_���ààgü8:��àài�sf8�Ŧ��ààid8�ŦƁ�#�ààid8HŦ�Ƃ�àà���ààid8�Ŧ��ààgü8:Ɓ��ààkdHŦ
���Ɓ�»uàà�sjEŦ��àài���ààid8HŦ��àà�p:Ɓ��ààid8HŦ��àài��uàà�sjEŦ��àà�p��wààm��uààm�sj8�³Ŧ�uàà�sjEŦ
�ſ�ààfa:�uààm�sj8�Ŧ�uàà;m���àà��ŰŦ�j8àà
s��Žsààf�}Ŧ�żŰsàà_:�ſŢ��ààmfHŦ��àà�Ɓ��ààlHŦ��àà���àà�

#�l�sm`=àà��sàà�ŰƁ���uàà;m7�Ŧ�ƃ�àà9�Ɓ�»uààm�s<:ŤƁ� ëŠŦ�àà��u�Űsàà_HŦ�ƀ�ààl��sààlmi�
� %��ààmid8�Ŧ�Űsàà�Ť��àà���àà�Ţ� ë³ƁŢ��àà�p:��àà�q��##�ƃ�àà:����àà�Ɓs��uàà:�c���àà���ààmid8�Ŧ�ž�ààlf���àà��sàà�Ţ

�ſ�ààjid8HŦƁ�»ŸŮ�ààHŦ��àà��sààlm���ààidHŦ�þƝŸŦ�àà:Ť�uààmij�ƞ��àà�Ţ��àài���ààid8�Ŧ��àà�Ť��ààck:�ƃ�ààmig8�Ŧ
�ƀ�àà�Ɓ�#sààlk:�ŚƁ�»sààlfmk`�Ɓ�»ũsàà��idHŦ��ààgi��Ů�àà<N��àà�ŰƁŮ�Ů�ààü8:�»ŸŦ�àà:¶Ŧ�ſshàà�
 �àà��wààü��uààmij��uàà��dHŦƁ��ààid8�Ŧ��àà78d��³Ɓ�»Sààjid8HŦ��àà���ààibHŦ��ààlEŦ�ŵ�àà8f��Ũ�ààck�Ŧ

#�ààid8HŦƁ��ààidHŦ��àà�����sààl��ž�ààg:�uààgmgFŦ
��ààid8Hs��#�àà�sd�ŦƁ��ààid8HŦ�Sàà��Žsàà`f�³Ŧ�ƁŢ�uààm�sk9�Ŧ�Ũ�ààh���àài��ŋààa:Ţ�Ũ�ààck�Ŧ�ƀ�àà��ž�ààg�Ɓ
��m�Ɓ�ū�ààf8��ſsàà>�¶Ŧ�#�àà�sd�Ŧ�Ɲ�àà�ƞ��ààm�Ɓ�»�àà�sd�Ŧ�Ɲ�àà�ƞ��àà��:�Ɨ�ƀ�àà���ààck�Ŧ�uààl�Ɓ��àà��Ɨ
��àà�sd�Ŧ��àà���ààm��ŸŮ�àà:�sàà��Žs7g8àà
³�um7iàà
�uààg:�b��Ŭ�àà8f���ààg��#ŋàà<8k�Ɓ�ë́ àà�s��ŋ�Űsàà_�
#�ààm�´8�Ŧ��àà���àà�sd�Ŧ�sààl���àà	�:��àà8�Ŧ�uimàà
��Ŧ��ààck:�ſŢ��àà���ààidHŦ��ààj��ſqàà��Ŧ�àà��#�àà�ŰsGŦ
�#um7iàà
��àà�Ţ��ààlid<:��ààmid8�Ŧ�ſqàà��»um7iàà
�ũsààk�sh���àà�sd�Ŧ�ſ�ààgi8:�ſ�ààjid8HŦ�žŦŮ�sàà�Ɓ
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�uàà:ţŰ��mhàà_�Ɓ�sàà��g�Ɓ�sààljl�Ɓ�sààlimiC��ààlkhO�uààm�sj8�Ŧ�ũ´hàà_��ſ�ààl�Ŧ�:�wààmü���màà>f8i�
�ƀ�àà���àài��Šsààag�Ŧ��àà�Ţ��àà��ſ�ààijd:Ɓ�»ũ´hàà_HŦ�ƀ�àà���ààm���ààf8Ś��ààa�}Ŧ��ààj8<HŦ��àà�

#uààm�sj8�³Ŧ�ũ´hàà_HŦ
��:�h���àà���ààg���ààm�o8�Ŧ�ſ�àà�Ɓsü:�³�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ�ſŢ��àà�Ť�ŨŰsàà�¶Ŧ��ààlHŦ��àà�Ɓ
�żŦŰŮ¶�method�ƃ�ààh��xààlk���àà:�h8���ààm�´8�Ŧ�ŨŰs98àà
Ŧ�ŋààa:Ţ�ſƁ�àà:�:��ààl��#�àà�sdji���ààm�´8�Ŧ
�~ààm8��Žsààj�ŢƁ�ubàà_�o��žsààmg�ŦƁ�»uààm�sj8�Ŧ�uàà:ţŰ�Šsààk�Ɓ�»sàà��g�Ɓ�s��màà>f�Ɓ�uààm�sj8�³Ŧ��àà�s���Ŧ
��ààm�´8�Ŧ��àà:Ɓ���ſŢ��àà���àà��³Ɓ�#sààl8l�Ŧ��Ɓ��7g8àà>HŦ��àà��uààij8ü��uààm�sj8�Ŧ�ũsàà�űŢ��ààl���ààl�
�um7àà>k�Ŧ��àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ�Ůsààg8�Ŧ��àà�Ɓ�#ŋààjl�Ɓ�ŋààŜs��ë́ àà�s���ààd:�ƃ�ààh��xààlkN
�uààl�Ŧ�H�An approach��àà	š�ƁŢ��àà	����ààk7���ààm�´8�Ŧ��ààmid���ààlHŦ�ſŢ�ſƁ�àà:��ààl�q��»uààm�sj8�³Ŧ
�ƀ����àà9��uààl�Ŧ����àà��sààl8mi�s��vàà87�Ţ�uàà8�s��uàà�ŮsdN��àà��:Ɓ����àà�� ë³�àà��uààm�sj8�³Ŧ�ũ´hàà_HŦ
��ààg��vàà>m��uààm�sFŦƁ�uààm�sHŦ��ààj8<HŦ�źƁ�àà�ſŤ�#�àà�sFŦ��àà��ƁŢ��àà�sHŦ��àà��ũ´hàà_HŦ
��7g8àà>���àà��sààk���àà>m���Ŧ�žsààj8�³Ŧ�Ű�ààü��ſŤ�ůŤ�»�ààm�´8�Ŧ�žsàà�Ţ�Űsàà78�³Ŧ��àà���ààd�Ɓ�tàà<:�sàà�

# �j8<HŦ
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�ug:���sààlj�Ţ��àà���àà:Ű�8�Ŧ��àà�Ŧ����àà��Ŋ�àà:���uààm��8�Ŧ��àà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŮŦƁŰ�ž�=8àà>:Ɓ
�Ż�ààb�Ŧ�ƀ�àà���ààj8d�Ɓ�»uàà
ŰsjHŦƁ�Ũ�àà7GŦ�uààg:��Ɓ�ũ´hàà_HŦ��àà��uààg:��Ɓ�»uàà_�skHŦƁ�ŰŦ�ààFŦ
���#uàà:�����ubàà_�Ţ��àà��ŶŦ�ààŞ³Ŧ�Ž´àà	��àà��Ũ�àà�s7��ƁŢ�Ũ�àà�s7���ààm��uààg:�b��ŧ´ààb�Ŧ��ààmid���àài�

 Colleague fg"Ph QCI;4 iJ8'/0 @
��àà�Ţ��àài���àà8:ţŰ��ààlkhO�ƀ�ààm�´��ſŢ�Űsàà78�s���ààidHŦ��àà�Ť�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ��ààck:
�ſsfg:�sààjl�Ţ�Űs78�s��ŧ´ààb�ŦƁ��ààidHŦ��àà�Ť��ààck:�#�ààlm���ààhü8��ubiàà
��ààm�Ɓ�»Ɲ�ààm�Űƞ�ƁŢ�Ɲ�ààm�űƞ
�ƃ�àà�Ŧ��àà_�Ŧ�uààl�Ŧ����àà��ſsààf�sü8��sààjl�Ť�#Ũ�àà7GŦƁ�uàà_�skHŦ��àà������àà���àà>f��tàà�sEŦ��àà�
�ſsààjid8:Ɓ�ſ´ààjd:�sààj�Ɓ�#uààl�Ŧ���uàà�s���àà��sàà>m�Ɓ�ſ´àà�sh8:�sààj�Ɓ�#�àà�sd�Ŧ�Ŧ�àà���àà���àà��:
 (Freire, 1970�Ɲ�ààmji��Ɨ�ſ�ààjid�Ɓ�»�ààid��Ɨ��ààm�´���àà��»�ààm�´�Ɓ�Sààjid8��Ŧ�àà>m�ƞ�%sààjlad���àà�

#: 67)

�»ŋ;màà��ź�ààd:�³��àà�Ţ��àài���ààmji8�Ŧ��àà�ŤƁ�Š�àà�����ź�ààd:��àà�Ţ��àài���ààidHŦ��àà�Ť��ààck:�³
#�ààmid8�Ŧ�uààmij��Ž´àà	�ŋààad���ààlad��u�Űsàà_H��àà�Ŧ�7	��aü8àà>:�sààj�´�

�»��s��idH��7iàà>�Ŧ�ŧsdm8àà
³s���ààm�´8�Ŧ�ž�ààg:�Sàà���àà��ƀ�àà�Ɓ��hf:��àà���àà���ààidHŦ��ààm�
��àà��ƀ�àà�Ɓ��ààm���ààidHŦƁ�#sààjlmi��Ű�ààaü���ààkdHŦ�uàà�sk���àà��Ŷsàà_k��Ŷ�àà=k:�sààjlmi��ſŤ��àà�
�ŸƁ�àà_���àà��ŋh:�àà���ààf�����j8àà>:Ɓ�Ū�ààü8:�sààj�´���àà��»�ààm�´8�Ŧ�vàà`k:�sààjkm��Ū�ààü8:
��àà:���sààjlmi��ſŤ��àà��»�ààm�´8�Ŧ��àài7g:�Sàà���àà��Ƃ�àà8YŦ�Űsàà8=:��àà���àà���ààm���ààidHŦ�#ż�8àà_�
�žsàà�Ţ�uààmi	Ŧ��Ŧ��ààlm�sd��ſƁ�ààlc:��àà���àà���ààg���ààm�´8�Ŧ��ààm�Ɓ�#�ààmid8�Ŧ�Ƃ�àà8ü��ƃ�àà9��ũŦ�àà7	
�uààmi	Ŧ��Ŧ��ààlm�sd��ſ�àà��b:�SààjidHŦƁ��ààm�´8�Ŧ�ſŤ��àà��»sàà��g�Ɓ�sààl`ü�Ɓ�sààlimiü8��S�Űsàà_HŦ
�³��ààjmid8�Ŧ��àà��HŦ�#ŋààd���ààm�´8�ŦƁ�SààjidHŦ�Ũ�àà�sf��sààl`ü�Ɓ�sàà�Űs78	³�uàà��j<HŦ�žsàà�Ţ
�#�àà:�	¸Ŧ��àà���ààid8:Ɓ��ààid:�sààj�´���àà��»�ààid8�s���ààm�´8�ŦƁ��àà:Ű�8�s��SààjidHŦ�žsààm���ààja8:
�ſŤ��àà��»ũŦ�àà7GŦƁ�ũsàà_�skHŦ��àà��Sàài`fk�Ɓ�ŋààm�Ŧ��Ɓ�Sààhjlk���ààm��Ŧ�àà>m��ſ�ààjidHŦƁ
��ààljm�Ɓ��àà�Űsh�Ţ��ààlad���àài��ſ�àà��b:Ɓ��ààid8�Ŧ��àà��ŋààm�Ŧ��Ɓ�ſ�àà��=k���ààm�´8�ŦƁ�SààjidHŦ

#�ààjmid8�Ŧ��àà��HŦ��àà��ŧ´ààb�ŦƁ�SààjidHŦ�ũs�s<8àà
Ŧ��àà	Ŧ�8�Ɓ��àà�Ŧ�8�Ɓ
�Ž�àà��ƝŢƞ�ubàà
Ŧ���ƁŢ�Ɲŧƞ��àà�Ţ��àà��ƝŢƞ�ubàà
Ŧ���sààl��Ÿ´ààb�³Ŧ��àà8:�³�uààmgmgFŦ�uààm��8�Ŧ�ſŤ

���#�1970 : 82���ààm��ſ�àà_md:�ƃ�àà�Ŧ��àà�sd�Ŧ�sjlbàà
�8:�Ɲŧƞ��àà��ƝŢƞ�ubàà
Ŧ����àà��»Ɲŧƞ
j"'>?'/0 k,&lm @

#sl8_�sk��vW��8�Ŧ���s`GŦ�t�s����Ť�»ƀs78�³Ŧ����8>��Sjidji����s`	�Ū´�
� %�Űsàà78�Ŧ��àài��»�àà�ŦţŰƁ��l�Ŧ�màà>f�Ɓ�SààjidHŦ�ũsàà�sDŦ��àà�Ť�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ��ààck:

%Ũ�ààm7��uààmj�Ţ�sààl��ſŢ
� ��l�Ŧ�g8d�Ɓ�#SààjidHŦ�ƀsààDŦ��ja8:�³�uààm��8�Ŧ��àà���kd���àà���ŪŦ�ü8àà
Ŧ��Űshàà8�Ŧ�uààś��ààm�ƞ

���Ɓ�»�ààid8�Ŧ�uàà;m7��ƃŰƁ�ààa�Ŧ�ŠŦ�ààl�Ŧ�uàà�s9N��ààd��ŋààdmj��ƀ�ààl��þ�ààl�s�Ŧ�8�ŦƁ�»����sàà_�Ɓ
#(Postman & Weingartnes, 1969 : 33)�Ɲsl�smàà
��àà��ŨsààmFŦ�um����Ů�ààC��àà8�Ŧ
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� �žŦ�=8àà
Ŧ��àài�Ɓ��ààldj8<�Ɓ��làà>f�Ţ��àà�o���àài���àà:ŰŮs��ſ�ààjidHŦ�ſ�ààh:�ſŢ��ààlHŦ��àà�
 uàà:Ůs`8�³ŦƁ�uààm�sj8�³Ŧ�Ƃ�ààg�Ŧ�Ž�àà��umàà
s
Ţ�ui;àà
Ţ�Ŭ�àà�ƞ�%�àà�Ţ��àà��ƃ�ààgk�Ŧ��ààmiü8�Ŧ
��ààmEŦ�ŮŦ�àà�¶Ŧ��ààldmjE��ààhO�wààmü��þ�àà��m�´��Ũsààm�Ɓ��ààl�sm���hàà_���àà8�Ŧ�umàà
sm>�ŦƁ

#�Mclaren, 2007 : 192��Ɲƀ�ààmme�Ɓ��àà7�}Ŧ��àà�sd�Ŧ��àà��u�Űsàà_ji�
� �ũsm����:�:µ��ƃ�ààgk�Ŧ��ààmiü8�Ŧ��i���:ŰŮs��ſ�ààjidHŦ�ſ�ààh:�ſŢ�žű´àà�Ŧ�����àà�Ţ��àà�ů��ààkd�Ɓ

��àà8�Ŧ�uààm�sg9�Ŧ�ũsàà
sm>�ŦƁ�Sààjid���ààlf�����àà�ŰƁŮ��ààk8h���àà8�Ŧ�Řsàà`HŦƁ��ààmg�ŦƁ
��ààj8<Hs���ààl�s�´���ààmiC��àài���àà:ŰŮs�Ɓƞ�#�Giroux, 2006 : 7��Ɲ�àà`f�Ŧ��àà	ŦŮ�sl��àà
ŰsO
�żŦŰŮŤ��àài���àà:ŰŮs��ƟSààm�sj8�Ŧ�Sàài�s���ààl����ŋàà:�g��ŋààjl���làà>f�Ţ�Ŧ�ààjlf:��ààh���àà7�}Ŧ
#�Giroux, 2006 : 7��Ɲum�sàà>�¶Ŧ�Ũsàà�sdHŦƁ��ààlg�Ŧ�Žshàà�Ţ��àà��Sàà;�Ŧ�8��ſ�àà��h:��àà���ààl�Ţ

� %�»uààm�sj8�³ŦƁ�»uààm�sg9�Ŧ�Ƃ�ààg�Ŧ��ààmiC��àài���àà:ŰŮs��Ŧ�àà��h:�ſŢ�ƃŰƁ�ààa�Ŧ��àà���àà���Ɓ
�ŨŦƁsàà>HŦ�ŧsààm���àà�Ɓ�uàà�Ŧ�d�Ŧ�žŦ�ààd�Ŧ��àà����sàà>���àà8�Ŧ�uààgmjd�Ŧ�uàà:Ůs`8�³ŦƁ�umàà
sm>�ŦƁ

#�ààldj8<���àà�
� %�#�àà�Ŧ��Ŧ��àà���ààgmgC��àài���ààjd�ŦƁ��7g8àà>HŦ��àà���ààa�Ţ��ààj8<��uàà:ţŰ��àài���àà�����àà:ŰŮs�Ɓ

�%�ààl�Ţ��àà�Ť��màà_:�Sàà��uàà:�gk�Ŧ��ààck�Ŧ�uààl�Ɓ��àà��SààjidHŦ��àà�s`	�ƝƁ�ààm�ƞ��àà=i:Ɓ
�ſ�ààjlf:Ɓ�ŴsààGŦ��ààlk:�h��uààdm7��ſ�ààjlf:��ààl�Ť�##��ààj8<HŦ��ààmme���àài��ſ�ààijd:�ſ�ààfg9�ƞ
�Ŋ�m7d��sàà�Űs78�s��uààm��8�Ŧ�uààmj�Ţ�ſ�àà�Ű�:�»�7g8àà>HŦ�Ž�àà��uàà:ţŰ��ààl:��Ɓ�»�ààldj8<��uààdm7�
��ààm�Ť�ſ�àà�s8ü:�sààN��ààm�´8�Ŧ��àà:Ɓ����àà���l8�sàà
���Ųsàà>�Ť��ààl:��Ɓ�»žsààd�Ŧ�ŧsààbGŦ��àà�
�ſƁ�ààg8d:�sàà��ſ�àà��g:Ɓ�»sàà��Š�àà���àà��ſƁ�ààg8d:��ààl�Ť�##�Sàà:�g��Sààk�Ŧ���Ŧ�ààü7`:��ààh�
� ë́ àà�s���ààid<:Ɓ�Ž�ààEŦ��àà����ŋààj�ŦŮ��ààda:�Űsàà�Ť��àà���àà:�	����ààl�Ŧ�g8d��ſ�àà��g:Ɓ�»�àà�
�sààm���Ŧ�m7�Ŧ�ſŤ�##�Ũ�ààg�Ŧ�uàà
ŰsP��àài��ſƁŰŮsàà���ààl�q��»Š�àà�����Ż�àà�Ɓ�##�ƃ�ààgk�Ŧ�wààü7i�
 1992,��Ɲuàà
Ű�HŦ�ũsàà�´�Ɓ�uàà�sd�Ŧ�ŨsààmFŦ��mhàà_���ààB��àà<8��Ũ�àà��##�Ũ�ààg�s��ŋààj�ŦŮ��àà7���

#�15

� �Sàà���ààmmj8�s��Ţ�àà7:��àà�q��»Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�uàà:�c���àà���àà:Ű�8�Ŧ�ž�ààlf���àà��sàà�Ţ� 
#ƃŰŦ�ààFŦ��ààmid8�ŦƁ��ààhk7�Ŧ��ààmid8�Ŧ

2O9/0 U0)* .. 6X-./0 E">?5/0 (1
�Ƃ�àà
��m��ƀ������àà���àà�Ť����»�ààlg�Ŧ��ààj8<��ũsààŜ��àà�Ţ��àà��Ŋ�àà�ŦƁ��ààhk7�Ŧ��ààmid8�Ŧ��ààd:
 �ààjmid8�Ŧ�žsààck�Ŧ�Ŧ�àà��ſŢ��àà
}ŦƁ��àà
}Ŧ��àài��wààd7:�sàà�Ɓ�#�ààj8<HŦ��àà	ŦŮ��ààlg�Ŧ�tààm�ŦƁŮ��àà�Ţ
�»�ààjmid8�Ŧ�žsààck�Ŧ�Ŧ�àà���àà��àà�Ɓ�#wàà�s9�Ŧ��àà�sd�Ŧ�ŽƁŮ��ààcd���àà��tàà�se�ŦƁ��àà
Ŧ��Ŧ�žsààck�Ŧ��àà�
�sààlm��Ũ��sàà
}Ŧ�ž�ààg:�ż�ààk���àà�Ť�ŧ´ààb�Ŧ��ààm��Ž�ààü8:�»ŸŦ�àà:¶Ŧ��àà��ŋàà�����ààm���ààid8�Ŧ�~àà7`:
��àà��ŧ´ààb�Ŧ�ƀ�ààc8k:�»�ààm�sfji��ŋàà�Ů��Ɓ�ũsàà��idji��ŊŰ�àà`��ůs8àà
}Ŧ�~àà7`:Ɓ�»Sàà�Ů�HŦ�ŰƁ�àà�
�»�ààmid8�Ŧ��àà���ààhk7�Ŧ�žsààck�Ŧ�Ŧ�àà���àà��àà���àà�Ţ�sààj��#ƀƁ�ààmd:��àà���àà��g:�sàà��ŦƁ���8àà>m���àà7�
��àà���Ɓ�»Ű�àà`ü�Ɓ��àà��8���àà�o��ƁŢ��ààm��Ũsààm��³�ũŦ�àà���àà�o�Ɓ��àà�Ŧ��Ŧ��àà��ůs8àà
}Ŧ�Ū�ààü8:
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�uààjl���ààl8k�Ɓ�»Sààjid8HŦ��àà�Ŧ���sààl��uàà�´��³�uàà7:���slàà>:Ű����àà8:��àà8�Ŧ�ũsàà����HŦ�Ɓ�àà7�
��mhf8�Ŧ�ũshàài���m98àà>:�³��àà>87 î��Ƃ�àà8ü����Ɓ��àà8:ŦƁŰ�Ƃ�àà8üN�ŧ´ààb�Ŧ�Ž�ààg��Š�àà���ààk���ààidHŦ

#ŧ´ààb�Ŧ�Ƃ�àà�
 �lEŦ�ŵ�àà8f:�ůŤ�»�ààlg�Ŧ�um����:�:Ţ��ààhd:��ààmid��##��ààmid8�Ŧ��àà�Ť�uààmhk7�Ŧ�Ũ�ààck�Ŧ��àà���àài�
��ààm�´8�ŦƁ�ŲŰ�ààHŦ��ààa:�»uààgmgFŦ��àà��wààü��uààmij��uàà��dHŦƁ��ààid8�Ŧ��àà78d:�³Ɓ�»�àà:�	¸Ŧ��àà�

%Sa�sk8��Sàà�����àà�
� %#ſ�jid8:��m�´8�ŦƁ�»�id:�ŲŰ�HŦ
� %#ŋ;m��ſ���d:�³��m�´8�ŦƁ�»Š������ź�d:�ŲŰ�HŦ
� %#ſƁ�	¸Ŧ��l���hf:��m�´8�ŦƁ�»�hf:�ŲŰ�HŦ
� %#ſ�dj>:��m�´8�ŦƁ�»�ih8:�ŲŰ�HŦ
� %#žscki��ſ�da=:��m�´8�ŦƁ�»t�sd:Ɓ�žsck�Ŧ�ŵ�f:�ŲŰ�HŦ
� %#ſ�7m<8>:��m�´8�ŦƁ�»��ŦŰsm8	Ŧ�ŵ�f:Ɓ�Űs8=:�ŲŰ�HŦ
� %#ſ�idf:��l�Ţ�ſ�j��8:��m�´8�ŦƁ�»�df:�ŲŰ�HŦ
� %#�m���l:ŢŰ��	p:�ſŢ�ſƁŮ��d��ſ�fmh8:��m�´8�ŦƁ�»x�s��7�Ŧ�Ƃ�8ü��Űs8=:�ŲŰ�HŦ
� %��àà��uàà�ƁŮ�HŦ�ubiàà>�Ŧ�ƀ�àà���ààd<:Ɓ�»uààmklHŦ��8biàà>��uààm��dHŦ��8biàà
��àài=:�ŲŰ�ààHŦ

#�ààm�´8�Ŧ�ũsàà:����àà���àà�sk��uàà�s�
� %#Šsm�Ţ�Ů�<���m�´8�ŦƁ�»ũŦ��Ŧ����ŲŰ�HŦ

��àà��ë́ àà:���uàà:�FŦ��àà�Ť��àà��:�uààm��8�ŦƁ��ààmid8i��Ŋ�àà:���ŋàà��lf��Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�Ŭ�ààb:
�#�ààhk7�Ŧ��ààmid8�Ŧ��àà
Ŧ��ààmi���ààib:�ƃ�àà�Ŧ�ƃ�ààmig8�Ŧ�ž�ààlfHŦ

�#ſ�jid8HŦ�sààll�Ŧ�:��àà8�Ŧ�ũ´hàà_HŦ�Ŭ�àà�Ɓ�ƝŰŦ�ààFŦƞ��àài���ààmid8i���àà:�EŦ�ž�ààlfHŦ��ààj8d:Ɓ
 ſ�ààh8:�»��ààhk7�Ŧ��ààmid8�Ŧ��ũsàà��idHŦ��ààg��uààmij���àà�Ţ��àài���ààmid8i��ƃ�ààmig8�Ŧ�ž�ààlfHŦ��àà�� ë³�àà�Ɓ
��ààm�´8�Ŧ�uààmi�s���àài���ààj8d��»uààm�ŦŰŮŤ�uààm��d��ũsààmij���àà��ſsàà>�¶Ŧ��àà:�C��àà�Ţ��àà���ààmid8�Ŧ

#�l8m�s<:ŤƁ
�»�ààm�´8�ŦƁ��ààidHŦ�Sàà��uààf:�HŦ�uààm�sk9�Ŧ��àài��uàà:�üi��uàà
ŰsP�ƀŰsàà78�s���ààmid8�Ŧ��ààag:Ɓ
�ž�ààlf���ààf8=:�»ŰŦ�ààFŦ��àà:����àà��#�ààhk7�Ŧ��ààmid8�Ŧ�sààl���ààmj8:��àà8�Ŧ�umàà
Ţ��Ŧ�uàà�´d�Ŧ��ààbü:Ɓ
�#Ɲſ�jidHŦ��ààm�´8�ŦƝƁ�Ɲ�ààmji8�Ŧ��ààidHŦƞ��:���ž�ààlf���ààlc:Ɓ�»Ɲ�ààidHŦ��ààm�´�ƞ�Ɓ�Ɲ�ààm�´8�Ŧ��ààid�ƞ
�Ž´àà	�ŋààa:Ţ��ààid8:�ƃ�àà�Ŧ��=àà_�Ŧ��àà��»�ààmid8�s��ž�ààg:�ƃ�àà�Ŧ��=àà_�Ŧ��àà���ààidHŦ�~àà7`:�³
��ààidHŦ�ſŢ�ƃŢ�#�ààm��ſ�ààjid8:�ƃ�àà�Ŧ�vàà���Ŧ��àà��ſ�ààjid:��àà�ŰƁ���Š³pàà�Ɓ�»�ààm�´8�Ŧ��àà��ƀŰŦ�àà�

#�1980 : 58�»ƃ�àà:����àà�Ɓs���ŋààdmj��sààlm��ſ�ààjk:�uààmij���àà��ſ��Űsàà_:��ààm�´8�ŦƁ
��ààmid8�Ŧ�%�ààmid8i��Sàài�sg8��Sàà��lf��žsàà�Ţ�Ɨ�ƃ�àà:����àà�Ɓs��ufàà>i���àà��Ɨ�skàà>f�Ţ��ààŝ�Ŧ�ààh�

#�1980 : 56 – 63�»ƃ�àà:����àà�Ɓs���ƃŰŦ�ààFŦ��ààmid8�ŦƁ��ààhk7�Ŧ
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ƃŰŦ�FŦ��mid8�ŦƁ��hk7�Ŧ��mid8�Ŧ�S��u�Űsg�
�hk7�Ŧ��mid8�ŦƃŰŦ�FŦ��mid8�Ŧ

� %����ſs>�¶Ŧ�sl���md:��8�Ŧ�ug:�b�Ŧ��f=:
���ŨŰ��������sd�Ŧ���Ɓ��:��������sd�Ŧ

#u:Ű�b
Ţ

� %�#��sd�Ŧ����u:Ű�b
}Ŧ�u�s��Ÿ�k:

� %�ŸŦ�àà:Ť�ƁŢ��ààg���àà�Ţ��àài���ààmid8�Ŧ��àà�Ť��ààck:
#uàà�sg9�Ŧ�ƁŢ�uàà��dji�

� %�uàà
ŰsP �ƀŰsàà78�s� ��ààmid8�Ŧ �Ƃ�àà:
#uàà:�üi�

� %#ŰŦ�FŦ�žƁsg:� %�uimàà
Ɓ��àà�Ţ��àài��ŰŦ�ààFŦ��àà�Ť��ààck:
#�àà�sd�Ŧ�żŦŰŮ¶

� %��ü8àà>� �ũsààk�s� ��ààm�´8�Ŧ ��àà78d:
# Ũ �� sàà>H Ŧ

� %��ààm�´8�Ŧ ��àà� ��ààk`: �ſŢ �ŽƁsààü:
#�àà:��s� ��àà:�hf�

� %#ŸŦ��¶Ŧ��7ü:� %��ààmhf8�ŦƁ�ŸŦ�àà�¶Ŧ�Ųsàà
Ţ��àài��ž�ààg:
#�àà�sk�Ŧ

� %��àà�s���àà�Ţ��àài��ſsàà>�¶Ŧ��àà�Ť��ààck:�³
#�àà=:Űs�

� %�uààbg� �ſsàà>�¶Ŧ �uààm=:Űs� ��àà78d:
#Ż´ààb�³Ŧ

� %�ŋààd�s��tàà>8h:Ɓ�ũsàà79�Ŧ ��àài���àà�p:
# ŋààc�sü�

� %#ž�g8�ŦƁ�� ðme8�Ŧ��i����p:

� %#u:Ű�g�Ŧ��i����p:� %�uàài�s��uihàà_j���àà���Ŧ�Ŧ�àà��Ŭ�ààb:
#�ààmme8i�

� %��àà��ſsàà>�¶Ŧ��àà ðmh���ààmgC��àà�Ť�ź�ààl:
��àà���Ŧ�Ŧ�àà��Šsààg�Ɓ�»�àà�sj8�³Ŧ��àà�Ŧ��Ŧ

#�ààmme��ſƁŮ

� %#��sj8�³Ŧ���Ŧ��Ŧ��mme����Ť�ź�l:

�����ààf8��»umi7g8àà>��uàà:�����uàà:ţŰ��àà���àà7d:�ƃŰŦ�ààFŦ��ààmid8�Ŧ�ž�ààlf��ſŢ�ž�ààg��sààP�Sàà78:Ɓ
�Ŋ�b	��àà9O�Ů�ààjEŦ�ſŢ��àài�Ɓ�»žsàà�µ���ààdib�Ɓ��àà��g���àài���àà�p:Ɓ�»ſsàà>�·��uààm=:Űs8�Ŧ�uààdm7b�Ŧ
�Ů����Ŧ�uààgmg���ààlf��uimàà
Ɓ��g��ſ�ààh:�ſŢ��ààe7k:��àà�sHŦ��àà�Ť��ààck�Ŧ�ſŢƁ�»ſsàà>�¶Ŧ��àài��ë́ àà�s�
#ui�s���8m�sàà>�Ť�ſsàà>�¶Ŧ��ààgü:�ſŢ��àà�Ť�ź�l:��ààmid8i��ž�ààlf���ààl��»�àà���àà�Ɓ�#�7g8àà>HŦ�Šsààk�Ɓ
�ũ´hàà_HŦ�����àài���ààj8d:�sàà���àà9�Ţ�Ɲƃ�àà:����àà�Ɓs�ƞ�uàà:�c���àà���àà:Ű�8�Ŧ��ààj8d:�»�àà���àà�Ɓ
�ſŢ��ààdm7b�Ŧ��àà�Ɓ�#uààmd�Ŧ��Ŧ��ààl�sm���àà���ààll�Ŧ���ũ´hàà_���àà9W�ui;àà
o��Sààjid8HŦ�uààl�Ŧ��Ɓ
�Ž´àà	��àà��uàà:�gk�Ŧ��ààl8hi���àà:�b���àài��Sààjid8HŦ���sàà>:�ũ´hàà_HŦ��àà���àà:����àà���ààmid8�Ŧ
�xààlkHŦ��àà��:�sààjkm7��#�ààm��ſ�àà_md:�ƃ�àà�Ŧ��àà�sd�Ŧ�ũsààmbd�Ɓ�ŨsààmFŦ��àà���ààl8g:����ààg�Ɓ��ààmiC
�#��sd�Ŧ��ààl���àà�Ţ����ŋàà
s
Ţ�ŰŦ�ààFŦ��àà78d:�ũ´hàà_HŦ�Ŭ�àà��xààlk��ſqàà��»ŰŦ�ààFŦ�ŧ�iàà
Ţ��ààhk7�Ŧ
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�ũ´hàà_HŦ����xlk��ſqàà��»Ũ��sàà>HŦ�ſ�àà7ib:�Šsmàà�o��Sààjid8HŦ��ààhk7�Ŧ�xààlkHŦ��àà�sd:�sààjkm�Ɓ
#�:�hf�Ɓ�ŊŮsààg��Ŧ�ààü7`m���ààl;ml:

+"$&D$  ̀U2A&n :J0;o/0 (2
���sàà>�¶Ŧ�Ů����Ŧ�ſ�h:�ſŢ��ààhO�³�ůŤ�»um�sàà>�Ť�Ũ�àà�s�Ɨ�ƃ�àà:����àà�Ɓs��Ž�ààg:�sààj��Ɨ�ŰŦ�ààFŦ
�»�àà�sd�Ŧ�żŰ�àà��ſŢ�Ƃ�àà	Ţ�ŨŰsàà7d��ƁŢ�»Ɲ�àà�sd�Ŧ��jàà>�ƞ�ſŢ�ƀsààkd��Ɨ�ŋm�sàà>�Ť�Ɨ��ààmd��ſŢƁ�#ŋàà8�s�

#ƀ�mme���àài���ààjd��ſŢƁ�»ŋààm�s<:Ť�ŋààf�����ààk���àà=8��ſŢƁ
��àài���ààjd�ŦƁ��àà�sd�Ŧ�żŦŰŮŤ�ſŢ�ƃŢ�»�ààjd�ŦƁ��ààhf�Ŧ�Sàà���ààjD�Ɲuàà:Ů��Ɓƞ�ŨŰƁ�àà��ſůŤ�ŰŦ�ààFŦ
�ſsàà>�Ť�sààlm��ƝŸŮ�àà:ƞ�uààmij���àà�Ť�Ž�ààü8:�ſŢ��ààhO�³��àà����#Ųsààk�Ŧ��ààmj��ſ´jàà_:�»ƀ�ààmme�

#Ųsààk�Ŧ��àà��ƀ�ààm��ſsàà>�Ť�sààlg:����àà���ààid:�ƁŢ�»�àà	š�ſsàà>�Ť��àà��ŊŰshàà�Ţ
��àà��ƀ�ààm���àài��Ũ�bmàà>�Ŧ��àà��ƃŰŦ�àà�´�Ŧ�ſsàà>�¶Ŧ�uàà7�Ű��ààja8��ƀ�àà��ƝŸŦ�àà:¶Ŧƞ�uààmij��ſŤ
�uàà;f�Ŧ�Sàà��ŰŦ�ààFŦ�ž�ààdk:�Ũ�bmàà>�Ŧ��àà�Ɓ�#ŋààgm�Ű�ƁŢ�ŋààfmk��ë́ hàà��Ũ�bmàà>�Ŧ�ũ�ààŚŦ�ŠŦ�àà
�»Ųsààk�Ŧ
�uààgmgFŦ�ŵ�àà��Ƃ�àà
�ſ���l8àà>:�³�Ųsààk�Ŧ�Š³pàà��Žsàà9�o��#sààlmi���bmàà>HŦ�uàà;f�ŦƁ�Ũ�bmàà>HŦ

#�àà:�	¸Ŧ��àài��sààlm��ſƁ�ààg8d:��àà8�Ŧ
%ŶƁ�_�Ŧ��d����Ŧ���t<:�Ŋ�j9��ſ�h:Ɓ�ŰŦ�FŦ��8:��h�Ɓ

 -#Ųsk�ŦƁ�ŨsmFŦƁ���sdi���mj��t��ŧsm�����ŰŦ������:�ſŢ��hO�´�
 -�Ż�ààf8�s��Ű�dàà_�Ŧ�ƁŢ�»�àà:�	¸Ŧ��àài��Š´d8àà
³Ŧ�uàà����Ů�àà�Ɓ��àà��ŰŦ�ààFŦ��àà8:�ſŢ��ààhO�³Ɓ

#�ààlmi�
 -�Űshàà�Ť��àà��»vààj`�Ŧ��àà��Ÿ�àà��Ųoààm�s��»�àà�}Ŧ�Ů�àà�Ɓ�ſƁŮ�ŋààa:Ţ��ààgmgFŦ�ŰŦ�ààFŦ��àà8:�³Ɓ

��àà�s�žsààc��sààl��f:��àà8�Ŧ�um�sàà>�Ť´�Ŧ�uàà�s��ſ�ààh��ſŢ��ààe7k:�³Ɓ�#�ààk��ŧ�ààl�ŦƁ��àà�sd�Ŧ
#ź�ààl�Ŧ��ààmgC��àà�Ţ��àà��uàà�ƁsgHŦ��àà�Ť��àà�}Ŧ��àà��:�ſŢ�#�àà�µ���àà��»Ųoààmi��ŋààd�ŦŮ

 -��ààiGŦ��àài���àà�Ű�g��uààg9�ŦƁ�»ſsàà>�¶s��ƃ�ààg�Ŧ�ſsààO¶Ŧ��àà�Ŧ����àà����ŰŦ�ààFŦ�Ŷ�8àà_:Ɓ
#Ųsààk�Ŧ�Sàà��uàà�Ůs78HŦ�uààg9�Ŧ��àà��»Ž´e8àà
³ŦƁ�Ũ�bmàà>�ŦƁ�uàà:Ů�7d�Ŧ��àà��Ű�ààü8�ŦƁ�ŸŦ�àà�¶ŦƁ

 -�ſsàà>�¶Ŧ�Sàà���àà`f:�³�»Ŋ�àà�s��Ŋ�ààmhf���ààja8:�ſŢ�ſƁŮ�ŰŦ�àà��ž�ààg:�ſŢ��ààhO�³�Ŋ�ààm	ŢƁ
�vàà>m�Ɓ�Ũ�j8àà>��umij��sààl�Ţ��àài��uààgmgFŦ��àà�Ť��ààck:�»uàà
ŰsjHŦƁ��ààmhf8�Ŧ�Sàà��ƁŢ�»�àà�sd�ŦƁ

#�1990 : 36 – 38�»�àà�����ààm7���ààjü���Ŋ�àà�s��ŋàà8�s��ŋ;màà�

+72?'/0 N;OCP (5
�uààf��Ŋ�àà�Ŧ���sàà��9�Ţ�ſs��»uàà��dHŦ�ž�ààlfN�ũsààf`�Ŧ��ààd��ŻsààFq��ſ�àà:���8�Ŧ��eàà_�Ŧ
�ſs��þSàà�üi��Ŋ�ààl�Ɓ�ŋàà8�Ɓ�sààl��ja�Ɓ�sàà�skd���màà>f��ũ³Ɓsààü��v��e8àà
ŦƁ�»Ɲuààm����HŦƞ
�#�àà	¸Ŧ��ààd7�Ŧ�Ƃ�àà��sààlamg���ààd7�Ŧ�Ƃ�àà���ààa��uààf`�Ŧ�vààü�Ţ�ſŢ�sààl<�s8���ààb	Ţ��àà�
��àà�}Ŧ�ſoàà��Ž�ààg�Ŧ��àà�Ť�sààk���ààaf��»ž�ààlfHŦ�Ŧ�àà��ŰƁ�ààE�ŋm7àà>��uààgm���Ŧ�uààd�s8HŦ�ſqàà��»Ŧ�ààl�Ɓ
�~àà�Ŧ��ŦƁ��àà�s7HŦ�ſ�ààjaHŦ�»sààlm��uààk�sh�ŦƁ�uààü�Ŧ��Ŧ�ũ³³�àà�ŦƁ�ũsààf`�ŦƁ�umjàà>8�Ŧ��àà�
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�sààl8�´��Żsmàà
��àà�Ť�sàà�űƁs<8m��uàà��dHŦ��àà�s`	�Ů�àà<���àà���àà9�Ţ��jàà_:�ƃ�àà�ŦƁ�»ž�ààlfji�
�#sààl�s8�Ť�tm�sàà
ŢƁ�sààl8fmƁƁ��àà�Ŧ��s�

+",&-./0 +123-/0 67 +72?'/0 @
��àà���àà�sf8�Ŧ��àà���àà�o:�sààj���Ţ�þƝ�hàà>��<m�ƞ�sààjlm�Ť��màà_:�Ů�ààf�Ŧ�uàà��dH�ſŦŰ�àà`��uààś
��àà8�Ŧ�ũŦ�àà7GŦƁ�uààei�ŦƁ�ſŦ�àà�}Ŧ��àà�sf8���àà�o8:�Ÿ�àà���àà�Ɓ�»uààm��m�Ŧ�uàà��dHŦ�»�ààmi���ààib:Ɓ�uàà;m7�Ŧ
 Ű�àà`HŦƁ�#�ààmhf8�Ŧ��àà��sààmid�Ŧ�ũs:�8àà>HŦ��ààjk��Ųsàà
o��ž�=8àà>���àà8�ŦƁ�Ů�ààf�Ŧ�sààlmi���àà`ü:
�#umàà
ŦŰ��Ŧ�Ž�àà`f�Ŧ��àà��Ū�ààü:�ƃ�àà�Ŧ�ŧƁsàà<8�ŦƁ��àà�sf8�Ŧ��àà��@sààk�Ŧ��àà��uàà��dHŦ��àà���àà	¸Ŧ
��:����àà��ŋààa:Ţ��àà8:�sààj��»�ààlf�ŦƁ�uàà��dHŦ�Šsààk���àà8:�»uàà��dHŦ��àà��Sàà��k�Ŧ��àà:���Ž´àà	��àà�Ɓ
 �àà	ŦŮ�uààm��m�Ŧ��ààm�sfHŦ��àà�´:��ààid8Hs��#uàà
Ű�HŦ�ūŰsàà	�ũŦ�àà7GŦ��àà��umàà
Ű�HŦ�ũŦ�àà7GŦ�xàà�Ů
�Ž´àà	��àà��sààljl���ààe7k:��àà�Ŧů�vàà���Ŧ��àà�Ɓ�»uàà
Ű�HŦ��àà���ààjid���àà8:�ƃ�àà�Ŧ��ààjm�sfHŦ�žsààck�Ŧ

#uàà
�>ü��uàài9�o���ààm7b8�Ŧ
 uààmj�Ţ�ſŢ�ſƁ�àà:�ſ�ààm�sk7�s��»Ų�àà>YŦ��àà�sd�Ŧ��ààmck���àà���ààmh8�Ŧ��àà��uàà��dHŦ�uààfmƁ�ſŤ
�ũŦ�àà7	��àà���àà���ààO�sàà���màà>f���àài��Ů�ààf�Ŧ���sàà>���ààl��þuààmdf��sààl�����àà���ààjh��uàà��dHŦ
�Sàà��uàà�ŠŦ�HŦ��àà��wààü��uààmij���àà��uààm�sk7�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà��uàà��dHŦ�Šsààk��ſqàà��»�ààmi�Ɓ�#uààm�sm�
�»ſ�àà8:ű��ààmjFŦ�7��Žsààj�Ɓ�»ſ�àà8:ű��àà>���sààjlkm���àà�sb��uààmijd��vàà>m�Ɓ�»�àà�Ŧ��ŦƁ�uàà��dHŦ

#�21 : 1992
�þuààgibHŦ�uààm����HŦ�uààgmgFŦ�Ţ�àà7���Wheatley, 1991���àài8:Ɓ�Ž�ààg:�sààj��ſ�ààm�sk7�Ŧ��ààhk:Ɓ
��ààm9���àà�p:Ɓ�»�ààk��uàài`fk��uààgmg���àà����³Ɓ�»Ů�ààf�Ŧ�Ŷsàà_k��ŋààj�ŦŮ�uàài`8��uàà��dHŦ�ſŤ�wààm�
�ſ�ààh�� {³Ţ�tàà<:Ɓ�uàà�Ůs��ŋààj�ŦŮ�vàà>m��uàà��dHŦ�ſŢ�ŵ�àà8f��uààm�sk7�Ŧ�ſŢ��àài���àà:�ckHŦ��àà�

#�àà���

+189-/0 +123-/0 67 +72?'>/ 6K&'5R^0 F"XV5/0 @
�#ŋààm�sj8�Ŧ��hàà_8��sàà�Űs78�s��uààjmg�Ŧ�ũŦů�uàà��dHŦ��àà�Ť�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ��ààck:
�»�uàà�sg9�Ŧ�slbàà
�8��ƃŢ��ŋààm�sg���àà
�8�Ɓ�»ŋààm�sj8�Ŧ��hàà_8���Ż�àà`�Ŧ��uàà��dHŦ�ſqàà��»�àà���àà�Ɓ
��ààhO�ƃ�àà�Ŧ�sàà��uààkjmlHŦ��uààm�sj8�³Ŧ��ũsàà�sbGŦ�ŸŦ�àà�Ţ�Ů�ààCƁ�##��àà=:Űs8�Ŧ�sl�smàà
�sààl�Ɓ
�ũŦů�u��dHŦ�ſqàà��»�àà�ů��àà�Ť�uàà�s�¶s��#�Mclaren, 2007 : 210��ŋ7àà
sk�Ɓ�ŋààjl�Ɓ�»ŋàà�Ůs��ƀŰsàà78�Ŧ
�uààm�sj8�³Ŧ�ŵŦ�àà�µ��uààm�sj8�³Ŧ�ũ´àà�sf8�Ŧ�Ž´àà	��àà���hàà_8��sààl�Ţ��àài��sààlm�Ť��ààck:�uààjmg�Ŧ

%uààm�sg9�ŦƁ�uàà:Ůs`8�³ŦƁ�umàà
sm>�ŦƁ
��àà��uààb�Ŧ�8��uàà��j<���àà��ŋààgmj��sàà�ŰƁ�<��ŧ�ààa��uààm�sj8�Ŧ�ũ´mhàà_��uàà��dHŦ��ààd�ƞ
�Sààd��Ÿ�àà���àà��àà��ſ�àà_md:��àà:��Ŧ�ŮŦ�àà�}Ŧ�Sàà��Ž�àà7��ƁŢ�uààg�Ŧ�H�uàà<m8��sààl�Ť�##�Ũ�ààg�Ŧ�ũsàà�´�

#�PP. 196 – 197��Ɲ�Ÿ�ààk�Ŧ��ààkdN��ààkEŦ�»Ż�ààd�Ŧ�»uààg7b�Ŧ�»ë́ àà9���uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ��àà�
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E"9/0< +72?'/0 @
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%um�s8�Ŧ�u:���8�Ŧ�s:sag�ŦƁ��m�sfHŦ��i��u�Ű��Ŧ�ũ��ŰƁ
� %#umjmid8�Ŧ�źŦ��}Ŧ
� %#�id8HŦ�$��fb�Ŧ�ž�lf�
� %#�id8�Ŧ
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� %#�:Ű�8�Ŧ
� %#u��dHŦ
� %#L�g8�Ŧ

�vàà:��îŢ��àà8�Ŧ�ũ´ààmiü8�Ŧ��àà��sl�´=8àà
Ŧ��ààhO��àà8�Ŧ�umàà>m���Ŧ�Űshàà�}Ŧ��àà�Ţ��àài:�sààjm�Ɓ
#uàà�Ű��Ŧ�ƀ�àà��Żsmàà
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��ž�=8àà>�Ɓ�Ű�àà`���àà���àà9�Ţ��àà��uàà��dHŦ��àà��wàà�s�Ɓ��àà_�Ɓ��àà�s<:Ť��ààl��»uààmjmid8�Ŧ
��àà ðmg:��àà�Ţ�sààj��»uàà��dHŦ�źsàà_8�³�sàà�s:Ť��àà7b�Ɓ�uààfi8=HŦ�uààmjmid8�Ŧ�ubàà_�}Ŧ��àà��ŋàà�Ŧ��Ţ
��àà:�h���àà�Ť�ƃŮpàà:��àài��Ŧ�àà�Ɓ�#sààl���ààO��àà8�Ŧ�uààmjmid8�Ŧ��àà�Ŧ�HŦ�Ž´àà	��àà���àà>fk���àà>f�
��ààfk�Ŧ��àài��Ůsààj8�³Ŧ��àà:����ààgü8:Ɓ�sl7àà>8�Ŧ��àà8�Ŧ�ũŦŰsààlHŦ�ŸŦ�àà�Ţ�Ž´àà	��àà�� ìŸŦƁ��ààid�
�ūůsààjk�Ŧ�žŦ�=8àà
Ŧ��àà_8�ŦƁ�ŋdàà
ŦƁ� ë³�àà7��uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��vàà�³�Ŧ�ààl�Ɓ�#um��;àà>HŦ��ààjCƁ
��ũsdj8<HŦƁ�ŽƁ�àà�Ŧ�tàài�Ţ��àà7��uààmjmid8�Ŧ�Ŷsàà
Ɓ}Ŧ��àà���ààm9���àà��sààlk��uààgibkHŦ�umàà>:Ű�8�Ŧ

#�2011 : 55�»�àà>FŦ��àà�Ţ��ààj�Ţ��ààm�Ŧ��Ť��ààj�Ţ�
%�i:�sjm��um�sj8�³Ŧ�um�sk7i��u:���8�Ŧ�ťŮs7HŦƁ��m�sfHŦ���Ţ�ūs8k8
Ŧ��hOƁ

%�slk��ťŮs7��Ũ����i��um�sk7�Ŧ�u:�ck�Ŧ��j8d�
� %#�mid8�Ŧ�����kdHŦ��k��umij���i���m�o8�Ŧ
� %#uei�Ŧ�Ž´	������sdHŦ��i��Ž�`FŦ�sl�´	�����8:�uim
Ɓ���sj8�³Ŧ���sf8�Ŧ
� %��àà�Ŧ�HŦ��àà�Ť�Ů�ààd:�ŮŦ�àà�}s��ŴsààGŦ��ààkdHs��»uààm�sj8�³Ŧ�uàà;m7�Ŧ��àài���ààkdHŦ��ààj8d:

#�ààl8;m7��uàà�sGŦ�uààm�sj8�³Ŧ�ŪŦ�àà�}ŦƁ
� %�þŪ�ü:�ƃ�àà�Ŧ���sj8�³Ŧ��ààid8�ŦƁ��àà�sf8�Ŧ��àài��ŨsmFŦ��àà��Ű�ààb8�ŦƁ��ààjk�Ŧ�ũsààmij���ààj8d�

#Ɲ�hjHŦ��ààjk�Ŧ��ààm�ƞ�à��Ũ�àà�sc�Ŧ�ƀ�àà���jàà>�Ɓ�»���dHŦ�Ű�ààb8�Ŧ��àà�Ť�ƃŮpàà:�sààP
� %��ààmYŦ��àà�sg9�Ŧ�Żsmàà>�Ŧ��àài�Ɓ�ŮŦ�àà�}Ŧ�Sàà��uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ�uààmj�Ţ��àài���ààm��8�Ŧ

#sààjl��ſƁ�àà�o8:Ɓ�sààjlm��ſƁ�àà�p:��àà:��Ŧ��ààl�
� %#um��;>HŦ��jCƁ��fk�Ŧ��i��Ůsj8�³s���id8ji��u��f�Ŧ�Šsb�Ť�umj�Ţ��i���m�o8�Ŧ
� %��àà
s
Ţ��ààd7�Ŧ��ààlad�Ɓ�Sààjid8HŦ�Sàà�Ɓ��ààidHŦƁ�Sààjid8HŦ�Sàà��ŰŦ�ààFŦƁ�u�Űsàà_HŦ

#�ààid8�ŦƁ��ààmid8�Ŧ�ũsààmij���àà�
� %�uàà��8f��ui;àà
Ţ�Ŭ�àà��Ž´àà	��àà��Šs`g8àà
³ŦƁ�tààmgk8�ŦƁ�wààü7�Ŧ��àài��Sààjid8HŦ��m<àà_�

#�ààl�´�ű��àà�Ť�ui;àà
}Ŧ��ààm�����àài���ààl9�Ɓ�»uàà:slk�Ŧ
� %��àà:�h�Ɓ��ààlkm��sààjm��uààm�sj8�³Ŧ�ũsàà�´d�Ŧ�Šsààk7��Sààjid8ji��žű´àà�Ŧ�vàà���Ŧ��ààm���

#�ààjd�Ŧ�ũsàà��j<�
(( 1�uààm�sj8�³Ŧ�Ůsààd�}s��žsààj8�³Ŧ�Žsàà<���àà��uààjl�Ɓ�Ũ�ààm9��ŊŰshàà�Ţ�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�vàà���



207
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

�ŽƁ}Ŧ�žsààgHŦ��àà��"��àà��uààm��8�Ŧ�ſŢ��ààl���àài��sk���sàà
Ɓ�»�ààmid8�Ŧ�xàà�sk���àà��sààlkmja�Ɓ
����ſŢƁ�»Sààjid8HŦ��i��Ũ�:���Ż�ààb����p:��88àà>HŦ�xààlkHŦ�ſŢƁ�»uààm�sj8�Ŧ�uààmij��"�ààm	}ŦƁ
�Sàà:���8�Ŧ�Űsààc�Ţ�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�vàà8f���ààg��#uààm�sj8�Ŧ�ŋààjm��sààld���ààjC�uàà��dHŦ�ũ³sàà<�
�»uààm�sj8�³Ŧ��ààmgi��Ŧ�ààl7k8:�ſŢƁ��ààjm���àà�����ààk7���ààlmi��Sààd8:��àà�Ţ�żŦŰŮŤ�ŨŰƁ�àà���àà�Ť
�uàà:�ck�Ŧ�ŧsààü�Ţ�ŰŦ�àà�Ť�ſŤ��ààljmid8��ſ�àà��g:��àà:��Ŧ��ààm�´8i��uààm�´	}ŦƁ�»umàà
sm>�ŦƁ
��àà8�Ŧ�uàà�Ŧ�d�Ŧ�žŦ�ààd�Ŧ�uàà�s�Ɓ�sààkdj8<��ũ´hàà_N��ààkd��ſŢ�tàà<:�ŲŰŦ�ààHŦ�ſŢ��àài��uàà:�gk�Ŧ
 �ààl�s�sj8�³�ŋààjl��Ŋ�ààd î���ààma�Ɓ�ŲŰŦ�ààHŦ��àài��ƃ�àà���ààm�o��sààl��»ſ�ààk�Ŧ�HŦ�sààlk���àà�sd:
��ààjd�ŦƁ�»��sàà_HŦƁ�»�ààmhf8�Ŧ��àà��Ż�ààb��uààm��8�Ŧ�ũ�ààl��uàà:�ck�Ŧ�ƀ�àà��#uààmklHŦƁ�uààmOŮs�}Ŧ
�ũŦ�ààmü8�ŦƁ�»ſsàà>�¶Ŧ�Ż�ààg���àà9��uààm�sj8�³Ŧ�sàà:sag�Ŧ��àà���àà�sd8�Ŧ��àài���ààm�´8�Ŧ���sàà>�

#Ũ�àà�sdHŦ�uààm�sj8�³Ŧ�ŨsààmFŦ�sàà:sa���àà��sàà��m�Ɓ��àà;m7�Ŧ�Ū�àài8�ŦƁ�»umàà>kEŦƁ�uààm��d�Ŧ
�sàà��uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ�Űshàà�Ţ��àà��sààlmi��Ž³�8àà
³Ŧ��ààhO��àà8�Ŧ�ťŮsàà7HŦƁ��ààm�sfHŦ��àà�Ţ��àà�Ɓ

% �i:
� %�����àà��uààm�s<:q���l8�Űsàà_��Sààd8:�ſ�ààm�sj8�Ŧ�ſ�àài�s���àà��ſ�ààjid8HŦ�$�Žsààf�}Ŧ

#vààm7�Ŧ��àà�Ɓ�uàà
Ű�HŦ��àà��uàà:���8�Ŧ�uààmijd�Ŧ��àà�sk�
� %�ũŦ�àà7GŦ��àà��uààDsk�Ŧ�uààm�Ŧ��Ŧ��àà�sdHŦ��àà��Ũ�àà:���ũsàà��j<���ààli	Ŧ���Žsààf�}Ŧ��ààjü:

#sààli�sD�Šsàà�¸Ŧ�ƁŢ�Sààjidji���ààhO�³Ɓ�»sààl��l�Ŧ�:��àà8�Ŧ
� %�»ŧsdm8àà
³Ŧ�Ů�àà<N��ààgd�Ŧ��àà	ŦŮ��àà����HŦ��àà�Ŧ��Ŧ�xàà����ŋm7iàà
�ë́ ààj���ààm���ààid8�Ŧ

�ƃ�àà�Ŧ��àà�sd�s���ààid8HŦ��àà���ŦƁ��ààlf�Ŧ�ŸŦ�àà�ŤƁ��ààm�´8�s��uàà�sGŦ��àà�sdHŦ�Šsààk���ààkh�
#�ààm��ſ�àà_md:

� %�uàà
ŰsjH��ààm�´8�Ŧ�ŨŰs98àà
Ŧ��àà���ààjh:�uàà:�gk�Ŧ�uàà:�ck�Ŧ��àà���ààmid8i���àà>m���Ŧ�ź�ààl�Ŧ
��ààa�}Ŧ��ààB��ààj8<HŦ��ààmme���àà��u�Űsàà_ji��ŮŦ�d8àà
³ŦƁ�»�àà����HŦ��àà�sj8�³Ŧ��ààgk�Ŧ

#uàà�Ŧ����àà9�}ŦƁ
� %��ààjh��sààl�Ť�»ũsàà:ŰƁ��Ŧ��àà��ƁŢ�tàà8h�Ŧ��àà���ààm�´8�Ŧ�ūŰsàà	��àà����³�uààjmg�Ŧ�ũŦů�uàà��dHŦ

���sdHŦ�ƀ�àà���ààmiCƁ�uàà
ŦŰŮ�tàà<:��àà���Ɓ�»�làà>f�}��ààm�´8�Ŧ�sààl��h:��àà8�Ŧ��àà�sdHŦ��àà�
��àà�ŦţŰƁ�uààm�Ŧ��Ŧ��ààlm�sd��uààmjk���àài��Űsààe`�Ŧ�wü8àà>���ààh��xààlkHŦ��àà��sààlkmja�Ɓ

#�7g8àà>HŦ��ààj8<��Ž�àà�
(( 1�ž�ààlf��»uàà:���8�Ŧ�ƀŰshàà�Ţ��àà��sl�´=8àà
Ŧ��ààhO��àà8�Ŧ�ƃ�àà:����àà�Ɓs��ũs�slàà
Ť��àà�Ţ��ààd�

�sààj�ţŦŰš�ſ�ààh�Ɓ�»uàài�s��sjl8m�sàà>�Ť�Šsààk�}ŦƁ�ŧ´ààb�Ŧ��ààm��ŲŰsààO�ƃ�àà�Ŧ�ƃŰŦ�ààFŦ��ààmid8�Ŧ
��idHŦ���sàà>��u�Ű���uààmjmid8�Ŧ�uààmijd�Ŧ��àà��uàài�s���ààl�sm���àà�Ŧ���uààb7��HŦ�sjl�s�slàà
ŤƁ
�ž�àà���ààkd:�"ƃ�àà:����àà�Ɓs��ufàà>i���àà��"�ŰŦ�ààFŦƁ�#�àà�Ŧ��Ŧ�Ŧ�àà���ààl���àài���àà>f���àà�Ŧ��ŦƁ
��ààkd:�ƃŰŦ�ààFŦ��ààmid8�ŦƁ�#ƃ�ààmig8�Ŧ��ààmid8�Ŧ��àà��ŽsààFŦ��àà��sààj���àà	¸Ŧ��àài��sàà��ƃŢŰ�ŵ�àà�
��àà�ů�þ�àà�sd�Ŧ��àà���àà�ŠŦŰš�sàà�Ű�ü��ſ�ààh:��àà�´���àà��uàà:ŰŦ���uàà�´���àà���ààidHŦ��àà	�:�ſŢ
 Šsàà�¸Ŧ�ƃ�àà:���Ű�ààü:Ɓ�»�àà���ààlm�ƁƁ��ààl��7	��ààmj���àà���àà�sd�Ŧ�$��àà�Ŧ��Ŧ��àà���àà�ŠŦŰš�ſŢ
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�Šsààk�}Ŧ�ƁŢ�ŧ´ààb�Ŧ��àài��ŠŦŰ¸Ŧ�ŵ�àà��ž�àà��uààmj�Ţ��àà�Ť�sààl7k8:��àà��ŦůŤ�sààjl�Ť�ë́ àà�s��SààjidHŦƁ
�ž�ààlfHŦ��àài���àà��ſŦŰƁ�àà�Ŧ��àà��Ÿ�àà��Ƃ�àà
�ſ�ààh:��àà���ààlji��ſqàà��»�àà:�	¸Ŧ��àài��ƁŢ
�ſƁ�ààhfHŦ��ààk78:�ſŢ�uààmj�Ţ��àà�Ť�ƃ�àà:����àà7k:Ɓ�#uààm��8�ŦƁ��ààmid8i���àà>f���ààc���ŦƁ�ƃ�ààmig8�Ŧ
��àà���àà_h��uàà:ŰŦ���uààg:�b���ààmid8�Ŧ��àà�Ť�Ž�àà	��ŦƁ�»Šsààk�}ŦƁ�ŧ´ààb�Ŧ�sààljlf:�uààe��Šsàà�¸ŦƁ
�ſŢ��àà8ü:�sàà���àà���àà�ůƁ�»ũŦŰ�àà`8�Ŧ�ƀ�àà���àà9j8��Ųsààk�Ŧ��àà�Ɓ�ż�ààCƁ�uàà��7HŦ�ũŦŰ�àà`8�Ŧ
 ſs7dàà������àà_md:�ƃ��Ŧ���Ŧ��Ŧ�ƁŢ��àà�sd�Ŧ��àà��Ųsààk�ŦƁ�ŧ´ààb�Ŧ�ŠŦŰš��àài��ŰŦ�ààFŦ�ŨŮsàà��ž�ààg�

%�àài:�sààjm��umàà
s
}Ŧ�Ɲƃ�àà:��ƞ�ťŮsàà7���àà�Ţ�űsàà<:Ť��ààhOƁ�#�1999 : 35�»ƃƁshàà�
%���ŨŮ�ü��uü�ŦƁ�umf>i���
Ţ��i��u:���8�Ŧ�ƃ�:�����Ɓs��x�Ŧ��Ɓ�Űsh�Ţ�v�s�

( .��ààmme�Ɓ�sààl�s�ƁŢ��ààmme���àài��sààjl�Ű��Ɓ�tdàà_�Ŧ��ààm�sj<�Ɓ�ſsàà>�¶s���ààmjd�Ŧ�ſsààO¶Ŧ
#�àà�sd�Ŧ

( .��ààm��ŵ�àà�� ë³Ɓsààü���ààlgi��uàà
ŰsP��ààmid8�Ŧ�ſ�ààh:�ſŢ�sàà�Ť�»�àà:sü���ààmid��Ŋ�àà�Ţ��àà��:�³
 Ũ��sàà>H�u�Ɓsü�Ɓ�uàà:�üi��uàà
ŰsP�ſ�ààh:�ſŢ�sàà�ŤƁ�»Ųsààk�Ŧ��àài��sààl8�sg�Ɓ�Ũ�bmàà>HŦ�uàà;f�Ŧ

#ŨŰŮsàà7HŦƁ�ŸŦ�àà�¶ŦƁ�uàà:�FŦƁ��ààgk�Ŧ��àài��Ųsààk�Ŧ
( .�ŨŰsàà�Ť��àài���ààl9�Ɓ��ààm�´8�Ŧ�žsàà�Ţ�ũ´hàà_HŦ�ŨŰsàà�Ť��àài��ž�ààg:��àà�Ŧ�gO��Ŧ�ƃ�ààgk�Ŧ��ààmid8�Ŧ

��m7àà
�����ààl�´�ű�Sàà�Ɓ��ààlkm�Ɓ�»�ààidHŦƁ��ààm�´8�Ŧ�Sàà��ŰŦ�ààFŦ��àài���ààj8d:�sààj��»ui;àà
}Ŧ
#uàà��dHŦ��àà��wààü7�Ŧ

( .��ààl���àà��:�³��àà�ŢƁ�»Sààgi��uààmij��vàà>m�Ɓ�wààü��uààmij��sààl�Ţ��àài��uàà��dHŦ��àà�Ť��ààck�Ŧ
#uààgib��uààjh��ƁŢ��ààib�

( .�ŋààmg:�m��##�ŋàà8�s��ŋààd�Ɓ��ààm�Ɓ�Ũ�ààme8��ŨŮ�àà<8��uààmij���àà�Ţ��àài���àà�sd�Ŧ��àà�Ť��ààck�Ŧ
#ŋààm�sj8�ŦƁ

( .#ƀ�mme�Ɓ�»��sd�Ŧ��l�Ɓ�»�id8�Ŧ���Ť��:�b�Ŧ�s�s8f��Ũ��sk�Ŧ�Ũ�ck�ŦƁ�����Ŧ�ſŤ
7 .��#�Paulo Freire, 1974 : 42 – 45����sj8�Ŧ��:�CƁ���sj8�Ŧ��mme��umij���mid8�Ŧ�ſŤ
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�#Ɲuàà:��s9�Ŧ�uàài��HŦ�ŧ´àà��Ƃ�àà��uàà��dHŦ�ŠŦŰƁ�sàà��ũŦŰsààl�Ɓ��àà�sj8�³Ŧ�Šs��àà�Ŧ�uààmjk8��Ÿsààj8�³Ŧ��àài�
#�jàà��Sàà��uààd�s��»ũsààk7�Ŧ�uààmi��»ŨŰ�àà_k���ààm��ƀŦŰ�àà8�Ů�u�sàà
Ű

 -#�ig�Ŧ�ŰŦŮ�%ũƁ�m��»ŵ���Ű����
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 -��àà:Ű�8�Ŧ�ůsààŚŦ��àài��ſƁ�àà
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Ű�%uàà�sg��Ũsààk��ſ�ààjidHŦ�#�2004��#--------

#uààm�sk7i�Ŧ�uàà:�`HŦ�ŰŦ�àà�Ŧ�%Ũ�àà�sg�Ŧ�#uààkl�
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#uààm�sk7i�Ŧ�uàà:�`HŦ�ŰŦ�àà�Ŧ
 -�»�àà��d�Ŧ�ŧs7àà_�Ŧ�sàà:sa��#�2005��#Ũ�àà<l�ŦƁ�um�shàà>�Ŧ�ũsàà
sm>�Ŧ�ŨŰŦŮŤ�»uààm��d�Ŧ�ŽƁ�àà�Ŧ�uààd�s�

�%Ũ�àà�sg�Ŧ�»�àà��d�Ŧ�ŧs7àà_�Ŧ�Ž�àà���àà9ü7�Ŧ�xàà8kji��uààm��dHŦ�uàà�sFŦ�#2005�žsààd��ƃ�kàà>�Ŧ��àà:�g8�Ŧ
#uààm��d�Ŧ�ŽƁ�àà�Ŧ�uààd�s�
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أنشطـــــة المجلــس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي

أ.  إيمــان بهــي الديــن





213
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ. إيمان بهى الدين **

ــي  ــة الت ــة والنوعي ــوالت الكمي ــة التح ــى أن جمل ــاث عل ــات واألبح ــم الدراس ــت معظ اتفق
طــرأت علــى وســائل اإلعــالم واالتصــال فــي اآلونــة األخيــرة، ومــا أدت إليــه هــذه التحــوالت مــن 
نتائــج علــى صعيــد واقــع احليــاة االجتماعيــة بأشــكالها املختلفــة، تعــد مــن أهــم اخلصائــص التي 

يتميــز بهــا عاملنــا املعاصــر.
وليــس املجتمــع العربــي بعيــدًا عــن تلــك التطــورات، بــل يشــهد اإلعــالم العربــي فــي ظــل 
العوملــة طفــرة إعالميــة غيــر مســبوقة بفضــل ثــورة املعلومــات، وهــو مــا يفــرض مســئولية كبيرة 
عليــه نظــرا إلــى أهميتــه فــي التوعيــة املجتمعيــة وتأصيــل القيــم واألخــالق التــي تتفــق مــع الثقافة 
والهويــة العربيــة. إلــى جانــب مســئوليته فــي التوعيــة والتوجيــه بقضايــا الطفــل واألســرة، مبــا 
ميكنهــم مــن الدفــاع عــن حقوقهــم واملشــاركة فــي تنميــة مجتمعاتهــم، كذلــك دور اإلعــالم فــي 
إبــراز جهــود املجتمــع املدنــي ومؤسســات احلكــم الرشــيد فــي النهــوض باألوضــاع االجتماعيــة 

واالقتصاديــة التــي ينعكــس مردهــا حتمــا علــى األطفــال. 
وقــد ألقــت  التحديــات العامليــة وثــورة االتصــاالت التــي تواجــه املجتمــع العربــي،  أدوارًا 
جديــدة علــى اإلعــالم عامــة، واإلعــالم املوجــه لألطفــال أو عــن األطفــال بشــكل خــاص، مثــل: 
ــي  ــم الت ــراق خصوصياته ــم أو اخت ــال، وعــدم اإلســاءة إليه ــوق األطف ــرام حق ــى احت احلاجــة إل
أقرتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل. كماعلينــا مواجهــة التحديــات التــي تواجه اإلعــالم املوجــه لألطفال 
مــن معلومــات مغلوطــة، وعــرض منــاذج ســلبية أو منطيــة، ونشــر قيــم اســتهالكية أو غريبــة عــن 

. فتنا ثقا
وانطالقــا مــن ذلــك، فــإن رصــد أداء وســائل اإلعــالم ومضامينهــا حــول مــا تبثــه مــن 
مــواد ميكــن أن تؤثــر فــي حقــوق الطفــل ومصلحتــه حلمايــة األطفــال من التعــرض ألى أخطــار بات 
ضروريــا، فمــن خــالل رصــد املواقــع العربيــة التــي تعنــى بحقــوق الطفــل وحمايتــه فــي العالــم 
العربــي وحتليلهــا، تبــن غيــاب صــورة الطفــل فــي وســائل اإلعــالم املختلفــة، ومــا تشــكله مــن 
مخاطــر علــى ســلوك الطفــل وتنشــئته، إلــى جانــب الصــور النمطيــة عــن الطفــل التــي تســيدها 

الرســالة اإلعالميــة فــي املجتمــع.

* املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي أحد برامج عمل املجلس العربي للطفولة والتنمية، واملدرج ضمن مكونات 
خطته اإلستراتيجية )2014 – 2016(.

** منسقة وحدة إعالم الطفولة ومنسقة مشروع املرصد، باملجلس العربي للطفولة والتنمية
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واقع المراصد اإلعالمية لحقوق الطفل:  
ــى  ــف عل ــت تصن ــة، وبات ــرة للمراصــد اإلعالمي ــة كبي ــرة انطالق شــهدت الســنوات االخي
أنهــا إحــدى أدوات مراقبــة مياديــن الشــأن العــام ويعــول عليهــا فــي عمليــات إصــالح املجتمــع، 
وال تقتصــر نشــأة املراصــد علــى ميــدان وســائل اإلعــالم بــل توســعت لتشــمل مياديــن أخــرى 
كالسياســة والشــئون االجتماعيــة والقضــاء والبيئة وحقــوق اإلنســان، أو أكثر ختصصــا كمراصد 

االنتخابــات أو مراصــد األخــالق اإلعالميــة التــي تتنــاول وســائل اإلعــالم فــي جانــب محــدد.
وال تــزال املراصــد اإلعالميــة فــي العالــم العربــي قليلــة ومؤقتــة، وليســت لديهــا منهجيــة 
ــون بهــا، األمــر الــذي يؤثــر فــي  واضحــة فــي العمــل، ونــادرًا مــا يســمع اجلمهــور أو اإلعالمي

الواقــع اإلعالمــي، وغالبــا مــا يترافــق رصــد املنتــج اإلعالمــي مــع فعاليــات االنتخابــات.
أمــا املراصــد اإلعالميــة اخلاصــة بحقــوق الطفــل وحمايتــه كمــا نصــت عليهــا املواثيــق 
ــة  ــم للرســائل اإلعالمي ــرة الرصــد والتقيي ــل إن فك ــادرة، ب ــون ن ــكاد تك ــة فت ــات الدولي واالتفاقي
املوجهــة للطفــل غائبــة عــن املهتمــن مبجــال الطفولــة فــي العالــم العربــي. كمــا تقــل الرســائل 
أو التقاريــر اخلاصــة برصــد انتهــاكات وســائل اإلعــالم حلقــوق الطفــل، وكيفيــة تنــاول اإلعــالم 

لقضايــا الطفــل واحلمــالت اخلاصــة بحمايتــه.
ــة  ــالم وتنقي ــائل اإلع ــلبية لوس ــى األدوار الس ــوف عل ــة الوق ــرًا زاد اإلدراك بأهمي ومؤخ
مضامينهــا مــن التوجهــات والقيــم الســلبية التــي تنتقــص مــن دور األســرة فــي التنشــئة والتربية، 
مــع أهميــة إلــزام املؤسســات اإلعالميــة بوضــع معاييــر وموجهــات متكــن األســرة مــن حمايــة 

أطفالهــا. 
ــا  ــع قلته ــل م ــوق الطف ــال حق ــي مج ــة ف ــد اإلعالمي ــي املراص ــر ف ــت للنظ ــل الالف ولع
ــث إن:  ــن حي ــه م ــات عمل ــه وآلي ــد وأهميت ــوم املرص ــع مفه ــض م ــا تتناق ــا ، أنه ومحدوديته

ــة 	  ــة للمؤسســات الرمسي ــل تابع ــوق الطف ــة اخلاصــة بحق ــة العربي ــب املراصــد اإلعالمي أغل
ــة. وليســت مدني

قلة وعدم تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الرصد ضمن فريق العمل بهذه املراصد.	 
ــة اخلاصــة بهــا، وفــي 	  ــات املســتخدمة فــي املواقــع اإللكتروني ــات والبرمجي  ضعــف التقني

برامــج جمــع املعلومــات والبيانــات.
عدم حتديث البيانات واملعلومات والنشرات على هذه املواقع اإللكترونية.	 
عــدم مالءمــة نوافــذ هــذه الهيئــات لألطفــال، األمــر الــذي حــد مــن مشــاركتهم فــي التفاعــل 	 

مــع هــذه املراصــد وتغذيتهــا.
عــدم رصدهــا للرســائل اإلعالميــة واملضامــن اإلعالميــة التــي توجــه للطفــل أو الكتابــة عــن 	 

ــل وحقوقه. الطف
عدم االهتمام بوسائل اإلعالم والقائمن عليه كأطراف في التوعية ونشر حقوق الطفل.	 

 MEDIA  ومـــن هنــا فــإن هنــاك حاجة إلى قيــام مرصد إعالمــي حلقوق الطــــــفل العربــي



215
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

ــة وحتليلهــا فــي وســائل  WATCH FOR ARAB CHILD RIGHTS  لرصــد املمارســات اإلعالمي

اإلعــالم، ومراقبــة األداء اإلعالمــي وتقييــم مضامينــه مــن أجــل تقــومي الرســائل اإلعالميــة حنــو 
توفير بيئة إعالمية ذات مضامن إيجابية بالنسبة إلى الطفل وحقوقه. 

المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي:
وانطالقــا ممــا ســبق، ســعى املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بدعــم مــن برنامــج اخلليج 
ــى إنشــاء مرصــد إعالمــي  ــة إل ــدول العربي ــد” وبالتعــاون مــع جامعــة ال ــة “أجفن العربــي للتنمي
حلقــوق الطفــل العربــي، ليكــون آليــة تعنــى برصــد ومتابعــة ومراقبــة اإلعــالم العربــي فيمــا يخص 
حقــوق الطفــل وحتــري املهنيــة بهــدف املزيــد مــن التواصــل والفعاليــة للمنتــج اإلعالمــي العربــي، 
والتزامــه بالبعــد احلقوقــي، ولترشــيد مســار البعــض منــه. وميكــن للمرصــد أن يكــون أداة معينــة 

فــي إعــداد الدراســات واألبحــاث والتقاريــر، أو وضــع السياســات واخلطــط.
وتقــوم مرجعيتــه علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل – التــي صادقــت عليهــا جميــع الــدول العربية 
فيمــا عــدا الصومــال - وباعتبــار أن تلــك احلقــوق متكاملــة ومتســقة، وأن موادهــا متثــل مؤشــرات 
عمليــة للقيــاس فــي عمليــة الرصــد، إضافــة إلــى كل املواثيــق واالتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة ذات 

العالقة. 

ويهــدف املرصــد إلــى اإلرتقــاء 
جتــاه  العربــي  اإلعالمــي  بــاألداء 
وحمايــة  وتنميــة  تنشــئة  قضايــا 
حقــوق الطفــل بالتعــاون والتنســيق 
مــع وســائل اإلعــالم وغيرهــا مــن 
مــن  وذلــك  التنمويــة،  املؤسســات 
ــل املــواد  خــالل رصــد ومتابعــة وحتلي
الطفــل  املتعلقــة بحقــوق  اإلعالميــة 
وقضايــا التنشــئة، وتأهيــل اإلعالميــن 
ــى  والعاملــن فــي مجــاالت الرصــد عل

احتــرام حقــوق األطفــال.
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مكونات مشروع المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل: 

ويتمثل تنفيذ مشروع المرصد من عدة مكوناتآاساسية وفق الشكل أدناه:  

  

المكون األول: دراسة اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية:
ــدول  ــة ال ــع جامع ــراكة م ــاون والش ــة بالتع ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــرى املجل  أج
ــن  ــم م ــرة( وبدع ــة األس ــي لصح ــروع العرب ــة/ واملش ــرة والطفول ــرأة واألس ــة )إدارة امل العربي
برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة “أجفنــد”، دراســة عــن اإلعــالم وقضايــا حقــوق الطفــل العربــي، 
ــاول  ــم تن ــة تناولــت ثــالث دراســات، اســتهدفت األولــى تقيي وتعــد هــذه الدراســة دراســة مركب
اإلعــالم العربــى لقضايــا حقــوق الطفــل مــن خــالل حتليــل محتــوى 12 صحيفــة و12 قنــاة فضائية 
حكوميــة وخاصــة، فيمــا اســتهدفت الدراســة الثانيــة اســتطالع آراء عينــة مــن األطفــال حنــو أمناط 
تعرضهــم لوســائل اإلعــالم وتقييمهــم ملعاجلــة قضاياهــم بهــا مــن خــالل دراســة ميدانيــة لعينــة 
مــن األطفــال قوامهــا 1260 طفــاًل، وتوخــت الدراســة الثالثــة تقييــم البيئــة املهنيــة التــى يعمــل فى 
إطارهــا القائــم باالتصــال فــى مجــال إعــالم الطفــل مــن خــالل دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن 

القائمــن باالتصــال فــى مجــال إعــالم الطفــل قوامهــا 152 إعالميــا. 
شــملت الدراســة – التــي قــام بهــا فريــق مــن الباحثــن بإشــراف األســتاذ الدكتــور عــادل 
ــر –  ــس – اجلزائ ــى ) تون ــة ه ــت دول عربي ــرة - س ــة القاه ــالم بجامع ــتاذ اإلع ــار أس ــد الغف عب
ــية  ــا السياس ــي ظروفه ــت ف ــي تباين ــدول الت ــك ال ــر(؛ تل ــان – مص ــراق – لبن ــعودية – الع الس
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، مرتكــزة علــى رؤيــة وفلســفة تعتمــدان علــى تفعيــل حقــوق الطفــل 

ــة املســتنيرة. ــة واملواطن ــق التنمي ــي وحتقي ــي التكامل ــج احلقوق ــاع النه ــي مــن خــالل اتب العرب
هــذه الدراســة ســتمثل حجــر زاويــة فــي عمــل مســتقبلي مــن أجــل بنــاء سياســات إعالمية 

عربيــة حتتــرم وتفعــل قضايــا حقــوق الطفــل، خاصــة بعــد أن أظهــرت هــذه الدراســة مايلي: 
ضعفا عاما في املساحة اإلعالمية املتاحة لقضايا حقوق الطفل العربي.	 
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احلاجــة املاســة إلــى إشــراك األطفــال مشــاركة حقيقيــة فــي تقــدمي ومناقشــة حقوقهــم 	 
إعالميا.

وجــود تهميــش عــام وغيــاب ألجنــدة أو سياســة إعالميــة لقضايــا حقــوق الطفــل مــن 	 
قبــل القائمــن باالتصــال فــي هــذا املجــال.

ــي 	  ــن ف ــي لإلعالمي ــم األداء املهن ــلوك حتك ــة س ــرف أو مدون ــاق ش ــى ميث ــة إل احلاج
ــال. ــوق األطف ــال حق مج

المكون الثاني: المبادىء المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل: 
يتمثــل املكــون الثانــي فــي مشــروع املرصــد اإلعالمــي فــي إعــداد دليــل باملعاييــر املهنية 
ــة  ــداد قائم ــك إع ــل، وكذل ــوق الطف ــا حق ــم لقضاي ــي تناوله ــون ف ــا اإلعالمي ــد به ــى يسترش لك
باملؤشــرات التــي ميكــن توظيفهــا لقيــاس درجــة التــزام وســائل اإلعــالم العربيــة بهــذه املعاييــر 

املهنيــة.
ويحتــوي الدليــل علــى املبــادئ املهنيــة ملعاجلــة اإلعــالم لقضايــا حقــوق األطفــال علــى 
ــال،  ــا األطف ــة لقضاي ــة اإلخباري ــى، والتغطي ــوى اإلعالم ــى احملت ــال ف ــاركة األطف ــتوى مش مس
والتعامــل اإلعالمــى مــع اإلعالنــات التــى تســتهدف األطفــال، والتعامــل اإلعالمــى مــع قضايــا 
األطفــال باإلعــالم اجلديــد، والتعامــل اإلعالمــى مــع األطفــال ذوى اإلعاقــة، وتعامــل اإلعــالم مــع 
األطفــال املوهوبــن. كمــا يعــرض مؤشــرات رصــد انتهــاكات اإلعالميــن للمبــادئ املهنيــة حلقوق 
الطفــل، وعــددًا مــن النمــاذج التطبيقيــة النتهــاكات اإلعــالم العربــي حلقــوق األطفــال فــى بعــض 
ــل يعــد  ــوق الطف ــة حلق ــى أن موضــوع االنتهــاكات اإلعالمي ــد عل ــم التأكي ــة كــى يت ــدول العربي ال
ظاهــرة عامــة فــي كل الــدول العربيــة، وأن أهــم أســبابها – ليــس القصــد باإلســاءة – لكنــه اجلهــل 
بالقواعــد التــي ترشــد اإلعــالم لصــاحل حقــوق الطفــل، وتكــون مرشــدًا لإلعالميــن حــول كيفيــة 

التعامــل مــع مثــل هــذه النوعيــة مــن القضايــا فــى وســائل اإلعــالم مســتقباًل.
ــات  ــن املؤسس ــي متك ــداده - ف ــن إع ــاء م ــاري االنته ــل – اجل ــذا الدلي ــى ه ــول عل ويع
ــة الداعمــة حلقــوق الطفــل العربــي  ــة مــن وضــع اخلطــط والسياســات اإلعالمي ــة العربي اإلعالمي
وترشــيد أدائهــا للســيطرة علــى التجــاوزات املهنيــة التــي تعتــرى أداءهــا فــي تنــاول شــئون الطفل 

العربــي.
وسيقدم الدليل في ثالثة مخرجات أساسية هى: 

ــي ( 1 ــي واملعرف ــر العلم ــل الظهي ــي؛ ليمث ــري واملرجع ــار الفك ــادئ لإلط ــل املب دلي
ــل. للعم

“وثيقــة املبــادئ املهنيــة ملعاجلــة قضايــا حقــوق األطفــال” التــي ســتعرض علــى ( 2
جامعــة الــدول العربيــة.

دليل املبادئ بشكل محدد ويوجه لإلعالمين.( 3
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المكون الثالث: تشغيل المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل:  
وتتمثــل املرحلــة الثالثــة -القادمــة- فــى تشــغيل املرصــد اإلعالمــي في ضــوء توافــر دليل 
املبــادئ املهنيــة التــى ترشــد أداء وســائل اإلعــالم فــى التعامــل مــع قضايــا حقــوق األطفــال، 
ــزام وســائل اإلعــالم بالدليــل فــى مجــال املمارســة  وكذلــك توافــر مؤشــرات قيــاس درجــة الت

املهنيــة اليوميــة بشــأن هــذه القضايــا.
ومــن املقتــرح أن يتــم العمــل علــى البــدء فــي عمليــة الرصــد باملجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة مــن خــالل: 
1 -      إنشــاء وحــدة  متخصصــة فــى الرصــد اإلعالمــى، مــزودة باألجهــزة الفنيــة وتكنولوجيــا 
االتصــال املســتخدمة فــى تســجيل وعــرض وحتليــل املضامــن اإلعالميــة التــى ختضــع 

للرصــد والتحليــل.
2 -    وضع برنامج تدريبى تفصيلى للباحثن املشاركن فى وحدة الرصد اإلعالمى.

3 -     حتديــد عينــة مــن املضامــن اإلعالميــة الصحفيــة والتيفزيونيــة واإللكترونيــة بشــكل دورى 
للعمــل باملرصــد اإلعالمى.

4 -     وضــع آليــة لدوريــة صــدور التقاريــر الدوريــة العامــة والنوعيــة التــى تصــدر عــن وحــدة 
الرصــد اإلعالمــى ونشــرها واالســتفادة منهــا، وعقــد ورش العمــل مــع قيــادات اإلعــالم 

علــى املســتوى العربــى لعــرض نتائــج تقاريــر الرصــد اإلعالمــى.
5 -    وضــع آليــة لقيــاس درجــة التقــدم فــى أداء وســائل اإلعــالم العربيــة فــى درجــة التزامهــا 

باملبــادئ املهنيــة. 



219
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

تجــــارب وعــروض نـدوات
ومؤتمرات وكتب ورسائل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ثقافة الطفل بني اجلهود العربية والغربية
الحنــاوي محمــد  د. 

- فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية العالقات الشخصية 
    املتبادلة لدى عينة من التالميذ ذوي العقلية البسيطة

د. محمــد إبراهيــم عيد

- استخدام أنشطة اللعب في تنمية مهارات التواصل اللغوي
واملهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة

د. محمــد إبراهيــم عيد

- فاعلية برنامج مقترح قائم على األغاني لتنمية بعض
  السلوكيات احلياتية لدى طفل الروضة

ســعيد إينــاس  د. 

- جتربة وزارة الشئون االجتماعية )مصر( في الدمج
د. ســيدة أبــو الســعود
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ثقافة الطفل بين الجهود العربية والغربية
____________________________________________

أ. محمد الحناوي )1(

تشــغل قضايــا الطفــل وثقافتــه حيــزًا كبيــرًا مــن اهتمــام الــدول ومجتمعاتهــا ، ويظهــر ذلــك جليــا 
فيمــا ينشــر ويصــدر، وكــذا الفعاليــات واألحــداث كافــة التــى تعنــى بهــذا الشــأن علــى مــدار العام 
. وفــى هــذا التقريــر ، حنــاول أن نرصــد اجلهــود التــى تعنــى بثقافــة الطفــل علــى مســتوى املنطقــة 
ــني عامــي 2013 و 2014 . وســنلقى  ــرة ماب ــك خــالل الفت ــة، وذل ــدول الغربي ــة وبعــض ال العربي

الضــوء علــى ذلــك مــن خــالل خمســة محــاور هــي :
محور التحقيقات الصحفية.  .1  
محور األنشطة والفعاليات.  .2  
محور الدراسات واألبحاث.  .3  
محور الكتب واإلصدارات.  .4  

محور املؤمترات.  .5  

أوالً : محور التحقيقات الصحفية 
مرســوم بإنشــاء امللتقــى العربــي لناشــري كتــب األطفــال : أصــدر حاكــم الشــارقة مرســوما   - 1
ــب  ــي لناشــري كت ــى العرب ــارة الشــارقة يســمى »امللتق ــي إم ــى ف ــى إنشــاء ملتق ــص عل ين
األطفــال«، يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة الكاملــة ملباشــرة التصرفــات القانونيــة 
ــى لشــئون األســرة. وبحســب مــواد  ــس األعل ــة املجل ــه، حتــت مظل ــق أهداف الالزمــة لتحقي
املرســوم: يهــدف امللتقــى إلــى العمــل علــى رفــع مســتوى مهنــة النشــر فــي كتــب األطفــال، 
ودعــم رســالة ناشــري كتــب األطفــال، وتوســيع مجــاالت التعــاون والعمــل املشــترك بــني 
ــي  ــل العرب ــاب الطف ــة كت ــاء بصناع ــل، واالرتق ــاب الطف ــة كت ــي صناع ــني ف ــرب العامل الع
مــن حيــث الشــكل واملضمــون. وحــدد املرســوم جملــة مــن االختصاصــات والصالحيــات 
للملتقــى تلخصــت فــي: رســم السياســة العامــة للملتقــى، ومتثيــل الناشــرين فــي املؤمتــرات 
ــة،  ــات املعني ــات مــع اجله ــد االتفاقي ــة، وعق ــة باملهن ــة املتعلق ــة والدولي ــات العربي والفعالي
ــة  ــارض العربي ــي املع ــاركة ف ــى، واملش ــراض امللتق ــدم أغ ــي خت ــات الت ــدار املطبوع وإص
ــا،  ــة لألعضــاء فيه ــرص متكافئ ــد احلاجــة، وإتاحــة ف ــا عن ــة املتخصصــة وإقامته والدولي

1 - منسق البرامج التنفيذية للجمعية املصرية لتقدم األشخاص ذوي اإلعاقة.
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وتنظيــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل ألعضــاء امللتقــى لرفــع مســتوى املهنــة. )دولــة 
ــة املتحــدة(. اإلمــارات العربي

َنــُه الدكتــور إبراهيــم  2 -  ألغــى غيــاب املؤسســاتية شــخصية الطفــل العربــي ، علــى حنــو مــا َبيَّ
أبــو طالــب، أســتاذ األدب والنقــد احلديــث وكاتــب األطفــال، أنــه مــن األهميــة مبــكان أن يكون 
أديــب األطفــال علــى قــدر مــن املســئولية التربويــة واإلبداعيــة واملوهبــة، وعلــى قــدر كاٍف 
مــن اإلدراك للخصوصيــة التــي ختاطــب الطفولــة بروحهــا وقدرتهــا علــى اخليــال التوليــدي 
الــذي يتناســب مــع خيــال الطفــل. وذكــر أن هنــاك عامــاًل مينــع الكتابــة للطفــل وهــو غيــاب 
املؤسســات الكبــرى التــي تهتــم بكاتــب أدب الطفــل أواًل، وتســتثمر جهــده وقدرتــه، ثــم تعنــى 
ــة  ــة واحملبب ــة الرمزي ــة( والشــخصية العربي ــاب والصــورة )املتحركــة والثابت بصناعــة الكت
واملنتزعــة مــن عاملنــا العربــي بــكل خصوصيتــه وبيئتــه وقيمــه، مبعنــى اختــراع شــخصية 
أو عــدة شــخصيات كرتونيــة وأيقونــة لألطفــال العــرب متثلهــم وتكــون قريبــة مــن أنفســهم 
وبيئتهــم، باإلضافــة إلــى عــدم تشــجيع كاتب األطفــال وتســليط الضوء علــى إبداعاتــه وتبني 
مشــروعاته، وأكــد علــى أن نشــر أدب الطفــل يحتــاج إلــى إمكانــات خاصــة تفــوق قــدرة كاتب 
أدب الطفــل، والســبب يعــود إلــى طبيعــة الفــن اإلبداعــي ذاتــه؛ حيــث يحتــاج إلــى مؤسســة 
ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة حتمــل الرســالة وتــدرك أهميــة هــذه الصناعــة. )جمهوريــة 

مصــر العربيــة(.
ــة مصــر  ــت مكتب ــد أعلن ــور. وق ــال وذوي االحتياجــات اخلاصــة بدمنه ــة لألطف ــة ثقافي حمل  - 3
ــال وذوي االحتياجــات  ــة لألطف ــة ثقافي العامــة بَدَمنهــور عــن اســتعدادها إلطــالق أول حمل
ــل(.  ــتقبل أفض ــر.. ملس ــرأ.. فك ــوان: )اق ــة بعن ــات املصري ــتوى املكتب ــى مس ــة، عل اخلاص
ــكيل  ــي تش ــي ف ــوم أساس ــراءة كمق ــة الق ــى أهمي ــد عل ــى التأكي ــة إل ــذه احلمل ــدف ه وته
الشــخصية لــدى الطفــل، وكل مــا يرتبــط بهــا مــن إبــداع أدبــي، مــع توفيــر بيئــة تفاعليــة 
للتحفيــز علــى القــراءة واالســتمتاع بصحبــة الكتــاب واســتخراج الطاقــات اإلبداعيــة وتنميــة 
مهــارات الكتابــة. وأشــار أحمــد الهواشــي، مديــر مكتبــة دمنهــور، إلــى أن أنشــطة احلملــة 
ذات طابــع جديــد، وهــي موجهــة إلــى الفئــات العمريــة كافــة، مثــل: ســفراء املعرفــة، فــي 
ضيافــة جــدي، الطفــل الناقــد، فــي جعبتــي حكايــة. باإلضافــة إلــى عــدد مــن ورش العمــل 
لتأليــف القصــة املصــورة لألطفــال، والتدريــب علــى القــراءة الســريعة والقــراءة الصحفيــة، 
كمــا اهتمــت احلملــة بــذوي اإلعاقــة البصريــة حيــث تقــدم لهــم نشــاطا بعنــوان: ســأقرأ لــك. 

ــة(. )جمهوريــة مصــر العربي
بريــد املغــرب يصــدر طابعــني بريديــني حــول الطفولة، مبناســبة الذكــرى العشــرين ملصادقة   - 4
ــني  ــن الطابع ــرب أن هذي ــد املغ ــان لبري ــح بي ــل. وأوض ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــرب عل املغ
البريديــني يجســدان عملــني مــن األعمــال الفنيــة للفنــان محمــد شــبعة املخصصــة الطفولــة. 
ــة  ــع البريدي ــَة الطواب - مجموع ــمَّ ــن َث ــان – م ــني يغني ــن الطابع ــدر أن هذي ــاف املص وأض
ــه : إن إصــدار  ــع بقول ــذ اســتقالل املغــرب. وتاب ــوق اإلنســان ُم ــة وحق املخصصــة للطفول
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هذيــن الطابعــني يعكــس اإلرادة احلازمــة ملجموعــة بريــد املغــرب في دعــم املبــادرات الرامية 
إلــى حمايــة الطفولــة. )اململكــة املغربيــة(.

مــن نشــاطات الطفولــة فــي وزارة الثقافــة األردنيــة للعــام 2014: تنفــذ مديريــة ثقافــة الطفــل،   - 5
التابعــة لــوزارة الثقافــة األردنيــة، عــدة مشــروعات فــي محافظــة الطفيلــة؛ لتفعيــل احلــراك 
الثقافــي واكتشــاف مواهــب األطفــال ورعايتهــا. وتشــمل املشــروعات التــي ســيتم تنفيذهــا 
ــة،  ــة الطفــل املتنقل ــة: مشــروع مكتب ــة للثقافــة األردني ــة التــي مت اختيارهــا مدين فــي الطفيل
الــذي ينطلــق منهــا إلــى بقيــة احملافظــات. وقــال مديــر ثقافــة الطفــل: إن املشــروعات تشــمل 
كذلــك إقامــة مخيــم املبدعــني الصغــار، الــذي يتضمــن عقــد ورش تعليميــة وتثقيفيــة وفنيــة 
ــة  ــروع مكتب ــي مش ــة ف ــتمر املديري ــا تس ــة.. كم ــع األثري ــم املواق ــة ملعظ ــارات ميداني وزي
ــال فــي احملافظــات  ــق عــام 2007 بهــدف الوصــول إلــى األطف ــة، الــذي انطل ــل املتنقل الطف
والقــرى واألريــاف والبــوادي؛ حتقيًقــا ملبــدأ العدالــة فــي توزيــع املكتســبات الثقافيــة، ومتكني 
األطفــال فــي الريــف واملناطــق النائيــة مــن االســتفادة مــن أنشــطة املكتبــة عــن طريــق زيارة 

املــدارس. )اململكــة األردنيــة الهاشــمية(.
»الفكــر العربــي« تصنــف كتــب أدب األطفــال: اســتكملت مؤسســة الفكــر العربــي، فــي مقــر   - 6
الــوزارة مبســقط - مــن خــالل مشــروع اإلســهام فــي تطويــر تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا 
ــة وشــركة  ــوم والتقني ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة املل ــذه بدعــم مــن مدين ــذي تنف »عربــي 21« ال
أرامكــو - اســتكملت خطَطهــا لنشــر ثقافــة املطالعــة لــدى األطفــال العــرب، بنــاًء علــى كتــب 
أدب األطفــال املصنفــة. وقــد شــاركت فــي الورشــة مجموعــة مــن املختصــني بتعليــم اللغــة 
العربيــة مــن مختلــف اجلهــات بالــوزارة، وعــدد مــن مشــرفي اللغــة العربيــة. يذكــر أن وزارة 
التربيــة والتعليــم باشــرت منــذ فتــرة تصنيــف كتــب أدب الطفــل؛ َوفقــا ملعاييــر »عربــي 21«؛ 

بهــدف بنــاء املكتبــات املدرســية. )ســلطنة عمــان(.
ــذي اشــتهر  ــح يــا مسســم« ال ــل: عــود برنامــج »افت ــح يــا مسســم« يعــود العــام املقب »افت  - 7
فــي مثانينيــات القــرن املاضــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى الشاشــة الفضيــة 
ــت  ــد اجتمع ــى 6 ســنوات، وق ــال مــن 4 إل ــة لألطف ــة العمري ــل. ويســتهدف الفئ ــام املقب الع
ــة  ــات احلكومي ــن الهيئ ــدد م ــني لع ــة مــن عشــرة ممثل ــم، املؤلف ــة االستشــارية للتعلي اللجن
واملؤسســات التعليميــة مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ضمــن االســتعدادات النهائيــة 
ــروع  ــور املش ــة تط ــي ومناقش ــص اإلبداع ــة امللخ ــاج، ملراجع ــة اإلنت ــي مرحل ــول ف للدخ
واحملتــوى التعليمــي، وصــوغ التوصيــات واإلرشــادات اخلاصــة باملرحلــة التاليــة. وأشــرفت 
مؤسســة »بدايــة لإلعــالم« التــي أنشــئت إلنتــاج البرنامــج فــي حلتــه اجلديــدة، علــى تنظيــم 
اجتمــاع اللجنــة االستشــارية. وتهــدف »بدايــة لإلعــالم« مــن خــالل هــذا اجلهــد إلــى تطويــر 
فريــق عمــل يســتوعب مقــدرات جنــاح مسلســل سيســمي ســتريت )Sesame Street(، وذلــك 
عبــر تدريبهــم علــى أفضــل ممارســات اإلنتــاج حتــى يتمكنــوا مــن إنتــاج النســخة العربيــة 
ــوى تعليمــي يخاطــب  ــر محت ــة« فــي تطوي ــا، فضــاًل عــن دور »بداي ــاءة ذاته باجلــودة والكف
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ــس التعــاون اخلليجــي(. ــل العربــي واخلليجــي. )دول مجل الطف
ترجمــة كتــب األطفــال فــي أقصــى الشــرق؛ حيــث دولــة اليابــان التــي تتميــز باالهتمــام البالغ   - 8
مبواطنيهــا ُمــذ الطفولــة، وتقــوم بتجربــة عظيمــة ال تنــم إال عــن اهتمــام بإعــداد أجيــال علــى 
أعلــى مســتوى مــن الثقافــة والتقــدم، ولذلــك تســتحق الدراســة واإلفــادة منهــا. وتتلخــص 
هــذه التجربــة فــي القيــام بترجمــة كتــب األطفــال اجليــدة علــى مســتوى العالــم مــن أي لغــة 
إلــى اللغــة اليابانيــة، ويبلــغ متوســط مــا يتــم ترجمتــه ســنويا أكثــر مــن 200 عنــوان، وفــي 
كل عــام يســافر مــن اليابــان فريــق إلــى معــرض ميــوخن الدولــي للكتــاب بأملانيــا؛ حيــث يقوم 
ــع  هــذا الفريــق بدراســة ومتشــيط كل مــا فــي املعــرض مــن كتــب لألطفــال صــادرة بجمي
ــى أرض  ــل عل ــتفيد كل طف ــي يس ــه ك ــا لترجمت ــب منه ــة املناس ــود لدراس ــم يع ــات، ث اللغ
اليابــان، ويصبــح ملمــا بــكل مــا يتــزود بــه أطفــال العالــم مــن معلومــات وخبــرات. )اليابــان(.
9 -  خمســة آالف طفــل يبنــون تصورهــم لليابــان فــي املســتقبل: اشــترك 5000 طفــل مــن جميع 
األعمــار فــي مشــروع أطلــق عليــه: ابــن اليابــان - Build Up Japan. ويهــدف املشــروع إلــى 
بنــاء الشــكل املســتقبلي لليابــان بنــاًء علــى أســاس تصــور أطفالــه، باســتخدام  1.8مليــون 
حجــر ليغــو؛ وذلــك نظــرًا إلــى مــرور اليابــان بكارثــة مدمــرة فــي العــام املاضــي. والهــدف 
مــن املشــروع ليــس بنــاء خارطــة مشــابهة لليابــان ومبانيهــا، بــل بنــاء مــا يتخيلــه األطفــال 

لبالدهــم، بوصفهــم صنــاع املســتقبل. )اليابــان(.
حلمايــة الطفولــة.. حتجــب بريطانيــا املواقــع اإلباحيــة فــي خطــوة هدفهــا احلفــاظ علــى   10-  
بــراءة الطفولــة وتأمــني احلمايــة لهــا وســالمة كيــان األســر فــي بريطانيــا. وقــد أعلــن رئيــس 
الــوزراء البريطانــي أن شــركات تزويــد خدمــات اإلنترنــت فــي البالد ســتحجب تصفــح املواقع 
اإلباحيــة بشــكل آلــي عــن معظــم األســر البريطانيــة، إال إذا اختــارت هــذه األســر تصفحهــا. 
وقــال: إن الدخــول إلــى املواقــع اإلباحيــة التــي تصــور حــاالت االغتصــاب ســيصبح غيــر 
ــز كمــا هــو الشــأن فــي إســكتلندا، محــذرًا مــن أن الدخــول إلــى  ــرا وويل قانونــي فــي إجنلت
املواقــع اإلباحيــة علــى اإلنترنــت )يقضــي علــى الطفولة(. ودعــا رئيــس الــوزراء البريطاني إلى 
وضــع بعــض مفــردات البحــث املثيــرة فــي اإلنترنــت علــى القائمــة الســوداء. وأضاف: ســيتم 
بشــكل آلــي تركيــب أجهــزة غربلــة ســهلة االســتخدام للمشــتركني اجلــدد فــي اإلنترنــت بحلول 
نهايــة العــام، ولــو أنهــم قــد يختــارون إغالقهــا وعــدم تفعيلهــا، داعيــا أيضــا إلــى ضــرورة 
وجــود صفحــات حتذيريــة مــزودة بأرقــام هاتفيــة إذا حــاول النــاس البحــث عــن مــواد غيــر 
قانونيــة. ومؤكــدًا: ال أريــد أن ألقــي هــذا اخلطــاب ألكــون واعظــا أخالقيــا أو أثيــر املخــاوف، 
ولكــن أشــعر وبعمــق، بصفتــي سياســيا وأبــا بــأن الوقــت قــد حــان الختــاذ إجــراءات معينــة؛ 

ألن األمــر يتعلــق بــكل بســاطة بكيفيــة حمايــة أطفالنــا وبراءتهــم. )بريطانيــا(
11-  15 مليــون طفــل فــي العالــم يعملــون خدمــا فــي املنــازل : يعمــل أكثــر مــن 15 مليــون طفــل 
فــي العالــم، تتــراوح أعمارهــم بــني 5 أعــوام و17 عامــا خدمــا فــي املنــازل وهــم معرضــون 
ــن مكتــب العمــل الدولــي فــي  ــى مــا أعل للعنــف اجلســدي واملعنــوي وأحيانــا اجلنســي، عل
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جنيــف. وقالــت كونســتانس تومــاس، مديــرة برنامــج مكتــب العمــل الدولــي للقضــاء علــى 
ــى  ــون ويعتمــدون عل ــدون عــن عائالتهــم ومنعزل ــال بعي ــال: »إن هــؤالء األطف ــة األطف عمال
الغيــر إلــى درجــة كبيــرة«، وأضافــت: »يعملــون لســاعات طويلــة وال يتمتعــون بــأي حريــة 
ــون  ــال يقوم ــؤالء األطف ــت أن ه ــريا«. وأوضح ــم س ــون عمله ــا يك ــا م ــخصية، وغالب ش
ــا  ــا م ــة، وغالب ــوء تغذي ــون س ــم يعان ــي وه ــيل والك ــخ والغس ــة والطب ــال املنزلي باألعم
يتعرضــون لإلهانــة. وميثــل األطفــال الــذي يعملــون خدمــا فــي املنــازل ويبلــغ عددهــم 15,5 
ــني  ــاب ب ــني ش ــني، أي 305 مالي ــال العامل ــوع األطف ــن مجم ــة م ــي املئ ــل، 5 ف ــون طف ملي
ــل  ــون طف ــات، و 7.4ملي ــة منهــم فتي اخلامســة والســابعة عشــرة مــن العمــر. و73 فــي املئ
منهــم يعملــون خدمــا فــي املنــازل بــني ســن اخلامســة والرابعــة عشــرة. وأكدت كونســتانس 
تومــاس أن: »عمــل األطفــال فــي املنــازل موجــود فــي كل أحنــاء العالــم«، مشــيرة إلــى أنــه 
منتشــر فــي بعــض البلــدان اإلفريقيــة مثــل بوركينــا فاســو وســاحل العــاج وغانــا ومالــي. 
وجــاء فــي تقريــر نشــره مكتــب العمــل الدولــي أن بعــض العائــالت الريفيــة فــي باكســتان 
والنيبــال تضطــر إلــى إرســال أوالدهــا للعمــل خدمــا فــي املنــازل؛ كــي تتمكــن مــن تســديد 
ديونهــا. وفــي هايتــي، يتــم اســتغالل مئــات آالف األطفــال فــي أعمــال قســرية، وكل عــام، 
ــازل فــي الشــرق األوســط. )األمم  ــا للعمــل خادمــات من ــات مــن إثيوبي ــم نقــل آالف الفتي يت

املتحــدة(.
ــة  12 - األمم املتحــدة: إرشــادات للمســاعدة فــي معاجلــة »التهديــد املــزدوج« للبدانــة فــي مرحل
الطفولــة، ونقــص التغذيــة: أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة إرشــادات جديــدة ملســاعدة 
البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل علــى معاجلــة التهديــد املــزدوج الناشــئ عــن البدانــة 
فــي مرحلــة الطفولــة ونقــص التغذيــة، ووقــف العــبء املتزايــد لألمــراض املرتبطــة بهــا مثــل 
الســكري وأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة. وتقــول منظمــة الصحــة العامليــة في بيــان لها 
صــدر اليــوم، إن أكثــر مــن 75 فــي املائــة مــن األطفــال دون ســن اخلامســة الذيــن يعانــون 
مــن زيــادة الــوزن يعيشــون فــي البلــدان الناميــة. وتتصــدر البلــدان اإلفريقيــة القائمــة؛ حيــث 
تضاعــف العــدد تقريبــا فــي العشــرين ســنة املاضيــة. وأشــار البيــان إلــى أنــه علــى الصعيد 
العاملــي، يعانــي أكثــر مــن مائــة مليــون طفــل حتــت ســن اخلامســة مــن نقــص الــوزن، بينمــا 
ــط مــا  ــة املزمــن. ويرتب ــى نقــص التغذي ــزم، وهــو مؤشــر عل ــا مــن التق ــي 165 مليون يعان
يقــدر بنحــو 35 فــي املائــة مــن إجمالــي الوفيــات بــني األطفــال دون ســن اخلامســة بنقــص 
التغذيــة. وفــي الوقــت نفســه، يعانــي حنــو 43 مليــون طفــل دون ســن اخلامســة مــن زيــادة 
الــوزن أو الســمنة. وتفتقــر العديــد مــن البلــدان الناميــة إلــى سياســات للحــد مــن اخلطــر الذي 
يهــدد الصحــة العامــة؛ بســبب العــدد املتزايــد مــن األطفــال واملراهقــني الذيــن يعانــون مــن 
زيــادة الــوزن أو الســمنة، وفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة. وتوضــح املنظمــة أن هنــاك أدلــة 
علميــة تشــير إلــى أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة فــي الســنوات األولــى مــن 
حياتهــم هــم أكثــر عرضــة لزيــادة الــوزن في ســن املراهقــة واإلصابــة باألمــراض املزمنة في 
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مرحلــة البلــوغ. ويقــول الدكتــور فرانشيســكو برانــكا، مديــر قســم التغذيــة للصحــة والتنميــة 
فــي منظمــة الصحــة العامليــة: »تبــني لنــا علــى حنــو متزايــد أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
البدانــة يعيشــون فــي البلــدان التــي تعانــي مــن نقــص التغذيــة«. وأضــاف: »علــى الرغــم مــن 
أن احلفــاظ علــى اجلهــود الراميــة إلــى احلــد مــن نقــص التغذيــة يعــد أمــرًا حيويــا، فــإن العالــم 
يحتــاج إلــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود أيضــا لرعايــة األعــداد املتزايــدة مــن املواطنــني الذيــن 
يعانــون مــن الســمنة املفرطــة والذين يعيشــون فــي البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل«. 
وأكــد أن األمــر يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى احملتاجــني، مضيفــا »نــود أن تكــون التغطيــة 
شــاملة لهــذه التدخــالت البســيطة املنقــذة للحيــاة وغيــر املكلفــة فــي كثيــر مــن األحيــان، 
والراميــة إلــى حتســني التغذيــة فــي وقــت مبكــر مــن احليــاة«، الفتــا إلــى أهميــة الرضاعــة 
الطبيعيــة فــي األشــهر الســتة األولــى مــن عمــر الطفــل وإضافــة التغذيــة التكميليــة الحقــا، 
والتــي ميكــن توفيرهــا مــن أطعمــة األســرة أو تصنيعهــا كغــذاء إضافــي. مؤكــدًا، »لتجنــب 
ــو  ــي واضع ــة ألن يول ــة ماس ــي حاج ــن ف ــادم، حن ــل الق ــي اجلي ــة ف ــاكل التغذي ــم مش تفاق
ــات  ــة للنســاء احلوامــل واملراهق ــة التغذوي ــام لتحســني حال ــد مــن االهتم السياســات املزي
الالتــي ســيصبحن أمهــات للجيــل القــادم«. وأشــار الدكتــور برانــكا إلــى أن األطفــال الذيــن 
يعانــون مــن البدانــة هــم أكثــر عرضــة للســمنة املفرطــة فــي ســن البلــوغ، مــع زيــادة خطــر 

اإلصابــة مبــرض الســكري وغيــره مــن األمــراض غيــر املعديــة. )األمم املتحــدة(.
13 - الصــني تتراحــع عــن سياســة »الطفــل الواحــد«: وافقــت الصــني رمسيــا الســبت علــى ختفيف 
سياســة الطفــل الواحــد التــي تطبقهــا منــذ عشــرات الســنني، خاصــة إذا كان أحــد الزوجــني 

هــو الطفــل الوحيــد فــي أســرته.
ــى هيئــة تشــريعية فــي الصــني الســبت، قــرارًا يســمح لــألزواج بإجنــاب  14 - بكــني: تبنــت أعل
ــني  ــاء الص ــة أنب ــرت وكال ــرته. وذك ــي أس ــد ف ــل الوحي ــني الطف ــد الزوج ــني إذا كان أح طفل
اجلديــدة )شــينخوا( أن الصــني وافقــت رمسيــا، الســبت، علــى ختفيــف سياســة الطفــل الواحــد 
التــي تطبقهــا منــذ عشــرات الســنني. ومــررت اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطني لنواب الشــعب 
الصينــي - بعــد التصويــت فــي جلســتها املنعقــدة مــرة كل شــهرين - القــرار اخلــاص بتعديل 
سياســة تنظيــم األســرة وحتســينها. وكان املشــرعون الصينيــون قــد تباحثــوا كثيــرًا بشــأن 
أهميــة مواصلــة تنظيــم األســرة عنــد مناقشــة مشــروع قانــون يبحــث ختفيــف القيــود علــى 
ــم أعضــاء اللجنــة الدائمــة للمؤمتــر الوطنــي لنــواب الشــعب  سياســة الطفــل الواحــد؛ حيــث نظَّ
الصينــي مجموعــات نقــاش بشــأن مشــروع قانــون يطالــب بتخفيــف القيــود علــى سياســة 
الطفــل الواحــد املســتمرة فــي البــالد علــى مــدار عقــود، والتــي ستســمح للزوجــني بإجنــاب 
ــروع  ــي، مش ــوزراء الصين ــس ال ــل مجل ــدًا، وأرس ــاًل وحي ــن طف ــد األبوي ــني إذا كان أح طفل
القانــون إلــى اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي خــالل دورتــه نصف 
الشــهرية؛ حيــث قــال تشــى وان تشــون عضــو اللجنــة الدائمــة للحــزب الشــيوعي الصينــي 
خــالل مجموعــة املناقشــة إن »ختفيــف سياســة إجنــاب طفــل واحــد التعنــي أننــا ســنترك 

تنظيــم األســرة، ولكنــه إجــراء لتنظيــم األســرة أيضــا«. )الصــني(.
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ثانيًا : محور األنشطة والفعاليات
العوملــة الســلبية وأدب الطفــل العربــي.. فــي مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل: عقــد املقهى   - 1
الثقافــي فــي مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل فــي دورتــه السادســة، ندوتــني تهمــان الطفل 
وعالقتــه بالعوملــة: النــدوة األولــى عــن كيفيــة مواجهــة مخاطــر العوملــة فــي أدب الطفــل، 
قدمهــا الدكتــور صــاحل هويــدي، والثانيــة حــول ثقافــة الطفــل بــني املطبــوع واإللكترونــي، 
قدمتهــا عائشــة العاجــل، رئيــس قســم اإلعــالم فــي دائــرة الثقافــة واإلعــالم. وقــال الدكتــور 
صــاحل هويــدي: إن اخلطــاب العربــي ينبغــي أن يكــون دقيقــا فــي ظــل العوملــة، وميكــن القــول 
ــل مســاحات  ــا وللطف ــا. وأضــاف: أتاحــت العوملــة لن إن للعوملــة وجهــني، ســلبيا وإيجابي
ومجــاالت وفضــاءات لــم تكــن واردة، وأصبــح الطفــل اليــوم مســتقاًل عنــا وبإمكانــه القيــام 
بالعديــد مــن املهــام واألعمــال، كالتعلــم الذاتــي وتعلــم لغــات أخــرى. أمــا عائشــة العاجــل، 
فتســاءلت عــن موضــوع ثقافــة الطفــل، واعتبرتهــا قليلــة ونــادرة مقارنــة بكتــب أدب الطفــل، 
الفتــة إلــى أن ثقافــة الطفــل مــا زالــت تتــرحن، فمــن هــو الطفــل؟ ومــن يكتــب للطفــل؟ ومــن 
ــط بصيغــة أو بأخــرى  ــى أن اإلجابــة ترتب ــل، وكيــف؟ مشــيرة إل الــذي يشــكل ثقافــة الطف
ــة  ــت. )دول ــي واإلنترن ــم االفتراض ــل، والعال ــط بالطف ــم احملي ــرة، والعال ــة واألس باملدرس

اإلمــارات العربيــة املتحــدة(.
النــدوة اإلقليميــة عــن الكتابــة للطفــل بتونــس جماليــات الصــورة والنــص فــي اإلصــدارات   - 2
ــة  ــا وزارة الثقاف ــي نظمته ــة الت ــدوة اإلقليمي ــته الن ــا ناقش ــرز م ــل«: كان أب ــة للطف املوجه
ــة  ــوع الكتاب ــل، موض ــن 6-4 إبري ــالد، م ــرق الب ــوب ش ــة« جن ــة »جرب ــي مدين ــية ف التونس
ــاب الطفــل فــي تونــس، ومت علــى هامشــها  للطفــل. وقــد شــارك فيهــا عــدد مــن أدبــاء وكتَّ
تكــرمي أحســن مكتبــة منزليــة، وأوفــى املطالعــني، كمــا شــهدت معرضــا إلصــدارات الكتــب 

ــاب التونســي«. )تونــس(. ــع الكت ــدة »ربي اجلدي
ورشــة عمــل عــن القصــص املوجهة لــذوي االحتياجــات اإلضافيــة: اختتمــت الهيئــة اللبنانية   - 3
ــى ذوي االحتياجــات  ــال العربــي املوجــه إل ــت أدب األطف ــب األوالد، ورشــة عمــل تناول لكت
اإلضافيــة، والســبل اآليلــة إلــى دمجهــم فــي هــذا املجــال؛ بحيــث يجــد الطفــل منهــم نفســه 
فــي قصــص األطفــال، مــن دون اإلشــارة إلــى إعاقتــه. وقــد شــارك فــي ورشــة العمــل - 
التــي أقيمــت علــى مــدى خمســة أيــام - مؤلفــو قصــص أطفــال ورســامون مــن بلــدان عربيــة 
ــر نيلســون Per Nilsson، وكريســتينا  ــان الســويديان بي ــواله الكاتب ــب فت ــا التدري عــدة. أم
ــة  ــى الكتاب ــز عل ــع التركي ــال م ــي أدب األطف ــان ف ــدن Christina Wahlden، املتخصص وال
ــاب  ــدرات كت ــة ق ــول تنمي ــة ح ــداف الورش ــورت أه ــة. ومتح ــات اإلضافي ــذوي االحتياج ل
ورســامني متخصصــني فــي أدب األطفــال إلنتــاج أعمــال كتابيــة تســتهدف األطفــال الذيــن 
يعانــون صعوبــات فــي القــراءة واالســتيعاب؛ ممــا يــؤدي إلــى غيــاب املتعــة فــي الكتــاب 
وعــدم الرغبــة فــي القــراءة، أكان ذلــك للتعلــم أم لالســتمتاع. كمــا توخــت الورشــة تبــادل 
اخلبــرات بــني املتدربــني مــن جهــة، وبينهــم وبــني املدربــني مــن جهــة ثانيــة؛ للوصــول إلــى 
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أدب أطفــال دامــج. )لبنــان(.
أنشــطة لألطفــال فــي املعــرض اجلهــوي الثانــي للكتــاب باملغــرب: فــي إطــار إســتراتيجية   4- 
ــاب،  ــة للكت ــارض اجلهوي ــم املع ــج الســنوي لتنظي ــذًا للبرنام ــة، وتنفي ــة املغربي وزارة الثقاف
ــة  ــدورة الثاني ــن، ال ــي حس ــراردة بن ــرب الش ــة الغ ــة بجه ــة للثقاف ــة اجلهوي ــم املديري تنظ
ــاع  ــراءة إمت ــاب، مــن 12 إلــى 17 ســبتمبر 2014، حتــت شــعار: الق للمعــرض اجلهــوي للكت
وإدراك وإبــداع وتنميــة، بفضــاء الســاحة اإلداريــة مبدينــة القنيطــرة. وســتقام علــى هامــش 
املعــرض اجلهــوي للكتــاب أنشــطة موازيــة تتخللهــا فقــرات ثقافيــة متنوعــة، منهــا فــي مجال 
الطفولــة: حفــل توقيــع كتــاب )اجلمالــي والتربــوي فــي مســرح الطفــل( لعبــد الهــادي الزوهري، 
مــن تنظيــم احتــاد كتــاب املغــرب- فــرع القنيطــرة باخلزانــة اجلهويــة للثقافــة )16 ســبتمبر(، 
ــة  ــم املديري ــن تنظي ــال م ــيط لألطف ــبتمبر(، تنش ــال )13 و 14 س ــرحية لألطف ــروض مس ع

اجلهويــة للثقافــة 15 ســبتمبر.  )املغــرب(.
نــادي أبنــاء القــدس يختتــم مخيــم »أعطونــا الطفولــة«: اختتــم نــادي أبنــاء القــدس املخيــم   - 5
 UNDP الصيفــي )أعطونــا الطفولــة( الــذي رعــاه البنــك اإلســالمي للتنميــة من خــالل مشــروع
الــذي نظــم علــى أرض النــادي مبشــاركة أكثــر مــن 160 طفــاًل وطفلــة من أبنــاء مدينــة القدس 
والبلــدة القدميــة. وقــد ختلــل املخيــم العديــد مــن الفعاليــات والبرامــج التعليميــة والترفيهيــة 
ــارات  ــر اإلبداعــي وامله ــل: الدرامــا والتفكي ــة مث ــا التعليمي ــى الزواي ــة إل ــال، باإلضاف لألطف
احلياتيــة والتعلــم مــن خــالل اللعــب، كمــا ختللــه العديــد مــن النشــاطات التطوعيــة واجلــوالت 

التعريفيــة بعنــوان »اعــرف قدســك«. )فلســطني(.
إبداعــات األطفــال باخلــط العربــي فــي الصومــال: فــي تظاهــرة ثقافيــة هــي األولى مــن نوعها   - 6 
بالصومــال، نظــم أحــد مراكــز تعلــم اخلــط العربــي فــي بوصاصــو معرضــا إلبداعــات اخلــط 
العربــي، حــرص القائمــون علــى فعالياتــه علــى عــرض أعمــال فنيــة تعــود إلــى خطاطــني 
عــرب مشــهورين، إلــى جانــب إبداعــات محليــة لطــالب معهــد املجــد لتحســني اخلــط العربي. 
وقــد شــارك فــي هــذا املعــرض أطفــاٌل صغــار تعلمــوا اخلــط العربــي فــي مراكــز حتســني 
اخلــط مبدينــة بوصاصــو الســاحلية بشــرق الصومــال؛ حيــث قــام األطفــال بعــرض أعمالهــم 
ــس جامعــة بوصاصــو،  ــرى رئي ــث والديوانــي وغيرهــا. وي ــة والثل بخطــوط النســخ والرقع
ــة تســهم فــي  ــل هــذه األنشــطة الثقافي ــه أعمــال املعــرض: أن مث الــذي اســتضافت جامعت
تعزيــز انتمــاء الصوماليــني إلــى الهويــة العربيــة وثقافتهــا، وأن املعــارض الثقافيــة بإمكانهــا 
إعــادة هيبــة الثقافــة العربيــة ورونقهــا وجاذبيتهــا فــي ظــل مزاحمــة لغــات أجنبيــة ممولــة من 
قبــل هيئــات ومراكــز عامليــة، داعيــا إلــى ضــرورة تكاتــف اجلهــود مــن أجــل خدمــة العربيــة 
وثقافتهــا، وتشــجيع املواهــب وصقــل مهــارات األطفــال ليصبحــوا حَملــة شــعلة لغــة الضــاد 

مبنطقــة القــرن اإلفريقــي الزاخــرة بتنــوع ثقافاتهــا وآدابهــا. )الصومــال(.
أطفــال الهنــد يســتمتعون بكــرة القــدم فــي نيودلهــي: قــام االحتــاد الهنــدي لكــرة القــدم بإقامة   - 7
املهرجــان األســبوعي الســادس للواعديــن فــي مدينــة مومبــاي؛ مــن أجــل نشــر لعبــة كــرة 
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القــدم فــي أوســاط األطفــال الصغــار. وشــارك فــي املهرجــان 96 طفــاًل تتــراوح أعمارهــم 
ــات  ــت فعالي ــى س ــان عل ــتمل املهرج ــئواًل، واش ــب 20 مس ــى جان ــنوات، إل ــني 8-6 س ب
ــا مت  ــي، كم ــات خماســي أو ثالث ــى مباري ــات ركــزت عل ــالث فعالي ــا ث متنوعــة مــن ضمنه
التركيــز علــى تطويــر القــدرات الفنيــة لألطفــال. ولــم تقتصــر الفعاليــات علــى اإلداريــني فقــط، 
بــل تضمنــت أيضــا أوليــاء األمــور الذيــن تطوعــوا إلــى جانــب أحــد الفــرق احملليــة. وتســعى 
هــذه املهرجانــات األســبوعية إلــى نشــر قاعــدة كــرة القــدم بــني فئــات جديــدة فــي املجتمــع، 

وذلــك فــي ســن مبكــرة، وتوفيــر بيئــة آمنــة لألطفــال مــن أجــل اللعــب. )الهنــد(.
مركــز تطويــر اإلعــالم يشــارك فــي ماليزيــا بالقمــة العامليــة لإلعــالم مــن أجــل األطفــال:   - 8
شــارك مركــز تطويــر اإلعــالم فــي جامعــة بيرزيــت، ممثــاًل الحتــاد إذاعــات الــدول العربيــة، 
فــي أعمــال »القمــة العامليــة الســابعة لإلعــالم مــن أجــل األطفــال«، التــي عقدهــا احتــاد آســيا 
ــرة مــن - 10  ــور خــالل الفت ــث اإلذاعــي فــي العاصمــة املاليزيــة كواالملب والباســيفيكي للب
ــاج  ــث واإلنت ــات مؤسســات الب ــة ومئ ــات الدولي ــول 2014، مبشــاركة عشــرات املنظم 8 أيل
واخلبــراء اإلعالميــني والتربويــني والشــخصيات اإلعالميــة واألكادمييــة العاملــة فــي مجــاالت 

متعلقــة باإلعــالم واألطفــال.
وقــدم املركــز عبــر ممثلــه فــي القمــة عمــاد األصفــر، منســق التقييــم والرقابــة، عرًضــا لواقــع   9- 
التغطيــة اإلعالميــة لقضايــا األطفــال خــالل العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة، 
ــاع  ــي القط ــي ف ــي واالجتماع ــع السياس ــن الواق ــة ع ــات التعريفي ــض اخللفي ــتعرًضا بع مس
ــى  ــة إل ــال، إضاف ــل باألطف ــا يتص ــة م ــدوان، وخاص ــة بالع ــات املتعلق ــض اإلحصائي وبع
ــا:  ــات منه ــى طــرح عــدة توصي ــة، وصــواًل إل ــة اإلعالمي ــى التغطي ــة عل املالحظــات املهني
ضــرورة تفعيــل املنظمــات الدوليــة املهتمــة باألطفــال لدورهــا اإلعالمــي، وأن تكــون ردود 
ــود القانــون  ــى ضــرورة مراعــاة بن ــاًدا، وتدريــب الصحافيــني عل ــر حي أفعالهــا أســرع وأكث
الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان، خــالل تغطيتهــم للحــروب والنزاعــات، واإلعــالء مــن 
شــأن املصلحــة الفضلــى للطفــل، واالهتمــام بالتثقيــف اإلعالمــي لألطفــال، ومطالبة وســائل 
اإلعــالم باالعتمــاد علــى املواصفــات املهنيــة االحترافيــة عنــد التعامــل مــع صــور الشــهداء 
والضحايــا مبــا يكفــل كرامتهــم، وعــدم إحلــاق أي أذى نفســي بعائالتهــم، وكذلــك مطالبــة 

إدارات وســائل التواصــل االجتماعــي بتشــديد قيودهــا علــى نشــر مثــل هــذه الصــور.
ــة العمــل الفلســطينية فــي القمــة بضــرورة إعــداد وســائل اإلعــالم نشــرات  10 - وأوصــت ورق
إخباريــة خاصــة باألطفــال، وعــدم االعتــداء علــى فتــرات البــث املوجهــة إليهــم خــالل تغطيــة 

احلــروب.
11 - وقــد حــازت الورقــة الفلســطينية اهتمــام إدارة القمــة وعدد كبيــر من املنظمات والشــخصيات 
املشــاركة، خاصــة أنهــا تتعلــق بحــق األطفــال فــي احليــاة واحلصول علــى املســكن والتعليم، 
فيمــا كانــت بقيــة األوراق تســتعرض مشــاكل وهمــوم أوليــاء األمــور واألطفــال فــي العالــم 
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املتقــدم، كحــق النفــاذ إلــى املعلومــات عبــر اإلنترنــت واحلــق فــي اللعــب واملشــاركة وغيرها.
ــن  ــدد م ــني ع ــال بتضم ــل األطف ــن أج ــالم م ــابعة لإلع ــة الس ــة العاملي ــدت إدارة القم ووع
التوصيــات الفلســطينية فــي اإلعــالن العاملــي اخلتامــي الــذي ســيصدر عــن القمــة. )ماليزيــا(

ثالثًا : محور الدراسات واألبحاث
ــد  ــية: تؤك ــخيصية والتنفيس ــة التش ــن الناحي ــال م ــون لألطف ــة الفن ــت أهمي ــات أثبت دراس  - 1
التشــكيلية إميــان القحطانــي أن الفــن التشــكيلي يخطــو باجتــاه معاجلــة الطفــل املعــاق؛ حيــث 
تراقــب اختياراتــه لأللــوان واللوحــات كداللــة تشــخيصية، فاختياره لأللــوان البــاردة أو احلارة 
ــوط  ــات واخلط ــات واملثلث ــر واملربع ــم الدوائ ــة كرس ــكال معين ــاره ألش ــة، واختي أو احليادي
ــخيصية  ــه التش ــه داللت ــذا ل ــابك.. كل ه ــم والتش ــة والترقي ــوط املتعارض ــة واخلط املتزن
والعالجيــة وعلــى اخلــروج مــن الســلبية إلــى الشــخصية اإليجابيــة بطــرق ترويحيــة إبداعيــة. 
وقــد قدمــت فــي برنامــج مبعهــد األمــل للبنــات فــي أبهــا للطالبات الصــم والبكــم إشــارات إلى 
باحثــني نفســيني لالهتمــام مبجــال فنــون األطفــال؛ للكشــف عمــا حتملــه مــن دالالت نفســية 
تعكــس شــخصياتهم بــكل مــا حتويــه مــن انفعــاالت وميــول ورغبــات، متكئــة علــى دراســات 
أثبتــت أهميــة الفنــون لألطفــال مــن الناحيــة التشــخيصية والتنفيســية والعالجيــة. وأوضحت: 
علــى الرغــم مــن بســاطة الفنــون وتلقائيتهــا فإنهــا منبــع خصــب يجــد فيــه الباحــث العديــد 
مــن احلقائــق والــدالالت النفســية التــي تضيــف الكثيــر إلــى فهمنــا لســيكولوجية الطفــل وكل 

مــا يعتريــه مــن رغبــات وانفعــاالت وآمــال. )اململكــة العربيــة الســعودية(.
ــة  ــفت دراس ــي: كش ــم العرب ــال بالعال ــي أدب األطف ــني ف ــة املتخصص ــد قل ــة ترص 2 -  دراس
عربيــة عــن قلــة املتخصصــني فــي أدب األطفــال بالعالــم العربــي؛ حيــث بلــغ عددهــم 166 
متخصصــا فــي أدب األطفــال مقابــل 22 مليــون طفــل عربــي! فــي املقابــل، أجــرى الدكتــور 
خالــد ممــدوح العــزي أطروحتــه العلميــة التــى وضــع فيهــا عــددًا مــن الســيناريوهات البديلــة، 
التــى تعــوض قلــة املتخصصــني فــي مجــال أدب األطفــال بالعالــم العربــي، حملــت عنــوان 
»األطفــال ودور اإلعــالم احلديــث فــي صقــل أفكارهــم«، واهتمــت الدراســة بشــكل جتريبــي 
بالبحــث فــي إحــدى الظواهــر االجتماعيــة التــى تســتهدف إحــدى الفئــات العمريــة املهمــة في 
املجتمعــات كافــة، وهــم األطفــال، حيــث قــام بإجــراء دراســته التجريبيــة، التــى شــملت عينة 
مــن األطفــال حــاول مــن خاللهــا التعــرف علــى أهــم العوامــل املؤثــرة فــي تشــكيل مهــارات 
تفكيــر األطفــال، اســتطاع مــن خاللهــا باملالحظــة العلميــة التعــرف علــى ثالثة عوامــل حيوية 
ــال مناعــة  ــي تكســب هــؤالء األطف ــال الت ــر األطف ــة تفكي ــارات وطريق ــق مه ــر فــي تعمي تؤث
قويــة ضــد ثقافــة العوملــة الشــاذة عــن قيمنــا وأفكارنــا الشــرقية احملافظــة... كمــا استشــهد 
الباحــث فــي أثنــاء دراســته بتوصيــة الدكتــورة إميــان البقاعــي بــأن الغيــاب الفعلــي لتدريــس 
أدب األطفــال كعلــم واختصــاص فــي اجلامعــات العربيــة يضعــف قدرتــه علــى التطــور، وإن 
بــدأت بعــض اجلامعــات العربيــة فــي إدراج هــذا العلــم ضمــن خريطــة مناهجهــا الدراســية 
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التــي تديــر مادتــي التربيــة احلضانيــة واألدب العربــي العــام فــي إطارهــا. )جمهوريــة مصــر 
العربيــة(.

دراســة بحثيــة حــول دور األدب فــي تنشــئة الطفــل املبــدع: أعــدت الطالبــة الســعودية فاطمــة   - 3
عبــداهلل الفليــح )ماجســتير بكليــة ريــاض األطفــال - جامعــة القاهــرة( دراســًة بحثيــة عــن دور 
ــة  ــاس أدبي ــه مــن أجن ــل، مبــا يحوي ــدع، موضحــة أن أدب الطف ــٍل مب األدب فــي تنشــئة طف
ــة قــدرة الطفــل  ــاًل مهمــا لتنمي ــر حق ذات مغــزى ثقافــي وتربــوي وترفيهــي وإنســاني، يعتب
علــى اإلبــداع واالبتــكار، ووســيطا تعليميــا فــي اجلانــب التربــوي، ووســيلًة لتنميــة القــدرات 
الذهنيــة. وأكــدت أن اإلصــدارات األدبيــة التــي تقــدم لألطفــال والناشــئة مــن أهــم العناصــر 
ــة أن  ــة. وأضافــت: مــن األهمي ــل شــخصيتهم فــي هــذه املرحل ــن ثقافتهــم وصق فــي تكوي
تكــون هنــاك كتابــات أدبيــة متنوعــة تتصــل بثقافــة الطفــل، فــي ســبيل تطويــر عالــم الطفولة 
عقليــا ومهاريــا ووجدانيــا وترفيهيــا، ولــن يأتــي هــذا إال بوســائل االتصــال املتنوعــة كاملقال 
ــي، والقصــة والشــعر واملســرح؛ كل هــذه العناصــر  ــق الصحف واخلاطــرة واحلــوار والتحقي
التــي يتشــكل منهــا املفهــوم العــام للكتابــة للطفــل تــكاد تكــون معدومــة فــي الوســط الثقافي؛ 
ألننــا ال منلــك صحافــًة طفليــة متخصصــة. وعلــى الكتــاب مراعــاة أن الكتابة لألطفال ليســت 
ــة، ثــمَّ فــن؛ فهــي رســالة ألنهــا حتــوي  كلمــاٍت وحروفــا مزخرفــة، فالكلمــة رســالة وقضي
ــر  ــادئ واملعايي ــة باملب ــا ملتزم ــة ألنه ــي قضي ــة، وه ــة وتثقفي ــة وأخالقي ــني تربوي مضام
والقيــم، والكلمــة فــن؛ ألنهــا بقدرتهــا العجيبــة قــادرة علــى إعــادة صياغــة الواقــع فــي جــوٍّ 
ــرة  ــص صغي ــكل قص ــى ش ــة عل ــة محبوك ــة طويل ــار قص ــاة للصغ ــال، فاحلي ــبع باخلي مش
تصغــر كلمــا اقتربنــا مــن نقطــة املركــز، وعندمــا يغــدو األطفــال كبــارًا ال ينســون ذلــك، بــل 
يبقــي فــي أعمــاق نفوســهم وذاكرتهــم إلــى أن يأتــي الوقــت فيعبــروا عنــه إمــا بالكلمــة وإمــا 

بالكتابــة. )جمهوريــة مصــر العربيــة(.
ــا األمم  ــة أجرته ــال : خلصــت دراســة مســحية حديث دراســة مســحية حــول ســعادة األطف  - 4
ــى الرغــم مــن أنهــم مــن بــني  ــا، عل املتحــدة، إلــى شــيوع حالــة الكآبــة بــني أطفــال أملاني
ــي  ــة ف ــب متقدم ــوا مرات ــدا احتل ــال هولن ــرز أن أطف ــم. وب ــي العال ــراًء ف ــر ث ــال األكث األطف
مســتوى الرفاهيــة والســعادة عامليــا. وحتققــت الدراســة التــي نشــرها صنــدوق األمم املتحدة 
ــة  ــي 29 دول ــال ف ــدى األطف ــذات ل ــة وصــورة ال ــة املادي ــة )اليونيســف( مــن الرفاهي للطفول
غنيــة نســبيا. وتوصــل القائمــون علــى أبحــاث الدراســة إلــى نتائــج شــاملة تفيــد بياناتهــا أن 
األطفــال اإلســبان يأتــون فــي املرتبــة الثالثــة فــي قائمــة أكثــر األطفــال شــعورًا بالســعادة، 
أمــا اليونانيــون فخامســا. لكــن املفاجــئ أن بيانــات البحــث كشــفت عــن مجــيء األطفــال 
األملــان فــي املرتبــة الثانيــة والعشــرين، علــى الرغــم مــن رغــد العيــش وحالــة الثــراء الكبيرة 

التــي يحظــون بهمــا. )أملانيــا(.
»فيســبوك« األكثــر شــعبية بــني أطفــال أملانيــا: أعلــن احتــاد زودفيســت األملانــي لألبحــاث   - 5
ــع  ــتخدام موق ــون اس ــان يفضل ــال األمل ــل، أن األطف ــمل 1200 طف ــرأي ش ــتطالع لل ــي اس ف
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فيســبوك للتواصــل االجتماعــي عبــر الشــبكة العنكبوتيــة. وجــاء أن أغلــب األطفــال فــي ســن 
ــر اســتخداما مــن  ون فيســبوك املوقــع األكث ــدُّ 13 - 6 عامــا ممــن شــملهم االســتطالع، َيْع
ــره مــن املواقــع املشــابهة. وأملــح معــدو الدراســة التــي جــرت فــي صيــف 2012 إلــى  غي
أن هــذه النتيجــة تشــير إلــى مشــكلة، حيــث ال يســمح موقــع فيســبوك لألطفــال الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن 13 عامــا بإنشــاء حســاب خــاص بهــم علــى املوقــع. )أملانيــا(
دراســة بريطانيــة: 300 ســؤال يوميــا مــن الطفــل إلــى األم: كشــفت الدراســة عــن أن األطفــال   - 6
فــي بريطانيــا يطالبــون أمهاتهــم باإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة يصــل إلــى مــا يقــرب مــن 
ــي  ــن ف ــى 23 ســؤااًل ألطفاله ــي املتوســط عل ــات يجــن ف ــا، أي أن األمه 300 ســؤال يومي
الســاعة. وذكــرت صحيفــة »ديلــي تلجــراف« البريطانيــة أن الدراســة التــي شــملت 1000 أم 
لديهــن أطفــال تتــراوح أعمارهــم مــا بــني عامــني و10 أعــوام، أظهــرت أن األمهــات هــن الفئــة 
األكثــر خضوعــا لالســتجواب فــي بريطانيــا حــول العديــد مــن األمــور. كما أشــارت الدراســة 
إلــى أن الفتيــات البالغــات مــن العمــر 4 أعــوام هــن األكثــر فضــواًل؛ إذ تصــل األســئلة التــي 
ــا، مبعــدل ســؤال واحــد كل دقيقــة و56  ــغ 390 ســؤااًل يومي يوجهنهــا إلــى عــدد مذهــل يبل

ــا(. ــة. )بريطاني ثاني

رابعًا : محور الكتب واإلصدارات
انطــالق أعمــال أكبــر موســوعة مخصصــة لألطفــال فــي الســعودية: شــهدت مكتبــة امللــك   - 1
ــة  ــي مشــروع »موســوعة اململك ــد االســتكتاب ف ــع عق ــاض توقي ــة بالري ــز العام ــد العزي عب
ــة  ــال الكتاب ــي مج ــني ف ــن املتخصص ــي م ــق علم ــع فري ــال« م ــعودية لألطف ــة الس العربي
للطفــل، إلعــداد أكبــر موســوعة لألطفــال تتضمــن 8 مجلــدات تغطــي جميــع جوانــب احليــاة 
فــي الســعودية. ويتضمــن العقــد إعــداد املــادة العلميــة للموســوعة وأعمــال التحرير والرســم 
واإلخــراج الفنــي بأعلــى مواصفــات اجلــودة فــي مجــال النشــر الورقــي والرقمــي. وأوضــح 
نائــب املشــرف العــام علــى املكتبــة، أن مشــروع املوســوعة يعــد مــن املشــروعات اجلديــدة 
التــي تهــدف مــن خاللهــا املكتبــة إلى توفيــر مصــدر معرفــي متكامل وشــامل ملكتبــات الطفل 
فــي اململكــة والــدول العربيــة، يقــدم معلومــات دقيقــة ووافيــة عــن تاريــخ اململكــة وحاضرها 
ومراحــل تطــور الدولــة الســعودية وعــادات وتقاليد املجتمــع الســعودي واخلصائــص الثقافية 
واجلغرافيــة جلميــع املناطــق باململكــة.. بأســلوب يتناســب مــع مرحلــة الطفولــة مــا بــني - 9 

15 ســنة. )اململكــة العربيــة الســعودية(.
كتــاب حــول تنشــئة الطفــل فــي زمــن العوملــة: يعــرض كتــاب »التنشــئة االجتماعيــة للطفــل   - 2
العربــي فــي عصــر العوملــة« ملؤلفــه الدكتــور الســيد عبدالقــادر الشــريف، لعمليــة التنشــئة 
ــى  ــة مترابطــة وبأســلوب رشــيق، محافظــا عل ــل العربــي فــي صــورة كلي ــة للطف االجتماعي
خصوصيــة كل دولــة عربيــة؛ إميانــا بــأن الطفــل العربــي جتمعــه قواســم مشــتركة مــن لغــة 
وعــادات وتقاليــد وديــن وثقافــة ومصير. ويبــدأ الكتــاب بتوضيح مفهــوم التنشــئة االجتماعية 
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ــي  ــر ف ــال واملؤث ــدور الفع ــوم بال ــي تق ــائط الت ــا للوس ــا، عارض ــا وأهدافه ــل وأهميته للطف
عمليــة التنشــئة االجتماعيــة للطفــل، وموضحــا بعــض املتطلبــات األساســية حتــى تســتوي 
ــة التنشــئة  ــا العوامــل التــي تؤثــر فــي عملي هــذه التنشــئة وتؤتــي مثارهــا املرجــوة، ومبين
االجتماعيــة للطفــل العربــي. كمــا يســتعرض املؤلــف مفهــوم العوملــة وخصائصهــا التي أدت 
إلــى ظهورهــا، ومنــه إلــى ربــط الكتــاب بــني العوملــة وعمليــة التنشــئة االجتماعيــة للطفــل، 
ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه العمليــة فــي ظــل التغيــرات العامليــة الســريعة واملتالحقــة.

)اململكــة العربية الســعودية(.
ُكتيــب »النحلــة املروريــة« لتعليــم األطفــال قواعــد املــرور: تتعــاون حملتــا »حياتــك تهمنــا«   - 3
و»ابــدأ بطفلــك« مــع إدارة مــرور اجليــزة؛ إلصــدار كتيــب لألطفــال، يحتــوي علــى معلومــات 
وألعــاب وتلويــن عــن املــرور، حتــت عنــوان »النحلــة املروريــة«. ويهــدف الكتيــب إلــى تعليــم 
أطفالنــا باكــرًا آداب املــرور وقواعــده؛ بهــدف إنشــاء جيــل يحتــرم املــرور. ومــن شــعارات 
هــذه احلملــة: الســرعة قاتلــة.. ال تغامــر بحياتــك وحيــاة اآلخريــن، تذكــر أن األطفــال الذيــن 
ــن  ــي األماك ــف ف ــالمتهم، ال تق ــى س ــاون عل ــم وتع ــظ عليه ــاؤك.. فحاف ــم أبن ــرون ه يعُب

املخصصــة لوقــوف باصــات املــدارس. ) جمهوريــة مصــر العربيــة(.
ــر  ــاب »قط ــلة كت ــن سلس ــال ع ــي أدب األطف ــون ف ــد طوس ــد أحم ــز« جدي ــدوق والكن »الصن  - 4
النــدى« بهيئــة قصــور الثقافــة: صــدر كتــاب )الصنــدوق والكنــز( للكاتــب أحمــد طوســون. 
ويضــم الكتــاب قصتــي: )الصنــدوق والكنــز، وكوكــب الفقاعــة الصغيــر(. يحلــق هــذا الكتــاب 
بالطفــل فــي عالــم اخليــال اجلميــل، ويحــرص علــى غــرس القيــم النبيلــة فــي نفــوس األطفــال 
ومفاهيــم احلــب بــني املخلوقــات ونبــذ ثقافــة الكراهيــة التــي تعمــي العيــون عــن رؤيــة احلقيقة 
وتصنــع حاجــزًا مينــع مــن االســتمتاع باحليــاة وجمالهــا، ويؤكــد أن العلــم والعمــل واالجتهاد 
ــاب هــو الســادس لألديــب أحمــد طوســون، فــي  ــاة. والكت ــي باإلنســان فــي احلي ــز يرتق كن
مجــال الكتابــة للطفــل، بعــد كتــب: حكايــة خيــر البــالد، حكايــة صاحــب الغــزالن، دجاجــات 

زينــب ، أحــالم الســيد كتــاب، أرنــوب وصاحبــاه. )جمهوريــة مصــر العربيــة(.
كتــاب قصصــي حــول األخــالق احلميــدة: صــدرت مؤخــرًا فــي القاهــرة طبعــة جديــدة مــن   - 5
املجموعــة القصصيــة لألطفــال »مجموعــة مــن األخــالق احلميــدة« للكاتبــة خالــدة بــركات، 
فــي مجلــد مــن احلجــم املتوســط، مصحوبــة بالرســوم. ويضــم الكتــاب عــددًا مــن القصــص 
التــي تعــرف األطفــال علــى أخــالق البشــر التــي ال بــد مــن التمســك بهــا. ومــن بــني عناويــن 
املجموعــة: زهــراء حتتــرم اآلخريــن، حبــل الكــذب، ســلوى تغــار مــن أختهــا، حــالوة النجاح، 
فــي ريــاض األخــالق احلميــدة، حنــن ال خنســر أحــدًا، ســر تفــوق محمــود فــي الرياضيــات. 

)جمهوريــة مصــر العربيــة(.
دليــل تقنيــات التنشــيط الثقافــي فــي املخيمــات الصيفيــة لألطفــال: صــدر ضمــن منشــورات   - 6 
املنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو( كتــاب باللغــة العربيــة بعنــوان: 
ــف األســتاذ  ــال، مــن تألي ــة لألطف ــات الصيفي ــي املخيم ــي ف ــات التنشــيط الثقاف ــل تقني دلي
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أشــرف قــادوس والدكتــور عبــد اللطيــف كــداي. ويتضمــن الدليــل خمســة فصــول تناولــت 
ــال  ــط تنشــيط األطف ــا، وضواب ــة وثقافته ــص الطفول ــل، وخصائ ــة للدلي املداخــل املفاهيمي
وآلياتــه، ووســائط تثقيــف األطفــال فــي املخيمــات الصيفيــة، ومنــاذج عمليــة مــن ورشــات 
املخيــم الصيفــي. وفــي تقــدمي الدليــل، أوضــح املديــر العــام لإليسيســكو أن العمــل فــي إعداد 
الدليــل ال ميكــن بــأي حــاٍل اعتبــاره إطــارًا محــددًا ومحصــورًا فــي مجــال ثقافــة الطفــل علــى 
النحــو الــذي قــد يصــادر أفــكار التربويــني، بــل إنــه وســيلة نضعهــا بــني أيديهــم لتحفيزهــم 
وتعزيــز قدراتهــم فــي مجــال التنشــيط الثقافــي؛ باعتبــاره مدخــاًل مــن بــني مداخــل أخــرى 
ــات  ــل إحــدى املرجعي ــل ميث ــى أن الدلي ــة. وأشــار إل ــات الصيفي ــال املخيم ــل مــع أطف للعم
التربويــة التدريبيــة، ووســيلة مــن وســائل العمــل الرامية إلــى توحيــد التوجهات والسياســات 
ــال. )املنظمــة اإلســالمية  ــة لفائــدة األطف العامــة للتنشــيط الثقافــي فــي املخيمــات الصيفي

للتربيــة والعلــوم والثقافــة( .
ــورية  ــة الس ــة العام ــورات الهيئ ــن منش ــة( م ــة قصصي ــور )مجموع ــارئ للطي ــاع ط 7 -  اجتم
للكتــاب: صــدرت مجموعــة قصصيــة لألطفــال بعنــوان: اجتمــاع طــارئ للطيــور، لألديبــة لينا 
كيالنــي، بأســلوب ســهل حرصــت مــن خاللــه علــى طــرح بعــض القضايــا التــي تســهم فــي 
التنميــة التربويــة لألطفــال. وفــي املجموعــة قيــم أخالقيــة واجتماعيــة تتصــدى مــن خاللهــا 
ــة إيجــاد ســلوك تربــوي صحيــح. فقصــة »رميــا العظيمــة«  ــة للعــادات الســيئة؛ بغي الكاتب
تعبــر عــن خطــورة الســرقة والكــذب وتعلــي مــن قيمــة الصــدق واألمانــة مــن خــالل موقــف 
الطفلــة رميــا، التــي رفضــت أن تقبــل أي شــيء مــن األطفــال الســارقني مقابــل ســكوتها عنهم 
وكشــف جرميتهــم، وتركــز الكاتبــة علــى نتائــج املواقــف الســلبية علــى املجتمــع ومســتقبل 
األطفــال، مســتخدمًة أســلوب أنســنة األشــياء وجعلهــا تشــارك فــي احلــوار الــذي صاغتــه 

الكاتبــة بأســلوبها األدبــي. )ســوريا(.
ــال بــني ســن  ــة ســورية نصــف شــهرية لألطف ــال ســوريا: مجل ــارة ورق« ألطف ــة »طي مجل  - 8
الســابعة والرابعــة عشــرة.. وفــي األول مــن آذار/مــارس املاضــي، صــدر العــدد األول منهــا، 
ويقــوم علــى جتهيزهــا طاقــم عمــل ال يزيــد علــى 7 أشــخاص باإلضافة إلــى رســامني يعملون 
بشــكل تطوعــي. تقــول رئيســة حتريــر املجلــة: إن هنــاك أهدافــا نــود إيصالهــا إلــى الطفــل.. 
ــة  ــاواة واملصداقي ــم املس ــن وقي ــاون والتضام ــالم والتع ــب والس ــادئ احل ــا زرع مب أهمه
واإلبــداع. وإن »طيــارة ورق« تعمــل علــى دعــم الطفــل الســوري ليكــون أقــوى فــي مواجهــة 
ظــروف العنــف التــي يعيــش فــي ظلهــا منــذ أكثــر مــن ســنتني، فنعلمــه كيــف يفــرغ انفعاالتــه 
ويســتفيد مــن اللعــب فــي دعــم ذاتــه وتكويــن شــخصيته املســتقلة والســليمة. وتتــم طباعــة 
عــدة آالف مــن النســخ لــكل عــدد، وبشــكل متفــاوت بــني عــدد وآخــر، مــع توزيعهــا داخــل 
وخــارج ســوريا، منهــا: مخيــم الزعتــري لالجئــني الســوريني فــي األردن، وفــي مركــز منظمــة 
»جنــدة نــاو« فــي مخيــم شــاتيال فــي لبنــان، وفــي مدينتــي مرســني وأطمــة التركيتــني حيــث 
جلــأ عــدد كبيــر مــن الســوريني، وفــي مناطــق متعــددة مــن الغوطــة الشــرقية وداريــا بريــف 
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دمشــق وفــي مناطــق مــن ريــف إدلــب. )ســوريا(.
ــت دار  ــل: حصل ــاب الطف ــارقة لكت ــزة الش ــوز بجائ ــل يف ــة براي ــمة« بلغ ــون بس ــاب »عي 9 -  كت
نهضــة مصــر للنشــر علــى جائــزة الشــارقة لكتــاب الطفــل فــي مجــال الكتابــة لألطفــال ذوي 
اإلعاقــة البصريــة، عــن كتــاب »عيــون بســمة« املطبــوع بلغــة برايــل، وتبلــغ قيمــة اجلائــزة 
20.000 درهــم، وكانــت اللجنــة املنظمــة للمســابقة حــددت شــروط املشــاركة بــأن تكــون 
موجهــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  1 - 17ســنة، وأن 
يكــون العمــل جديــدًا ومنفــردًا مبوضوعاتــه، وأن تكــون املشــاركة فــي اجلائــزة مــن خــالل 
ــرى  ــب أخ ــن كت ــة« ع ــب »املعدل ــن الكت ــدة أو م ــتحدثة واجلدي ــم املس ــات والتصامي اإلبداع
ــترط  ــي، ويش ــر األصل ــل الناش ــن قب ــا م ــص له ــوق، ومرخ ــي الس ــودة ف ــة أو موج مطبوع
كذلــك أن تكــون النمــاذج املشــاركة فــي اجلائــزة منجــزة ومهيــأة للطبــع. )دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة(.
ــة شــرف  ــي( لفاطم ــلَّ كتاب ــدور قصــة )م ــداع: ت ــراءة واإلب ــال للق ــي دعــوة األطف ــلَّ كتاب 10 - م
الديــن، حــول كتــاب اشــتكى الهجــر لطــول مكوثــه علــى رف املكتبــة مــن دون قــراءة، فتنحنح 
مــن هنــاك لعــل أحــدًا يســمعه فيطالــع مــا فيــه بــال جــدوى.. حتــى ســقط علــى األرض ممــا 
بعثــر حروفــه. وأدخــل الطفــل - بطــل القصــة - فــي مواقــف عــدة معهــا، حتــى أعــاد احلروف 
إلــى مكانهــا، وأعــاد تشــكيل كلماتهــا وعاهــد الكتــاب بعــدم تركــه مــن غيــر قــراءة، كمــا أنــه 
حــث علــى اإلعــارة بــني األصدقــاء كــي تتــم الفائــدة بشــكل أكبــر. وقــد فــاز هــذا الكتــاب 
مؤخــرًا للمــرة الثانيــة علــى التوالــي بجائــزة مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل فــي دورتــه 

اخلامسة لعام 2013. ) دولة اإلمارات العربية املتحدة(. 
11 -  كتــاب »مســرح الطفــل«: صــدر حديثــا عــن دائــرة الثقافــة واإلعــالم فــي الشــارقة كتــاب 
ــوان )مســرح الطفــل( للدكتــور هيثــم يحيــى اخلواجــة. وممــا جــاء فــي مقدمــة الكتــاب:  بعن
إن التطــور التكنولوجــي يزيــد مــن اإلصــرار علــى وجــود مســرح للطفــل يســهم فــي مواكبــة 
ــا  ــة ويعــزز قيم ــة، ويرســخ ســلوكيات إيجابي ــل العصــر للمخترعــات واحلضــارة احلديث طف
ــل  ــرح الطف ــال، مس ــرح وأدب األطف ــول: املس ــن 6 فص ــاب م ــف الكت ــا. ويتأل ــرص عليه حن
وآفــاق املســتقبل، بــني مســرح الطفــل واملســرح املدرســي، هندســة العــرض فــي مســرح 
األطفــال، عناصــر التشــويق واإلمتــاع فــي العــرض املســرحي الطفلــي، مســرح الطفــل فــي 
ــة،  ــة عميق ــى جترب ــاب عل ــي مضامــني فصــول الكت اإلمــارات بــني الواقــع والطمــوح. وتنبن
وتطــرح أفــكارًا جديــدة فــي هــذا الفــن، ويتوقــف الكاتــب عنــد جتربتــني مهمتــني فــي اإلمــارات 

وســوريا ويشــير إلــى أهميتهمــا. )دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة(.
ــون  ــة والفن ــدرت وزارة الثقاف ــال: أص ــص األطف ــفاهية لقص ــردية الش ــاب الس ــدور كت 12 - ص
والتــراث كتــاب )الســردية الشــفاهية لقصــص األطفــال(، للشــاعر القطــري محمــد إبراهيــم 
الســادة، فــي 175 صفحــة. ويضــم الكتــاب أربعــة فصــول: القصــة فــي األدب الشــعبي وأدب 
األطفــال، ألقــى فيــه الضــوء علــى جوانــب مــن األدب الشــعبي وأدب األطفــال، واســتخلص 
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مكانــة القصــة مــن ذلــك األدب الواســع وتأثيــر القصــة خاصــة فــي األطفــال. أمــا الفصــل 
ــر التــي  ــه املؤلــف عــن املعايي ــال« فتحــدث في الثانــي »الســردية الشــفاهية لقصــص األطف
يجــب أن تتوافــر فــي راوي القصــة الشــفاهية لألطفــال؛ حتــى تصــل الرســالة املطلوبــة مــن 
القصــة واضحــًة إيجابيــة مفعمــة بالقيــم التربويــة والبنــاءة.. وجــاء الفصــل الثالــث بعنــوان 
»أمثلــة وتعليــق«، وتضمــن عرضــا لبعــض النصــوص القصصيــة املتداولة فــي أدبنــا العربي 
واخلليجــي، والقصــص التــي رأى أن بهــا عبــرًا وقيمــا تربويــة ميكــن أن نســتخلصها )قطــر(.
13 - أنــا طفــل : كتــاب جديــد صــدر حديثــا للكاتبــة األردنيــة ســناء أبــو شــرار، ويقــع الكتــاب 
فــي 100 صفحــة مــن القطــع املتوســط. ويتنــاول الكتــاب معانــاة الطفــل مــن نــواٍح متعــددة، 
ــة  ــى 53 حال ــال، ويشــتمل عل ــف والقســوة واإلهم ــا الوحــدة والتشــتت األســري والعن منه
يتحــدث كل طفــل فيهــا عــن معاناتــه. وعــن الكتــاب قالــت املؤلفــة: فــي عاملنــا املعاصــر 
ــد األهــل  ــزوي أمــام شاشــته ويعتق ــم إلكترونــي متعــدد األبعــاد، ين ــل فــي عال يغــرق الطف
ــة، خصوصــا حــني  ــاة الطبيعي ــة، علمــا أنــه ينســحب مــن احلي ــاة طبيعي بأنــه ميــارس حي
متتــد فتــرة مالزمتــه للشاشــات اإللكترونيــة إلــى ســاعات متواصلــة، وقــد فــرض هــذا الواقــع 
ــى املجتمــع العربــي بــل العاملــي أيضــا ميكــن تلمســها مــن  احلديــث مشــكالت جديــدة عل

تقلــص مســاحة احلــوار، وتراجــع دور األســرة. )اململكــة األردنيــة الهاشــمية(.
14 - أول دليــل ملصنفــي أدب الطفــل العربــي: تعقــد مؤسســة الفكــر العربــي، مــن خــالل مشــروع 
ــان، وأوضحت األمــني العام  عربــي 21، املنتــدى العربــي الســنوي للتطويــر التربــوي، فــي عمَّ
املســاعد فــي املؤسســة أن مــن أهــم أهــداف املنتــدى إطــالق حملــة »بالعربــي اقــرأ« للســنة 
الثانيــة؛ لتشــجيع القــراءة باللغــة العربيــة لــدى األطفــال والناشــئة. وقالــت: إن املؤسســة 
ــي،  ــل العرب ــا ألدب الطف ــا مصنف ــي لـــ 1021 كتاب ــل عرب ــدى أول دلي ــالل املنت ــتطلق خ س
بدعــم مشــترك بــني مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة وشــركة أرامكــو؛ بهــدف بناء 
املكتبــات الصفيــة املصنفــة فــي املــدارس، متشــيا مــع التوجــه العاملــي لتشــجيع األطفــال 
علــى تعلــم القــراءة، والرغبــة فــي املطالعــة باللغــة العربيــة. وكانــت املؤسســة أعلنــت عــن 
ــة  ــة إقليمي أمســاء الفائزيــن فــي »جائــزة كتابــي ألدب الطفــل العربــي«، وهــي جائــزة عربي
تتميــز مبشــاركة األطفــال والناشــئة فــي تقييــم مــا كتــب لهــم مــن قصــص علميــة أو خياليــة 

صــدرت خــالل عامــي 2012  - 2011. )اململكــة األردنيــة الهاشــمية(.
ــم  ــر للتعلي ــي :أصــدرت مؤسســة تام ــم املجتمع ــر للتعلي ــدة ملؤسســة تام 15 - إصــدارات جدي
املجتمعــي حديثــا ثالثــة إصــدارات جديــدة فــي مجــال أدب األطفــال، أحــد هــذه اإلصــدارات 
هــو قصــة »أنــا كبــرت« للكاتبــة صفــاء عميــر. وقــد كتبــت هــذه القصــة بطريقــة متــزج بــني 
شــقاوة األطفــال واللغــة الشــعرية؛ حيــث تتنــاول مشــاعر األطفــال فــي أول يوم من الدراســة، 
وكيفيــة تفاعــل األهــل مــع هــذا املوضــوع. ويأتــي إصــدار هــذا الكتــاب جــزءًا مــن سلســلة 
ــى  جديــدة تعمــل عليهــا املؤسســة باســم »تعــاَل العــب معــي«، وتركــز هــذه السلســلة عل
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األطفــال وعالقتهــم مــع األهــل واملجتمــع بهــدف تشــجيع القــراءة فــي املجتمــع الفلســطيني 
بــني جميــع أفــراد العائلــة، وعلــى دور األهــل الرئيســي فــي بــث روح القــراءة لــدى األطفــال. 
ــز  ــي« عــام 2010، وحــازت جوائ ــب مع ــاَل الع ــد صــدر مــن هــذه السلســلة قصــة »تع وق
ــال أنفســهم.  ــرًا بــني األطف ــال، والقــت اهتمامــا ورواجــا كبي ــدة فــي مجــال أدب األطف عدي
وتأتــي أهميــة هــذه السلســلة مــن تركيزهــا علــى فئــة عمريــة ينــدر الكتابــة لهــا ال ســيما فــي 

املجتمــع الفلســطيني وهــي الفئــة مــن 7 - 4 ســنوات. )فلســطني(.
16 - »الالعبــون األطفــال« واكتشــاف جوانــب مظلمــة: شــهدت األرجنتــني طــرح كتــاب بعنــوان 
»الالعبــون األطفــال«، يســرد معانــاة العشــرات مــن أطفــال أمريــكا الالتينيــة الطامحــني ألن 
ــف  يصبحــوا جنومــا فــي كــرة القــدم، ولكــن ينتهــي بهــم املطــاف علــى حنــو مغايــر متامــا. ألَّ
هــذا العمــل الكاتــب التشــيلي خــوان بابلــو مينيســيس، وقــد طــرح للبيــع مؤخــرًا باألرجنتــني. 
ــار فــي العبــي كــرة القــدم األطفــال. كمــا يســرد  ويتنــاول الكتــاب اجلانــب املظلــم مــن االجتِّ
الضغــوط التــي يتعــرض لهــا األطفــال مــن أســرهم التــي تقبــل باحلصول علــى مقابــل مادي؛ 
تاركــًة مصيــر أبنائهــا فــي يــد مجموعــة مــن الــوكالء الذيــن ال يكترثــون ألمرهــم ويعاملونهــم 
وكأنهــم ســلعة. ولكــن الكاتــب يــرى أن أخطــر أوجــه هــذا األمــر هــو توقيــع األطفــال علــى 
ــون  ــم أي إجنــاز فــي ســن السادســة عشــرة يعامل ــة عــدم حتقيقه ــي حال ــود للَّعــب، وف عق

كاملســنني؛ ممــا قــد يتســبب فــي تدميــر مســتقبلهم. )األرجنتــني(.
ســة فــي مركــز النــور  17 - كتــاب لتعليــم اللغــة العربيــة لألطفــال فـــي أمريــكا: قامــت أخيىــرًا مدرِّ
اإلســالمي فــي ديترويــت بأمريــكا، هنــادي رشــاد، بتأليــف وإعــداد كتــاب يســاعد األطفــال 
الذيــن يعيشــون فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة علــى تعلــم اللغــة العربيــة. تقــول املؤلفــة: 
فــي العديــد مــن الــدول العربيــة يتــم تعليــم اللغــة العربيــة مــن قبــل مدرســني متمرســني فــي 
ــازل، وهــذا  ــة فــي املن هــذا املجــال مــن خــالل الفصــول الدراســية أو الــدروس اخلصوصي
ــة  ــم اللغ ــف: تعل ــات املتحــدة. وتضي ــي الوالي ــان ف ــره فــي معظــم األحي مــن الصعــب توف
العربيــة أمــر بالــغ األهميــة لتكــون قــادرًا علــى قــراءة وتــالوة القــرآن الكــرمي. يحمــل هــذا 
ــر:  ــارئ الصغي ــوان:Little Reader 3 Steps Towards Reading Quran - »الق ــاب عن الكت
ــذ عــام 2010؛  ــاب من ــة إعــداد الكت ــدأت املؤلف ــد ب ــرآن«. وق ــراءة الق ثــالث خطــوات حنــو ق
ــد مــن العائــالت، وبخاصــة لألســر ذات الدخــل  ــة للعدي ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي بهــدف توفي
احملــدود غيــر القــادرة علــى إرســال أوالدهــا لتعلــم اللغــة علــى يــد مدرســني خصوصيــني أو 
مــدارس خاصــة. وتأُمــل املؤلفــة أن يســاعد الكتــاب كل الراغبــني فــي تعلــم اللغــة العربيــة 
ــدة عــن املســاجد أو املراكــز  فــي أرجــاء الواليــات املتحــدة ، والســيما فــي املناطــق البعي
اإلســالمية والعربيــة. كمــا تطمــح إلــى نشــر إصــدارات جديــدة مــن كتــب تعلــم اللغــة العربية 

فــي املســتقبل القريــب. )أمريــكا(.
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خامسًا : محور المؤتمرات
ــي  ــس اإلمارات ــن املجل ــني: أعل ــب اليافع ــي لكت ــس الدول الشــارقة تســتضيف مؤمتــر املجل  - 1
ــني األول،  ــب اليافع ــي لكت ــس الدول ــر املجل ــم مؤمت ــتضافة وتنظي ــن اس ــني ع ــب اليافع لكت
ملنطقــة آســيا الوســطى وشــمال إفريقيــا، وهــو أحــد أكبــر املؤمتــرات الدوليــة التــي تعنــى 
بشــئون أدب وثقافــة وكتــاب الطفــل، وســيتم إقامــة املؤمتــر خــالل الفتــرة مــن 22-21 إبريل، 
بحضــور واســع ألمســاء كبيــرة مــن األدبــاء والكتــاب والناشــرين. وتبــرز أهميــة عقــد هــذا 
املؤمتــر، مــن خــالل شــعار: حنــو تقــارب أكثــر بــني الطفــل والكتــاب، فــي خضــم التحديــات 
ــراءة  ــة الق ــز ثقاف ــة، وتعزي ــي املنطق ــل ف ــاب الطف ــج كت ــة تروي ــه عملي ــي تواج ــة الت اجلم
ــي  ــة الت ــال، باإلضافــة إلــى اســتعراض التجــارب الناجحــة واملكاســب املتحقق لــدى األطف
قامــت بهــا مؤسســات وأفــراد بهــدف حتقيــق التقــارب بــني الطفــل والكتــاب، والعديــد مــن 
املوضوعــات األخــرى ذات الصلــة، فضــاًل عــن املســتجدات فــي أدب الطفــل علــى املســتوى 

ــة املتحــدة(. اإلقليمــي والدولــي. ) دولــة اإلمــارات العربي
ــي  ــون ف ــل : دعــا املجتمع ــاب الطف ــام بنشــر كت ــف االهتم ــراءة وتكثي دعــوات لتشــجيع الق  - 2
املؤمتــر الدولــي األول ملنطقــة آســيا الوســطى وشــمال إفريقيــا، املنعقــد علــى مــدار يومــني 
فــي الشــارقة، حتــت شــعار »حنــو تقــارب أكثــر بــني الطفــل والكتــاب«، دعــا القائمــني علــى 
ــار  ــي عــن األفــكار الســائدة فــي الوطــن العربــي باعتب ــل، إلــى ضــرورة التخل شــئون الطف
كتــاب الطفــل أداًة تعليميــة فقــط، والعمــل علــى حتبيــب القــراءة وتشــجيع شــراء كتــب األطفال 
مــن قبــل األســرة والفاعلــني فــي قطــاع التربيــة والثقافــة، باإلضافــة إلــى االهتمــام بكتــاب 
الطفــل مــن قبــل الناشــرين والكتــاب. وشــهد املؤمتــر مشــاركة عشــرات الشــخصيات األدبية 
والثقافيــة والباحثــني املهتمــني بــأدب الطفــل مــن حوالــي 20 دولــة وجهــوا جــلَّ مداخالتهــم 
ــة  ــارب العربي ــض التج ــراءة وبع ــجيع الق ــي، وتش ــل العرب ــاق الطف ــيع آف ــة توس ــى أهمي إل

الناجحــة فــي ترويــج القــراءة بــني األطفــال. )دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة(.
مؤمتــر إلقليــم شــرق الدلتــا بدميــاط: يســتضيف فــرع ثقافــة دميــاط مبصــر مؤمتــر شــرق   - 3 
الدلتــا األول إلبــداع الطفــل، باســم: اجلمــال فــي أدب الطفــل.. املســتقبل والتحديــات. وهــو 
ــيتطرق  ــر س ــرع: إن املؤمت ــام للف ــر الع ــال املدي ــر. وق ــاب املؤمت ــه كت ــذي يحمل ــوان ال العن
إلــى موضوعــات تتعلــق بالكتابــة القصصيــة والروائيــة والشــعرية واملســرحية للطفــل وأدب 
األطفــال املترجــم، باإلضافــة إلــى رســوم كتــب ومجــالت األطفــال وتطورهــا. ويقــام املؤمتــر 
ــني  ــني واملعني ــاء واملثقف ــن األدب ــة م ــه خنب ــارك في ــة، ويش ــن 15 - 13 يوني ــرة م ــي الفت ف

بالشــأن الثقافــي للطفــل. )جمهوريــة مصرالعربيــة(.
املؤمتــر العلمــي التاســع ألدب األطفــال.. بجامعــة حلــوان: ينظــم معمــل توثيــق بحــوث أدب   - 4
ــع ألدب  ــي التاس ــر العلم ــر، املؤمت ــي مص ــوان ف ــة حل ــة بجامع ــة املركزي ــال باملكتب األطف
األطفــال بعنــوان: »أدب األطفــال والتــراث اإلنســاني: محليــا - عربيــا - عامليــا«، وذلــك فــي 
الفتــرة مــن 20 - 19 فبرايــر. وسيشــمل املؤمتــر جلســات علميــة فــي عــدد من احملــاور، هي: 
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اجلهــود احملليــة والعربيــة املبذولــة فــي مجــال التأليــف والنقــد والنشــر ألدب األطفــال، جهود 
الهيئــات الثقافيــة املهتمــة بالطفــل فــي الربــط بــني األطفــال واإلنتــاج الفكــري اجليــد املوجــه 
إليهــم، اجلهــود العامليــة فــي مجــاالت التأليــف والنشــر والتوزيــع ألدب األطفــال بالشــكلني 

املطبــوع واإللكترونــي. )جمهوريــة مصــر العربيــة(.
»مؤمتــر الطفولــة فــي عالــم متغيــر«: افتتــح وزير التربيــة والتعليــم البحرينــي »مؤمتــر الطفولة   - 5 
فــي عالــم متغيــر« الــذي عقــد حتت شــعار »هويتــي.. والئــي.. انتمائــي«، والــذي نظمتــه إدارة 
ــن  ــة م ــا وطالب ــاركة 140 طالب ــر، مبش ــن 20 - 18 فبراي ــرة م ــي الفت ــة ف ــات الطالبي اخلدم
املرحلــة الثانويــة وعــدد مــن املعلمــني وأوليــاء األمــور. وقــد ألقــى الوزيــر كلمــًة أكــد فيهــا 
أن الــوزارة تولــي مرحلــة الطفولــة اهتمامــا كبيــرًا، مــن خــالل تطويــر كل املراحــل الدراســية 
وتزويدهــا بأحــدث وســائل التعليــم اإللكترونــي عبــر تطبيــق برنامــج حتســني أداء املــدارس، 
مشــيرًا إلــى أن مملكــة البحريــن اســتطاعت توفيــر التعليــم للجميــع بحســب تقريــر اليونســكو 
الــذي وضعهــا ضمــن الــدول ذات الفئــة األولــى للعــام اخلامــس علــى التوالــي. ويهــدف هــذا 
املؤمتــر إلــى تعزيــز قيــم االنتمــاء واملواطنة لــدى الطلبــة، وتقبــل التنــوع الثقافي، واملمارســة 

اإليجابيــة للحقــوق والواجبــات. )اململكــة البحرينيــة(. 
املؤمتــر العاملــي العاشــر للطفــل والكتــاب فــي اليونــان - أثينــا : انعقــد فــي الفتــرة مــن 10   - 6 
ــد  ــان. وق ــا باليون ــي أثين ــه العاشــرة ف ــي دورت ــاب« ف ــل والكت ــل »مؤمتــر الطف ــى 12 إبري إل
ناقــش املؤمتــر موضــوع الزمــن باعتبــاره مجــااًل حيويــا يتشــابك مــع جميــع جوانــب احليــاة 
ويأتــي فــي صميــم العديــد مــن التخصصــات العلميــة، وانــدرج حتــت عنــوان املؤمتــر العــام 
»الزمــان واملــكان والذاكــرة فــي أدب الطفــل واليافعــني« عــدٌد مــن الثيمــات، أهمهــا: التعبيــر 
ــر  ــرد، التعبي ــائط الس ــالل: وس ــن خ ــوب chronotope( م ــكان )الكرونوت ــان وامل ــن الزم ع
الفنــي عــن العالقــات الزمانيــة واملكانيــة فــي األدب ووســائل اإلعــالم لألطفــال والشــباب، 
األيديولوجيــا والهويــة فــي أدب الطفــل، التحــوالت النصيــة فــي أدب الطفــل مــن خــالل الوقت، 
ــا الســردية metanarratives. كمــا اشــتملت عناويــن اجللســات علــى ثيمــات أخــرى،  امليت
ــيرة  ــاة: الس ــة احلي ــة، كتاب ــات التاريخي ــي، الرواي ــني واملاض ــال واليافع ــا: أدب األطف منه
الذاتيــة واملذكــرات، الزمــن فــي األدب الشــعبي. أمــا عــن اإلضافــات النقديــة إلــى أدب الطفــل 
ــى خمــس محاضــرات ملتحدثــني رئيســيني و 110  ــد اشــتمل البرنامــج عل فــي املؤمتــر، فق
أوراق عمــل لباحثــني مــن 22 دولــة؛ حيــث ناقشــت احملاضــرة األولــى للمستشــارة التربويــة 
جانيــت إيفنــز )اململكــة املتحــدة( تعريــف الذاكــرة عبــر حتليــل ذكريــات املاضــي واحلاضــر 
واملســتقبل فــي الكتــب املصــورة، وحتدثــت الدكتــورة نينــا قوقــا )النرويــج( عن رســم الطبيعة 
وتنميــة الهويــة للشــخصيات النســوية بــني املــوروث والتنميــة الذاتيــة، وتناولــت الدكتــورة 
أوســي مــاري أومندســن جتليــات حادثــة الثانــي والعشــرين مــن يوليــة ودور الذاكــرة اجلمعية 
وعــالج الصدمــة فــي أدب الطفــل النرويجــي، أمــا البروفيســورة الكنديــة ســاندرا بيكيــت فقــد 
قدمــت محاضــرة بصريــة عــن تصويــر الزمــان واملــكان فــي روايــة أليس فــي بــالد العجائب، 
وختمــت احملاضــرات مبحاضــرة للبروفيســورة ريتــا أويتــن )فنلندة( بعنــوان: تعدد الوســائط 
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فــي الترجمــة.. ترجمــة األدب جلمهــور األطفــال. )اليونــان(.
ــال  ــاذ ماليــني األطف ــى إنق ــة تدعمــه األمم املتحــدة يســعى إل مؤمتــر حــول الصحــة العاملي  - 7
حديثــي الــوالدة كل عــام : فــي اجللســة االفتتاحيــة للمؤمتــر العاملــي بشــأن صحــة الوليــد 
وهــو األول مــن نوعــه علــى اإلطــالق وضــم مئــات مــن مســئولي الصحــة وممثلــي احلكومات، 
ــة  ــتخدام األدوي ــل اس ــة، مث ــالت القائم ــاق التدخ ــيع نط ــول توس ــات ح ــورت املناقش متح
منخفضــة التكلفــة والرضاعــة الطبيعيــة حصــرًا بعــد الــوالدة، مبــا ميكــن أن يســاعد علــى 

إنقــاذ حيــاة املاليــني مــن األطفــال كل عــام.
وقــال األمــني العــام بــان كــي مــون فــي رســالة ألقاهــا املنســق املقيــم لــألمم املتحــدة فــي 
جنــوب إفريقيــا أغوســتينو زكريــا، للحضــور فــي جوهانســبرغ: »إن املؤمتــر العاملي لصحــة الوليد 
ميكــن أن يضيــف إلــى الزخــم العاملــي املتزايــد واجلهــد للوصــول إلــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
فــي مرحلتهــا النهائيــة«. وأضــاف الســيد بــان، متعهــدًا باســتمرار دعــم أســرة األمم املتحــدة، 
ــكان:  ــدة للس ــدوق األمم املتح ــة وصن ــة العاملي ــة الصح ــف(، ومنظم ــة )اليونيس ــة منظم وخاص
»أنــا أعــول عليكــم للبنــاء علــى هــذا التقــدم عــن طريــق اختــاذ إجــراءات جريئــة وحامســة اآلن 
إلنقــاذ ماليــني األرواح فــي املســتقبل«. ويشــارك ممثلــون مــن 50 دولــة فــي املؤمتــر املمتــد ملــدة 
أربعــة أيــام، مركــزًا علــى توســيع نطــاق التدخــالت منخفضــة التكلفــة قويــة التأثيــر، التــي تعــاجل 
األســباب الثالثــة الرئيســية لوفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة، واألطفــال اخلــدج، واالختنــاق أثنــاء 
ــل فــي الشــهر األول مــن حياتهــم  ــث ميــوت كل عــام ثالثــة ماليــني طف الــوالدة، والعــدوى؛ حي
مــن جــراء هــذه األســباب الثالثــة التــي ميكــن الوقايــة منهــا إلــى حــد كبيــر أو ميكــن عالجهــا، 
وفقــا لليونيســف، التــي ســاعدت علــى تنظيــم هــذا احلــدث بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العاملية 
وشــركاء آخريــن. ويهــدف املؤمتــر إلــى تســليط الضــوء علــى اســتخدام األدويــة منخفضــة التكلفة 
واملعــدات واإلســتراتيجيات الصحيــة مثــل الرضاعــة الطبيعيــة احلصريــة عنــد الــوالدة. كمــا يولي 
اهتمامــا كبيــرًا مبســاعدة البلــدان علــى تطويــر خطــط عمــل تهــدف إلــى احلــد مــن معــدالت وفيــات 

األطفــال الرضــع خــالل الشــهر األول مــن حياتهــم. 
ــج صــدري إطالقكــم خطــة  ــى أنــه »ممــا أثل وأشــار الســيد بــان كــي مــون فــي رســالته إل
العمــل العامليــة حلديثــي الــوالدة، بنــاء علــى مبادرتــني تعمــالن علــى التقــدم فــي حتقيــق أهــداف 
كل امــرأة وكل طفــل: جهــود »ولــد مبكــرًا« حــول الــوالدة املبكــرة ومبــادرة »وعــد يتجــدد »بقــاء 
الطفــل«. مبــادرة »كل امــرأة وكل طفــل« التــي تشــكلت لدعــم اإلســتراتيجية العامليــة لصحــة املرأة 
والطفــل التــي وضعهــا األمــني العــام لــألمم املتحــدة، تهــدف إلــى إنهــاء معانــاة النســاء واألطفــال 
فــي جميــع أحنــاء العالــم بســبب عــدم توافــر فــرص احلصــول علــى الســلع املنقــذة لــألرواح، وإلــى 
العمــل معــا إلنقــاذ حيــاة 16 مليــون شــخص بحلــول عــام 2015 مــن خــالل حتســني الوصــول إلــى 
األدويــة واملعــدات الطبيــة واملســتلزمات الصحيــة األساســية واســتخدامها بشــكل فعــال ملعاجلة 
أســباب الوفــاة فــي أثنــاء احلمــل والــوالدة وفــي مرحلــة الطفولــة. أمــا »وعــد يتجــدد« فهــي حملــة 
ــدم  ــة التق ــال وبقائهــم، ومواكب تقودهــا اليونيســف لشــحذ خطــط العمــل القطريــة حلمايــة األطف

العاملــي إلســتراتيجيات بقــاء الطفــل وتوليــد الزخــم.)األمم املتحــدة(.
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فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية العالقات الشخصية 
المتبادلة لدى عينة من التالميذ ذوي العقلية البسيطة

رسالة مقدمة من الطالب : خلف محمد علي سيف الفضلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض :  أ.د. محمد إبراهيم عيد1

تتنــاول الدراســة موضوعــًا جــد مهــم مــن موضوعــات الصحــة النفســية؛ مســتهدفًا تنميــة 
العالقــات الشــخصية املتبادلــة حيــث التواصــل االجتماعــي ، والعمــل اجلمعــي لــدى عينــة مــن 
ــال  ــًا ضروريــًا لرفــع مســتوى هــؤالء األطف ــل مطلب ــة البســيطة ، وذلــك ميث ذوي اإلعاقــة العقلي
مــن خــالل برنامــج إرشــادي ســلوكي ، صمــم مــن أجــل هــذا الهــدف الــذي يتمثــل فــي االنطــالق 
مــن تقبــل الــذات ، ومــن ثــم تقبــل اآلخريــن والعالــم مــن حولــه ، ولكــن بصــدق فــي التعبيــر عــن 

املشــاعر واحتــرام للــذات واآلخريــن.
تســتوفي الرســالة الشــروط واملتطلبــات املنهجيــة ، إضافــة إلــى تقريــر البحــث للحصــول 

علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي التربيــة )ختصــص صحــة نفســية( .
تقع الرسالة في خمسة فصول، فضاًل عن تقرير للبحث وقائمة باملراجع واملالحق .

يتضمــن الفصــل األول مشــكلة الدراســة وهدفهــا وأهميتهــا ومصطلحاتهــا وحدودهــا 
وأســاليبها اإلحصائيــة باعتبارهــا مدخــاًل إلــى الدراســة .

ويتضمــن الفصــل الثانــي والثالــث اإلطــار النظــري ودراســات ســابقة ؛ حيــث عــرض الباحــث 
املفاهيــم األساســية للدراســة التــي تضمنــت مفهــوم اإلعاقــة العقليــة وكيفيــة تشــخيصها ومفهوم 
الــذات لــدى املعاقــن عقليــًا ، ودور الصحــة النفســية والبيئــة واإلخصائــي االجتماعــي ونظريــة 

إبليــس فــي اإلرشــاد )العقالنــي – االنفعالــي – الســلوكي( .
وانطالقــًا مــن املفاهيــم التصوريــة للبحــث ومــا انطــوت عليــه مــن دراســات ســابقة ، صــاغ 

الباحــث فــروض دراســته .
ويتناول الفصل الرابع )الطريقة واإلجراءات(؛ حيث عرض الباحث :

منهــج الدراســة : الــذي متثــل فــي تطبيــق املنهــج التجريبــي علــى عينــة قومهــا )21( تلميــذًا 
مــن الذكــور واإلنــاث مــن املــدارس الفكريــة الكويتيــة ، تتــراوح مــا بــن )12 – 14(، وأجــرى عليهم 

الباحــث مقاييــس لعــل مــن أبرزهــا :
ــة العالقــات  مقيــاس العالقــات الشــخصية املتبادلــة والبرنامــج اإلرشــادي الســلوكي لتنمي
الشــخصية املتبادلــة ، وهمــا مــن إعــداد الباحــث ؛ حيــث أخضعهمــا ألســاليب التحقــق 

1 أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية – جامعة عن شمس .



242
مجلة الطفولة والتنمية -ع 22 / 2014

ــوع . ــات متن ــي وثب ــدق عامل ــن ص ــيكومتري م الس
وانتهى الباحث إلى مجموعة من العوامل تتمثل في :

1 -  التواصل Communication، ويضم ثالثة أبعاد فرعية هي :
أ – اللغــة االســتقبالية : وتقيــس مــا يســتطيع الفــرد فهمــه مــن اللغــة املســموعة )الفهــم ، 

االســتماع، التركيــز ، واتبــاع التعليمــات( . 
ب – اللغــة التعبيريــة : تقيــس مــا يســتطيع الفــرد أن يعبــر عنــه باللغــة املنطوقــة )تعابيــر 

الوجــه ، بدايــة الــكالم ، الــكالم التفاعلــي، املفاهيــم احملــددة، مهــارات الــكالم( .
ج – القراءة والكتابة .

: Socialization 2– التنشئة االجتماعية 

وهو البعد الرئيسي الثالث في املقياس، ويضم ثالثة أبعاد فرعية هي :
أ – العالقــات الشــخصية املتبادلــة : تقيــس كيفيــة تفاعــل الفــرد مــع اآلخريــن )الــرد علــى 

اآلخريــن – التقليــد – التعبيــر عــن املشــاعر ، التواصــل االجتماعــي(.
ــرد فــي مواقــف اللعــب واســتغالل وقــت  ــه : يقيــس مهــارات الف ــراغ والترفي ــت الف ب – وق

ــادات( . ــن ، الع ــاون مــع اآلخري ــراع )اللعــب ،املشــاركة ، التع الف
ج – احملــاكاة واملســايرة : يقيــس قــدرة الفــرد علــى إظهــار املســئولية ، وحساســيته جتــاه 
ــى  ــيطرة عل ــرار ، الس ــظ األس ــذار ، حف ــات ، االعت ــاع التعليم ــية ، اتب ــادات احلس ــن )الع اآلخري

املشــاعر ، وحتمــل املســئولية( .
واستخدم في دراسته أساليب إحصائية متنوعة تتمثل في : 

أسلوب معامالت االرتباط والتحليل العاملي وحتليل التباين وسواهم .
ــة وتفســيراتها  ــج الدراســة التجريبي ــج وتفســيرها(؛ نتائ ــن الفصــل اخلامــس )النتائ ويتضم
ــة  ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــة م ــدى عين ــة ل ــخصية املتبادل ــت الش ــة العالق ــة تنمي ــث إمكاني ؛ حي

ــيطة . البس
وأسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات لعل من أبرزها :

ــذ ذوي  • ــة بالتالمي ــية املتعلق ــات النفس ــاث والدراس ــن األبح ــد م ــراء املزي ــرورة إج ض
اإلعاقــة العقليــة البســيطة ، التــي تتناول العالقات الشــخصية وحل املشــكالت الســلوكية 

علــى فئــات عمريــة مختلفــة ؛ بغــرض التأكــد مــن فعاليتهــا مــع جميــع األعمــار .
ــة ختصــص )صحــة نفســية( ، مــع  ــوراه الفلســفة فــي التربي ــب درجــة دكت ــح الطال ــد من وق

ــة . ــات العربي ــة املتخصصــة واجلامع ــز العلمي ــع املراك ــا م ــع الرســالة وتبادله ــة بطب التوصي
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استخدام أنشطة اللعب في تنمية مهارات التواصل اللغوي 
والمهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة

رسالة مقدمة من الطالب: عبد السالم ناصر محمد القحطاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض :  أ.د. محمد إبراهيم عيد

ــة  ــات التربي ــن موضوع ــم م ــد مه ــًا ج ــا موضوع ــي تناوله ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
اخلاصــة ؛ حيــث تهــدف إلــى الكشــف عــن دور أنشــطة اللعب في تنميــة مهــارات التواصــل اللفظي 
واملهــارات االجتماعيــة لــدى عينــة مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة ، وذلــك من خــالل برنامج 
تدريبــي قائــم علــى اللعــب ، مــن شــأنه أن يخفــف عــن الطفــل مخــاوف االندمــاج مــع اآلخريــن ، 

ويجعلــه قــادرًا علــى التواصــل اللفظــي ويعمــق العالقــة بــن الطفــل واآلخريــن .
ــث  ــر البح ــى تقري ــة إل ــة ، إضاف ــات املنهجي ــروط واملتطلب ــتوفي الش ــالة تس ــرى أن الرس ن

ــة( . ــة خاص ــص تربي ــة )ختص ــي التربي ــتير ف ــة املاجس ــى درج ــول عل للحص
تقــع الرســالة فــي خمســة فصــول ، فضــاًل عــن تقريــر للبحــث وقائمــة باملراجــع واملالحــق 
.يتضمــن الفصــل األول مشــكلة الدراســة وهدفهــا وأهميتهــا ومصطلحاتهــا وحدودهــا وأســاليبها 

اإلحصائيــة؛ باعتبارهــا مدخــاًل إلــى الدراســة .
ويتضمــن الفصــل الثانــي والثالــث )اإلطــار النظــري ودراســات ســابقة(؛ حيث عــرض الباحث 
املفاهيــم األساســية للدراســة التــي متثــل بعضهــا فــي : مفهــوم التواصــل ، وأهميتــه ومــا ينطــوي 
عليــه مــن عوامــل ، موضحــًا مراحــل النمــو اللغــوي ، ووظائــف اللغــة ، وكيفيــة اكتســاب املهارات 
اللغويــة ، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى القصــد مــن املهــارات االجتماعيــة ومكوناتهــا وخصائــص 
ــة املتوســطة ، مــع الكشــف عــن أنشــطة اللعــب ونظريــات اللعــب  ــال ذوي اإلعاقــة العقلي األطف
ــرات  ــم تلــك التصــورات بتعقيــب يعكــس مــدى الفهــم الدقيــق ملتغي وخصائــص اللعــب ، واختت

بحثــه .
بعدهــا قــام الباحــث بعــرض مجموعــة مــن الدراســات النفســية العربيــة واألجنبيــة املرتبطــة 

مبتغيــرات بحثــه .
وانطالقــًا مــن املفاهيــم األساســية للدراســة ومــا يرتبــط بهــا مــن دراســات ، صــاغ الباحــث 

فــروض دراســته .
ويتنــاول الفصــل الرابــع )الطريقــة واإلجــراءات( ؛ حيــث عــرض الباحــث منهــج الدراســة الــذي 
متثــل فــي املنهــج التجريبــي ، علــى عينــة قوامهــا )20( طفــاًل مــن ذوي اإلعاقــة املتوســطة وفقــًا 
ملعاييــر مقيــاس الــذكاء املســتخدم )اختبــار رســم الرجــل( ، مســتخدمًا مجموعــة مــن األدوات 
التــي تتمثــل فــي : مقيــاس املهــارات االجتماعيــة ، مقيــاس مهــارات التواصــل اللغــوي ، البرنامــج 
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التدريبــي باســتخدام أنشــطة اللعــب ، واملقاييــس مــن إعــداد وتصميــم الباحــث ، وقــد أخضعهــا 
ألســاليب التحقــق الســيكومتري مــن صــدق وثبــات .

وجتمعت لدى الباحث بيانات قام بجدولتها ومعاجلتها إحصائيًا عن طريق :
ــي  ــيْن القبل ــن القياس ــروق ب ــة الف ــن دالل ــف ع ــون Wilcoxon للكش ــار ويلكوكس اختب  .1

والبعــدي.
ــن  ــروق ب ــة الف ــن دالل ــف ع ــن Maan-Whitney للكش ــي ويلكوكس ــان – ويتن ــار م اختب  .2

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة .
ــالل  ــن خ ــس م ــي للمقايي ــاق الداخل ــدق االتس ــاب ص ــون حلس ــاط بيرس ــل ارتب معام  .3

.SPSS اإلحصائــي  البرنامــج 
معادلة ألفًا كرونباخ حلساب ثبات املقاييس .  .4

ولعــل مــن أبــرز نتائــج الفصــل اخلامــس )النتائــج وتفســيرها( مــا انتهــى إليــه الباحــث مــن 
فاعليــة البرنامــج التدريبــي فــي تنميــة بعــض مهــارات التواصــل اللغــوي واالجتماعــي لــدي عينــة 
الدراســة ، وهــذا راجــع إلــى أن اللعــب ضــرورة حيــاة ، وأن مــن شــأنه أن يحقــق التواصــل اللفظي 
ــة  ــل ذي اإلعاق ــن الطف ــل ع ــددة ويزي ــة املتع ــارات االجتماعي ــق امله ــه ويعم ــل وأقران ــن الطف ب

العقليــة املتوســطة املخــاوف املرضيــة ويجعلــه واثقــًا مــن نفســه .
واتسم عرض الباحث باملوضوعية والدقة في التناول وااللتزام مبنهجية البحث العلمي.

ــر  ــة( بتقدي ــة خاص ــص )تربي ــة، ختص ــي التربي ــتير ف ــة املاجس ــب درج ــح الطال ــرر من وتق
ــاز( . )ممت
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فاعلية برنامج مقترح قائم على األغاني
لتنمية بعض السلوكيات الحياتية لدى طفل الروضة

رسالة مقدمة من : د. سحر سامي صالح منصور 
_____________________________________________________

عرض .د/ إيناس سعيد الشتيحي١

مقدمة :
تعــد مرحلــة مــا قبــل املدرســة مــن أهــم املراحــل فــي حيــاة الفــرد ، فهــو يكتســب فيهــا 
ــذه  ــي ه ــال ف ــة باألطف ــك أن العناي ــه ، ذل ــه وقيم ــلوكياته واجتاهات ــه وس ــن معلومات ــرًا م كثي
املرحلــة تكــون القاعــدة التــي تقــوم عليهــا نشــأتهم الســليمة فــي مراحــل منوهــم التالية. وتســاعد 
الســلوكيات احلياتيــة الفــرد علــى مواجهــة املشــكالت التــي قــد تصادفــه في حياتــه فيتخــذ حيالها 
القــرارات الســليمة؛ لذلــك أدى االهتمــام بالطفــل إلــى االهتمــام بــكل مــا ُيقــدم لــه مبــا فــي ذلــك 
طريقــة التربيــة املناســبة والوعــاء الــذي ســيتعلم مــن خاللــه . واحتلــت الفنــون فــي هــذا الصــدد 
مكانــة متقدمــة ملــا لهــا مــن دور فــي تيســير املعلومــة كأحــد  وســائط تعلــم الطفــل ، واألغنيــة 
علــى رأس هــذه الفنــون؛ ملــا لهــا مــن قــدرة علــى جــذب انتبــاه الطفــل وتنميــة احلــس املرهــف 
لديــه وتهذيــب ســلوكه التلقائــي ؛ لهــذا ارتقــت فــي اآلونــة األخيــرة النظــرة إلــى دور األغنيــة ، فلــم 
تعــد األغنيــة ذات دور جمالــي فقــط إمنــا أصبــح االهتمــام قويــا بالــدور الوظيفــي الــذي تلعبــه فــي 

حياتنــا بوجــه عــام ، وعلــى ذلــك حتــددت مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل التالــي :
مــا فاعليــة برنامــج قائــم علــى األغانــي لتنميــة بعــض الســلوكيات احلياتيــة لــدى 

طفــل الروضــة؟
وتتفرع عن التساؤل السابق التساؤالت التالية :

ما السلوكيات احلياتية التي ميكن تنميتها لدى طفل الروضة؟ -
مــا  التصــور املقتــرح لبرنامــج قائــم علــى األغانــي لتنميــة بعــض الســلوكيات احلياتيــة  -

لــدى طفــل الروضــة؟
ــل  - ــا قب ــل م ــة لطف ــة بعــض الســلوكيات احلياتي ــي تنمي ــرح ف ــر البرنامــج املقت ــا تأثي م

ــة؟ املدرس

فروض الدراسة :
ــات  - ــطي درج ــن متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج

األطفــال – عينــة البحــث فــي التطبيقــن القبلــي والبعــدي؛ الختبــار الســلوكيات احلياتيــة 

١ - أستاذ أصول تربية الطفل املساعد بقسم الطفولة ، كلية التربية، جامعة املنوفية
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ــدي. ــق البع ــي( لصــاحل التطبي ــب املعرف املصــور )اجلان
ــات  - ــطي درج ــن متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج

األطفــال – عينــة البحــث فــي التطبيقــن القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة الســلوكيات 
ــدي. ــق البع ــاحل التطبي ــي( لص ــب األدائ ــة )اجلان احلياتي

توجد فاعلية للبرنامج املقترح في تنمية السلوكيات احلياتية لدى أطفال العينة. -

أهداف الدراسة :
ــة بعــض  ــة األغانــي فــي تنمي ــق مــن  مــدى فاعلي ــى : التحق ــة إل تهــدف الدراســة احلالي

ــن خــالل : ــك م ــل الروضــة )6 – 4( ســنوات وذل ــدى طف ــة ل الســلوكيات احلياتي
تصميــم برنامــج مقتــرح قائــم علــى األغانــي لتنمية بعــض الســلوكيات احلياتيــة موضوع  -

. الدراسة 
التعــرف علــى األغانــي كمدخــل لتربيــة الطفــل؛ ووســيلة محببــة ومقربــة لطفــل الروضة،  -

مــع تفعيــل الــدور الوظيفــي لها .
إلقــاء الضــوء علــى أهميــة الســلوكيات احلياتيــة والــدور الــذي تقــوم به فــي حيــاة الطفل؛  -

لتســاعده علــى التكيــف مــع البيئة .
تنميــة بعــض الســلوكيات احلياتيــة لــدى طفــل الروضــة كالنظافــة – حســن التعامــل مــع  -

اآلخريــن – األمــن والســالمة – احلفــاظ علــى البيئــة .

أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة مما يلي :

أهميــة املرحلــة العمريــة التــي تتناولهــا الدراســة ؛ فتعتبــر مرحلــة ريــاض األطفــال مــن  -
أهــم مراحــل احليــاة وأكثرهــا تأثيــرًا فــي مســتقبل الطفــل ؛ فهــي مرحلــة تكوينيــة يوضع 

فيهــا األســاس لشــخصيته .
ــن  - ــا م ــا ضروري ــد مطلب ــث تع ــة ؛ حي ــلوكيات احلياتي ــال الس ــاب األطف ــرورة اكتس ض

مطالــب احليــاة ، ولهــا أهميــة كبيــرة فــي حتقيــق الصحــة النفســية للطفــل؛ إذ تســاعده 
ــدة . ــاة املتشــابكة واملعق ــرات احلي ــى التعامــل الســوي مــع خب عل

توجيــه اهتمــام املعلومــات فــي رضــا األطفــال إلــى التركيــز علــى إكســاب الطفــل بعــض  -
الســلوكيات احلياتيــة مــن خــالل األغانــي .
تتحدد اجلهات املستفيدة من نتائج هذه الدراسة في :

الطفــل نفســه حيــث يكتســب الطفــل بعــض الســلوكيات احلياتيــة التــي تســاعده علــى  -
التكيف مع البيئة .

ــض  - ــة بع ــتخدمة لتنمي ــي املس ــن األغان ــتفادة م ــال لالس ــاض األطف ــي ري ــات ف املعلم
السلوكيات احلياتية لدى طفل الروضة .
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حدود الدراسة :
أ – احلدود البشرية : أطفال املرحلة العمرية من )5-6( سنوات .

ب – احلــدود املكانيــة : يقتصــر تطبيــق اجلــزء امليدانــي فــي البحــث علــى التطبيــق فــي روضــة 
ــة  ــة مبيــت خاقــان – مركــز شــبن  الكــوم – مبحافظــة املنوفي مدرســة غبريــال موســى االبتدائي

التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم .
ــرة مــن 1 - 3 - 2014 إلــى 1 - 4 - 2014  ــة : مت تطبيــق اجلــزء امليدانــي فــي الفت ج – احلــدود الزمني
مــن فصــل الدراســة الثانــي، بواقــع خمســة أيــام أســبوعيا ، مــن التاســعة صباحــا حتــى الثانيــة 

عشــرة ظهــرًا .
د – اقتصــرت الســلوكيات احلياتيــة التــي مت تقدميهــا فــي البرنامــج علــى )النظافــة – حســن التعامل 

مــع اآلخريــن – احلفــاظ علــى البيئــة – األمــن والســالمة( .

منهج الدراسة :
اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ذا املجموعــة الواحــدة ، القائــم علــى القياســن 

القبلــي والبعــدي .

إجراءات الدراسة :
لتحقيق هدف الدراسة والتحقق من فروضها ؛ نظمت الدراسة على النحو التالي :

إعــداد اإلطــار النظــري للدراســة ، متضمنــا ثالثــة محــاور )طفــل الروضــة – أغانــي األطفال  -
– الســلوكيات احلياتية( .

إعداد أدوات الدراسة . -
حتديد التصميم التجريبي . -

ــي  ــاس القبل ــلوب القي ــذ بأس ــع األخ ــدة م ــة الواح ــة املجموع ــة طريق ــتخدم الدراس تس
والبعــدي للمجموعــة الواحــدة . وقــد اســتخدمت الباحثــة هــذه الطريقــة نظــرًا إلــى مــا متــر 
بــه البــالد مــن ظــروف سياســية وعــدم انتظــام الدراســة فــي الفصــل الدراســي الثانــي 

ــال . ــام حضــور األطف ــام  2014/2013 ، فضــاًل عــن عــدم انتظ لع

اختيار عينة الدراسة :
مت اختيــار روضــة مدرســة غبريــال موســى االبتدائيــة عينــة للدراســة ، التــي تكونــت مــن 

30 طفــاًل وطفلــة .

إلجراء التجربة : مت ما يلي :
تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى األطفــال قبليــا بواســطة املعلمــة ، مــع االســتعانة بــاألم  -

لإلجابــة عــن بعــض البنــود .
تطبيق اختبار السلوكيات احلياتية املصور على أطفال العينة قبليا. -
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جتريب محتوى البرنامج املعد على األطفال – عينة البحث . -
تطبيق اختبار السلوكيات احلياتية املصور بعديا . -
تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى األطفــال بعديــا بواســطة املعلمــة ، مــع االســتعانة بــاألم  -

لإلجابــة عــن بعــض البنــود.
الختبار صحة الفروض اإلحصائية واإلجابة عن أسئلة الدراسة ، مت ما يلي :

تصحيح بطاقة املالحظة وحساب الدرجات . -
تصحيح اختبار السلوكيات احلياتية املصور وحساب الدرجات . -
القيــام باملعاجلــة اإلحصائيــة لــكل مــن بطاقــة املالحظــة ، وكذلــك اختبــار الســلوكيات  -

احلياتيــة املصــور .
اســتخالص النتائــج وحتليلهــا وتفســيرها ، فــي ضــوء اإلطــار النظــري ملوضوع الدراســة  -

والدراســات الســابقة املرتبطــة باملوضوع .
تقــدمي ملخــص للبحــث ونتائجــه ، مــع بعــض املقترحــات بدراســات مســتقبلية مرتبطــة  -

مبوضــوع البحــث احلالــي .

نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

ــات  - ــطي درج ــن متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
األطفــال – عينــة البحــث فــي التطبيقــن القبلــي والبعــدي الختبــار الســلوكيات احلياتيــة 

ــدي. ــق البع ــاحل التطبي ــي( لص ــب املعرف ــور )اجلان املص
ــات  - ــطي درج ــن متوس ــتوى )0.01( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج

األطفــال – عينــة البحــث فــي التطبيقــن القبلــي والبعــدي لبطاقــة مالحظــة الســلوكيات 
ــدي. ــق البع ــاحل التطبي ــي( لص ــب األدائ ــة )اجلان احلياتي

توجد فاعلية للبرنامج املقترح في تنمية السلوكيات احلياتية لدى أطفال العينة . -
- 

توصيات ومقترحات الدراسة :
توصي الدراسة مبا يلي :

االهتمــام بأغانــي األطفــال مــن خــالل تقــدمي أغــاٍن تتنــاول موضوعــات حيويــة تعنــى  -
بالشــخصية املتكاملــة لــدى طفــل الروضــة .

ضــرورة تضمــن أغانــي األطفــال فــي برامــج الروضــة بشــكل أكثــر فعاليــة بــداًل مــن  -
مجــرد وقــت للتســلية والترفيــه .

التدريب املبكر لطفل الروضة على السلوكيات احلياتية . -
إعــداد برامــج تدريبيــة للمعلمــات لتدريبهــن علــى الســلوكيات احلياتيــة ، وكيفيــة تنميتهــا  -
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لــدى طفــل الروضــة .
تقــدمي بطاقــة ملتابعــة مــدى منــو الســلوكيات احلياتيــة ، ومــدى منــو الســلوكيات عند كل  -

طفــل علــى حــدة .
توفيــر البيئــة التعليميــة التــي تســاعد علــى تنميــة ســلوكيات النظافــة وحســن التعامــل  -

مــع اآلخريــن ، واحلفــاظ علــى البيئــة واألمــن والســالمة، وتوظيف الســلوكيات املكتســبة 
لــدى األطفــال فــي املواقــف احلياتيــة املختلفــة .

عقــد دورات ونــدوات إرشــادية ألوليــاء األمــور لتوعيتهــم بالســلوكيات احلياتيــة الالزمــة  -
ألطفالهــم ،وكيفيــة تنميتهــا لــدى األطفــال .

مقترحات الدراسة :
إجراء دراسة مسحية ألهم السلوكيات احلياتية لدى األطفال . -
القيام بدراسة تتبعية لنمو السلوكيات احلياتية في مراحل عمرية مختلفة . -
وضع برامج إرشادية لتنمية السلوكيات احلياتية في املراحل كافة . -
إعداد برنامج لتنمية السلوكيات احلياتية لدى األمهات واملربيات . -
إجراء دراسة تقيس اجتاهات الوالدين حنو استخدام األغاني في املنزل . -
إجراء دراسة تقيس مدى استخدام معلمات الروضة لألغاني . -
إجراء دراسة لتنمية سلوكيات حياتية أخرى لدى طفل الروضة . -
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التجارب الناجحة التي قامت بها وزارة التضامن االجتماعي
لدمج األطفال ذوى اإلعاقة من خالل حضانات المعاقين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض : د. سيدة أبو السعود1

التجربة األولى :
مت تطبيــق هــذا البرنامــج باجلمعيــة املصريــة لرعايــة وتأهيــل الصــم وضعــاف الســمع 
مبصــر اجلديــدة علــى عــدد كبيــر مــن األبنــاء ذوى اإلعاقــة الســمعية، وكان مــن نتائجــه دمجهــم 

مبــدارس العاديــن و منهــا مدرســة صــاح الديــن مبصــر اجلديــدة .
وجتــري تنميــة مهــارات األبنــاء ذوى اإلعاقــة الســمعية واللغويــة مبراكــز التدريــب اللغوي 

التــي تعــد مبثابــة حضانــات لــذوى اإلعاقــة الســمعية عبــر اتبــاع طريقــة اللفــظ املنغم .

Verb – Tonal  Method طريقة اللفظ المنغم
وهــى مــن أهــم الطــرق لتعليــم املعــاق مسعيــا مهمــا كانــت درجــات فقــد الســمع؛ بغرض 

دمجهــم فــي املجتمــع عــن طريــق االتصــال الطبيعــي وهو الــكام .
وتقوم فلسفة هذه الطريقة على عدة أسس هى : 

جسم اإلنسان شديد التأثر بالترددات املنخفضة.  1
ميكن نقل إيقاع الكام واملوسيقى على أحسن وجه عبر الترددات املنخفضة.  2
إن دهليز األذن شديد التأثر بالترددات املنخفضة أقل من 16 هيرتز.  3
ــمع  4 ــب الس ــر عص ــرى غي ــاب أخ ــق أعص ــن طري ــرددات ، ع ــل الت ــن توصي ــه ميك إن

ــق. ــع عمي ــد مس ــن فق ــى م ــذي يعان ــل ال ــى الطف ــبة إل بالنس
ترشــيح التــرددات التــي ال يســمعها الطفــل وتكبيــر وتنقيــة التــرددات املنخفضــة عــن  5

طريــق أجهــزة Suvag  املختلفــة.

دور طريقة فيربتونال في دمج المعاقين سمعيًا :
تهــدف هــذه الطريقــة إلــى تنميــة الســمع والــكام لــدى األطفــال املعاقــن مسعيــا بــدءًا 
ــات  ــتخدام املعين ــل باس ــدى الطف ــمعية ل ــا الس ــب البقاي ــق تدري ــن طري ــة ع ــن احلضان ــن س م
ــى  ــدأ مــن الصغــر، واملعتمــدة عل ــي تب ــرددات املنخفضــة جــدًا والت ــة ذات الت الســمعية احلديث
الذبذبــات واملرشــحات ]مجموعــات ســوفاج[ ؛ حيــث إن إيقــاع وتنغيــم احلديــث ميكــن متييــزه 
بوضــوح فــي التــرددات املنخفضــة، التــي غالبــا مــا تكــون البقايــا الســمعية لــدى الطفــل املعــاق 

1 - مدير عام اإلدارة العامة لرعاية وتأهيل املعاقني - وزارة التضامن االجتامعي.
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مسعيــا فــي التــرددات املنخفضــة أفضــل منهــا فــي التــرددات العاليــة، وتقــوم هــذه املعينــات 
املختلفــة فــي مجموعــة ســوفاج بتنقيــة وتكبيــر املجــال الســمعي لــكل طفــل علــى حــدة؛ بهــدف 
ــكام .  ــا فــي املجتمــع عــن طريــق االتصــال الطبيعــي وهــو ال ــال املعاقــن مسعي دمــج األطف
وبذلــك تتمكــن نســبة كبيــرة مــن األطفــال مــن االلتحــاق باملدرســة العاديــة عنــد بلوغهــم ســن 

املدرســة مــن 6 – 8 ســنوات .
ومــن جتربــة مصــر فــي هــذا املجــال ، تأهيــل عــدد مــن األبنــاء املدربــن بهــذه الطريقــة 

ليلتحقــوا باملــدارس احلكوميــة العاديــة االبتدائــي واإلعــدادى والثانــوي، وباجلامعــات أيضــا.

شروط القبول بهذه الطريقة :
أن يكون سن الطفل من 2 – 4 سنوات. 1
2 . ]IQ  90[ أن يكون مستوى ذكائه ال يقل عن
أال تكون لديه إعاقات أخرى. 3
أن يكون الطفل معاقا مسعيا مهما كانت درجات فقد السمع . 4

وميكن جتهيز فصل باملعدات اآلتية :
جهــاز ســوفاج Suvag  ct 10  واحــد ، وهــو جهــاز للتدريــب اجلماعــي، بــه قنــاة مباشــرة  •

تســمح بنقــل شــريط تــرددي يتســع لـــ 13 مقامــا انطاقــا مــن التــرددات املنخفضــة جــدا 
أقــل مــن 16 هيرتــز، ومــزود بقنــاة ترشــيح للتــرددات املنخفضــة ذات حــد ترشــيحي واحــد 

علــى مســتوى 1000 هيرتــز.
وميكــن ربــط قنــاة اخلــروج بصنــدوق للتوزيــع أو صناديــق صغيــرة باســتعمال 10 مساعات 
رأس وعشــر مذبذبــات وقناتــي إدخــال، وميكــن اســتعمال ميكروفــون أو ميكروفونــن وآلــة 

. تسجيل
جهاز سوفاج واحد  للتدريب الفردي. •

وهو جهاز صمم بإتقان للمساعدة على التدريب الفردي للمعاقن مسعيا.
عشــرة أجهــزة ســوفاج مصغــر Mini Suvag ، وهــو جهــاز ميكــن اســتعماله فــي التدريــب  •

الفــردي واجلماعــي، يســتخدم فــي التدريــب اإليقاعــى احلركــي؛ حيــث إن اجلهــاز شــخصي 
ــريط  ــل ش ــم وينق ــذا يضخ ــق Profound ، ول ــم العمي ــذوى الصم ــص ل ــر مخص وصغي
التــرددات الســمعية الواســعة املجــال مبــا فيهــا التــرددات املنخفضــة أقــل مــن 20 هيرتــز، 
ــذب، ويغطــى  ــي وميكروفــون إضافــى ومساعــة رأس ومذب ويتكــون مــن ميكروفــون داخل
ببطاريــات ميكــن شــحنها باســتمرار، وكذلــك بــه قنــاة لترشــيح التــرددات املنخفضــة فــي 
حــدود 1000 هيرتــز؛ حتــى ميكــن تدريــب األطفــال الصــم وضعــاف الســمع علــى النطــق. 
وجهــاز ســوفاج باألشــعة احلمراء لــه نفــس مواصفــات Suvag ct10 ، ولكنه يعطــى درجة عالية 

مــن النقــاء، إلــى جانــب حريــة احلركــة؛ حيــث إن مساعاته يتم شــحنها ومــن دون أســاك . 
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علما أن هذه املراكز اللغوية توجد فى عدد من محافظات اجلمهورية .
وهــذه األجهــزة فيهــا مــن مميــزات تنقيــة وتكبيــر األصــوات التــي يســمعها الطفــل وعــزل 
ــة الســمع  األصــوات التــي ال يســمعها، ممــا يهــيء للطفــل املجــال الســمعي األمثــل لتنمي
واحلديــث، وتكويــن احلصيلــة اللغويــة التــي متكنــه مــن الدمــج مــع األطفــال الســامعن فــي 

املــدارس العاديــة.
غيــر أن تدريــب الطفــل املعــاق مسعيــا يتــم بواســطة طريقــة اللفــظ املنغــم بأربــع وســائل 

متكاملــة، ال ميكــن االســتغناء عــن أحدهــا: 
1  -  التدريب اجلماعي.              2  -  التدريب الفردي. 

3  -  اإليقاع احلركي.                 4 -  املوسيقى. 
 

البرنامــج الــذي تقدمــه المراكــز اللغويــة للمعاقيــن ســمعيًا إلعــداده للدمــج 
لمجتمعي  ا

وميكن شرح هذا البرنامج باختصار كما يلي :

1 -  التدريب الجماعي :
يتــم الفحــص الطبــي والســمعي والنفســي ]حتديــد درجــة الــذكاء[ واالجتماعــي؛ للتأكــد 	 

مــن انطبــاق شــروط االلتحــاق عليــه.
المستوى األول :

ــا مــن حيــث نســبة الــذكاء، 	  ــاء إلــى مجموعــات متجانســة تقريب يجــري تقســيم األبن
ــد الســمع والســن . ونســبة فق

ويقــوم  هــذا املســتوى علــى التدريــب اجلماعــي، وتطلــق لــه حريــة إخــراج األصــوات كمــا 
يشــاء وتشــجيعه علــى ذلــك ، ثــم نقــوم بتدريبــه عــن طريــق اإليقــاع احلركــي واملوســيقى عــن 

طريــق اختيــار احلــركات التــي تتشــابه خصائصهــا مــع خصائــص الصــوت. 
ــات  ــم بعــض الكلم ــى بعــض املقاطــع، ث ــل عل ــب الطف ــن تدري ــد ســتة أشــهر، ميك وبع

ــة. ــن 10 – 25 كلم ــى ب ــنة األول ــي الس ــراوح ف ــي تت ــيطة الت البس
ــا  ــا تدريب ــاعات يومي ــل 4 س ــب الطف ــا ، وتدري ــا فردي ــل تدريب ــب الطف ــم تدري ــا يت كم
جماعيــا عــن طريــق اإليقــاع احلركــي واملوســيقى واللفــظ املنغــم والرســم . ويجــري عــن طريــق 
اجلهــاز اخلــاص بالتدريــب الفــردي، حتديــد املجــال األمثــل للســمع لــكل طفــل علــى حــدة، ثــم 

ــه إلــى املســتوى الثانــي . تقييــم مســتوى الســمع والــكام لــكل طفــل علــى حــدة ، ونقل
المستوى الثاني :

وفيــه ميكــن تدريــب الطفــل علــى أكبــر عــدد مــن الكلمــات التــي تصــل إلــى 100 كلمــة 
تقريبــا، والتعــرف علــى األشــكال واأللــوان واألحجــام واألوزان والنقــود، والبــدء فــي اســتعمال 

جملــة مكونــة مــن كلمتــن وجمــل مكونــة مــن 3 كلمــات حتــى نهايــة العــام . 
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وتســتخدم فــي الوصــول إلــى ذلــك مجموعــة كبيــرة مــن وســائل التدريــب مثــل الصــور 
امللونــة واللعــب والكمبيوتــر عــن طريــق برنامــج صمــم خصيصــا ليتناســب مــع طريقــة اللفــظ 
ــاع احلركــي واملوســيقى،  ــم واإليق ــظ املنغ ــي[، مــن خــال اللف ــكام املرئ ــج ال ــم ] برنام املنغ
وتقييــم الســمع والــكام فــي نهايــة العــام؛ ممــا يترتــب عليــه نقــل الطفــل إلــى املســتوى الثالــث 

أو بقــاؤه فــي املســتوى الثانــي. 

المستوى الثالث :
وفيــه ترتفــع حصيلــة الطفــل اللغويــة إلــى حوالــي 500 كلمــة علــى األقــل، ويكــون قــادرًا 
علــى فهــم مايوجــه إليــه مــن حديــث وإدارة حــوار والتعبيــر عــن نفســه، وكذلــك يتعلــم مبــادئ 
ــع  ــتعمال جمي ــع اس ــي، م ــف األول االبتدائ ــج الص ــتعانة مبناه ــع االس ــراءة م ــاب والق احلس
ــاعة  ــف س ــا، ونص ــا جماعي ــاعات تدريب ــع س ــه أرب ــم تدريب ــابقة، ويت ــاح الس ــائل اإليض وس

ــا فردىــا.  ــا تدريب يومي
ــه إمــا  ــكام ليجــري إحلاق ــم مســتوى الســمع وال ــم تقيي ــة هــذا املســتوى يت وفــى نهاي
بالتعليــم العــام بنظــام الدمــج التعليمــي فــي مــدارس العاديــن عندمــا يبلــغ الســابعة أو الثامنــة، 

وإمــا بقــاؤه باملســتوى الثالــث.

2 -  التدريب الفردي :
ــال  ــن خ ــاعة م ــف س ــدة نص ــة مل ــة يومي ــات مسعي ــى تدريب ــل عل ــه الطف ــل في يحص
اجلهــاز اخلــاص بالتدريــب الفــردي، وتدريجيــا تبــدأ املدربــة بعــد ذلــك تدريــب الطفــل بســماعته 
الشــخصية ثــم مــن دون مساعتــه، ويكــون التدريــب علــى األذن مباشــرة فــي بعــض احلــاالت؛ 

حتــى ميكــن تأهيلــه لاندمــاج مــع األطفــال الســامعن فــي املــدارس العاديــة.

 3 - اإليقاع الحركي :
إن جســم اإلنســان شــديد احلساســية إليقــاع األصــوات فــي التــرددات املنخفضــة بــدءًا 
ــرددات املنخفضــة مهمــا  ــة فــي الت ــا لديــه بقايــا مسعي مــن 50 هرتــز، والطفــل املعــاق مسعي
ــا  ــة له ــة وكل حرك ــص معين ــه خصائ ــروف أن كل صــوت ل ــد الســمع. واملع ــت درجــة فق كان
مســات خاصــة، فــإذا مت اختيــار احلركــة التــي تتناســب خصائصهــا مــع خصائــص الصــوت، 
فهــذا يســاعد الطفــل علــى اســتخراج األصــوات، وتســتخدم أجهــزة خاصــة باإليقــاع احلركــي ال 
تكــون مرتبطــة بأســاك حتــى ال تعــوق حركــة األطفــال، وهــى أجهــزة ســوفاج مصغــر أو جهــاز 

ســوفاج باألشــعة حتــت احلمــراء. 

4 -  الموسيقى :
وهــى مــن أفضــل وســائل التدريــب للطفــل املعــاق مسعيــا؛ حيــث إن اإلنســان يســتطيع 
ــز. وملــا كان  ــن 13 هرت ــدءا م ــرددات املنخفضــة جــدًا ب ــي الت ــز اإليقاعــات املوســيقية ف متيي
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ــد  ــات فق ــت درج ــا كان ــة مهم ــرددات املنخفض ــي الت ــة ف ــا مسعي ــه بقاي ــا لدي ــاق مسعي املع
الســمع، إال أنهــا أفضــل وســيلة لتدريــب األطفــال املعاقــن مسعيــا خاصــة إذا كانــت مصحوبــة 

ــة فــي اجلــدول اليومــي لتدريبهــم .  ــة، وتكــون للموســيقى حصــص يومي بحــركات إيقاعي
وبهــذا يحصــل الطفــل املعــاق مسعيــا علــى حصــص متنوعــة يتضمنهــا جــدول التدريــب 
ــاع حركــي،  ــة – حصــة فردىــة – حصــة موســيقى – حصــة إيق اليومــي، تشــمل حصــة جماعي

وتضــاف إلــى ذلــك أيضــا حصــة تربيــة فنيــة.
ومــن هنــا، نســتطيع القــول إن اإليقــاع احلركــي واملوســيقى واألجهــزة هــي األســس التــي 
ــردي –  ــع الســابقة ]العمــل اجلماعــي – الف ــال، وإن الوســائل األرب ــة فيربتون ــا طريق ــوم عليه تق
اإليقــاع – املوســيقى[ متكاملــة ومترابطــة، وال ميكــن االســتغناء عــن أحدهــم وكلهــا قائمــة علــى  

األســلوب نفســه.

دمــج الطفــل المعــاق ســمعيًا بالمجتمع مــن خالل المراكــز اللغويــة ]حضانات 
المعاقين ســمعيًا[ 

ــة العاديــة، فيلتحــق بالصــف األول االبتدائــي  ــم دمــج الطفــل فــي املدرســة االبتدائي يت
ــه فــي هــذه  ــة التــي حصــل عليهــا مــن خــال املراكــز اللغويــة، وينطبــق علي بعــد هــذه التهيئ
املــدارس مــا ينطبــق علــى األطفــال العاديــن مــن مناهــج ونظــم، ويســتمر املركــز فــي متابعــة 
حالــة الطفــل حتــى يصــل إلــى مرحلــة النضــج الكامــل واالعتمــاد علــى النفــس ؛ حيــث ميكنــه 

احلضــور إلــى املركــز للحصــول علــى جلســات فرديــة. 

التجربة الثانية
برنامج تدريبي استرشادي لتنمية مهارات وقدرات أطفال الشلل الدماغي 

إلعدادهم للدمج المجتمعي
ــة  ــي بجمعي ــلل الدماغ ــاالت الش ــن ح ــال م ــة أطف ــع خمس ــه م ــج مت تطبيق ــذا البرنام ه

ــي . ــن االجتماع ــا وزارة التضام ــرف عليه ــي تش ــون الت ــة بالزيت ــة املتكامل الرعاي
واســتطاعت أربــع حــاالت منهــم بعــد تدريبات مكثفــة االلتحــاق بالتعليــم العــام االبتدائي 
ــى  ــث اســتطاعت ثــاث حــاالت منهــم احلصــول عل ــم باجلامعــة )حي واإلعــدادى والثانــوي ، ث

مؤهــل ليســانس آداب اجتمــاع(.
ــاء بإحــدى الشــركات واحلصــول  كمــا ســاهمت اإلدارة أيضــا فــي تشــغيل هــؤالء األبن

علــى مرتــب ثابــت شــهريا. 

شروط االلتحاق بهذا البرنامج لحاالت الشلل الدماغي 
-  يجب أال تقل سن الطفل عن 4 سنوات . 1
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-  أال تقل درجة الذكاء عن 90 أو أقل بقليل.  2
-  لديه استعداد للنطق والكام . 3
ــة أو  4 ــًا إعاقــة مسعي ــة للشــلل الدماغــي )مث ــه إعاقــات أخــرى مصاحب -  ليســت لدي

ــة(. بصري
-  اســتعداد األم للعمــل املكثــف مــع الطفــل؛ لضمــان حتقيــق األهــداف والوصــول إلــى  5

مرحلــة الدمــج التعليمــي.

خطوات التحاق الطفل ذي الشلل الدماغي بحضانة المعاقين
يتــم اســتقبال الطفــل املصــاب بإعاقــة الشــلل الدماغــي مــع والديــه؛ حيــث تتــم مجموعة 

مــن اإلجــراءات لهــذا الطفــل مــن خــال فريــق متخصــص فــي هــذا املجــال، تشــمل مــا يلــي :
الكشف الطبي على الطفل من خال طبيب املركز لتحديد نوع اإلعاقة ودرجتها.  1
ــد درجــة  2 ــى النفســي؛ لتحدي ــن مــن خــال اإلخصائ ــى االب ــار نفســي عل إجــراء اختب

ــل .  ذكاء الطف
إجــراء بحــث اجتماعــي لألســرة ملعرفــة املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي لألســرة  3

وحتديــد مــدى احتيــاج الطفــل ذي اإلعاقــة للدعــم املالــي، ويقــوم بهــذا البحــث 
ــي. ــى االجتماع اإلخصائ

إجــراء تقييــم أولــى لقــدرات ومهــارات الطفــل ذي الشــلل الدماغــي مــن جميــع  4
اجلوانــب؛ لتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة فــي املجــاالت احلركيــة واإلدراكيــة والتنشــئة 
ــى  ــدور اإلخصائ ــذا ال ــوم به ــذات، ويق ــة  ال ــة  ورعاي ــدرة  اللغوي ــة والق االجتماعي

ــي. النفس
وضــع برنامــج متكامــل لطفــل الشــلل الدماغــي مــن خــال فريــق التأهيــل يتضمــن مــا  5

: يلى
· تنميــة مهــارات رعايــة الــذات مــن حيــث كيفيــة التغذيــة، وكيفيــة ارتــداء املابس، 	

وكيفيــة اســتخدام املرحــاض .. وغيرها . 
· ــك – 	 ــياء “ الف ــى األش ــض عل ــث القب ــن حي ــة م ــة الدقيق ــارات احلركي ــة امله تنمي

التركيــب – لضــم اخلــرز .. وغيرهــا، و”املهــارات احلركيــة الكبــرى مثــل : احلبــو 
– الزحــف – اجللــوس – املشــي، ويحــدد إخصائــى العــاج الطبيعــي كيفيــة تطبيــق 
املهــارات احلركيــة الكبــرى، وتدريــب إخصائــى تنميــة املهــارات )نفســي – تربيــة 
خاصــة – اجتماعــي( علــى التعامــل مــع الطفــل حركيــا كمــا يتعــاون إخصائــى 

التربيــة الرياضيــة معهــم. 
· تنميــة املهــارات االجتماعيــة مثــل : الترحيــب واالســتقبال وإلقــاء التحيــة وتقــدمي 	

ــارات  ــة امله ــى تنمي ــوم إخصائ ــا، ويق ــتئذان .. وغيره ــن واالس ــكر لآلخري الش
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ــال  ــن خ ــل م ــة للطف ــارات االجتماعي ــر امله ــج لتطوي ــع برنام ــدرات بوض والق
ــوة فــي هــذا املجــال. ــاط الضعــف والق ــى احملــدد لنق ــم األول التقيي

· تنميــة املهــارات اللغويــة، ويتضمــن اللغــة التعبيريــة واالســتقبالية، ومــن خــال 	
التقييــم األولــى الــذي يحــدده إخصائــى التخاطــب، يســتطيع حتديــد نقــاط 
الضعــف والقــوة ووضــع برنامــج لغــوى لتمكــن الطفــل ذي الشــلل الدماغــي مــن 

التواصــل مــع اآلخريــن.
· تنميــة مهــارات ماقبــل األكادميــى مــن خــال إخصائــى التربيــة اخلاصــة، وحتديــد 	

ــي  ــة الت ــل الشــلل الدماغــي فــي املهــارات األكادميي ــوة لطف ــاط الضعــف والق نق
تؤهلــه للدمــج املدرســي والتعليمــي، وتتضمــن قــراءة األصــوات واحلــروف 
والكلمــات واجلمــل البســيطة ومفهــوم العــد واجلمــع البســيط والطــرح البســيط .. 

وغيرهــا.
· مســاعدة الطفــل املعــاق ذي الشــلل الدماغــي علــى الدمــج التعليمــي، وااللتحــاق 	

بإحــدى مــدارس العاديــن ومتابعــة هــذا الطفــل أواًل بــأول للتغلب على املشــكات 
والصعوبــات التــي قــد تواجهــه أثنــاء عمليــة الدمــج التعليمــي واملجتمعــي.

ــلل  ــة الش ــاء ذوى إعاق ــع األبن ــه م ــم تطبيق ــذي ت ــادي ال ــج االسترش ــر البرنام عناص
ــي  الدماغ

يتــم تدريــب الطفــل ذي الشــلل الدماغــي علــى هــذا البرنامــج الــذي يســاعده علــى الدمــج 
التعليمــي مــن خــال اســتخدام الوســائل اآلتيــة :

الكــروت املصــورة – املجســمات – اإليقــاع احلركــي والتنغيــم – الســيكودراما والتمثيــل 	 
–  برامــج كمبيوتــر مصــورة وناطقــة لتحقيــق هــذه املفاهيــم واألهــداف.

وميكن استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف الواحد.	 
أوالً : مهــارات رعايــة الــذات وتتضمــن مايلــى : تدريــب الطفــل علــى مجموعــة مــن املهــارات 
احلياتيــة مثــل : )تغييــر املابــس – غســل الوجــه واجلســم -  تنظيــف األســنان - تنــاول الطعــام 
مبفــرده .. إخل(، وذلــك مــن خــال مواقــف فعليــة يقــوم بهــا إخصائــى التأهيــل مــع الطفــل نفســه 

وبالتعــاون مــع األســرة. 
ثانيًا :  مهارات إدراكية :

1 -  عاقات مكانية 
فوق – حتت – داخل – خارج – قريب – بعيد – أعلى – أسفل.

2 -  أحجام 
كبير – صغير – متوسط .

3 -  أطوال 
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طويل – قصير– متوسط .
4 -  أوزان وسعات 

ثقيل – خفيف – ممتلئ – فارغ – قليل – كثير – كامل – ناقص .
5 -  سرعـات 

بطيء  - سريع .
6 -  مسافـات 

بعيد – قريب .
7 -  اجتاهـات 

أمام – خلف – جنب – مين – شمال – في النص.
8 -  زمـن 

قبل – بعد – أمس –  غدًا  - أيام األسبوع – ليل – نهار –  فصول السنة - 
شهور السنة.
9 -  احلـرارة 
سخن – بارد.

10 -  التعرف على األشياء ووظيفتها 
أشياء مألوفة من البيئة )وظيفة املفتاح – وظيفة املشط ..(. 

11-  التعرف على عاقات األشياء ببعضها 
أشياء مألوفة من البيئة .

التعرف على األشياء املتجانسة والتطابق .
التعرف على األشياء املختلفة في مجموعات متجانسة وتصنيف املجموعات .

التعرف على مجموعة اخلضار – الفاكهة – املابس – املواصات – األثاث .
12 -  املابـس

شتوية – صيفية – للبنات – واألوالد .
13 -  األلوان األساسية 

أحمر – أخضر – أصفر – أزرق .

ثالثًا : مهارات القراءة وما قبلها )من خال الكروت( 
اإلدراك هــو القــدرة علــى ماحظــة تفاصيــل ماتــراه العــن أو ماتســمعه األذن، ومقارنة 	 

األشــياء املرئيــة أو املســموعة أحدهــا باآلخــر أو بنمــوذج مرســوم بالذاكرة .
يحتاج أطفال الشلل الدماغي إلى تدريب خاص للتغلب على مشكلة اإلدراك.	 
متييز األشكال ومطابقتها ونسخها .	 
مطابقة الصور. 	 
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التنسيق بن اليد والعن.	 
ــرد أن  ــراءة؛ ملج ــم الق ــي تعل ــة ف ــدون صعوب ــي يج ــلل الدماغ ــال الش ــث إن أطف )حي

ــي اجتــاه واحــد(. ــات ف ــة بثب ــن الكتاب ــة ســطر م ــى متابع ــة عل ــر مدرب ــم غي أعينه
اإلكمال والتعاقب )التتابع(.	 
متييز الصوت )اإليقاع – تذكر ترتيب األصوات(.	 
التعرف على احلروف الهجائية )الكروت(.	 
استخراج احلروف املكتوبة من أولها ووسطها وآخرها.	 
تكوين وقراءة كلمة من حرفن.	 
تكوين وقراءة كلمة من ثاثة أحرف.	 
يتعرف على امسه ويكونه بالكروت.	 
يتعرف على امسه كامًا ويستخدمه بالكروت.	 
التعرف على أمساء زمائه واستخدامها.	 

وتوجد طريقتان لتعليم القراءة حلاالت الشلل الدماغي وهما :
الطريقة الكلية )انظر وقل(

فــي البدايــة، يكفــى إدخــال كلمتــن جديدتــن ، وعــدم إدخــال مزيــد مــن الكلمــات؛ إلــى 
أن يتمكــن الطفــل مــن معرفــة الكلمتــن الســابقتن.

طريقة التهجئة الصوتية :
ــل الصــوت  ــم الطف ــا، ويتعل ــف منه ــي تتأل ــى األحــرف الت ــة إل ــة الكلم ــى جتزئ ــوم عل تق

ــه كل حــرف. ــذي ميثل ال

رابعًا : مهارات الكتابة : 
ميكــن كتابــة الكلمــات علــى لــوح صغيــر؛ بحيــث يأخــذ مجموعــة مــن احلــروف مثــًا؛ 

ــة. لتكويــن كلمــة أو مجموعــة مــن الكلمــات وتؤلــف جمل

خامسًا : مهارات احلساب : )ويتم تعلمها أيضا من خال الكروت(
ويحتاج طفل الشلل الدماغي إلى املهارات اآلتية لتعلم احلساب:

-  جتهيز أدوات للعد.             -  دوام بقاء الشيء .
-  واحد لكل واحد.               -  املطابقة .

-  الفرز.                             -  احلجم والشكل والترتيب.
-  التصنيف.                        -  الترتيب التسلسلي حسب احلجم – حسب العدد.

-  يعد من 1 – 20 .                -  يستخرج األرقام املطلوبة من 1 – 20 .
-  يطابق العدد بالشكل.          -  يجمع من 1 إلى 10 )جمع بسيط(.
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-  معرفة األشكال الهندسية املجسمة. 
-  معرفة األشكال الهندسية )مجردة( أي مرسومة 

-  مطابقة األشكال الهندسية املجسمة مع املرسومة )املجردة(.
-  التعرف على الكل والنصف والربع والثمن.

-  التعرف على األوزان واملقاييس.
-  التعرف على النقود .             
-  التعرف على الكسور والوقت .

سادسًا : املهارات احلركية :
املهــارات احلركيــة الكبــرى )الرقــود – اجللــوس – احلبــو – التقلــب – االنتقــال مــن مــكان آلخــر  •

– املشــي – صعــود الســالم ..(. 
املهــارات احلركيــة الصغــرى )اســتخدام اليديــن – اللعــب باألشــياء – اإلمســاك – التــرك ..  •

وهكــذا(.

سابعًا : املهارات اللغوية :
تنمية املهارات اللغوية االستقبالية )أي الفهم(.	 
تنمية املهارات اللغوية التعبيرية )أي النطق – والكام(.	 

الرؤية المستقبلية لدور وزارة التضامن االجتماعي لقضية الدمج 
المجتمعي لذوى اإلعاقة من خالل دور حضانات المعاقين

زيــادة الدعــم املالــي املخصــص لــدور حضانــات املعاقــن؛ لتوفيــر اخلصائــص  1
املائمــة مــن حيــث ســعة املــكان وتوفيــر الكــود الهندســي طبقــا لقانــون اإلســكان عــام 
2003 لــذوى اإلعاقــة، والــذي يهيــئ املبنــى مــن حيــث توفيــر ســواند حوائــط ورامبــات 
ومنحــدرات وإشــارات بــارزة تســاعد األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى إمكانيــة الوصــول 

وحريــة احلركــة داخــل املبنــى وخارجــه .
توفيــر البرامــج الفنيــة التأهيليــة املتخصصــة فــي دور حضانــات املعاقــن التــي ترتقــي  2

باملفاهيــم املطلــوب تعليمهــا للطفــل املعــاق ، وتهيئــه متامــا ملفهــوم الدمــج املجتمعــي.
ــي  3 ــة ف ــة متخصص ــدورات تدريبي ــده ب ــي وتزوي ــي اإلدارى والفن ــاز الوظيف ــب اجله تدري

مجــال تأهيــل األطفــال ذوي اإلعاقــة؛ مــن حيــث كيفيــة التعامــل معهــم ومــع أســرهم، 
ــع الفــرص للدمــج املجتمعــي . ــر جمي وتوفي

تطويــر األجهــزة التعويضيــة املتاحــة لألطفــال ذوى اإلعاقــة، وتعــد مــن أهــم العوامــل  4
ــث توافــر عناصــر  ــى الدمــج املجتمعــي مبفهومــه الشــامل مــن حي ــي تســاعدهم عل الت

ــان . اجلــودة واإلتق
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ــع  ــر مصان ــاملة لتطوي ــة ش ــا بدراس ــوم حالي ــي تق ــن االجتماع ــا أن وزارة التضام علم
ــل. ــى الوجــه األكم ــدور عل ــذا ال ــام به ــة؛ للقي ــزة التعويضي األجه

توفيــر أدلــة إرشــادية ألســر األبنــاء ذوى اإلعاقــة فــي جميــع مجــاالت التدخــل املبكــر،  5
والتأهيــل لــكل نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة مهمــا بلغــت درجــة اإلعاقــة وشــدتها لتعريفهــم 

بكيفيــة دمجهــم مجتمعيــا.
تطويــر القــرارات الوزاريــة املنظمــة للعمــل جلميــع هيئــات التأهيل؛ لتتمشــى مــع االتفاقية  6

الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة وحقهــم فــي الدمــج املجتمعي.
تطويــر قانــون التأهيــل رقــم 39 لســنة 1975 وتعدياتــه، وإعــداد قانــون جديــد يتمشــى  7

مــع حقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة. وقــد قامــت وزارة التضامــن االجتماعــي بالتعــاون 
ــي بإعــداد  ــع املدن ــات املجتم ــة وعــدد مــن منظم ــس القومــي لشــئون اإلعاق مــع املجل
ــا  ــاب مفتوح ــة والب ــًا للدراس ــون مح ــازال القان ــن، وم ــل املعاق ــون لتأهي ــرح قان مقت

ــوق ذوى اإلعاقــة. إلضافــة كل مايوافــق حق
ــة  8 ــتوى اجلمهوري ــى مس ــة عل ــاء ذوى اإلعاق ــات ألبن ــدد احلضان ــادة ع ــى زي ــل عل العم

لتهيئــة األبنــاء ملفهــوم الدمــج املجتمعــي الشــامل، ونشــر التوعيــة املجتمعيــة ألوليــاء 
أمورهــم.
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سياسات وقواعد النشر
______________________

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولــة 
والتنميــة فــي الوطــن العربــي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها  •

أو تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.
ــر بالضــرورة عــن رأي  • ــا.. وال تعب ــة عــن آراء كاتبيه ــي تنشــرها املجل ــال الت ــر األعم ُتعب

ــة. ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل
ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا،  •

وفــي حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه 
قاطعــا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •
االلتــزام باألصــول العلميــة فــي إعــداد وكتابــة العمــل العلمــي مــن حيــث كتابــة املراجــع  •

وأمســاء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 
املوضوعــات.

ــه،  • ــلوب عرض ــوع، وأس ــة املوض ــب أهمي ــة حس ــال املقدم ــر لألعم ــة النش ــون أولوي تك
ــة. ــات املطلوب ــزام بالتعدي ــلم، وااللت ــخ التس وتاري

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
ــم  • ــى اس ــارة إل ــث باإلش ــن البح ــة – ضم ــة واألجنبي ــع – العربي ــع املراج ــى جمي ــار إل ُيش

املؤلــف وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، 
ــش(. ــة الهوام ــي حال ــات )ف والصفح

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •
يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.
ــات  • ــي سياس ــابقة ف ــر الس ــه املعايي ــرت في ــر إذا تواف ــًا للنش ــي قاب ــل العلم ــر العم يعتب

ــي : ــاع اآلت ــاة اتب ــع مراع ــر، م ــد النش وقواع
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الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •
أن ختضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •
ــرى  • ــة وأخ ــة العربي ــة باللغ ــن الصفح ــرد ع ــص ال ي ــة مبلخ ــة مصحوب ــوي الدراس أن حتت

ــة. باإلجنليزي

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •
أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــة 15 صفحــة(؛ لتلقــي الضــوء عل ــى )3000 كلمــة، أي ُقراَب أال يزيــد عــرض التجربــة عل

ــم الفائــدة. ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي جناحــات جتربــة حكومي
أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •
عروض الكتب والرسائل اجلامعية :  •
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •
أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عرض عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •
أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •
الترجمات : •
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •
أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

3 ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.


