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افتتــاحيـــة العـــــــدد
أ.د. حسن البيالوي*

ــي  ــة ف ــي املســألة احملوري ــا ه ــي بالدن ــة الطفــل ف ــة تنمي ــول إن قضي ــى حينمــا نق نحــن ال نغال

قضيــة التنميــة فــي العالــم العربــي، بــل هــي قضيــة مســتقبل هــذا الوطــن الكبيــر. فمســتقبل 

ــا  ــتقبل. بالدن ــال املس ــا - أجي ــة أطفالن ــي تنمي ــا ف ــدى جناحن ــي م ــن ف ــي كام ــن العرب الوط

ــدد الســكان  ــن ع ــي %60 م ــك أن حوال ــة، ذل ــالد فتي ــال اســتثناء ب ــا ب ــي كله ــا العرب ــي وطنن ف

ــل مــن  ــع أعمارهــم أق ــي %40 مــن الســكان تق ــاً، وأن حوال ــع أعمارهــم حتــت ســن 25 عام تق

ــة  ــالد العربي ــك فنهضــة هــذه الب ــاً(. لذل ــل مــن 18 عام ــة )حتــت أق ــي ســن الطفول ــًا وه 18 عام

ــال  ــن األطف ــرة م ــذه الطف ــل ه ــدة، وحتوي ــال اجلدي ــة األجي ــي تنمي ــا ف ــدى جناحن ــروطة مب مش

ــادرة  ــاه ق ــة والرف ــع بالصح ــارة، وتتمت ــة وامله ــم واملعرف ــك العل ــوى بشــرية متتل ــى ق والشــباب إل

ــرات الكوكبيــة املتالحقــة احمليطــة بنــا،  ــي ظــل املتغي ــى العمــل واحليــاة واملنافســة العامليــة ف عل

ــي  ــًا ف ــرة دائم ــورة املتفج ــات واالتصــال والث ــا املعلوم ــي تكنولوجي ــل ف ــدم املذه ــرات التق ومتغي

ــة  ــكان ورفاهي ــة والس ــم والصح ــاج والتعلي ــاالت االنت ــي مج ــك ف ــكاس ذل ــة، وانع ــوم واملعرف العل

ــون  ــدة لتك ــا اجلدي ــداد أجيالن ــى إع ــادرون عل ــح الســؤال: هــل نحــن ق ــم يصب ــن ث اإلنســان. وم

ــة  ــد ننعــم فيــه بالرفاهي ــوة رافعــة ألوطانهــا نحــو النهضــة والتقــدم، وتأســيس مســتقبل جدي ق

ــدل اإلنســاني؟ ــة والع واحلري

ــًا  ــاً، وملّف ــي هــذا اإلطــار يقــدم هــذا العــدد ثــالث دراســات بحثيــة متخصصــة، ومقــااًل علمي وف

ــرض  ــي العــدد بع ــه، وينته ــر "حامــد عمــار" رحمــه الل ــوي الكبي ــر الترب ــرمي املفك ــي تك خاّصــًا ف

ــي الســنوي الرابــع لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات  خــاص عــن املعــرض واملؤمتــر الدول

ــة. ــني ذوي اإلعاق لتمك

ــي تنشــئة  ــدور حــول احلركــة الكشــفية ودورهــا ف ــى، ت ــة، فالدراســة األول أمــا الدراســات البحثي

 Informal ــمية ــر رس ــة غي ــود تربوي ــي جه ــفية ه ــة الكش ــال.. واحلرك ــاض األطف ــم بري البراع

ــر  ــود غي ــذه اجله ــة ه ــرورة وأهمي ــة ض ــة امليداني ــة البحثي ــذه الدراس ــتنتج ه education. وتس

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية
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ــني  ــال وإعدادهــم مواطن ــة شــخصية األطف ــي تنمي ــال، واملســاهمة ف ــاض األطف ــي ري الرســمية ف

ــي  ــهم ف ــفية تس ــة الكش ــا أن احلرك ــم. كم ــني لبالده ــهم ونافع ــني ألنفس ــول نافع ــاء العق أصح

دعــم قيــم املواطنــة لــدى األطفــال واألجيــال اجلديــدة وال تعتــرف بــأي متييــز بــني األطفــال ســواء 

ــة  ــق املواطن ــي حتقي ــة ف ــة قوي ــا آلي ــرق . إنه ــن أو الع ــس أو الدي ــون أو اجلن ــاس الل ــى أس عل

والتماســك االجتماعــي، وتنميــة كل جوانــب الشــخصية. والدراســة الثانيــة، هــي دراســة بحثيــة 

ــي  ــك ف ــة ذل ــدى أهمي ــية، وم ــول الدراس ــي الفص ــة ف ــال ذوى اإلعاق ــج األطف ــول دم ــة ح ميداني

ــن  ــة أو م ــن ذوي اإلعاق ــرة الدراســة، ســواء م ــال داخــل حج ــع األطف ــي جلمي ــدم منائ ــق تق حتقي

ــك  ــم التماس ــى قي ــوم عل ــة تق ــاة اجتماعي ــارف وحي ــارات ومع ــًا مه ــابهم جميع ــم، وإكس غيره

االجتماعــي. الدمــج يزيــد مــن فــرص التعــاون االجتماعــي، وإيجــاد البيئــة الداعمــة وتهيئــة املنــاخ 

ــعى  ــاني يس ــم إنس ــداد معل ــانية وإع ــية إنس ــة دراس ــداد بيئ ــي إع ــهم ف ــريعات تس ــود تش لوج

ــرًا  ــي جلميــع التالميــذ ليــس تعبي ــى حتقيــق املواطنــة واملســاواة واإلنصــاف. الدمــج االجتماع إل

عــن جهــود االنصــاف فقــط، بــل هــو عمــل إيجابــي لتحقيــق املواطنــة الكاملــة والبيئــة التربويــة 

ــال. ــع األطف الســليمة جلمي

ي الدراســة البحثيــة الميدانيــة الثالثــة، لتجيــب عــن الســؤال: ما مــدى تأثيــر "أفــالم الكارتون" 
وتــأ�ت

ــى البنــاء املعرفــي الثقافــي للطفــل؟ وناقشــت الدراســة بعــض اآلثــار الســلبية التــي يتعــرض  عل

ــى العنــف واالســتخفاف باحلقــوق والدمــاء  لهــا الطفــل فيمــا يتبنــاه مــن ســلوكيات قــد تدعــو إل

وزعزعــة قيــم الطفــل . إن هــذه الدراســة، أيضــاً، تأتــي فــي إطــار فكــر املجلــس بأهميــة وضــرورة 

ــى قيــم املواطنــة اإليجابيــة التــي تكفــل للطفــل كرامتــه  حتقيــق التماســك االجتماعــي القائــم عل

وحريتــه، وتضمــن منــاءه فــي املســار الصحيــح.

ــي فــي االجتــاه نفســه الــذي يتبنــاه هــذا العــدد، وهــو أهميــة تأهيــل ودمــج  ــال، فيأت ق م وأمــا ال

ــي. وتــدور فكــرة املقــال حــول أهميــة تقــدمي  الطفــل ذي اإلعاقــة مبــا يحقــق التماســك االجتماع

ــم  ــه للتعلي ــذي يؤهل ــي االجتــاه ال ــة والدمــج ف ــق هــدف التنمي ــي للمعاقــني لتحقي الغــذاء الصح

ــي  ــي جهــود التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ف واالجنــاب واإلنتــاج، ومتكينــه مــن املســاهمة ف

بلــده.

ــن  ــك م ــار، وذل م ــد ع ام ــوم / ح رح م ن ال ــ�ي وي ب رت خ ال ــي ــرى ش ذك ــاً ل م ري ك ــدد ت ــف الع ــي مل ويأت

ــار  ــن كب ــًا م ــة لفيف ــت اللجن ــة، وضم ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــا املجل ــدوة عقده ــالل ن خ



11
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

أســاتذة التربيــة واملفكريــن، مــن تالميــذ ومريــدى املفكــر الكبيــر حامــد عمــار. لقــد كــرس 

ــًا  ــرأة، وتعميق ــل وامل ــا الطف ــرة قضاي ــة ملناص ــة والعام ــة األكادميي ــه العلمي ــار حيات ــد عم حام

ــي وســعيًا  لقضيــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، بــل مناصــرة لقضيــة تقــدم الوطــن العرب

ــال  ــال واألجي ــداد األطف ــود إع ــكل جه ــًا ل ــي، ودعم ــان العرب ــة اإلنس ــة وكرام ــق رفاهي ــى حتقي إل

اجلديــدة وتأهيلهــا للمســاهمة بقــوة واقتــدار فــي بنــاء وطــن قــوى تســوده قيــم احلريــة والعدالــة 

ــل  م ع ــن ي ل م ــك ــا ل ه ــذي ب ت ح ــدوًة ي اً وق ــان س ــراً وإن ك ف ــار م م ــد ع ام ــه ح ل ــم ال االنســانية. رح

ــة. ي رب ع ــا ال ادن ــدم ب ق ــل ت ع

ــى اللجنــة العلميــة املوقــرة للمجلــة،  وأخيــرًا ال يســعني إال أن أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر إل

ــد  ــة، وكل مــن ســاهم بجه ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــي باملجل ــا، وزمالئ ــر به ــة التحري وهيئ

فــي املراجعــة واإلعــداد.

j
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

مــن الطبيعــي وهــذه املجلــة "مجلــة علميــة متخصصــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة"أن تتجــه 

ــتاذ  ــي واألس ــث األكادمي ــم والباح ــو العال ــا وه ــذه القضاي ــص به ــارئ املخت ــه للق ــا تتج أول م

ــة. ــة والتنمي ــل الطفول ــل، حق ــي هــذا احلق ــل ف ــن يعم ــب وكل م ــي والطبي واملرب

ــى  ــى توســيع دائــرة قرائنــا، وذلــك بإضافــة القــارئ املهتــم إل لكننــا حريصــون فــي الوقــت ذاتــه عل

ــي  ــر ف ــن يفك ــو األب واألم وكل م ــم ه ــارئ املهت ــه، والق ــه ونتحــاور مع ــذي نتجــه إلي ــور ال اجلمه

الطفولــة لســبب خــاص أو عــام، ألن التفكيــر فــي الطفولــة ال يصــدر فقــط عــن اآلبــاء واألمهــات، 

ــى القــراءة ومهتــم بقضايــا وطنــه وعــن كل إنســان يهتــم  وإمنــا يصــدر عــن كل مواطــن قــادر عل

ــن  ــون أفضــل م ــدة أن يك ــال اجلدي ــا ولألجي ــن لن ــي تضم ــة الشــروط الت ــاء املســتقبل وتهيئ ببن

احلاضــر وأكثــر إنســانية.

ــراء األعــزاء  ــى أن يكــون هــذا العــدد اجلديــد الــذي نقدمــه مــن مجلــة الطفولــة والتنميــة للق نتمن

عــددًا جديــدًا بالفعــل أو خطــوة جديــدة فــي الطريــق الطويــل الــذي بدأنــاه؛ طريــق تنميــة 

ــي  ــاء املســتقبل مبــادة احلاضــر، والتجــارب، واألفــكار، واألحــالم الت ــه وبن ــة أطفال املجتمــع بتنمي

ــع. ــراود اجلمي ــا وت تراودن

وقــد اجتهدنــا فــي أن تكــون مــواد هــذا العــدد متنوعــة تعالــج موضوعــات تهــم اجلميــع، وتنظــر 

ــية،  ــة ونفس ــة وعقلي ــة بدني ــة صح ــا، فالطفول ــة علين ــئلتها املطروح ــة وأس ــا الطفول ــى قضاي إل

ــة حاضــر  ــان احتياجــات خاصــة، والطفول ــي بعــض األحي ــة ف ــم، والطفول ــة وتعلي ــة تربي والطفول

ــف  ــدن تختل ــي امل ــن يعيشــون ف ــال الذي ــا األطف ــة؛ وقضاي ــات مختلف ــة بيئ ــتقبل، والطفول ومس

ــا  ــة قضاي ــا الطفول ــرى، فقضاي ــي الق ــن يعيشــون ف ــال الذي ــا األطف ــرًا عــن قضاي ــاًل أو كثي قلي

ــى أطــراف متعــددة؛ املواطــن واملجتمــع، اآلبــاء واألمهــات واملدرســني، املؤسســات  موزعــة عل

ــة. ــادرات االجتماعي ــة، واملب احلكومي
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وإذا كانــت الطفولــة هــي املســتقبل الــذي نســعى لبنائــه بهــذه الشــروط فهــي قضيــة احلاضــر 

ــي أطفالنــا التربيــة املناســبة التــي ال جتعلهــم نســخًا  وشــغله الشــاغل، ألن علينــا نحــن أن نرب

ــرات وأمنــاط الســلوك  ــل يجــب أن نزودهــم باملعــارف واملعلومــات والتجــارب واخلب ــا، ب ــررة من مك

ــي نســتطيع أن نتوقعهــا اآلن، وأقــل  ــي تتفــق مــع عقليــة املســتقبل وحاجاتــه ومتطلباتــه الت الت

ــراض احلاضــر،  ــن أم ــص املســتقبل م ــاه؛ أن يتخل ــا نتوقعــه ونتمن ــه فيم ــا نســتطيع أن نقول م

ــي هــذه األيــام. ــي منهــا ف ــي نعان ــى الشــرور واألخطــار الت ــب عل وأن يتغل

j
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دراسات وبحوث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• احلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم وتطبيقاتهــا التربويــة بريــاض األطفــال	

د. إيناس سعيد

• العــام 	 التعليــم  فــي مــدارس  للصــم  الشــامل  الدمــج  ــى  إل الدمــج  مــن 

والتطبيــق"   النظريــة  بــني  واملتطلبــات  "التســاؤالت 

د /علي عبد النبي حنفي

القيــم التــي يعكســها املضمــون األجنبــي فــي برامــج األطفــال "أفــالم  	

ــة  ــل - دراســة ميداني ــي للطف ــي الثقاف ــاء املعرف ــى البن ــون "وأثرهــا عل الكارت

ــازة ــدة ، تيب ــة، البلي ــران، مدي ــري :  وه ــر اجلزائ ــات القط ــر والي عب

د/ أسمهان بوشيخاوي
أ/ محمــــــودي رقـيـــة
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احلركة الكشفية فى مرحلة البراعم
وتطبيقاتها التربوية برياض األطفال

" تصور مقترح "

د. إيناس سعيد*

مقدمة البحث
ــى أن ملؤسســات التربيــة فــى حيــاة األمم شــأنًا عظيــم األثر- أو هكــذا ينبغى  اليختلــف اثنــان عل

أن تكــون - فهــي القــوة املؤثــرة واحملركــة للمجتمعــات اإلنســانية مهمــا اختلفــت أيديولوجيتهــا 

ــي جوانبهــا املتعــددة؛ تأسيســًا  ــي الشــخصية املتكاملــة املتوازنــة ف ــي الوصــول إل وفلســفتها ف

ــى أنهــا املؤسســات املعنيــة بتنميــة جوانــب الشــخصية اإلنســانية فــي مســتوياتها املختلفــة  عل

مــن خــالل األنشــطة املتعلقــة بالتعليــم واإلعــداد والتدريــب. 

ــى تنوعهــا بــني مؤسســات نظاميــة وثانية غير نظاميــة هذا القدر  وإذا كان ملؤسســات التربيــة عل

ــة املؤسســات  ــدًا بأهمي ــًا متزاي ــرن العشــرين قــد شــهدت وعي ــر، فــإن ســبعينيات الق مــن التأثي

ــي  ــة الت ــتراتيجية التربوي ــا اإلس ــرية ؛بوصفه ــوارد البش ــة امل ــي تنمي ــا ف ــة ودوره ــر النظامي غي

ــن  ــد م ــات عدي ــن املؤسس ــوع م ــذا الن ــى دور ه ــد عل ــة، وأك ــات التنمي ــاء مبتطلب ــا الوف ميكنه

ــي  ــة إل ــذا احمللي ــة وك ــة واإلقليمي ــات الدولي ــوات املنظم ــا بالبحــث، ودع ــى تناولته الدراســات الت

التوســع فيمــا تقدمــه مــن خدمــات تعليميــة وتربويــة بحســبانها إحــدى الصيــغ التعليميــة التــي 

ــي بعــض مشــكالت التعليــم النظامــي، وســد ثغــرات مؤسســات  ميكــن أن تســهم فــي التغلــب عل

التعليــم التقليــدي، والتــي تتمثــل فــى النقــص الواضــح فــي املــوارد واإلمكانــات، واالرتفــاع املطــرد 

ــه  ــدم تلبيت ــه وع ــدام فاعليت ــدي وانع ــام التقلي ــود النظ ــي جم ــة إل ــذا باإلضاف ــف، ه ــي التكالي ف

ــد  ــى 2008(، )محم ــرام األهوان ــال الدهشــان 1992 ، 2(، )إك ــة للمجتمع.)جم ــات العملي احلاج

ميــن 2011، ل- م(.

* أستاذ مساعد بقسم الطفولة - كلية التربية - جامعة املنوفية.
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ــى حــل مشــكالتهم  فالتعليــم غيــر النظامــي ميكــن أن يــؤدى دورًا مهمــًا فــي مســاعدة األفــراد عل

ــى تغيــر الظــروف احمليطــة، فبرامــج التربيــة التــي يتلقاهــا األفــراد فــي وقت  املتجــددة املترتبــة عل

ــدور  ــا، تســهم ب ــز الشــباب - وغيره ــة ومراك ــة أو األندي ــة اجلماهيري ــن خــالل الثقاف ــم م فراغه

فعــال فــي إعدادهــم ملواجهــة مشــكالت احليــاة االجتماعيــة بصــورة حضاريــة، أي أن برامــج هــذا 

ــراد  ــد األف ــي التنميــة وحتســني احليــاة، عــن طريــق تزوي النــوع مــن التعليــم ميكــن أن تســهم ف

ــال  ــى حلها.)جم ــل عل ــة والعم ــكالت االجتماعي ــم املش ــم لفه ــنْي تؤهالنه ــارة اللت ــة وامله باملعرف

الدهشــان، عطيــة شــعبان 2010 ،92(. 

ــة  ــى مؤسســات التربي ــى إل ــج ينتم ــوى ممنه ــا منــط ترب ــى أنه ــف عل ــة الكشــفية تصن واحلرك

غيــر الرســمية التــى تســهم فــى حتقيــق التنميــة املتكاملــة للفــرد عبــر حتقيــق أهــداف تربويــة 

ــردة لتربيــة النــشء,  ــي أســاليبها وطرائقهــا املتف واضحــة املعالــم. وتتحــدد أهميتهــا التربويــة ف

ــك  ــا؛ تل ــرة ألعضائه ــة واملثي ــة واملرغوب ــطة املتنوع ــة لألنش ــة الذاتي ــي املمارس ــل ف ــي تتمث والت

األنشــطة املعرفيــة واملهاريــة والقيميــة التــى يتوافــر فيهــا عــدد مــن الشــروط يأتــى فــى مقدمتها: 

التنظيــم اجليــد الهــادف، والرغبــة فــى االلتحــاق بهــا واالنتشــار، مبعنــى أن هــذه األنشــطة تقــدم 

 Worldorganization of the scout( )4 ،2008 ــد ــد محم ــراد .)محم ــن األف ــرة م ــداد كبي ألع

movement1992(.

ــى أهــداف ومبــادئ جعلــت منهــا حركــة عامليــة ينتســب إليهــا  كمــا ترتكــز احلركــة الكشــفية عل

املاليــني فــى جميــع أنحــاء العالــم - 32 مليــون كشــاف فــى 216 دولــة وفقــًا لتعــداد 2010 م - 

. )Wikipedia 2014( )8 ،2003 وهــو مــا ميثــل ســر اســتمراريتها.)عبد الكــرمي الضحــاك

ــن  ــك م ــاًل وذل ــدادًا متكام ــر إع ــذ الصغ ــراد من ــدُّ األف ــى ُتِع ــة الت ــركات التربوي ــدى احل ــى إح فه

ــاعدة  ــا مبس ــن خالله ــفيون م ــادة الكش ــوم الق ــث يق ــورة ؛ حي ــا املط ــا ومناهجه ــالل برامجه خ

ــود 2012، 2(. ــام محم ــخصياتهم. )هش ــة ش ــى تنمي ــشء عل الن

ــي اخلاصيــة التربويــة  ويؤكــد هــدف احلركــة الكشــفية، كمــا أوضحــت بعــض اآلراء التربويــة، عل

ــى التنميــة املتكاملــة لقــدرات الفــرد مــن النواحــي البدنيــة واالجتماعيــة  للحركــة،  والتــي تهــدف إل

والفكريــة والروحيــة، وهــي جوانــب ال ميكــن أن تتطــور مبعــزل عــن بعضهــا؛ فالهــدف مــن 

ــك ملســايرته  ــة ، وذل ــوم التربي ــة ملفه ــوي يتســق مــع النظــرة احلديث احلركــة الكشــفية هــدف ترب

ــة  لالجتاهــات التربويــة والسياســات االجتماعيــة للمجتمــع ؛ بهــدف تنميــة الشــخصية املتكامل
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ــى املواطنــة الصاحلــة ،كمــا تســاعد النــشء  واملتوازنــة وإعدادهــا اإلعــداد اجليــد للحيــاة وصــواًل إل

ــي ممارســة األنشــطة املتنوعــة بطريقــة  ــي التــزود باملعرفــة واملفاهيــم واحلقائــق وتدريبهــم عل عل

عمليــة ومرغوبــة مــن خــالل األلعــاب واملعســكرات والرحــالت والهوايــات املختــارة واكتســاب 

ــات  ــي املمارس ــه ف ــي واملوج ــم الذات ــالل التعل ــن خ ــاالت م ــع املج ــي جمي ــددة ف ــارات املتع امله

ــر 2004،  ــى 2004، 5(، )فرحــات جاب ــوزى فرغل ــة. )عبدالســالم كاشــف 1988، 24(، )ف العملي

ــالوى 2008، 62(. ــد الت 4(، )محم

ــع  ــى الكشــفية ألرب ــى تبن ــث يشــير إل ــد 2008، 4(؛ حي ــد محم ــر )محم ــى هــذا األم ــد عل ويؤك

ــم  ــن، التعل ــع اآلخري ــاج م ــم لالندم ــألداء، التعل ــم ل ــة، التعل ــم للمعرف ــى : التعل ــة ه ــز تربوي ركائ

ــل الشــخصية . ــرد املتكام ــن الف لتكوي

ــم  ــاة ، وتدربه ــليمًا للحي ــدادًا س ــة إع ــدُّ الفتي ــة ُتِع ــيلة تربوي ــفية وس ــة الكش ــد احلرك ــه تع وعلي

ــي بنــاء املواطــن الصالــح ، وأصولهــا  لكــى يتحملــوا تبعــات مســتقبلهم ، ففلســفتها تهــدف إل

ــااًل  ــة اتص ــة احمللي ــل بالبيئ ــا تتص ــع ، وبرامجه ــات املجتم ــي مقوم ــرف عل ــي التع ــز عل ترتك

وثيقــاً، وخططهــا تتبــع مراحــل منــو الفتيــة وقدراتهــم وإمكاناتهــم الفكريــة والبدنيــة ، وأســاليبها 

ــوزى  ــم وجهودهم.)ف ــي مشــاهداتهم وفاعليته ــة عل ــا مبني ــم ألنه ــم وميوله ــع رغباته ــى م تتمش

ــى 2004، 23(. فرغل

ــى أهميــة احلركــة الكشــفية نتائــج عديــد مــن الدراســات؛ منها دراســة )عبد  غيــر أن مــا يؤكــد عل

ــوى للحركــة الكشــفية باعتبارهــا  ــدور الترب ــى اهتمــت بتقــومي ال الســالم كاشــف 1993، 3( الت

ــرًا مــن  ــر الرســمية، كمــا أن مناهجهــا وبرامجهــا يتضمنــان كثي إحــدى مؤسســات التربيــة غي

ــى أنهــا وســيلة مرغوبــة ومحببــة  األنشــطة التربويــة الهادفــة والداعمــة لتربيــة النــشء . إضافــة إل

ــوازن؛  ــليم املت ــداد الس ــم اإلع ــشء وإعداده ــة الن ــز تربي ــن ركائ ــة م ــزة جوهري ــة، وركي ــى التربي ف

ــة  ــر والرفاهي ــات التحض ــى درج ــى أقص ــم إل ــع مجتمعاته ــى دف ــة ف ــدف املشــاركة اإليجابي به

وحتقيــق املواطنــة الصاحلــة وتنميــة االجتاهــات اإليجابيــة نحــو خدمــة البيئــة وتنميــة املجتمــع؛ 

ــى حلها.وتوصلــت  ــى تعريفهــم مبصــادر البيئــة ومشــكالتها وكــذا املســاعدة عل حيــث تعمــل عل

ــى املنتمــني إليهــا منهــا  ــى أن للحركــة الكشــفية تأثيرهــا اإليجابــى عل نتائــج دراســات أخــرى إل

ــني  ــة )أم ــف 2005(، ودراس ــد اللطي ــر عب ــة )منتص ــر 2003، 4(، ودراس ــكينة عام ــة )س دراس

ــث  ــد 2013( ؛حي ــة محم ــة )هب ــى 2013(، ودراس ــارك العالط ــة )مب ــينى 2008(، ودراس احلس
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ــى الســلوك البيئــى ألعضائهــا  ــى التأثيــر اإليجابــى عل ــى واخلامســة إل توصلــت الدراســتان األول

ــى حــني  ــة لطــالب اجلامعــة، ف ــة واجلمالي ــم اخللقي ــة القي ــى تنمي ــة إل ــت الدراســة الثاني ،وتوصل

ــى  ــفية عل ــطة الكش ــض األنش ــة بع ــة ممارس ــى فاعلي ــة إل ــة والرابع ــتان الثالث ــت الدراس توصل

ــة. ــة اإلعدادي ــذ املرحل ــة لتالمي اكتســاب القيــم اخللقي

ــى احلركــة الكشــفية والقيــادات مــن مضاعفــة  ــى مــا ســبق، مــا يقــوم بــه القائمــون عل يضــاف إل

ــة  ــة جاذب ــون حرك ــأن تك ــا ب ــتمرار فعاليته ــفية ، واس ــة الكش ــى احلرك ــة عل ــد للمحافظ اجله

ــة ،واالســتخدام  ــى مقدمتهــا التقــدم التكنولوجــى واملعرفــة اإللكتروني ــرة ف ملواجهــة حتديــات كبي

ــة  ــات التربوي ــكل املؤسس ــًا ل ــًا قوّي ــا منافس ــا يجعله ــات مب ــة للمعلوم ــبكة الدولي ــع للش الواس

ــرابى 2013، 18(. ــة 2009(، )يوســف ش ــوراس يوني ــد أب ــة. )محم التقليدي

إذن فالكشــفية تعــد أحــد العوامــل العديــدة التــي تســاهم فــي تنميــة الفتيــة لكــن مــع األخــذ فــى 

االعتبــار أنهــا ال ميكــن أن حتــل محــل األســرة أو املدرســة أو املؤسســات الدينيــة أو االجتماعيــة، 

بــل هــي مكملــة لألثــر التربــوي لهــذه املؤسســات؛ رمبــا لتصحيــح أخطائهــا وذلــك مــن خــالل مــا 

تكســبه للفتيــة مــن مفاهيــم وســلوكيات واجتاهــات متكنهــم مــن التعامــل اإليجابــى مــع احمليــط 

ــرة للمجتمــع والتطلعــات املتباينــة  ــى جتابــه احلاجــات املتغي ــى ببرامجهــا املتنوعــة الت االجتماع

لألفــراد. )محمــد محمــد 2008، 3(. 

ــى أن  ــن جــواد 2010 ،1( إل ــاء الدي ــن  )Erzse May 1999,1( و)ضي وحــول هــذا يشــير كل م

بعــض املتحمســني يــرون أن الكشــفية ثــورة تربويــة ،ولكنهــا ليســت كذلــك، بــل هــي فكــرة أريــد 

ــي  ــرة الت ــي وصاحلــة لســد الثغ ــداد املدرس ــة لإلع ــى متمم ــق، وه ــواء الطل ــي اله ــاة ف ــا احلي به

ــد اإلنســان  ــا مدرســة تع ــذا فإنه ــادي. وبه ــاج الدراســي الع ــي املنه ــي وجودهــا ف ال ميكــن تالف

ــي ترمــي  ــى الطبيعــة؛ فالغايــة األساســية الت للحيــاة العامــة النشــيطة عــن طريــق االعتمــاد عل

ــات  ــة واإلمكان ــة والصحي ــة األخالقي ــن الناحي ــرد م ــة الف ــع قيم ــي رف ــة الكشــفية ه ــا التربي إليه

ــه.  ــات خلدمــة ذاتــه واحمليطــني ب ــي يســتثمر هــذه اإلمكان ــة لك ــروح الوطني ــة ال العلمية،وتنمي

وبإجــراء مقابلــة شــخصية مــع ثمانيــة مــن القــادة الكشــفيني)1(، وســؤالهم عــن احلركــة الكشــفية 

ــة  ــى بالثقاف ــى املجتمع ــف الوع ــادوا بضع ــد، أف ــى وجــه التحدي ــم عل ــة البراع ــى مرحل ــة وف عام

ــم  ــث ل ــُد االهتمــام حي ــْل بع ــم تن ــدة ول ــت ولي ــة ألنهــا مازال ــى هــذه املرحل الكشــفية وأســلوبها ف

يتــم حتــى اآلن اعتمــاد أهــداف ومنهــج كشــفى، وكــذا وعــد وشــعار وقانــون خــاص بهــا كمــا فــى 



21
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــة  ــال هــذه املرحل ــادة الكشــفيني ألطف ــى املراحــل الكشــفية األخــرى . ومــا يقدمــه بعــض الق باق

مــا هــو إال اجتهــاد مــن املهتمــني باحلركــة الكشــفية، لكــن التحديــد الدقيــق واإلجرائــى املعتمــد 

ــة  ــة مصــر العربي ــة وجمهوري ــى عام ــم العرب ــى مســتوى العال ــود عل ــر موج ــم غي ــة البراع ملرحل

ــفية وإدراج  ــم باألنشــطة الكش ــة والتعلي ــام وزارة التربي ــن اهتم ــم م ــد، بالرغ ــه التحدي ــى وج عل

ــة البراعــم ضمــن خطتهــا وبرامجهــا. مرحل

ــى هــذا مــا قدمتــه املنظمــة الكشــفية العربيــة فــى الوثيقــة رقــم )7( والتــي متثــل اخلطــة  يؤكــد عل

العامــة والبرنامــج الزمنــى لألنشــطة الكشــفية العربيــة فــي الفتــرة مــن 2008 – 2010، محــددة 

ــة  ــج الكشــفية وأنظم ــر البرام ــى تطوي ــاًل ف ــل ممث ــة املراح ــج وتنمي ــام ملجــال البرام ــدف الع اله

ــة املراحــل مبــا  ــة لتنمي ــذ السياســة العربي ــى تنفي ــل عل ــادة املراحــل، واســتمرار العم ــل ق تأهي

ــى مواجهــة حتديــات القــرن احلــادى والعشــرين،  يحقــق األهــداف التربويــة للحركــة ، ويســاعد عل

واملســاهمة فــى تنفيــذ األولويــات اإلســتراتيجية لتنميــة احلركــة الكشــفية العامليــة، موضحــًا أن 

مــن بــني خطــوات تنفيــذ هــذا الهــدف وضــع مناهــج ملرحلــة مــا قبــل األشــبال )مرحلــة البراعــم(. 

ــة املطــورة  ــام للمناهــج الكشــفية العربي ــل الع ــد 2007، 7-10(. وجــاء الدلي ــد املجي )عاطــف عب

ــى  ــى نســخته التجريبيــة شــارحًا املناهــج الكشــفية جلميــع املراحــل عــدا مرحلــة البراعــم .وف ف

ــة  ــة املقترحــة للفتي ــة املناهــج الكشــفية العربي ــة أدل ــة اخلاصــة مبراجع ــدوة الكشــفية العربي الن

ــرورة  ــى ض ــد املشــاركون عل ــب. وأك ــد التجري ــا قي ــا ووضعه ــل به ــدء العم ــل ب ــن أج ــادة م والق

اعتمــاد اإلقليــم الكشــفى العربــى ملرحلــة البراعــم )مــا قبــل األشــبال(. )جمعيــة الكشــافة 

ــة 2011، 30(. ــة" يولي ــة العام ــة "األمان ــة الكشــفية العربي ــة 2010(، )املنظم الكويتي

مشكلة البحث
تأتــى مشــكلة البحــث ممــا الحظتــه الباحثــة عنــد فحــص مقــررات إعــداد معلمــة ريــاض 

ــى شــعبة ريــاض األطفــال بكليــة التربيــة- جامعــة املنوفيــة؛ بهــدف إعــداد توصيــف  األطفــال، ف

لهــذه املقــررات وفقــًا ملــا أشــارت بــه وحــدة اجلــودة بالكليــة، فــكان مــن بــني املقــررات "املعســكرات 

ــد  ــه أح ــرر بوصف ــذا املق ــف ه ــن توصي ــى ع ــى التقص ــة ف ــدأت الباحث ــا ب ــاب اخلــالء". وهن وألع

ــى أن بدايــة  املقــررات التــى تقــع ضمــن مســئوليات قســم ريــاض األطفــال. وبالبحــث توصلــت إل

ــها  ــد مؤسس ــى ي ــفية عل ــة الكش ــة احلرك ــع بداي ــاءت م ــم، ج ــكل منظ ــكرات بش ــور املعس ظه
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ــة بدراســة احلركــة الكشــفية  ــاول" )جمــال موســى 2006(. لهــذا اهتمــت الباحث ــادن ب ــورد ب "الل

ــاط :  ــدد مــن النق ــى ع ــا مــن دراســات ؛ خلصــت إل ــون به ــا قدمــه املعني وم

• ــى يــد مؤسســها "اللــورد بــادن بــاول " كوســيلة 	 فــى ســنة 1907، ظهــرت حركــة الكشــافة عل

ــى الصبــر وقــوة االحتمــال والثقــة بنفســه ،وتكويــن شــخصيته وتنشــئته  لتدريــب الفتــى عل

تنشــئة وطنيــة واجتماعيــة تبعــث فــى نفســه االعتــزاز بقوميتــه وتــزوده باملثــل العليــا التــى 

ــاس  ــة الن ــه محب ــرس في ــه تغ ــت ذات ــى الوق ــتنير، وف ــن املس ــى املواط ــر ف ــى أن تتواف ينبغ

جميعــاً وتهيئــه للعمــل وللســالم واإلخــاء العاملــى. )حســن جوهــر، جمــال خشــبة 1961 ،5(.  

• ــى أن حيــاة العــرب منــذ فجــر التاريــخ حيــاة كشــفية؛ فهــم يقيمــون 	 أشــارت بعــض اآلراء إل

بــني اجلبــال والوهــاد ويســعون فــوق رمــال الصحــراء متتبعــني منابــع املــاء ومنابــت الــكأل، 

ــر، ويحســون بحــركات  ــب، ويســايرون حتــركات الشــمس والقم ويالحظــون النجــوم والكواك

ــزون  ــات، ويجه ــور ونبات ــات وطي ــن حيوان ــم م ــع ماحوله ــون طبائ ــار، ويدرس ــاح واألمط الري

ــرق  ــون ط ــس، ويحفظ ــى النف ــدون عل ــام، ويعتم ــة وزاد وطع ــن خيم معيشــتهم بنفســهم م

ــى اشــتقت منهــا  ــر أو)الكشــف( الت ــى فــن اقتفــاء األث الترحــال ومــا تقتضيــه مــن براعــة ف

ــك 2004، 57(  ــد ضحي ــائلها. )محم ــا ووس ــض فنونه ــن بع ــو م ــذى ه ــاف ال ــة كش كلم

ــل 2009(  ــد الناصــر، إبري ــد عب )محم

• ــى الفتيــان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 	 اقتصــرت احلركــة فــى أول األمــر عنــد نشــأتها عل

ــد  ــال املتزاي ــى إزاء اإلقب ــم شــملت املرشــدات ســنة 1909 وكان مــن الطبيع 11-17 ســنة، ث

أن يهتــم القائمــون عليهــا بتنظيــم احلركــة تنظيمــًا يوفــر للناشــئ فــى جميــع مراحــل منــوه 

ــه، وأن يوضــع  ــه وإدراك ــه وميول ــه وتطــور احتياجات ــق وطبيعت ــذى يتف النشــاط الكشــفى ال

ــنة 1914  ــي س ــة األشــبال ف ــدأت مرحل ــا ب ــا. وســرعان م ــالءم معه ــج تت ــة مناه ــكل مرحل ل

باألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 8-11 ســنة، ومت االعتــراف بهــا كقســم تابــع للحركــة 

ــن ســن 18 – 25  ــنة 1918 للشــباب م ــة خــالل س ــة اجلوال ــرت مرحل ــم ظه ــنة 1916، ث س

ــر، جمــال خشــبة  ــالث مراحــل ســنية. )حســن جوه ــى ث ــك انقســمت احلركــة إل ســنة، وبذل

Erzse May 1999,( ))Scouts Canada 2008, ch. 19( )7 ،1961/1-2(، ثم استحدثت 

ــل  ــع مراح ــاك أرب ــت هن ــه أصبح ــنة، وعلي ــن 15-18 س ــن س ــدم م ــاف املتق ــة الكش مرحل

ــى درجــات. وجــاءت بعدهــا  )حســن جوهــر، جمــال خشــبة 1968، 8(، قســمت كل منهــا إل



23
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــرواد وهــي  مرحلــة القيــادة ؛ إذ عندمــا ينتهــي الفــرد مــن مرحلــة اجلــوال، يدخــل مرحلــة ال

ــرق الكشــفية أو اإلشــراف  ــى ؛ وهــؤالء ليســت لهــم عالقــة مباشــرة بالف مــن ســن 40 فأعل

عليهــا؛ فهــم فــي مرحلــة اخلبــرة والتشــريف. )ويكيكشــافة، يوليــة 2013( وأخيــرًا مت اعتمــاد 

مرحلــة مــا قبــل األشــبال )مرحلــة البراعــم مــن 4 – 7 ســنوات( عــن طريــق املؤمتــرات 

ــة الكشــافة الســودانية  ــة. )طــارق الغمــارى د.ت(، )املوقــع الرســمى جلمعي الكشــفية العاملي

ــة 2013(. 2013( )ويكيكشــافة، يولي

• ــعودية، 	 ــر، والس ــر، وقط ــا: مص ــدول منه ــن ال ــدد م ــفية بع ــة الكش ــت احلرك ــذا اكتمل وبه

واملغــرب، والســودان، بإشــهار جمعيــات الكشــافة واملرشــدات بــكل دولــة، بــدءًا بــأول 

مجموعــة للبراعــم ،وتفعيــل نشــاطات هــذه املرحلــة؛ فقدمــت قطــر مثــاًل  البرنامــج الترفيهي 

ــي  ــي( ف ــال صحت ــي ألن ــع خطوت ــعار )أتتب ــت ش ــم حت ــة البراع ــي ملرحل ــي الصح التثقيف

النــادى العربــى، مبشــاركة 150 مــن براعــم الروضــات املســتقلة واخلاصــة )محمــد اليافعــى 

2013(، )مبــارك الدوســرى 2010(.

•  للحركة الكشفية دور تربوى يظهر تأثيره على أعضائها فى جميع جوانب شخصياتهم.	

• ــى ســبع مراحــل تتمشــى مــع مراحــل النمــو الطبيعــى للفــرد، 	 احلركــة الكشــفية تنقســم إل

ولعديــد مــن مراحلهــا مناهــج تتــالءم مــع طبيعــة املرحلــة العمريــة. )عبــد الرحمــن الغامــدى 

2011( )ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة، ديســمبر 2012(، )يوســف شــرابى 2013، 8(.  

• ــة 	 ــدول العربي ــة البراعــم وعــدم قــدرة عــدد مــن ال ــة املتعاظمــة ملرحل ــى الرغــم مــن األهمي عل

ــى االســتيعاب الكامــل ألطفالهــا مبؤسســات ريــاض األطفــال، فقــد دعــا بعــض الباحثــني  عل

ــى البحــث عــن أكثــر األماكــن مالءمــة لتنفيــذ البدائــل التربويــة املوازيــة للروضــة، وتوصلــت  إل

ــم  ــدارس، ث ــة امل ــة، وأفني ــور الثقاف ــات، فقص ــا املكتب ــوادي، تليه ــباب والن ــز الش ــى مراك إل

ــى هــذا مــا يرصــده الواقــع مــن عــدم  احلدائــق. )إميــان الشــرقاوى 2010(. يضــاف إل

إلزاميــة االلتحــاق بهــذه املؤسســات، برغــم مناســبة احلركــة الكشــفية مبناهجهــا وبرامجهــا 

ــى الطريقــة الكشــفية ألســاليب التربيــة احلديثــة التــى ينبغــى أن تقــدم لألطفــال،  القائمــة عل

ــن  ــد يتضم ــدد ومعتم ــور مح ــم تص ــة البراع ــى مرحل ــفية ف ــة الكش ــد للحرك ــا ال يوج كم

ــة ومنهجــًا كشــفّيًا يناســب البراعــم ومــا يقــدم ألطفــال هــذه  ــًا ووعــدًا وشــعارًا وحتي أهداف

ــن هــم  ــادة الكشــفيني الذي ــى ندرتهــا - مجــرد اجتهــاد مــن الق ــة مــن أنشــطة - عل املرحل
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ــة البراعــم . ــى مرحل ــر ملمــني بثقافــة احلركــة الكشــفية ف بدورهــم غي

ــور  ــى تص ــل إل ــة التوص ــم ومحاول ــة البراع ــام مبرحل ــى االهتم ــة إل ــح احلاج ــبق؛ تتض ــا س مم

ــة  ــى تربي ــون ف ــذا املتخصص ــفية وك ــة الكش ــون باحلرك ــراء املهتم ــراه اخلب ــا ي ــا كم ــرح له مقت

ــني  ــى تع ــم الت ــة البراع ــة الكشــفية مبرحل ــة للحرك ــات التربوي ــض التطبيق ــراح بع ــل، واقت الطف

ــة . ــل الروض ــا لطف ــد تقدميه ــال عن ــاض األطف ــات ري ــفيات/ معلم ــدات الكش القائ

ــؤال  س ــن ال ــة ع اب ج ــة الإ اول ح ــاىل �ن م ح ــث ال ح ب ة ال ل ــك ش ــددت م ح ق؛ ت ــب ــا س ــوء م �ن ض

ــاىل : ت ــس ال ي رئ ال

ة  وي ب رت ــا ال ه ات ق ي ب ط ــرز ت ــا أب ــم، وم اع رب ــة ال ل رح ة �ن م ي ــف ش ك ــة ال رك ح ل ح ل ــرت ق م ــور ال ص ت ــا ال م

ــال ؟  وتتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس، األســئلة الفرعيــة التاليــة: ف ــاض الأط ري ب

ما احلركة الكشفية، وما أهدافها ومبادئها والطريقة الكشفية التى متيزها ؟  .1

ــراه  ــة البراعــم كمــا ي ــى مرحل ــرح للحركــة الكشــفية ف مــا املالمــح الرئيســة لتصــور مقت  .2

اخلبــراء؟

ــي ميكــن تقدميهــا  ــة البراعــم الت مــا أهــم التطبيقــات التربويــة للحركــة الكشــفية مبرحل  .3

لطفــل الروضــة ؟ 

هــدف البحث 
ــى تصــور مقتــرح للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعم؛  ــى التوصــل إل يســعى البحــث الراهــن إل

ــد الكشــفى/ املعلمــة  ــال يعــني القائ ــاض األطف ــة لهــا بري ــات تربوي ــل تطبيق ــدًا لتقــدمي دلي متهي

ــى تقدميهــا للطفــل . عل

أهمـية البـحث
تنبع أهمية البحث مما يلى :

1.    أهميــة املوضــوع إذ يتنــاول احلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم وهــو مــا ميثــل حتديــًا 

ــى  ــى لــم تلــَق االهتمــام الكافــى ســواء عل ــًا جديــداً؛ حيــث إنــه أحــد املوضوعــات الت فعلّي

ــد اآلراء  ــه، وتزاي ــة ل ــدان الفعلي ــة املي ــن حاج ــم م ــى بالرغ ــرى أو التطبيق ــتوى النظ املس

ــدء  ــدم الب ــل ع ــى ظ ــم ف ــة البراع ــى مرحل ــفية ف ــة الكش ــور للحرك ــود تص ــة بوج املطالب
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ــى إجــراء  ــة وعــدم وجــود منهــج كشــفى معتمــد لهــا حت ــى تفعيــل العمــل بهــذه املرحل ف

ــة  ــة يولي ــفية العربي ــة الكش ــد 2007، 7-10(، )املنظم ــد املجي ــف عب ــذا البحث.)عاط ه

2011،33-117(. أيضــًا يعــد اســتجابة ملــا أوصــت بــه بعــض الدراســات نحــو تضمــني 

املناهــج التعليميــة تعريفــًا باحلركــة الكشــفية ومناهجهــا وأهميتهــا ودورهــا فــي تنميــة 

النــشء. )يوســف شــرابى 2013 ، 21(، )هــدى قنــاوى 1996(، )جمــال الدهشــان 1992(؛ 

ــتكمال  ــى اس ــد ف ــة تفي ــة علمي ــه إضاف ــث ويجعل ــذا البح ــراء ه ــم إج ــذى يدع ــر ال األم

ــة الكشــفية.  ــة احلرك منظوم

ــى العاملــني واملهتمــني بريــاض األطفــال مبســتوياتها املتدرجــة عامــة واملعلمــة  تنميــة وع  .2

ــى وجــه التحديــد باحلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم، وأدوارهــا  والقائــد الكشــفى عل

ــه  ــا أن ــة، كم ــذه املرحل ــاء ه ــة ألعض ــا احلرك ــن أن توفره ــى ميك ــات الت ــة واخلدم التربوي

ــا  ــداد مناهجه ــي إع ــال ف ــاض األطف ــن ري ــات املســئولة ع ــج البحــث اجله ــد نتائ ــد تفي ق

ــه . ــه وتربيت ــى تعليم ــل مبــا يســهم ف ــة للطف ــا املقدم وبرامجه

ــى املراحــل الرئيســة للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة  البحــث لــم يقــف عنــد حــد التوصــل إل  .3

البراعــم، ومــا تضمنتــه مــن أهــداف ووعــد وقانــون وكــذا شــعار وحتيــة خاصــة بالبراعــم 

ــم،  ــى منهــج كشــفى يتناســب مــع خصائــص وحاجــات واهتمامــات البراع ــة إل باإلضاف

ــة  ــى توعي ــة تســهم ف ــات تربوي ــدمي تطبيق ــل لتق ــراح دلي ــى اقت ــر إل ــذا األم ــدى ه ــل تع ب

ــة  ــذه املرحل ــى ه ــة الكشــفية ف ــون احلرك ــدًا مبضم ــل الروضــة حتدي ــة وطف ــم عام البراع

ــى املزيــد مــن الدراســات للتعــرف  ؛وعليــه فــإن البحــث ســيفتح املجــال أمــام الباحثــني إل

ــى مــدى فاعليــة تقــدمي هــذه التطبيقــات للطفــل وأثرهــا فــى تنميــة جوانــب شــخصيته  عل

ــى تنوعهــا. عل

منهج البحث 
ــق  ــل احلقائ ــع وحتلي ــى جتمي ــوم عل ــذى يق ــى ال ــى التحليل ــج الوصف ــى املنه ــد البحــث عل اعتم

ــى  ــفية ف ــرح للحركــة الكش ــى تصــور مقت ــل إل ــة؛ للتوص ــن مصادرهــا املختلف واملعلومــات م

ــى الكشــفية وتربيــة الطفــل. وإعــداد دليــل  مرحلــة البراعــم فــى ضــوء آراء املتخصصــني فــى مجال

ــل الروضــة. ــا وإكســابها لطف ــى تقدميه ــة عل ــد الكشــفى/ املعلم ــني القائ ــة يع ــات تربوي تطبيق
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مصطلحات البحث 
ة : ي ال ت ات ال ح طل ص م ل ة ل ي ال ت ات ال ف ري ع ت اىل ال ح ث ال ح ب �ن ال ب ت

 Scout movement in the budsstage م اع رب ة ال ل رح ة �ن م ي ف ش ك ة ال رك ح 1- ال

ــرَّف الدســتور والقوانــني الداخليــة املتبعــة فــي املنظمــة العامليــة احلركــة الكشــفية بأنهــا  "حركة  َع

تربويــة تطوعيــة غيــر سياســية ، موجهــة للفتيــة والشــباب ، وهــي مفتوحــة للجميــع دون متييــز 

ــا  ــر عنه ــي عب ــة الت ــادئ والطريق ــًا للهــدف واملب ــدة ، وهــذا وفق ــس أو العقي ــي األصــل أو اجلن ف

مؤســس احلركــة الكشــفية". )املكتــب الكشــفى العاملــى 1977، 2(

ومرحلــة البراعــم هــى مرحلــة لبنــاء الطفــل معرفّيــًا وحركّيــًا وبدنّيــًا وســلوكّيًا مــن خــالل أنشــطة 

تربويــة تتميــز باللعــب واحلركــة حتــى ميكــن تكويــن الشــخصية املتكاملــة، وهــى تشــكل حجــر 

األســاس للمراحــل الكشــفية املتالحقــة، مــن خــالل مجموعــة مــن األطفــال تتــراوح أعمارهــم مــن 

4-7 ســنوات . )محمــود نســيم، عبــد احلافــظ عبــد اللــه 2006، 9(، وتعــرف )إقبــال كامــل، هــدى 

ــة  ــني اخلامس ــم ب ــراوح أعماره ــال تت ــن األطف ــة م ــم محموع ــم بأنه ــى 2005، 4( البراع العجات

ــار  ــى إط ــاب ف ــة األلع ــا مبمارس ــتمتعون فيه ــبال، يس ــرات واألش ــل الزه ــا قب ــابعة أى م والس

تربــوى يتناســب مــع أعمارهــم حتــت قيــادة واعيــة .كمــا تعرفهــم )ســماح عبــد املجيــد 2013، 

ــى  ــراوح أعمارهــم مــا بــني أربــع ســنوات إل 21( بأنهــم مجموعــة مــن األطفــال مــن اجلنســني تت

ســبع ســنوات ،يســتمتعون فيهــا مبمارســة األنشــطة الكشــفية، مــن ألعــاب وممارســة الهوايــات 

ــى إطــار تربــوى يتناســب مــع  ــى األماكــن املفتوحــة، وف وعمــل األشــياء املفيــدة وقضــاء الوقــت ف

احتياجاتهــم ويشــبعها بدعــم مــن قيــادة واعيــة .

ــى مراحــل احلركــة الكشــفية ؛ويقبــل األطفــال مــن ســن )-4  وعليــه فــإن مرحلــة البراعــم هــى أول

ــى متثلهــا مرحلــة ريــاض  ــى مرحلتــني جزئيتــني متتاليتــني؛ األول 7( ســنوات، وتقســم املرحلــة إل

األطفــال )مســتوى أول )K.G1(، ومســتوى ثــاٍن )K.G.2( واألخــرى ميثلهــا الصــف األول، ورمبــا 

الصــف الثانــى مــن املرحلــة االبتدائيــة. 

ــة  ي طوع ــة ت وي رب ــة ت رك ــا ح ه أن ــم ب اع رب ــة ال ل رح ة �ن م ي ــف ش ك ــة ال رك ح ــف ال ري ع ــن ت ك م ــه ي ي ل وع

ن  ــري ي م ــع دون ت ي م ج ل ــة ل وح ت ف ــي م وات ، وه ــن ــن 7-4 س ــال م ف اأط ــة ل ه وج ة ، م ــي اس ي ــري س غ

ــا  ه ن ــرب ع ي ع
ــ�ت ــة ال ق ري ط ــادئ وال ب م ــدف وال ه ل ــاً ل ق ــدة وف ي ق ع ــس أو ال ن ج ــل أو ال ي الأص

�ن

ــور  ص ت ــا ال ه ح ــا يوض م ــة ك ل رح م ــذه ال ــة ه ع ي ب ــب وط اس ن ت ــا ي م ة ب ي ــف ش ك ــة ال رك ح ــس ال ؤس م
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ــث. ح ب ــل ال ح ح م ــرت ق م ال

ال: ف اض الأط ري ة ب وي ب رت ات ال ق ي ب ط ت 2-    ال

 Educational Applications in Kindergartens

التطبيقــات التربويــة كمــا يعرفهــا )محمــد الشــهري 1429/ 1430هـ ، 10(، هــى مــا ميكــن مــن 

خاللــه تنميــة اجلانــب الوجدانــي فــي نفــوس الطــالب ،ومخاطبــة وجدانهــم وعواطفهــم باألســاليب 

ــي  ــا املمارســات املدرســية الت ــا 1997، 164( بأنه ــا )إحســان األغ ــة اإلســالمية .وعرفته التربوي

ــد  ــا )إميــان عب ــة . وتقصــد به ــراء التربي ــا خب ــا حدده ــة كم ــوق التربوي ــر احلق ــى تواف ــؤدي إل ت

الــاله، 373( انتقــال الــرؤى التربويــة املنشــورة وغيــر املنشــورة مــن حيــز املعرفــة وحتديــد األدوار 

ــى مجــال التنفيــذ . واألبعــاد التربويــة إل

ــى  ــى، مجموعــة األنشــطة القائمــة عل ــى ذلــك يعنــى بالتطبيقــات التربويــة فــى البحــث احلال وعل

احلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم التــى ميكــن أن تقــدم للطفــل ضمــن البرنامــج الكشــفى 

ــاض  ــا الكشــفى بري ــل منهجه ــم وتفعي ــة البراع ــى مرحل ــا ف ــق أهدافه ــى حتقي ــى تســهم ف والت

ــداف  ــق أه ــى حتقي ــاهمة ف ــا املس ــن خالله ــن م ــى ميك ــات الت ــا املمارس ــى أنه األطفال.مبعن

ــاً. ــا الكشــفى عملّي ــل منهجه ــم وتفعي ــة البراع ــى مرحل ــة الكشــفية ف احلرك

A Suggested Perespective ح رت ق ور م ص 3- ت

ــى خلفيــة  ــى بــه وجهــة نظــر مســتقبلية للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم اعتمــادًا عل يعن

ــى. ــى نتائــج بحــوث ودراســات ســابقة ذات صلــة مبجــال البحــث احلال نظريــة واعيــة، مســتندة إل

أداوت البـحث
اعتمد البحث على أداتني هما :

ة  وح ت ف م ة ال ي ص خ ش ة ال ل اب ق م 1-  الأداة الأوىل : ال

ــى صــورة مبدئيــة عــن  يتمثــل الهــدف مــن املقابلــة الشــخصية املفتوحــة فــى محاولــة التوصــل إل

احلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم. 

ــى  ــن الوع ــؤال ع ــى الس ــل األول ف ــئلة، متث ــة أس ــن ثالث ــار ع ــة االستفس ــت املقابل ــد تضمن وق

ــم ،  ــة البراع ــى مرحل ــفية ف ــة الكش ــة باحلرك ــفيني خاص ــادة الكش ــدى الق ــة ول ــى عام املجتمع
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ــى: الســؤال عمــا إذا كانــت هنــاك أهــداف ومنهــج كشــفى ووعــد وشــعار وقانــون معتمــد  والثان

ــى  ــذى يســتند إل ــى ال ــرًا ســؤالهم عــن األســاس العلم ــى املراحــل، وأخي ــل باق ــة مث لهــذه املرحل

ــال الروضــة والصــف  ــدمي أنشــطة كشــفية ألطف ــد تق ــادة الكشــفيني، عن ــني والق ــض الباحث بع

ــى.  األول االبتدائ

وبإجــراء املقابلــة مــع ثمانيــة مــن القــادة الكشــفيني أفــادوا باإلجمــاع بضعــف الوعــى املجتمعــى 

ــدة  ــت ولي ــا مازال ــم ألنه ــة البراع ــى مرحل ــر ف ــة أكب ــة وبدرج ــلوبها عام ــفية وأس ــة الكش بالثقاف

ــة  ــى كاٍف بالثقاف ــم وع ــادة الكشــفيني، فلديه ــتوى الق ــى مس ــا عل ــام .أم ــد االهتم ــل بع ــم تن ول

ــى اآلن اعتمــاد أهــداف  ــم حت ــم يت ــى أنــه ل ــى ، أشــاروا إل ــة الســؤال الثان الكشــفية .وعــن إجاب

ــفية  ــل الكش ــى املراح ــى باق ــا ف ــا كم ــاص به ــون خ ــعار وقان ــد وش ــذا وع ــفى، وك ــج كش ومنه

ــال هــذه  ــادة الكشــفيني ألطف ــه بعــض الق ــا يقدم ــأن م ــادوا ب ــث أف ــن الســؤال الثال ــرى .وع األخ

املرحلــة مــا هــو إال اجتهــاد مــن املهتمــني باحلركــة الكشــفية، لكــن التحديــد الدقيــق واإلجرائــى 

ــة مصــر  ــة وجمهوري ــى عام ــم العرب ــى مســتوى العال ــود عل ــر موج ــم غي ــة البراع ــد ملرحل املعتم

ــم باألنشــطة الكشــفية،  ــة والتعلي ــد بالرغــم مــن اهتمــام وزارة التربي ــى وجــه التحدي ــة عل العربي

ــا. ــا وبرامجه ــن خطته ــم ضم ــة البراع وإدراج مرحل

ة.  ح رت ق م ة ال وي ب رت ات ال ق ي ب ط ت ول ال اء ح رب خ اع رأى ال ط ت ارة اس م ت ة : اس ي ان ث الأداة ال

ــى املتخصصــني فــى إعــداد  يتمثــل الهــدف مــن هــذه األداة فــي االسترشــاد بنتائــج تطبيقهــا عل

دليــل التطبيقــات التربويــة للحركــة الكشــفية بريــاض األطفــال.

ة:  ي ال ت ل ال راح م ذه الأداة ال داد ه ذ إع خ د ات وق

• ــة وفقــًا ملــا جــاء بالتصــور 	 ي ــه الأول ورت ح �ن ص ــرت ق م ــة ال وي ب رت ــات ال ق ي ب ط ت ــل ال ي ــداد دل إع

املقتــرح للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم فــى صورته النهائيــة وما تضمنه مــن أهداف 

ووعــد وقانــون وحتيــة والهيــكل التنظيمــى، وكــذا املنهــج الكشــفى. وعليــه مت تقســيم الدليــل 

ــج  ــة للمنه ــة املكون ــة الرئيس ــاالت اخلمس ــد املج ــزء أح ــاول كل ج ــزاء، يتن ــة أج ــى خمس إل

ــى  ــال االجتماع ــى واملج ــال العلم ــى واملج ــال الدين ــى املج ــم، وه ــة البراع ــفى مبرحل الكش

ــى  ــر الت ــن املعايي ــدد م ــى ع ــال إل ــى واملجــال الكشــفى. ومت تقســيم كل مج ــال البدن واملج

ــة  ــد الكشــفى/ معلم ــن للقائ ــا نشــاطًا ميك ــل كل منه ــة ميث ــات تربوي ــا تطبيق ــرع منه تتف
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ــق  ي ب ط ت ل اً ل ــم ــى: اس ــا يل ــق م ــن كل تطبي ــد تضم ــل، وق ــه للطف ــال أن تقدم ــاض األطف ري

ــه،  م دي ق ــن ت ان وزم ــك ــاط، وم ش ل ن ــك ــة ل ي رائ ج ــداف الإ ــه والأه ــل ل ث م م ــاط ال ش ن ل ول

ــاطة  ــا البس ــى اختياره ــة ف ــت الباحث ــد راع ــة : وق ن ي ع م ل ال ــائ وس ــواد وال م الأدوات وال

ــة حــواس  ــى مخاطب ــم، وقدرتهــا عل ــة البراع ــرح ملرحل ــفى املقت ــج الكش ــا باملنه وارتباطه

ــى  ــة عل ــاط، وفيهــا اعتمــدت الباحث ش ن ــم ال دي ق ت ــة ل ي ل اع ف ت ــرق ال ط ــك ال ذل ــم . وك البرع

ــاط ، وأخيــرًا  ش ن ــذ ال ي ف ن ــوات ت ط ــاً خ ض الطريقــة الكشــفية بعناصرهــا الســبعة. وأي

ــتمرارية  ــرورة االس ــى ض ــاط عل ــم النش ــى تقيي ــة ف ــزت الباحث ــه رك ــاط: وفي ش ن ــم ال ي ي ق ت

ــم  ــون التقيي ــد يك ــث ق ــاط ؛ حي ــة النش ــه طبيع ــمح ب ــا تس ــق م ــكان وف ــدر اإلم ــوع ق والتن

ــى بعــد االنتهــاء منــه ومــرورًا بتنفيــذ النشــاط وتفاعــل  ممتــّدًا مــن قبــل بدايــة النشــاط وحت

ــل وهــو مــا يطلبــه  اج ع البرعــم معــه، وأيضــًا قــد يأخــذ التقييــم أشــكااًل متعــددة منهــا : ال

ــد  ــره القائ ــا يثي ــك م ــه وكذل ــاء من ــور االنته ــاط أو ف ــاء النش ــي أثن ــم ف ــن البراع ــد م القائ

ــذ النشــاط. ومنهــا اآلجــل وهــو مــا  ــاء تنفي ــي أثن مــن مناقشــة وحــوار مــن واقــع خبرتــه ف

يســتنتجه القائــد ممــا يظهــر فــى ســلوك البراعــم فيمــا بعــد - نتيجــة النشــاط - عندمــا 

ــل  ــة ع ث اح ب ــدت ال م ت ــد اع ــذا وق ــذا الســلوك . ه ــور ه ــب ظه ــذى يتطل ــف ال ــى املوق يأت

ــة )2(. ي رب ع ة ال ــاف ش ك ــة ال ق دي ــة ص زي رم ــة ال ي ون رت ك ة ال ي ص ــخ ش ــاره ال ب ت اع ــول"؛ ب م "ج

• ــن 	 ــة م وع م ج ــل م ــا ع ه رض ــة وع ي ــه الأول ورت ــل �ن ص ي دل ــن ال م ض ت ارة ت م ــت ــم اس ي م ص ت

ــل،  ــج الطف ــة ومناه ــة وتربي ــى التربي ن ف ــ�ي ص ص خ ت م ن وال ــ�ي م ك ح م ذة ال ــات ــادة الأس س ال

ــى عــدد مــن معلمــات ريــاض األطفــال وعــدد مــن القــادة الكشــفيني. وقــد  وكذلــك عل

ــر  ــام كل عنص ــة ) ( أم ــم بوضــع عالم ــد آرائه ــة(، حتدي ــى األداة الثاني ــن )محكم ــب م ُطل

ــن  ــق م ــى كل تطبي ــى ف ــا يل ــدى مناســبة م ــة نظرهــم حــول م ــة املناســبة لوجه ــى اخلان ف

التطبيقــات املقترحــة لطفــل الروضــة : اســم التطبيــق، واســم النشــاط املقتــرح لــه واألهــداف 

ــة وخطــوات  ــواد والوســائل املعين ــكل نشــاط ومــكان وزمــن تقدميــه، واألدوات وامل ــة ل اإلجرائي

ــى الطريقــة الكشــفية  تنفيــذ النشــاط، الطــرق التفاعليــة لتقــدمي النشــاط والتــى اعتمــدت عل

بعناصرهــا الســبعة لألنشــطة املقدمــة ، وكذلــك تقييــم النشــاط ومــدى دقــة احملتــوى العلمى 

ــل ككل. ــق بالدلي ــن وجــود أى اقتراحــات تتعل ــى ســؤالهم ع ــة إل لألنشــطة املقترحــة، إضاف

• ــات 	 ــن التطبيق ــعة م ــة  تس ــى صياغ ــل ف ــراء تعدي ــني، مت إج ــادة احملكم ــة آراء الس بدراس
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فيمــا يتعلــق بخطــوات تنفيــذ النشــاط، وبإعــادة عــرض بطاقــة اســتطالع الــرأى بعــد إجــراء 

ــى ســبعة مــن هــؤالء احملكمــني أقــروا بصالحيتــه ؛ وعليــه أصبــح الدليــل فــى  التعديــالت عل

صورتــه النهائيــة يتكــون مــن واحــد وســتني تطبيقــاً، ميثلهــا واحــد وســتون نشــاطًا موزعــة 

ــى: ــى النحــو التال ــى املجــاالت اخلمســة وذلــك عل عل

الجزء األول: التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال الدينى 

ــى قــدرة  ، متثــل األول منهــا فــى التعــرف عل ــري اي ع ــة م اث ــ�ن �ن ث دي ــال ال ج م ــري ال اي ع ــددت م ح ت

اللــه وعظمتــه، والثانــى فــى ممارســة الصلــوات والشــعائر الدينيــة، فــى حــني متثــل الثالــث فــى 

ــى البراعــم،  معرفــة ســير بعــض األنبيــاء عليهــم الســالم .ولتوصيــل هــذه املعاييــر ومؤشــراتها إل

ــات  ق ي ب ط ــة ت اث ــار الأول؛ ث ي ع م ــن ال م ــة ض وي رب ــات ت ق ي ب ط ة ت ــرش ــى ع ــث احلال ــرح البح اقت

ُتعنــى مبعرفــة البرعــم لبعــض مظاهــر قــدرة اللــه فــى نفســه، وفيمــا حولــه، والعالقــة بــني العمــل 

ــات هــى: التعبيــر عــن أحــد مظاهــر  ق ي ب ط ــة ت ع ــا�ن أرب ث ــار ال ي ع م الصالــح والثــواب .وتضمــن ال

ــوات اخلمــس، والتســمية، وإلقــاء  ــة، ومعرفــة البرعــم بأســماء الصل االحتفــال باملناســبات الديني

ــات هــى : معرفــة البرعــم بأســماء عــدد  ق ي ب ط ــة ت اث ــن ث م ض ت ــث ف ال ث ــار ال ي ع م ــا ال التحيــة . أم

مــن األنبيــاء وســيرتهم، وقــص ســيرة أحــد األنبيــاء، ومتثيــل قصــة عنــه. 

ــة استكشــافية،  ــى، رحل ــب : مالمح ي ت رت ــل ال ــة ع ي ال ت ة ال ــط ش ــات الأن ق ي ب ط ت ــذه ال ــل ه ث م ت

ــى؟  ــب، أهــاًل رمضــان، الصلــوات اخلمــس، بســم اللــه، هــل تعلمــون حتيت الرجــل الصالــح والكل

ــل قصــة عــن ســيدنا محمــد. ســيدنا محمــد، قصــة عــن ســيدنا محمــد، متثي

الجزء الثانى: التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال العلمى 

ــم  ــى البرع ــة وع ــى تنمي ــل األول ف ؛ متثَّ ــري اي ع ــة م ع ــى �ن أرب م عل ــال ال ج م ــري ال اي ع ــددت م ح ت

ببعــض الوســائل التكنولوجيــة، والثانــى فــى تنميــة وعيــه بالبيئــة وعلــوم األرض، فــى حــني متثــل 

الثالــث فــى تنميــة وعــى البرعــم بطــرق ترشــيد اســتهالك املــوارد الطبيعيــة )امليــاه - الكهربــاء(، 

ــى  ــر ومؤشــراتها إل والرابــع إكســابه بعــض املهــارات العلميــة البســيطة .ولتوصيــل هــذه املعايي

ــار الأول  ي ع م ــن ال م ض ت ــاً ي ويّ رب ــاً ت ق ي ب ط ــرش ت ــة ع س م ــى خ ــث احلال ــرح البح ــم، اقت البراع

ــات هــى: معرفــة البرعــم ببعــض األجهــزة التكنولوجيــة ، وجتميــع صــور ألجهــزة  ق ي ب ط ــة ت اث ث
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ة  ع ــا�ن أرب ث ــار ال ي ع م ــن ال م ض ــى لبعــض األجهــزة التكنولوجيــة، وت تكنولوجيــة، واالســتخدام األول

ــل  ــاج عم ــى إنت ــة ف ــات البيئ ــم بفصــول الســنة، واســتخدام خام ــة البرع ــى معرف ــات ه ق ي ب ط ت

ــث  ال ث ــار ال ي ع م ــا ال فنــى، واملشــاركة فــى تدويــر مخلفــات البيئــة ، وتنفيــذ برنامــج حلمايتهــا، أم

ــى امليــاه ،ومعرفــة احلــاالت الثــالث للمــاء ،  ــات متثلــت فــى احملافظــة عل ق ي ب ط ــة ت اث ــن ث م ض ت ف

ــات  ق ي ب ط ــة ت س م ــع خ راب ــار ال ي ع م ــن ال م ض ومعرفــة بعــض اســتخدامات الكهربــاء، فــى حــني ت

ــياء،  ــز األش ــى متيي ــواس ف ــتخدام احل ــيطة، واس ــة البس ــارب العلمي ــض التج ــراء بع ــى: إج ه

ومحــاكاة مواقــف البيــع والشــراء، وفــك وتركيــب بعــض النمــاذج البســيطة، والتمييــز بــني 

ــة .  ــات املكاني العالق

ــب : جمــول والتلdفــون، جمــول  ي ت رت ــل ال ــة ع ي ال ت ة ال ــط ش ــات الأن ق ي ب ط ت ــذه ال ــل ه ث م ت

ــج، التشــجير،  ــل ؟ البولين ــى عم ــا أحل ــة فصــول الســنة، م ــر، أغني ــول والكمبيوت ــول، جم واحملم

ياميــه ياميــه ،حــاالت املــاء، الكهربــاء فــى حياتنــا، اإلنبــات، حواســى، الســوبر ماركــت، الشــكل 

ــول؟ ــف جم ــن يق ــه ؟ أي إي

الجزء الثالث : التطبيقات التربوية المتعلقة بالمجال االجتماعى 

حتــددت معاييــر املجــال االجتماعــى فــى ثالثــة معاييــر؛ متثــل األول فــى اكتســاب البرعــم 

ــزة  ــد املمي ــادات والتقالي ــه ببعــض الع ــى إملام ــى ف ــة، والثان ــة احلياتي ــارات االجتماعي بعــض امله

ــى معرفتــه ببعــض شــخصيات ومعالــم بلده.ولتوصيــل  للمجتمــع الــذى يعيــش فيــه، والثالــث ف

ــة؛  وي رب ــات ت ق ي ب ط ة ت ــرش ــاىل ع ح ــث ال ح ب ح ال ــرت ــم ، اق ــى البراع ــر ومؤشــراتها إل ــذه املعايي ه

ــات هــى: معرفــة البرعــم معلومــات عــن أســرته مثــل )عــدد  ق ي ب ط ــة ت اث ــار الأول ث ي ع م ــن ال ّم ض ت

أفــراد األســرة - أســمائهم - عمــل األم - عمــل األب(، ومعرفتــه بعــض آداب احلــوار، واملســاعدة 

فــى األعمــال املنزليــة البســيطة مثــل )ترتيــب مالبســه - املســاعدة فــى إعــداد املائــدة - ترتيــب 

ــات هــى: معرفــة البرعــم بعــض األعيــاد التــى  ق ي ب ط ــة ت اث ــا�ن ث ث ــار ال ي ع م ــن ال م ض فراشــه(، وت

ــد  ــيم - عي ــم النس ــد - ش ــالد املجي ــد املي ــى - عي ــد األضح ــل )عي ــده مث ــى بل ــا ف ــل به يحتف

ــا.  ــال به ــى االحتف ــذه املناســبات، واملشــاركة ف ــال به ــر االحتف ــر عــن أحــد مظاه األم...(، التعبي

ــه،  ــعار محافظت ــم ش ــة البرع ــى: معرف ــات ه ق ي ب ط ــة ت ع ــن أرب م ض ت ــث ف ال ث ــار ال ي ع م ــا ال أم

ــه  ــة...( ، ومعرفت ــة الصناعي ــة - املدين ــرج املنوفي ــف دنشــواى - ب ــل: )متح ــا مث ــض معامله وبع
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ــرج القاهــرة ....(، خــروف العيــد، عيــد األم،  بعلــم بلــده، وبعــض معاملهــا مثــل : )األهرامــات - ب

ــدى.  ــم بل ــا، معال ــم بلدن ــى، دنشــواى، عل شــعار محافظت

الجزء الرابع : التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال البدنى

ــة  ــارات احلركي ــض امله ــة بع ــى: تنمي ــري ه اي ع ــة م اث ــد�ن �ن ث ب ــال ال ج م ــري ال اي ع ــددت م ح ت

ــم  ــة مفاهي ــم، تنمي ــدى البرع ــليمة ل ــة س ــادات صحي ــة ع ــب، تنمي ــن خــالل اللع ــم م ــدى البرع ل

ــاىل  ح ــث ال ح ب ح ال ــرت ــم، اق ــى البراع ــراتها إل ــر ومؤش ــذه املعايي ــل ه ــن والســالمة. ولتوصي األم

ــى : متييــز البرعــم بــني  ــات ه ق ي ب ط ــة ت اث ــار الأول ث ي ع م ــن ال م ض ــة؛ ت وي رب ــات ت ق ي ب ط ة ت ــرش ع

ــردات احلركــة األساســية، أداء البرعــم بعــض املهــارات احلركيــة األساســية بأنواعهــا الثالثــة  مف

ــاب.  ــض األلع ــني بع ــم قوان ــة البرع ــة(، معرف ــاول واملعاجل ــة - التن ــر االنتقالي ــة - غي )االنتقالي

ــًا بســيطة التنظيــم،  ــى: ممارســة البرعــم ألعاب ــات ه ق ي ب ط ــة ت ع ــا�ن أرب ث ــار ال ي ع م ــن ال م ض وت

ــة  ــة غذائي ــداد وجب ــى إع ــذاء، املشــاركة ف ــاول الغ ــى تن ــليمة ف ــة الس ــادات الصحي ــة الع ممارس

ــث  ال ث ــار ال ي ع م ــا ال بســيطة ومتكاملــة، ممارســة العــادات الصحيــة الســليمة فــى النظافــة . أم

ــض  ــه بع ــا، ومعرفت ــرور ودالالته ــم إشــارات امل ــة البرع ــى : معرف ــات ه ق ي ب ط ــة ت اث ــن ث م ض ت ف

ــزل(. ــى )املعســكر - املن ــر ف ــه مصــادر اخلط ــة، ومعرفت أدوات اإلســعافات األولي

ــواق  ــرة واألط ــى، الك ــب : مترينات ي ت رت ــل ال ــة ع ي ال ت ة ال ــط ش ــات الأن ق ي ب ط ت ــذه ال ــل ه ث م وت

،الكراســى املوســيقية، كــوب املــاء، أطيــب الطعــام، جمــول والغــذاء الصحــى، نظافتــى بتجملنــى، 

ــه التفعــل. ــم، انتب ــرف وتعل ــرور، تع إشــارات امل

الجزء الخامس: التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال الكشفى 

ــم  ــام البرع ــى إمل ــل األول منهــا ف : متث ــري اي ع ــة م س م ى �ن خ ــف ش ك ــال ال ج م ــري ال اي ع ــددت م ح ت

ــى اكتســاب البرعــم بعــض الفنــون واملهــارات  ــى ف بوعــد وقانــون وحتيــة وشــعار البراعــم، والثان

ــالل  ــن خ ــة م ــم األخالقي ــض القي ــم بع ــاب البرع ــى اكتس ــث ف ــل الثال ــى حــني متث الكشــفية، ف

ممارســة التقاليــد الكشــفية، أمــا الرابــع فيــدور حــول تنميــة بعــض ســمات الشــخصية القياديــة 

مــن خــالل العمــل فــى اخلماســيات، ومتثــل فــى إشــباع حــب االســتطالع مــن خــالل االكتشــاف 

ــاىل  ح ــث ال ح ب ح ال ــرت ــى البراعــم، اق الذاتــى لــدى البراعــم .ولتوصيــل هــذه املعاييــر ومؤشــراتها إل
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ــى : معرفــة البرعــم  ــات ه ق ي ب ط ــة ت اث ــار الأول ث ي ع م ــن ال م ض ــاً ، ت ويّ رب ــاً ت ق ي ب ط ــرش ت ة ع ــت س

ــى: معرفة  ــات ه ق ي ب ط ــة ت ع ــا�ن أرب ث ــار ال ي ع م ــن ال م ض وعــد وقانــون وحتيــة وشــعار البراعــم . وت

ــرة  ــالم الســيمافور )الدائ ــات، اســتخدام أع ــة شــارات الهواي ــة، معرف ــات األصلي ــم االجتاه البرع

ة  اث ــن ث م ض ت ــث ف ال ث ــار ال ي ع م ــا ال ــى(، عمــل مجموعــة مــن العقــد والربطــات البســيطة . أم األول

ــى أداء مجموعــة خدمــات داخــل  ــاون، املنافســة، املســاعدة ف ــة التع ــى: إدراك قيم ــات ه ق ي ب ط ت

ــى: معرفــة نظــام اخلماســى،  ــات ه ق ي ب ط ــة ت اث ــع ث راب ــار ال ي ع م ــن ال م ض املعســكر، فــى حــني ت

ــار  ي ع م ــا ال املشــاركة فــى اختيــار رئيــس اخلماســى، قيــادة مجموعــة مــن أنشــطة اخلماســى، أم

ــى : معرفــة أشــكال أقــدام بعــض احليوانــات والطيــور  ــات ه ق ي ب ط ــة ت اث ــن ث م ض ت ــس ف ام خ ال

فــى بيئتــه، تلويــن صــور أقــدام طيــور أو حيوانــات، املشــاركة فــى املســابقات الكشــفية. 

ــب : غــنِّ معــى قانــون البراعــم، وعدنــا،  ي ت رت ــل ال ــة ع ي ال ت ة ال ــط ش ــات الأن ق ي ب ط ت ــذه ال ــل ه ث م ت

ــداد  ــيمافور، اإلع ــالم الس ــتحق( ؟ أع ــد )تس ــارة تري ــك، أى ش ــك بنفس ــع بوصلت ــعارنا، اصن ش

للمســابقة، احلطــاب وأوالده الثالثــة، احلصــى والســالت، ســاعة فــى حــب معســكرى، خماســيك 

ــني  ــالف ب ــد االخت ــوِّن، أوج ــدم، ل ــداد للمعســكر ،وصــل الق ــى ؟ اإلع ــس اخلماس ــْن رئي ــه ؟ َم إي

ــنْي .   الصورت

ة .  ي ائ ه ن ه ال ورت ة �ن ص وي ب رت ات ال ق ي ب ط ت ل ال ي ح دل وض ق )2( ي ح ل وم

إجراءات البحث 
في ضوء هدف البحث وتساؤالته، سارت إجراءات البحث على النحو التالى :

ــى  ــفية الت ــا الكش ــا وطريقته ــا ومبادئه ــفية وأهدافه ــة الكش ــف باحلرك ــح التعري 1- توضي

ــى  ــؤال الفرع ــن الس ــة ع ــوة إجاب ــذه اخلط ــل ه ــا الكشــفى، ومتث ــك منهجه ــا وكذل متيزه

األول.

2-  إجــراء مقابلــة شــخصية مفتوحــة مــع عــدد مــن القــادة الكشــفيني؛ ملعرفــة صــورة مبدئيــة 

عــن احلركــة الكشــفية عامــة، وفــى مرحلــة البراعــم حتديــدًا . 

3-  اســتطالع رأى اخلبــراء حــول املالمــح الرئيســة لتصــور مقتــرح للحركــة الكشــفية مبرحلــة 

البراعم.

ــى  ــم عل ــة البراع ــى مرحل ــة الكشــفية ف ــرح للحرك ــح الرئيســة لتصــور مقت ــة املالم 4-  صياغ
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ــى . ــى الثان ــن الســؤال الفرع ــة ع ــذه اخلطــوة إجاب ــل ه ــراء . ومتث ضــوء آراء اخلب

5- استطالع رأى اخلبراء حول دليل التطبيقات التربوية للحركة الكشفية مبرحلة البراعم. 

ــن  ــذى ميك ــم وال ــة البراع ــى مرحل ــفية ف ــة الكش ــة للحرك ــات التربوي ــل التطبيق ــداد دلي 6- إع

ــث. وهــو  ــى الثال ــة عــن الســؤال الفرع ــل هــذه اخلطــوة إجاب تقدميــه لطفــل الروضــة، ومتث

ــم )2(.  ــق رق ــاًل ملح ــا يعرضــه تفصي م

أوالً: الحركة الكشفية )التعريف بها - أهدافها - مبادئها -
        طريقتها - منهجها(

التعريف بالحركة الكشفية
احلركــة الكشــفية- كمــا قدمهــا الدســتور والقوانــني الداخليــة املتبعــة فــي املنظمــة العامليــة للحركة 

الكشــفية- هــى "حركــة تربويــة تطوعيــة غيــر سياســية، موجهــة للفتيــة والشــباب، وهــي مفتوحــة 

ــي األصــل أو اجلنــس أو العقيــدة ، وهــذا وفقــًا للهــدف واملبــادئ والطريقــة  للجميــع دون متييــز ف

ــة" )املكتــب الكشــفى العاملــى 1977، 2( ـ التــي عبــر عنهــا مؤســس احلركــة الكشفي

World organization of the scout movement Jan. 2011, 3,

ــى الــذى عقــد فــى كوبنهاجــن عــام 1924، أن حركــة الكشــف  وقــد أعلــن مؤمتــر الكشــافة الدول

ــى  ــة عل ــكل دول ــد ل ــى الســواء، وأن هدفهــا األســمى أن تع ــى عل ــى وعامل ــى ودول ــع وطن ذات طاب

ــن  ــروح. )حس ــمو ال ــق، وس ــة اخلل ــدن، ومتان ــالمة الب ــاز بس ــبابًا ميت ــع، ش ــم أجم ــدة، وللعال ح

جوهــر، جمــال خشــبة 1961، 5(. أمــا )طــارق الغمــارى د.ت( فيعرفهــا بأنهــا حركــة اجتماعيــة 

ــة،  ــية والبدني ــة والنفس ــة العقلي ــن الناحي ــرد م ــاء الف ــى بن ــعى إل ــة، تس ــة موجه ــة تربوي تطوعي

ــرته،  ــاة، وفــي مجتمعــه وأسـ ـ ــاعده علــى حتقيــق دوره فــي احلي ــابه مهــارات ومعــارف تسـ وإكسـ

ــر ويقدمــه لآلخريــن عــن حــب ورضــى. ــاحلًا يحــب اخلي ــًا صـ وجتعلــه مواطن

ــات ينطــوى  ــذه التعريف ــون ه ــة الكشــفية أن مضم ــني والدارســني للحرك ــن املهتم ــدد م ــرى ع وي

ــي: )حســن جوهــر، جمــال  ــى ميكــن توضيحهــا فيمــا يل ــى اخلصائــص األساســية لهــا، والت عل

خشــبة 1961، 5-6(، )محمــد ضحيــك 2004، 62-63( )جمــال الدهشــان ،عطيــة شــعبان 

 )World organization of the scout movement 1992(  ،)12-11  ،2010

• ــى حتقيــق هــدف تربــوي 	 ــي مجموعــة مــن األنشــطة املنظمــة تــؤدي إل ــة: تعن وي رب ــة ت رك ح
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ــن  ــًا م ــًا معين ــه ونوع ــي حتقيق ــى إل ــًا يرم ــًا تربوّي ــن هدف ــاط يتضم ــني، أي أن كل نش مع

التنظيــم يحقــق هــذا الهــدف. وفــى الوقــت ذاتــه تعنــى االهتمــام بجميــع جوانب الشــخصية 

البشــرية وهــى متميــزة فــي أســلوبها، فميدانهــا اخلــالء بــكل مــا فيــه مــن انفتــاح وانطــالق، 

ــا  ــل معه ــس يســهل التعام ــى النف ــة إل ــد محبب ــن التعقي ــدة ع ــا أدوات بســيطة بعي وعدته

وتناســب اجلميــع، ووســيلتها اللعــب احلــر املنضبــط بضوابــط ذاتيــة. 

• ــى 	 ــب، ومبــا يعن ــة أو ترغي ــن رغب ــم ع ــام األعضــاء بإرادته ــة انضم ــد حقيق ــة: تؤك ي وع ط ت

ــة . ــادئ احلرك ــم ملب ضــرورة تقبله

• ة: تعنــي أنهــا ال تتدخــل فــي الصراعــات مــن أجــل الســلطة، وهــذه اخلاصيــة- 	 ــي اس ي ــري س غ

ــزال  ــذا انع ــي ه ــفية. وال يعن ــات الكش ــن كل الهيئ ــري لتكوي ــب جوه ــية - مطل الالسياس

ــة املســئولية  ــى تنمي ــام األول - إل ــي املق الكشــفية عــن السياســة ، فالكشــفية تهــدف - ف

ــم  ــا أن الكشــفية تهت ــة، كم ــي للدول ــع السياس ــى بالواق ــك دون وع ــي ذل ــة، وال يتأت الوطني

ــى اختيــار  بتعريــف أعضائهــا باملبــادئ األساســية والقوانــني واملعتقــدات مبــا يســاعدهم عل

ــى  ــشء والشــباب عل ــة الن ــى تربي ــات الكشــفية عل ــز الهيئ ــا ترك ــية، كم ــم السياس أفكاره

ــزاز بالوطــن. ــوالء واالعت ال

• ــى األصــل 	 ــز ف ــع دون متيي ــى أنهــا مفتوحــة أمــام اجلمي اب: تعن ــب ش ــة وال ي ت ف ل ــة ل ه وج م

ــا  ــى التمســك مببادئه ــرد يرتض ــة ألى ف ــة الكشــافة متاح ــدة، فعضوي ــس أو العقي أو اجلن

ــة . ــى أى مرحل ــة ف ــا التربوي ومقوماته

ــى أنهــا حركــة قوميــة؛ ألنهــا ترمــى  كمــا يشــير )حســن جوهــر، جمــال خشــبة 1961 ، 5 - 6( إل

ــى  ــم . وه ــني لبالده ــول نافع ــاء العق ــني أصح ــداد مواطن ــى إع ــا إل ــا وتدريباته بواســطة مبادئه

ــى ســبيل إخــاء الكشــافني  ــى تقــف ف ــة الت ــع األهلي ــوع مــن املوان ــأي ن ــرف ب ــة ألنهــا ال تعت دولي

ــدول املختلفــة  ــى بــني جميــع كشــافى ال ــة ؛ ألنهــا توجــب اإلخــاء العامل وصداقتهــم . وهــى عاملي

ــى تنــوع أجناســهم وطبقاتهــم وعقائدهــم.  عل

أهداف الحركة الكشفية :
ــي دســتور  إن هــدف أي حركــة هــو ســبب وجودهــا، وهــدف احلركــة الكشــفية عامــة كمــا ورد ف

ــي تربيــة وتنميــة الشــباب لتحقيــق أقصــى ارتقــاء  احلركــة الكشــفية العامليــة هــو "املســاهمة ف
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بقدراتهــم البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة والروحيــة بوصفهــم أفــراداً، ومواطنــني صاحلــني، 

ومســئولني فــي مجتمعاتهــم احملليــة والقوميــة والعامليــة ". )املكتــب الكشــفي العاملــي 1977، 2( 

.)World organization of the scout movement Jan. 2011, 3(

ــة الســعودية،  ــة الكشــافة العربي ــه جمعي ــذي قدمت ــة الكشــفية ال ــع هــدف احلرك ــق م وهــذا يتف

ــي تنميــة طاقاتهــم اجلســمية والعقليــة واالجتماعيــة والروحيــة بوصفهم  وهــو مســاعدة الفتيــة عل

ــة  ــة. )جمعي ــة والعاملي ــة والوطني ــم احمللي ــي مجتمعاته ــني مســئولني، وأعضــاء ف ــراداً، ومواطن أف

ــة الســعودية د.ت، 1(. الكشــافة العربي

ــه:  ــا بقول ــا له ــداف العلي ــي األه ــاء عل ــة اإلبق ــي أهمي ــفية عل ــة الكش ــس احلرك ــد مؤس ــد أك وق

ــي إبقــاء األهــداف العليــا فــي املقدمــة وال ننغمــس فــي  "فلنحافــظ فــى أثنــاء تدريــب كشــافينا عل

ــي املثــل ، فليســت املعســكرات والرحــالت  الوســائل ... إياكــم أن تســمحوا للوســيلة أن تتغلــب عل

ــي تنشــئة  ــة فه ــا الغاي ــارات الكشــفية إال وســائل فحســب .. أم ــي امله ــب عل ــاب والتدري واأللع

ــة  ــم اخللقي ــم بالقي ــة اجلــذور مدع ــة عميق ــي أســس ديني ــي عل ــل يرب ــد ســليم .. جي ــل جدي جي

ــى 2004، 2(.  ــه الزواغ ــد الل ــا" )جمــال خشــبة د.ت، 40-41(، )عب ــل العلي واملث

ــفية  ــة الكش ــداف احلرك ــالمّيًا أله ــورًا إس ــك 2004، -64 65( تص ــد ضحي ــرض )محم ــا ع كم

ــى:  ــو التال ــى النح ــة عل عام

• إعداد الفتي إعدادًا إسالمّيًا من جميع النواحي التربوية واالجتماعية والثقافية.	

• ــى مواجهــة احليــاة بثقــة وإميــان؛ ليكــون فــى أثنــاء حياتــه مثــال الفتــي 	 تعويــد الكشــاف عل

العامــل والنافــع فــي عملــه ملجتمعــه وأمتــه.

• التمهيد لدخول معترك احلياة وهو يحمل في نفسه الصدق واإلميان.	

• االرتباط مع إخوانه برباط احملبة واألخوة على أساس العقيدة اإلسالمية.	

• حتقيق احلركة والنشاط وحب العمل والدأب املتواصل مبا ينفع .	

• ــرم 	 ــر ويحت ــع الكبي ــا؛ فيطي ــاد له ــة واالنقي ــن اجلماع ــل ضم ــى العم ــاف عل ــد الكش تعوي

ــاة . ــي احلي ــم دوره ف ــر ويتفه الصغي

• تعويد الكشاف على البذل والتضحية والفداء واإليثار من أجل العقيدة اإلسالمية.	

• ــى إفســاد 	 ــى العمــل عل ــه، وطــرق ســعيهم إل ــداء أمت ــة أع ــي الكشــاف بحقيق ــر الفت تبصي

ــوس شــبابنا. ــي نف ــروح اإلســالمية ف ــل ال ــا وقت ــل مــن أمتن اجلي



37
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

• ــي 	 ــك مبــا ال يتناف ــى الفكــر، وذل ــي تنم ــة والتســلية الت ــة والرياضي تقــدمي البرامــج الترفيهي

ويتعــارض مــع أحــكام الشــرع احلنيــف.

• إرشاد الفتى الكشاف إلى قضاء أوقات فراغه في النافع املفيد .	

ــى الرغــم مــن اتفــاق املعنيــني  ــى أنــه عل ويشــير )جمــال الدهشــان، عطيــة شــعبان 2010، 95( إل

ــل  ــن املراح ــة م ــكل مرحل ــإن ل ــة، ف ــام للحرك ــدف الع ــى اله ــفية عل ــة الكش ــافة واحلرك بالكش

ــل  ــذه املراح ــة ه ــق وطبيع ــى تتف ــام والت ــدف الع ــن اله ــتقة م ــة املش ــا الفرعي ــفية أهدافه الكش

ــافعى 2003، 165(  ــال الش ــرى )جم ــا. وي ــاء كل منه ــات أعض ــات ورغب ــم واحتياج ــا يتناغ مب

ــه  ــى ضــوء إمكانات ــم بنفســه ف ــى يتعل ــرد ؛ ك ــدى الف ــع ل ــارة الداف ــدف رهــن بإث ــق اله أن حتقي

ــى  وقدراتــه واســتعداداته بوصفــه مواطنــًا مســئواًل مــدركًا حلقوقــه وواجباتــه فــى مجتمعــه احملل

ــى. ــى والعامل والوطن

- مبادئ الحركة الكشفية 
ــراد املنتمــون إليهــا  ــرف األف ــي ُيع ــري احلركــة، والت ــي تث ــي الدعامــات واملعتقــدات الت ــادئ ه املب

ــة  ــكل حركــة أو هيئ ــق الهــدف. فل عــن طريــق حتليهــم والتزامهــم بهــا، ويجــب مراعاتهــا لتحقي

ــي تبلــور الهــدف مــن وجودهــا، كمــا  تنظيميــة مجموعــة مــن األفــكار واملعتقــدات األساســية الت

ــي تعمــل فيــه لتحقيــق مــا تصبــو إليــه وكيفيــة املضــي نحــو  ــى االجتــاه الواجــب الت تقودهــا إل

ــة شــعبان 2010، 8(. حتقيــق أهدافهــا .)جمــال الدهشــان، عطي

ــة  ــع أعضــاء احلرك ــلوك جمي ــز س ــى متي ــلوك الت ــد الس ــل قواع ــة الكشــفية متث ــادئ احلرك ومب

ــوط  ــل اخلط ــى متث ــها؛ فه ــا مؤسس ــادى به ــًا ن ــا عاملّي ــارف عليه ــادئ متع ــى مب الكشــفية، وه

ــادئ  ــذه املب ــإن ه ــك ف ــي ذل ــة ككل، وعل ــم احلرك ــذي يحك ــى ال ــام القيم الرئيســة وأســاس النظ

ــوي  ــة للكشــفية بحســبانها حركــة، وتوضــح األســلوب الترب ــي توجــه السياســة التربوي ــي الت ه

ــى  ــي تطبــق بهــا عناصــر الطريقــة الكشــفية؛ وهكــذا حت املســتخدم مــع األعضــاء والكيفيــة الت

ــالوى 2008، 75(. ــد الت ــباب. )محم ــة والش ــة الفتي ــداد وتنمي ــًا إلع ــًا مترابط حتــدد اجتاه

ــا وردت  ــا األساســية كم ــا ومعتقداته ــل قوانينه ــادئ متث ــة مب ــي ثالث ــة الكشــفية عل ــد احلرك تعتم

باملــادة الثانيــة فــى دســتور احلركــة الكشــفية العامليــة : "الواجــب نحــو اللــه - الواجــب نحــو اآلخرين 

 World )3(  )Erzse May 1999 )3 ،1977( ــى ــفى العامل ــب الكش ــذات". )املكت ــو ال ــب نح - الواج

organization of the scout movement Jan. 2011, 3 ، وهنــاك مــن يفصــل املبــدأ الثانــى عــن 
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الواجــب نحــو الوطــن، والواجــب نحــو اآلخريــن. )جمــال الدهشــان، عطيــة شــعبان 2010، 14(.

ــا  ــى، وثانيه ــبحانه وتعال ــه س ــة الشــخص بالل ــا بعالق ــاط أوله ــادئ ارتب ــك املب ــن تل ويتضــح م

ــه  ــة الشــخص بواجبات ــط بعالق ــا يرتب ــى أوســع نطــاق، وثالثه ــه عل ــة الشــخص مبجتمع بعالق

ــى ميكــن توضيــح هــذه املبــادئ : )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية  نحــو نفســه. وفيمــا يل

ــف 2004، 35(.   ــالم كاش ــد الس د.ت، 3(، )عب

المبدأ األول: الواجب نحو اهلل 

ــى أنــه التمســك مببــادئ الديــن والعمــل   يعــرف الواجــب نحــو اللــه - أول املبــادئ الكشــفية - عل

ــى أداء شــعائره، وااللتــزام مبــا يدعــو إليــه مــن قيــم وفضائــل . بإرشــاداته واحلــرص عل

ــى  ــه تكف ــى أن ــى 2004، 7( إل ــوزى فرغل ــير )ف ــفية ؟ يش ــى الكش ــن ف ــل الدي ــى دخ ــن مت ولك

إجابــة مؤســس احلركــة بــادن بــاول؛ حيــث قــال: إن الديــن لــم يدخــل احلركــة مطلقــًا ألنــه فيهــا 

ــوم وجــود  ــه، يتضــح أن مفه ــق لكتابات ــل دقي ــه بتحلي ــا. وأن ــل، وهــو عنصــر أساســى به بالفع

ــل  ــى الكشــفية، وأن املدخ ــبة إل ــى بالنس ــيء أساس ــر ش ــوق البش ــة ف ــوة علوي ــه ق ــق ل ــه خال إل

ــات  ــن مادي ــى يســموا بأنفســهم ع ــة ك ــى مســاعدة الفتي ــل ف ــة الكشــفية يتمث ــوى للحرك الترب

ــل  ــة وتقب ــادئ الروحي ــزام باملب ــاة ،وااللت ــة للحي ــم الروحي ــى البحــث عــن القي ــم ويجتهــدوا ف العال

ــض. ــات والفرائ الواجب

ــى أن اجلميــع يــؤدون واجبهــم نحــو اللــه بطــرق مختلفــة :  وتشــير )عفــاف فتحــى د.ت، 25( إل

ــرون حبهــم للــه ويــؤدون واجبهــم نحــوه . فالديانــات مختلفــة والعــادات مختلفــة، واجلميــع يظه

ــى االلتــزام بهــذا املبــدأ مــن خــالل تنفيــذه  ــى ذلــك ميكــن مســاعدة أطفــال مرحلــة البراعــم عل وعل

ــي  ــة ، ف ــى ممارســاتهم احلياتي ــى تنعكــس ف ــوال والســلوكيات، والت ــي املعامــالت واألق معهــم ف

املعســكرات الكشــفية واملخيمــات والرحــالت واملســابقات.

المبدأ الثاني : الواجب نحو اآلخرين 

 يتضمــن أداء الواجــب نحــو اآلخريــن عــددًا مــن الفضائــل األساســية للحركــة الكشــفية، تتعلــق 

ــو  ــب نح ــف الواج ــن تعري ــع . وميك ــرد جتــاه املجتم ــئولية الف ــة ملس ــاد املختلف ــا باألبع جميعه

اآلخريــن بأنــه : 

• والء الفرد لوطنه وحبه لآلخرين، مع دعوته لإلخاء العاملي. 	
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• املشــاركة فــي خدمــة وتنميــة املجتمــع، مــع االعتــراف بحقــوق اآلخريــن واحترامهــا 	

ــى أصالــة العالــم. واحلفــاظ عل

ــن  ــى تتضم ــى أن األول ــيرًا إل ــني مش ــل العبارت ــى 2004، 7-8( تفصي ــوزى فرغل ــح )ف  ويوض

مفهومــني أساســيني للحركــة الكشــفية همــا: والء اإلنســان لوطنــه وللصداقــة والســالم العامليــني، 

ــى التعصــب  وقــد مت دمــج املفهومــني فــى عبــارة واحــدة لتوضيــح أن الــوالء للوطــن ليــس دعــوة إل

ــاً. ــًا وعاملّي ــًا ووطنّي ــق مــع الســالم والتفاهــم والتعــاون محلّي ــوة للتواف أو االنغــالق، إمنــا هــو دع

ــا  ــن عندم ــون حذري ــا أن نك ــول: "علين ــذى يق ــة ال ــس فلســفة مؤســس احلرك وهــذا االجتــاه يعك

نغــرس الوطنيــة فــى نفــوس أبنائنــا؛ إذ يجــب أن تتعــدى تلــك الوطنيــة مجــرد العاطفــة احملــدودة 

التــى تقــف عنــد حــدود الدولــة مبــا قــد يوحــى بالعــداوة والبغضــاء عنــد التعامــل مــع اآلخريــن.إن 

وطنيتنــا يجــب أن تكــون أعمــق وأنبــل مــن ذلــك بحيــث تعتــرف بعدالــة مطالــب اآلخريــن ،وتــؤدى 

ــوغ  ــى لبل ــم. فاخلطــوة األول ــى أنحــاء العال ــى توثيــق الصداقــة بــني وطننــا وأوطــان اآلخريــن ف إل

ــب شــبابنا مــن اجلنســني  ــى ربوعنــا بتدري هــذه الغايــة تكــون ببــث الطمأنينــة وحســن النيــة ف

ــًا كأســوب حيــاة".  ــى ممارســتها عملّي عل

ــى كل دول  ــرى لألخــوة والتفاهــم بــني الشــباب ف وقــد أعطــت الكشــفية منــذ نشــأتها أهميــة كب

العالــم، كمــا تعــد التجمعــات الكبــرى الدوليــة املتعــددة للشــباب مــن أكبــر مظاهــر حتقيــق هــذه 

الغايــة؛ حيــث إنهــا تســاعد علــى حتقيــق هــذا الهــدف بصــورة فعالــة تــزداد يومــًا بعــد يــوم مــن 

خــالل أنشــطة البرامــج الكشــفية.

ــر عــن  ــى إال تعبي ــة املجتمــع مــا ه ــى خدمــة وتنمي ــى املشــاركة ف ــى تشــير إل ــة الت وأمــا الثاني

املبــدأ األساســى خلدمــة اآلخريــن مبفهومــه الشــامل؛ حيــث إن فلســفة مؤســس احلركــة حتمــل 

ــى خدمــة وتنميــة املجتمــع وإن عمليــة التنميــة يجــب أال تتــم  ــى معناهــا الواســع املشــاركة ف ف

ــى الطبيعــة.  ــرام كرامــة اإلنســان واحملافظــة عل ــى احت بــأى صــورة، بــل يجــب أن تؤســس عل

الواجــب نحــو اآلخريــن ميكــن تعليمــه للبراعــم، ليــس مــن خــالل التعاطــف مــع اآلخريــن فقــط، 

ــة  ــدأ عالق ــم، فمب ــاون معه ــن والتع ــب اآلخري ــن خــالل ح ــه م ــذ إرادت ــي وننف ــن أيضــًا أن نلب لك

ــم  ــرة ث ــاعًا ، األس ــة اتس ــي الكلم ــر معان ــي أكث ــمل ف ــع يش ــاه املجتم ــئوليته جت ــرد ومس الف

ــرام  ــن واحت ــرام اآلخري ــع احت ــه، م ــاع أرجائ ــي اتس ــم عل ــم العال ــة ث ــم الدول ــي ث ــع احملل املجتم

ــي. ــم الطبيع العال
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المبدأ الثالث: الواجب نحو الذات

ــى  ــى مبــدأ الواجــب نحــو اللــه واآلخريــن فقــط، بــل تؤكــد أيضــًا عل احلركــة الكشــفية ال ترتكــز عل

حتمــل الفــرد مســئولية ذاتــه واكتســاب املعــارف واحلقائــق وتنميــة القــدرات واملهــارات؛ وذلــك كلــه 

ــى ذات واعيــة بواقعهــا متكيفــة فــي جميــع عالقاتهــا، وهــذه هــي التربيــة  مــن أجــل الوصــول إل

ــة الكشــفية  ــج وأنشــطة احلرك ــج وبرام ــا مناه ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــة النامي االســتقاللية الذاتي

مــن أجــل إعــداد النــشء .

ــى مســاعدة الشــباب  وهــذا يتفــق متامــًا مــع الهــدف التربــوي للحركــة الكشــفية التــي تســعى إل

ــمل  ــك يش ــة، وذل ــئولياته اخلاص ــل مس ــى حتم ــده عل ــالل تعوي ــن خ ــم م ــل قدراته ــى تكام عل

ــاً. وأن  ــًا تدريجّي ــًا وروحّي ــًا واجتماعّي ــًا وعاطفّي ــًا وعقلّي ــه بدنّي ــة ذات ــرد جتــاه تنمي ــئولية الف مس

ــة،  ــه الصحي ــة بأحوال ــانًا ؛ كالعناي ــرد إنس ــة الف ــدر كرام ــرم ويق ــلوب يحت ــه بأس ــا حيات يحي

ــرد بأنهــا عمــل  ــي يشــعر الف ــرارات الت ــًا بشــرّيًا ، واتخــاذ الق والتمســك بحقوقــه بوصفــه كائن

ــواب ولصاحلــه الشــخصي.  الص

ــك 2004، 64-65( بشــعار الكشــافة؛  ــة كمــا يشــير )محمــد ضحي ــادئ الثالث ويرمــز لهــذه املب

ــي جامعــات  وهــو الزنبقــة ذات الوريقــات الثــالث، موضحــًا أن هــذا الشــعار كان مــدار نقــاش ف

ــة" بشــارة إســالمية  ــادن باولي ــى باســتبدال الشــارة "الب ــذى انته ــة الســعودية وال اململكــة العربي

ــة  ــن الكعب ــون م ــارة تتك ــت الش ــه أصبح ــا، وعلي ــا وعقيدته ــا ومبادئه ــة بأهدافه ــل اململك متث

ــة مصحــف  ــوق الكعب ــالل وف ــط بالســيفني ه ــيفان ويحي ــا س ــط به ــي الوســط يحي الشــريفة ف

ــه" . ــد رســول الل ــه محم ــه إال الل ــا "ال إل ــب فيه ــة كت ــاء صافي ــي ســماء زرق ــور ف ــه الن يشــع من

ــى أن اتخــاذ شــعار الزنبقــة ذات الوريقــات الثــالث  كمــا يشــير )محمــد ضحيــك 2004، 65( إل

ــا  ــفية وم ــة الكش ــب احلرك ــرات وكت ــه نش ــا ذكرت ــب م ــة حس ــادئ الثالث ــذه املب ــى ه ــارة إل إش

ــراه  ــا ت ــة م ــر أو إضاف ــي تغيي ــة ف ــا احلري ــأن له ــالمية، ب ــدول اإلس ــن ال ــر م ــي كثي ــدث ف ح

مناســبًا للشــعار ليناســب فلســفتها ووجهتهــا التربويــة ، وهــذا ال يتعــارض مــع قواعــد احلركــة 

ــة تتفــق مــع  ــون بلغــة حديث ــة أن تصــوغ الوعــد والقان ــة وطني ــكل جمعي الكشــفية؛ ألنــه يحــق ل

ــيات. ــزام باألساس ــع االلت ــا م ــا وحضارته ثقافته

الطـريقة الكشفية:
ــة  ــة للحرك ــة العاملي ــى املنظم ــة ف ــني املتبع ــتور والقوان ــا الدس ــا حدده ــة الكشــفية - كم الطريق
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الكشــفية - هــي نظــام متقــدم للتربيــة الذاتيــة التدريجيــة )املكتــب الكشــفي العاملــي 1977، 4( 

ــى 2004، 9( بأنهــا الوســائل املســتخدمة أو اخلطــوات املتبعــة لتحقيــق  .ويعرفهــا )فــوزى فرغل

األهــداف، ومبــا أنهــا جــزء مــن حركــة لهــا مجموعــة مــن املبــادئ، فيجــب أن تبنــى هــذه الطريقــة 

ــى تلــك املبــادئ . عل

ويوضحهــا )محمــد التــالوى 2008، 79( بأنهــا الوســائل التــي يجــب أن يتــم العمــل بهــا 

ــًا  ــًا تربوّي ــة تشــكل نظام ــة مختلف ــدة عناصــر تربوي ــن ع ــف م ــج الكشــفي، وتتأل داخــل البرنام

متكامــاًل يعمــل مــن أجــل أداء وظائفهــا التربويــة، وهــذه العناصــر تعمــل معــًا بوصفهــا نظامــًا 

ــة الفتيــة بصــورة  ــى تنمي ــك الطريقــة مبنيــة عل ــًا متميــزاً. وتل ــر للفتيــة مناخــًا تربوّي واحــدًا يوف

ــل  ــي مراح ــم ف ــم واهتماماته ــنية واحتياجاته ــم الس ــار خصائصه ــى االعتب ــذًا ف ــة، أخ طبيعي

ــة.  ــو املختلف النم

وعــن أهميــة الطريقــة الكشــفية ومميزاتهــا تشــير )املنظمــة الكشــفية العربيــة " األمانــة العامــة 

ــة لهــا  ــل إن الكشــفية ال فاعلي ــز للحركــة الكشــفية ، ب ــى أنهــا األســلوب املتمي " 2004 ، 1( إل

ــى تتميــز بأنهــا )املنظمــة الكشــفية العربيــة  إذا لــم متــارس أنشــطتها بالطريقــة الكشــفية والت

.)Husky March 2010( )6 ،2006

• ــن 	 ــزأ م ــزءًا ال يتج ــم ج ــراد؛ باعتباره ــات الشــخصية لألف ــة املقوم ــلوب شــامل لتربي أس

ــع.  املجتم

• وسيلة لتحقيق األهداف التربوية من خالل تنمية طاقات األفراد الذاتية . 	

• إدارة لتنميــة األفــراد ليكونــوا مواطنــني صاحلــني وبنائــني ملجتمعاتهــم احملليــة والوطنيــة 	

والعامليــة 

ويــرى )يوســف شــرابى 2013، 18( أن الطريقــة الكشــفية هــى الوســيط وصلــة االتصــال 

ــل  ــي حتم ــدم يســهم ف ــن(؛ فنظــام التق ــو كائ ــا ه ــع )م ــون( والواق ــب أن يك ــج )مايج ــني املناه ب

ــاة  ــاة، وحي ــح للحي ــي التفت ــات يســهم ف املســئولية، ونظــام الشــارات اخلــاص باملجــاالت والهواي

ــادل أدوار  ــس وتب ــى النف ــاد عل ــم االعتم ــتقبل وتعوده ــشء للمس ــداد الن ــي إع ــهم ف ــالء تس اخل

ــع . ــي املجتم ــني ف ــااًل فاعل ــوا رج ــة ليصبح ــادة والتبعي القي

ــى أن الطريقــة الكشــفية توصــف بأنهــا نظــام  وتؤكــد )املنظمــة الكشــفية العامليــة 2001، 9( عل

ــة مــن العناصــر يعتمــد  ــى ضــرورة اعتبارهــا مجموعــة متكامل ــدل عل ــى؛ ممــا ي ــف الذات للتثقي
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ــح  ــر إطــالق مصطل ــك يفس ــل ذل ــة.  ولع ــة ومتصل ــدة متكامل ــة وح ــض مكون ــي بع ــا عل بعضه

ــن  ــث ال ميك ــع ؛حي ــة اجلم ــفية بصيغ ــرق كش ــح ط ــس مصطل ــرد ولي ــة املف ــة " بصيغ " طريق

ــًا  التحــدث عــن الطريقــة الكشــفية إال وكانــت جميــع عناصرهــا مجتمعــة تشــكل نظامــًا تربوّى

متكامــاًل ولــكل عنصــر مــن عناصرهــا وظيفتــه التربويــة التــى َتْكُمــُل بهــا مــن تأثيــر العناصــر 

األخــرى؛  ولهــذا فإنــه ال غنــى عــن جميــع العناصــر، كمــا يجــب اســتخدامها بطريقــة تتفــق مــع 

ــادئ احلركــة الكشــفية. أهــداف ومب

هــذا وقــد قدمــت عديــد مــن اآلراء تصنيفــًا لعناصــر الطريقــة الكشــفية؛ فيشــير )محمد ضحيك 

ــى أن الطريقــة الكشــفية إطــار تربــوي شــامل يتألــف مــن أربعــة عناصــر هى:  2004، 68-70( إل

االلتــزام بالوعــد والقانــون، التعلــم باملمارســة، العمــل فــي جماعــة صغيــرة، اخلــالء، وأضــاف كل 

ــى 2004، 9(، )عبــد الرحمــن الغامــدى  مــن )املنظمــة الكشــفية العربيــة 2004، 5(، )فــوزى فرغل

2011( عنصــرًا خامســًا يتمثــل فــى ممارســة نظــام الشــارات. واتفــق عــدد مــن الباحثــني حــول 

ســبعة عناصــر هــى : الوعــد والقانــون ، التعلــم باملمارســة ، نظــام اجلماعــات الصغيــرة ، نظــام 

الشــارات ، اإلطــار الرمــزي ، الطبيعــة )حيــاة اخلــالء( ، املعاونــة والدعــم مــن الراشــدين )محمــد 

التــالوى 2008، 80( )محمــد عدنــان د.ت، 2( )اجلمعيــة الكشــفية العربيــة الســعودية د.ت، 1(، 

 World organization of the scout )7 ، ــة" د.ت ــة العام ــة" األمان ــة الكشــفية العربي )املنظم

movement "Organisation Mondiale Mouvement Scout" 2nd Oct 2013, 13

والشكل التالى يوضح عناصر الطريقة الكشفية. 

	  
ددعم 
 االرااشديین

 

االتعلم 
  بالمماررسة
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 وواالقانونن
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ارص  ن ع ذه ال رض ه ل ع ا ي م ي وف

1. االلتزام بالوعد والقانون
ــل  ــفية، وميث ــة الكش ــادئ احلرك ــزام مبب ــه بااللت ــى نفس ــذه الكشــاف عل ــد يأخ ــو عه ــد ه وع ال

ــي الــذي تتخــذه الكشــفية فــي تطبيــق برامجهــا. ونصــه هــو: " أعــد بشــرفى  الوعــد اجلانــب املثال

ــل  ــروف، وأن أعم ــع الظ ــى جمي ــاس ف ــم الوطــن، وأن أســاعد الن ــه ث ــو الل ــي نح ــوم بواجب أن أق

)World organization of the scout movement Jan. 2011, 5( ."بقانــون الكشــافة

والوعــد يتضمــن عديــدًا مــن املبــادئ واألخــالق الســامية، ويحقــق مجموعــة مــن الصفــات 

ــي  ــاب نواهيــه والتحل ــر اللــه واجتن ــال ألوام ــدى الكشــاف منهــا : االســتقامة واالمتث املكتســبة ل

ــة االنتمــاء  ــدي الكشــاف، تنمي ــة والشــجاعة واإلقــدام ل ــي روح التضحي ــة، تنام باألخــالق الفاضل

ــي ينتمــي إليهــا واملشــاركة الفاعلــة بأنشــطتها وبرامجهــا،  والــوالء، االلتــزام بأنظمــة الوحــدة الت

تنامــي روح احملبــة والتعــاون واأللفــة بــني أفــراد الفريــق . )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية"أ" 

د.ت، 5(.

ــني  ــى الدعامت ــد عل ــد يؤك ــى أن الوع ــة شــعبان 2010، 30( إل ــال الدهشــان، عطي ويشــير )جم

ــوالء  ــة. فال ــوالء واإليجابي ــح وهمــا: ال ــن املواطــن الصال ــي تكوي ــوم عليهمــا الكشــفية ف اللتــني تق

ــده  ــي تردي ــب ف ــا بالواج ــاط بينهم ــدي االرتب ــس وم ــو النف ــن ونح ــم اآلخري ــه ث ــو الل ــر نح يظه

ــل(.  ــي - أســاعد - أعم ــوم بواجب ــذل - أق ــد - أب ــال )أع لألفع

ــى بهــا ويســلكها  ــى أن يتحل ــون فهــو مجموعــة صفــات حميــدة يســعى كل كشــاف إل ان ق ــا ال أم

ــى خــالل تطبيقــه للبرامج الكشــفية  ــى واقــع عمل فــي حياتــه؛ لتكــون منهجــًا لــه عندمــا تترجــم إل

وغيرهــا. )نيبال عبداللــه 2008، 299(.

ــو  ــا، وه ــي مبادئه ــز عل ــذي يرتك ــاة الكشــفية ال ــو دســتور احلي ــون الكشــاف ه ــإن قان ــذا ف وله

القواعــد احلياتيــة التــي حتكــم التصرفــات الشــخصية لعضــو احلركــة فــي حياتــه فــي احلاضــر، 

كمــا توجــه تنميتــه نحــو املســتقبل؛  فهــو األســاس الــذي تعمــل الوحــدة الكشــفية مــن خاللــه؛ 

إذ إن القانــون الكشــفي هــو لــب احلركــة الكشــفية وجوهرهــا. )جمــال الدهشــان، عطيــة شــعبان 

)31 ،2010

ــي بنــود القانــون الكشــفي الــذى ميثــل ميثــاق  وقــد نــص دســتور املنظمــة الكشــفية العامليــة عل

ــا  ــت فيهم ب ــات ورغَّ ــا الديان ــت عليهم ــالق حث ــات وأخ ــي صف ــاف، وه ــة للكش ــات املهن أخالقي
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ومؤداهمــا الكشــاف : صــادق، مخلــص، نافــع، صديــق للنــاس، مــؤدب، رفيــق باحليــوان، مطيــع، 

ــرة ،  ــوعة احل ــا املوس ــر .) ويكيبيدي ــافة مص ــه كش ــجاع وأضافت ــد ،ش ــف، مقتص ــاش، نظي ب

.)World organization of the scout movement January 2011, 5 )2012( ديســمبر

ــي  ــي فيهــا؛ حيــث يشــتمل عل وعليــه ميثــل القانــون فــي احلركــة الكشــفية اجلانــب العمل

مجموعــة مــن القيــم اإلنســانية واخُللقيــة، موضوعــة بطريقــة واضحــة ومبســطة كــي يلتــزم بهــا 

ــة . ــه العملي ــي حيات الكشــاف ف

ــا  ــك مل ــي ســلوك الكشــافة؛ وذل ــرة ف ــور املؤث ــران مــن أهــم األم ــون يعتب ــد والقان ــإن الوع ــذا ف وله

ــا  ــن بدورهم ــي واللذْي ــل التطوع ــب العم ــالص وح ــم روح اإلخ ــل فيه ــود تؤص ــن بن ــاه م يحتوي

ــي حيــاة الكشــافة بحســبانها جــزءًا مــن املجتمــع  يؤثــران فــي حيــاة املجتمــع عامــة، وإيجابــًا عل

.فجميــع أعضــاء احلركــة الكشــفية مطالبــون بالــوالء وااللتــزام بالقانــون والوعــد الكشــفي، فعنــد 

ــه ؛  ــزام مبــا جــاء في ــد الكشــفي وااللت ــة الوع ــن تأدي ــد م ــة الكشــفية الب ــول الكشــاف بالفرق قب

ففيــه يعلــن أمــام زمالئــه حتملــه مســئولية الوفــاء بــكل كلمــة تعهــد بهــا ، ويعتبــر مســلك الفتــي 

املســتمر لألخــذ بهــذه القيــم األخالقيــة ومــا يبذلــه مــن جهــد للتمســك بهــا همــا أداة لهــا أثرهــا 

ــي تنميــة الفتيــة . الفعــال ف

ــى  ــة عل ــة الذاتي ــة التربي ــي عملي ــي ف ــة األول ــو اخلطــوة الرمزي ــد ه ــى أن أداء الوع وتأسيســًا عل

ــى القائــد الكشــفي تشــجيع  ــى أن أداء الوعــد هــو مبــادرة شــخصية لاللتــزام ، فــإن عل نظــرًا إل

البرعــم وليــس إجبــاره قبــل أن يكــون معــّدًا ألداء ذلــك . كمــا أن عليــه أن يجعــل حلظــة أداء الوعــد 

شــيئًا ذا قيمــة للبرعــم ،وأن يكــون أداء البرعــم للوعــد فــي احتفــال صغيــر مبهــج .

2. التعلم بالممارسة
ــى  ــة الت ــة العملي ــى التربي ــفية، ويعن ــة الكش ــى للطريق ــر الثان ــو العنص ــة ه ــم باملمارس التعل

ــات  ــن كتاب ــر م ــي كثي ــوم ف ــذا املفه ــر ه ــة، ويظه ــة احلديث ــي التربي ــة ف ــر الزاوي ــت حج أصبح

ــي للعمــل واحلركــة أكثــر  مؤســس احلركــة الكشــفية ، الــذي يؤكــد باســتمرار أن اســتعداد الفت

ــى 1998 ،11(؛  ــم العرب ــة " اإلقلي ــفية العاملي ــة الكش ــني. )املنظم ــي والتلق ــتعداده للتلق ــن اس م

ــى وجــه التحديــد لــن يأتــي إال عــن  فاكتســاب اخلبــرات املفيــدة والباقيــة عامــة ومــع األطفــال عل

ــاً.  ــان مهاراتهــا مبمارســتها عملّي ــم إتق ــة هــذه املعــارف لتأكيدهــا، ويت ــم جترب ــة ث ــق املعرف طري



45
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــان. ــي اإلتق ــر وتســاهم ف ــي التفكي ــة وتنم ــت املعلوم ــة تثب فاملمارســة العملي

وقــدم )عــادل ثابــت د.ت( مثــاًل لتوضيــح أهميــة التعلــم باملمارســة واملثــل يقول: "أســمع فأنســى..

أرى فأتذكــر.. أمــارس فأفهــم". وقــد أجابــت منتســوري وفقــًا ملــا عــرض )محمد املخزجنــى 1936، 

ــي األطفــال: بــأن لديكــم احلركــة الكشــفية  77-83( عندمــا ســُئلت عــن كيفيــة تطبيــق منهــج عل

وتدريباتهــا فهمــا اســتمرار طبيعــي ملــا أقدمــه لألطفــال؛ حيــث تهتمــان باحلريــة التامــة لألطفــال 

فــى اللعــب واحلركــة والتعبيــر والنشــاط احلــر.

 فالكشــفية تضــع لــه البرامــج املناســبة، ثــم تتركــه بنفســه يتعلــم الصــواب، ويوجــه عــن اخلطــأ 

فقــط، فيكتســب مهــارات ومعــارف جديــدة بهــذه الطريقــة . وعليــه بــدأت مناهــج التربيــة احلديثــة 

ــق  ــم وســائل حتقي ــدى أه ــلوب إح ــذا األس ــت ه ــد جعل ــع أن الكشــفية ق ــج، م ــذا املنه ــج ه تنه

األهــداف منــذ بدايــة العمــل بهــا. )طــارق الغمــارى د.ت، 6(.

ــذي ال  ــج ال ــى أن البرنام ــت إل ــي توصل ــن الدراســات الت ــد م ــج عدي ــت هــذه اآلراء نتائ ــد دعم وق

ــة  ــر برنامجــًا كشــفّيًا إلشــباع احلاجــات وتنمي ــم باملمارســة ال يعتب ــوم التعل ــي مفه ــد عل يعتم

ــه 2000، 21(. ــن جمع ــور الدي ــات الشــخصية. )ن ــول والهواي املي

ويشــير )عبد الســالم كاشــف ، هدي شــوقي 1996، 8( إلى أن األســلوب العملي في الكشــفية 

ــن  ــي كل مجــال م ــات الســلوكية ف ــارات واالجتاه ــارف وامله ــة املع ــي اكتســاب الفتي يســاعد عل

ــول  ــك ميكــن الق ــة. ولذل ــم التربوي ــق أهدافه ــون نحــو حتقي ــم يتقدم ــك فإنه ــو؛ وبذل مجــاالت النم

ــة" فالكشــفية ليســت معلومــات حتفــظ أو  ــة احلديث ــر التربي ــم باملمارســة هــو جوه ــأن التعلي "ب

ــرأ ؛ وإمنــا هــي مهــارات واجتاهــات تكتســب عــن طريــق املمارســة العمليــة.  توجيهــات تق

 فممارســة العمــل إلتقانــه غالبــًا مــا يتطلــب وقتــًا وهــذا مايتوفــر فــى األنشــطة الكشــفية مثــل 

ــور  ــا أم ــة واخلريطــة؛ وكله ــة واســتخدام البوصل ــار واإلســعافات األولي ــاد الن ــام وإيق ــة اخلي إقام

يتقنهــا الفتيــة والشــباب مبمارســتها مــرات معــدودة وال ميكــن إتقانهــا أبــدا بقراءتهــا أو مجــرد 

ــن  ــق الذي ــإن أعضــاء الفري ــك ف ــة. لذل ــى لســنوات طويل ــدة أو حت ــرات عدي ــا مل مشــاهدة تنفيذه

ــي تخطيــط برنامجهــم لهــم أن يختــاروا مــا يريــدون معرفتــه وتعلمــه وفــق ميولهــم  يشــاركون ف

ــر األدوات  ــة بتوفي ــة العملي ــبل املمارس ــم س ــروا له ــادة أن ييس ــى الق ــم، وعل ــم وقدراته ورغباته

ــدة. ــدة واجلي ــرات املفي ــراد اخلب ــى يكتســب األف الالزمــة واملدربــني املناســبني حت

ويستطيع القائد مساعدة فريقه على التعلم باملمارسة من خالل :
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• التأكد من عدم اتباع أسلوب التلقني واحلديث الطويل خالل اجتماعات الطليعة.	

• ــوا األســلوب 	 ــًا ليتبع ــة عملّي ــى املهــارات املختلف ــرة عل ــب رؤســاء املجموعــات الصغي تدري

ــراد مجموعاتهــم . ــي تدريبهــم ألف نفســه ف

• ــق 	 ــطة الفري ــة أنش ــى ممارس ــني عل ــي ُتع ــات الت ــر األدوات واخلام ــى توفي ــاعدة عل املس

ــة.  كاف

• ــي 	 ــدة ف ــًا كل )3-4( أشــهر بإضافــة منــاذج جدي ــده دورّي االهتمــام بنــادي الفريــق وجتدي

ــة والفنــون الكشــفية. ــة والثقافي ــة والفني مختلــف املجــاالت العلمي

• ــى عــرض منــاذج ولوحات 	 تنظيــم معــرض ســنوي للمنتجــات اليدويــة للفريــق، باإلضافــة إل

عــن أهــم قضايــا العصــر التــي كان للفريــق نشــاط بــارز حيالهــا مثــل البيئــة، والســالم، 

ــى امليــاه . واحلفــاظ عل

3. نظام المجموعات 
 Scouts .نظــام املجموعــات ثالــث عناصــر الطريقــة الكشــفية ويعــرف بنظــام العضويــة

ــدات، وكل  ــن )2-4( وح ــًا م ــدات غالب ــى وح ــافون إل ــم الكش ــه ُيقسَّ Australia 2011, 10، وفي

وحــدة تتكــون مــن مجموعــة صغيــرة تســمى نظــام السداســيات لألشــبال، والطالئــع للكشــافة، 

واملتقــدم والرهــوط للجوالــة. ويــرأس كل مجموعــة فــرد منهــم يتــم تعيينــه بواســطة قائــد الفريــق 

ــى رئاســة الفريــق أحــد أعضائــه ويجــرى اختيــاره بواســطة القائــد  بعــد أن يختــاره زمــالؤه ،ويتول

ــق  ــد الفري ــات وقائ ــاء املجموع ــن رؤس ــق م ــرف الفري ــس ش ــون مجل ــات ويتك ــاء املجموع ورؤس

ــك 2004(  ــد ضحي ــى : )محم ــا يل ــس فيم ــذا املجل ــام ه ــل مه ومســاعده. وتتمث

- وضع خطة وبرنامج الفريق ومتابعة التنفيذ .

- متابعة تقدم األفراد في درجات الترقي 

- حل املشكالت التي تواجه أعضاء الفريق.

- اتخاذ القرار فيما يستجد من أمور .

ليــس الغــرض مــن نظــام اجلماعــات هــو مجــرد تقســيم أفــراد الفريــق تقســيمًا شــكلّيًا لتكويــن 

ــات ال  ــام اجلماع ــص وروح نظ ــير بن ــذي ال يس ــق ال ــل إن الفري ــاً، ب ــات متجانســة عددّي مجموع

يعتبــر فريقــًا كشــفّيًا حتــى لــو أجــاد الفنــون واملهــارات الكشــفية ، أو كان جميــع أفــراده ممــن 
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ــى الدرجــة األولى.بــل إن الهــدف مــن العمــل بنظــام اجلماعــات هــو حتقيــق االنتمــاء  حصلــوا عل

ــى غــرس قيــم وســلوكيات واجتاهــات تربويــة مهمــة فــي األفــراد  ــى اجلماعــة والفريــق عــالوة عل إل

ــى أعضــاء اجلماعــة  نتيجــة عالقاتهــم وتفاعالتهــم معــاً، وعليــه فإنــه عــن طريــق توزيــع املهــام عل

ــرار واالعتمــاد  ــي اتخــاذ الق ــى وحتمــل املســئولية واملشــاركة ف ــى احلكــم الذات ــم تدريبهــم عل يت

ــى النفــس والتعــاون مــع اآلخريــن وتنميــة مهــارات القيــادة لــدى األعضــاء. ولهــذا يشــير )عادل  عل

ــى أن نظــام املجموعــات مفتــاح النجــاح، وحتديــدًا مفتــاح الطريقــة الكشــفية .  ثابــت د.ت(، إل

وقــد حــددت )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية" أ" د.ت، 6( الهــدف مــن هــذا النظــام بأنــه " 

ــى غــرس قيــم وســلوكيات واجتاهــات تربويــة هامــة  حتقيــق االنتمــاء للجماعــة والفريــق، عــالوة عل

فــي األفــراد نتيجــة عالقتهــم وتفاعالتهــم معــًا " 

ــه  ــد ذات ــات بح ــرى أن نظــام املجموع ــذي ي ــارى د.ت، 6( ال ــر )طــارق الغم ــذا األم ــى ه ــد عل يؤك

ــم  ــه يهت ــك ألن ــا؛ وذل ــارات وتنميته ــارف وامله ــة واكتســاب املع ــرق التربي ــن أفضــل ط ــوي، وم ترب

ــع أســلوب املشــورة  ــه، ويتب ــر ذات ــرة، فينك ــات صغي ــي مجموع ــاون ف ــى التع ــى عل ــد الفت بتعوي

ــر العشــوائية.  ــة غي املنظم

4. حياة الخالء:
ــي ملمارســة املناهج  منــذ بــدأت احلركــة الكشــفية كانــت الطبيعــة وحيــاة اخلــالء همــا اإلطــار املثال

والبرامــج واألنشــطة الكشــفية. وقــد وجــه مؤســس احلركــة اهتمامــًا كبيــرًا للطبيعــة عندما أشــار 

ــث  ــاة اخلــال؛ء حي ــة مــن خــالل حي ــة اكتســاب املواطن ــى أهمي ــان( إل ــي كتابــه )الكشــفية للفتي ف

ــى مــا حتتويــه الطبيعــة مــن )نباتــات ، حيوانــات - صخــور - أنهــار - جبــال …  يتــم التعــرف عل

ــى الفائــدة الظاهــرة مــن حيــاة اخلــالء  إلــخ(، ولــم يكــن اهتمــام بــادن بــاول بالطبيعــة منصّبــًا عل

ــى التنميــة البدنيــة للنــشء فحســب، ولكــن - أيضــًا - ألن التحديــات العديــدة التــي  بالنســبة إل

ــة  ــول مبني ــى حل ــداع لديهــم، ومتكنهــم مــن الوصــول إل ــي الطبيعــة حتفــز طاقــات اإلب ــر ف تتوف

ــي 2004،  ــى الربــط بــني العناصــر؛ األمــر الــذي ال توفــره لهــم احليــاة فــي املدينــة. )فــوزى فرغل عل

)13

ــة  ــس، وتنمي ــى النف ــاد عل ــتقلة واالعتم ــاة املس ــرص للحي ــاء الف ــى إعط ــاة اخلــالء إل ــدف حي وته

ــف  ــى املواق ــرف ف ــن التص ــا، وحس ــط صوره ــى أبس ــاة ف ــى احلي ــود عل ــس، والتع ــة بالنف الثق
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ــى  ــر ف ــام، والتفكي ــة النظ ــيخ قيم ــق، وترس ــني الفري ــاون الصــادق ب ــة روح التع ــة، وتنمي املختلف

ــى الطبيعــة. )إقبــال محمــد د.ت، 23(، كمــا تســهم احليــاة  عظمــة اخلالــق عــز وجــل بالرجــوع إل

فــي اخلــالء فــي بنــاء شــخصية الكشــاف مــن خــالل مــا يتضمنــه التخييــم مــن تعليــم وتدريــب 

والتأمــل فــي الطبيعــة وحالــة الطقــس بــني الليــل والنهــار والســماء والنجــوم مبــا ميكــن الكشــاف 

ــام نصــب  ــد إســناد مه ــل الكشــاف املســئولية عن ــه، ويتحم ــق الل ــي خل ــر ف ــر والتدب مــن التفك

ــي ومواجهــة املخاطــر ومســاعدة اآلخريــن  ــى النفــس عنــد الطه اخليــام واحلراســة واالعتمــاد عل

ــر، واكتســاب القــوة البدنيــة مــن خــالل األنشــطة الرياضيــة  عنــد الظــروف املفاجئــة واقتفــاء األث

واملنافســات األخــرى واالســتمتاع باملــرح فــي الســمر واإلنشــاد والصيحــات واســتخدام البوصلــة 

ــرابى  ــف ش ــى د.ت، 5 - 15( )يوس ــن العباس ــالح الدي ــادة. )ص ــاريع الري ــل مش ــا وعم والعص

.)2013، 18

ــر  ــي عــدد مــن األمــور منهــا :تعتب ــى الكشــاف ف ــاة اخلــالء بالنســبة إل كمــا تتضــح أهميــة حي

بيئــة جديــدة تختلــف عــن بيئتــه، تفســح لــه املجــال للحركــة واالنطالق،وتتيــح لــه املجــال للتعامــل 

ــرًا مــن التســاؤالت عــن الكــون والطبيعــة  ــي نفســه كثي ــر ف مــع الطبيعــة بــكل موجوداتهــا، وتثي

ــات  ــرات ومعلوم ــبه خب ــي، وتكس ــل اجلماع ــرص للعم ــه الف ــئ ل ــبحانه، وتهي ــق س ــدرة اخلال وق

ــدرات  ــه ق ــي لدي ــة، وتنم ــات املدين ــن ملوث ــد ع ــي البعي ــي والنق ــو الصح ــئ اجل ــدة، وتهي جدي

ــه  ــه ومواهب ــه وقدرات ــه مهارات ــرز في ــًا يب ــر ميدان ــة، وتعتب ــوة املالحظ ــس، وق ــى النف ــاد عل االعتم

ــة الســعودية" أ" د.ت، 6(. ــة الكشــافة العربي ــود. ) جمعي ــن القي ــدًا ع بعي

ــدمي  ــيلة لتق ــر وس ــى أن اخلــالء خي ــال خشــبة 1967،7، 9( إل ــر، جم ــا يشــير )حســن جوه كم

ــراز  ــن شــأنها إب ــب، وم ــدارس وســاحات املالع ــة امل ــا أفني ــى تتســع له ــاب واملســابقات الت األلع

ــن  ــث ع ــز، والبح ــراق احلواج ــزو، واخت ــاب الغ ــني ألع ــا ب ــاب م ــذه األلع ــوع ه ــة لتن ــب الفتي مواه

ــة .  ــاب الليلي ــر، واأللع ــاء األث ــز، واقتف الكن

5. نظام الشارات 
ــم، ويســهم  ــدرات الكشــافني وميوله ــدرج يتناســب مــع ق ــي مت نظــام الشــارات هــو نظــام تدريب

ــد وتطبيقــه. ــم للوع ــي تكامــل منوهــم وتقبله ف

ــى أن الهــدف مــن نظــام الشــارات متثــل فــى إتقــان أســس   وتشــير )إقبــال محمــد د.ت، 28( إل
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التخييــم، ودفــع الكشــاف للعمــل واســتثمار وقــت الفــراغ، واكتســاب خبــرات جديــدة تعــود عليــه 

بالنفــع، كمــا أن هــذا النظــام وســيلة يتبــني بهــا القائــد ميــول الكشــافة واســتعداداتهم فيعمــل 

ــى تنميتهــا. عل

وتصنف الشارات إلى نوعني هما : )يوسف شرابى 2013، 16(

• ــى أنشــطة 	 ــة )الكفــاءة( )اجلــدارة( : وترتبــط بالتقــدم الكشــفي، وتشــتمل عل اي ف ك ــارات ال ش

ــى،  ــى الثان ــدئ، إل ــة املبت ــن درج ــي م ــاف ليرتق ــها الكش ــة ميارس ــة متنوع ــة وجماعي فردي

ــاألول.  ف

ــى فهــم أساســيات  ــى أن هــذه الشــارات تهــدف إل ــال محمــد د.ت، 28-29( إل وتشــير )إقب

ــالء،  ــاة اخل ــس حي ــى أس ــب عل ــة(، والتدري ــعار - التحي ــون - الش ــد - القان ــة )الوع احلرك

ــات .  ــاق لبعــض شــارات الهواي ــح اآلف وفت

• ــى 	 ــارات، وه ــتعداد الشــخصي وامله ــات واالس ــول والرغب ــط باملي ــات : وترتب واي ه ــارات ال ش

عبــارة عــن مجــاالت متنوعــة مــن الهوايــات، ولــكل مجــال عــدد من الشــارات يختار الكشــاف 

ــى شــارته.  منهــا مــا يرغــب ليمارســه ويتقنــه ويحصــل عل

ــة ،  ــات املختلف ــارة عــن مجموعــات شــارات الهواي ــى عب ــات فه ــا مجــاالت شــارات الهواي أم

ــة  ــة " األمان ــة الكشــفية العربي ــي: )املنظم ــا يل ــة مجــاالت كم ــى ثماني ــد مت تقســيمها إل وق

ــل 2008( ــرد إبري ــد مك ــة " 2004 ، 2-4( )محم العام

• ــش 	 ــذي يعي ــع ال ــة املجتم ــي خدم ــب ف ــن يرغ ــة، وتضــم م ام ع ــة ال دم خ ــارات ال ــال ش ج م

فيــه مثــل : اإلطفائــي، املســعف، املمــرض، النافــع، الدليــل، املنقــذ، حــارس ســواحل، منظــم 

ــخ. املنــزل ـ، هــاوي العالقــات العامــة... إل

• ــت 	 ــو لوق ــة ول ــن املدني ــدًا ع ــالء بعي ــاة اخل ــوي حي ــن يه ــاء: مل خ ــاة ال ي ــارات ح ــال ش ج  م

قصيــر مثــل: الرحالــة، الطاهــي، املخيــم، املالحــظ، دارس الطبيعــة، رســام اخلرائــط، مخاطب 

ــخ. ــر.... إل ــى الطبيعــة، املســافر، املغام ــر، احملافــظ عل ــي أث إشــارة، مقتف

• ــي إصــالح األدوات وممارســة العمــل اليــدوي 	 ــة: ملــن لديــه رغبــة ف ي ن ه م ــارات ال ش ــال ال ج م

ــاء، النســاج ...  ــك، البن ــي، النجــار، احلائ ــي، الالســلكي، الســباك، امليكانيك ــل: الكهربائ مث

إلــخ.

• ــة لــذوي اللياقــة البدنيــة وهــواة األنشــطة احلركيــة مثــل: الرامــى، 	 ي اض ري ــارات ال ش ــال ال ج  م
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ــة  ــب الدراج ــة، راك ــة العادي ــب الدراج ــي، راك ــد زورق آل ــد شــراع، قائ الســباح، املجــدف، قائ

الناريــة، العــب الفــرق، هــاوي املصارعــة اليابانيــة، الفــارس، رامــي القــوس والنشــاب، املتزلــج 

فــوق املــاء، ـ الالئــق بدنّيــاً، صيــاد الســمك، الغاطــس حتــت املــاء.

• ــة 	 ــات احلديث ــة بعــض النظري ــة ومعرف ــواد العلمي ــوي امل ــن يه ــة مل ي م عل ــارات ال ش ــال ال ج  م

واملمارســة العمليــة لهــا مثــل الراصــد اجلــوي، الفلكــي، املراقــب اجلــوي، رائــد الفضــاء، دارس 

ــر.. إلــخ. ــى الطاقــة ،هــاوي اإللكترونيــات، هــاوي الكمبيوت النفــط، اجليولوجــي، احملافــظ عل

• ــة : ملــن يرغــب فــي القــراءة واحملادثــة وتكويــن عالقــات اجتماعيــة 	 ي اف ق ث ــارات ال ش ــال ال ج م

ــاوي  ــة، ه ــة العام ــاوي الثقاف ــي، ه ــع، املقتن ــدث، ـ املطال ــم، املتح ــي، املترج ــل :الصحف مث

ــخ. ــة.. إل ــة العاملي ــة اإلســالمية، هــاوي الصداق الثقاف

• ــة : ملــن يهــوي الزراعــة ويجيــد زراعــة النباتــات مثــل : البســتاني، 	 ي زراع ــارات ال ش ــال ال ج م

ــة ـ  ــور، ـ صديــق النخل ــي نحــل، مكافــح اآلفــات، صديــق الطي ــي دواجــن، مرب ــي، مرب الريف

ــي أســماك.. إلــخ.  مرب

• ــطة 	 ــة األنش ــة وممارس ــدرة الفني ــه الق ــن لدي ــة : مل ل ي م ج ــون ال ن ف ــارات ال ــة ش وع م ج  م

اليدويــة املفيــدة مثــل : الرســام، املصــور، املوســيقي، هــاوي األشــغال اليدويــة.. إلــخ.

ــكل  ــة، ول ــة الكشــفية العربي ــل املنظم ــن قب ــدة م ــات معتم ــن شــارات الهواي ــات م ــذه املجموع ه

ــق  ــراد وف ــل األف ــن قب ــارس م ــودة ومت ــي موج ــفية، وه ــل الكش ــب املراح ــات بحس ــارة متطلب ش

ــخصية. ــم الش ــم وميوله رغبته

ــار  ــة: يخت ــق اخلطــوات التالي ــات فتســير وف ــى إحــدى شــارات الهواي ــة احلصــول عل وعــن كيفي

الكشــاف شــارة معينــة فيضــع لــه القائــد ســجل تقــدم شــخصي مبتطلبــات الشــارة، وعندمــا 

ــا إن  ــب، وم ــاز املتطل ــخ اجتي ــه بتاري ــع علي ــه ويوق ــد تقييم ــجل القائ ــب يس ــاز كل متطل يجت

يســتوفي الكشــاف جميــع املتطلبــات حتــى متنــح لــه الشــارة فــي احتفــال بســيط وتعلــق شــارة 

ــت د.ت(. ــى. )عــادل ثاب ــف اليمن ــى الكت ــة عل الهواي

ويشــير )يوســف شــرابى 2013، 17-18( إلى أن هذه الشــارات تعتبر حتفيزًا للفتى وتشــجيعًا 

للتنافــس اإليجابــي الــذي يحقــق مزيــدًا مــن التنميــة الذاتيــة لــه، كمــا تســهم فــي حتقيــق املزيــد 

مــن اخلدمــات التــي تقــدم فــي بيئــة الكشــاف ومــن ثــم خدمــة املجتمــع. 

ــة  ــع األســاليب احلديث ــن أنف ــارى د.ت، 6-7( أن نظــام الشــارات الكشــفية م ــرى )طــارق الغم وي
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ــق  ــة حتقي ــيته، ومحاول ــة لنفس ــة عملي ــى دراس ــد عل ــه يعتم ــك ألن ــافة؛ ذل ــدف الكش ــة ه خلدم

وإشــباع رغباتــه وتنميــة مهاراتــه .كمــا أن نظــام الشــارات بقســميه: الهوايــات واجلــدارة يحقــق 

أهدافــًا تربويــة منهــا: أن كل فتــى البــد لــه مــن مهــارات خاصــة، ومواهــب تكمــن داخلــه، ال ميكــن 

ــق  ــن طري ــزه ع ــا وحتفي ــم معرفته ــم يت ــن ث ــاره؛ وم ــتها باختي ــا إال مبمارس ــا وتنميته معرفته

ــا . الشــارات والشــهادات اخلاصــة به

ــى هــذا النظــام فــي التربيــة حيــث يحفــز الفتيــة  ويــرى )عــادل ثابــت د.ت( أنــه ميكــن االعتمــاد عل

للعمــل مــن جهــة، ويكتشــف مواهــب وقــدرات الفتيــة وينميهــا فيــه مــن جهــة أخــرى؛ حيــث يــدرك 

ــي تعزيــز ثقتــه بالقائــد ويســاعده  الكشــاف أن هنــاك مــن يهتــم بــه ومبواهبــه؛ وهــذا يســاهم ف

ــى تنميــة قدراتــه وبنــاء شــخصيته. عل

6. اإلطار الرمزى 
ــدًا  ــاعًا أو جتري ــر اتس ــر أكث ــل شــيئًا آخ ــوف ميث ــيء شــائع مأل ــه ش ــه بأن ــن وصف ــز ميك الرم

ــى إدراك املفاهيــم واألفــكار . واإلطــار الرمــزي فــى الكشــفية  )كفكــرة أو مفهــوم(؛ مبــا يســاعد عل

ــى تطويرهــا وتنميتهــا  ــي تعمــل الكشــفية عل هــو مجمــوع مــن الرمــوز التــي متثــل املفاهيــم الت

ــى أنــه  لــدى الكشــافة. )عالــم واحــد.. وعــد واحــد(. ويشــير )هشــام محمــود 2012، 62( إل

ــة الكشــفية . ــوى للحرك ــج الترب ــل املنه ــى متث ــوز الت ــن الرم ــة م مجموع

ــى نشــر املفاهيــم التــي قــد ال تكــون شــائعة بــني النــاس،  وتســتخدم الرمــوز عــادة للمســاعدة عل

ــر أيضــًا وســيلة  ــر، لهــا كمــا تعتب ــى الظاه ــر فيمــا وراء املعن ــك مــن خــالل دعوتهــم للتفكي وذل

جلعــل األنشــطة متماســكة ومتســقة وممتعــة، وأســلوبًا لفهــم قيــم الكشــافة واســتثمار قدراتهــم 

ــى التخيــل واإلبــداع واالبتــكار. )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية " أ" د.ت، 6(. عل

ــم  ــا: تصمي ــرة منه ــاالت كثي ــى مج ــوح ف ــفية بوض ــة الكش ــى احلرك ــزى ف ــار الرم ــر اإلط ويظه

الشــعار الكشــفي، وتصميــم شــعار لــكل مرحلــة مــن مراحــل احلركــة الكشــفية، والعقــدة األفقيــة 

ــى وحــدة احلركــة وهكــذا.  ــى ترمــز إل للحبــل املجــدول الت

7. دعم الراشدين
الراشــدون عامــة والقائــد الكشــفي حتديــدًا ركــن رئيــس مــن أركان النشــاط الكشــفى، فمن خالله 

ــي  ــة؛ لك ــم الفتي ــه ودع ــق الكشــفى وتوجي ــي للفري ــم الداخل ــداد التنظي ــج وإع ــذ البرام ــم تنفي يت
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يتمكنــوا مــن أداء واجباتهــم وحتقيــق أهدافهــم املختلفــة . كمــا يقــوم بالتنســيق بــني األعضــاء 

ــة  ــالة التربوي ــل الرس ــم لتوصي ــن مه ــفي رك ــد الكش ــا أن القائ ــق، كم ــة الفري ــح فاعلي ــا يتي مب

ــي عاتقــه العمليــة  للحركــة الكشــفية والعمــل علــي حتقيــق أهدافهــا ، فهــو املربــى الــذى تقــع عل

ــى أثنــاء ممارســة النشــاط  ــى مــن خــالل اتصالــه املباشــر بالفتيــة ف ــي امليــدان الفعل التربويــة ف

فــي الوحــدات الكشــفية ؛ لــذا اختصتــه احلركــة الكشــفية مبكانــة مميــزة وأولــت اختيــاره وتدريبــه 

ــى تتحقــق  ــي الوجــه الصحيــح حت وتقــومي أدائــه عنايــة فائقة.والبــد مــن قيامــه بهــذه األدوار عل

ــى مســتوي .)محمــد التــالوى 2008، 130(.  أهــداف احلركــة الكشــفية بأعل

واعترافــًا بأهميــة العالقــة التربويــة التــي تنشــأ بــني القائــد والفتيــة، فقــد مت اعتبــار تلــك العالقــة 

ــا  ــد جناحه ــه يعتم ــل علي ــة الكشــفية، ب ــر الطريق ــن عناص ــزأ م ــزءًا ال يتج ــًا وج ــرًا مهّم عنص

وحتقيــق أهدافهــا التربويــة )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية"أ" د.ت، 3(  )املنظمــة الكشــفية 

العربيــة ينايــر 2003، 1(.

ويشــمل دعــم القائــد الكشــفى مســاعدة الفتيــة فــى ثالثــة جوانــب مختلفــة تتناســب مــع األدوار 

ــى يجــب عليــه القيــام بهــا، وتتمثــل األدوار الثالثــة فــى )دوره قائــدًا لألنشــطة، ودوره  الثالثــة الت

مربيــاً، ودور منســقاً(. )جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية" أ" د.ت، 6( ويفصــل )هشــام 

ــى : ــى النحــو التال محمــود 2012، 62( هــذه املهــام عل

• ة : يتمثــل فــى توفيــر املســاعدة الفنيــة الالزمــة للفريــق عنــد أداء 	 ــط ش ــد الأن ائ دور ق

األعضــاء لنشــاط كــى يتــم بنجــاح . 

• ــى خصائــص وحاجــات واهتمامــات أعضــاء فريقــه، 	 ــرف عل ــى التع ــل ف ــر�ب : يتمث م دور ال

ــى البرامــج املقدمــة إليهــم . والتأكــد مــن مراعاتهــا ف

• ــق : تتمثــل فــى ضمــان إيجابيــة العالقــة بــني أعضــاء الفريــق وتنســيق العمــل 	 س ن م دور ال

ــى أســاس مــن االحتــرام  فيمــا بينهــم مــن خــالل توفيــر منــاخ تعاونــى يســتهوى اجلميــع عل

والثقــة املتبادلــة وقبــول كل عضــو لآلخــر . 

المنهج الكشفي وآليات تطبيقه 
- المنهج الكشفى 

ــى أن املنهــج الكشــفي  يتفــق كل مــن )رائــد الطويــل 2003/ 2004(، و)وليــد الزوميــل 2006( عل
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ــه الســنية؛  ــق مرحلت ــي احتياجــات الكشــاف وف ــي تلب ــة الت ــج املتنوع ــن البرام ــة م ــو مجموع ه

ــوه .  ــب من ــع جوان ــن جمي ــرد م ــة الف ــعى لتربي ــي تس ــفية الت ــة الكش ــادئ احلرك ــًا ملب حتقيق

ــي  ــرد محــور اهتمامــه؛ حيــث يعمــل عل ــى هــذا؛ فــإن منهــج الكشــفية يجعــل الف وتأسيســًا عل

ــة شــاملة مــن خــالل األهــداف التربويــة  ــي تنميــة ذاتــه تنميــة كامل تقــدمي العــون لــكل عضــو ف

ــي  ــاعدته عل ــى مس ــفية إل ــعي الكش ــا تس ــات. كم ــارات واالجتاه ــارف وامله ــن املع ــي تتضم الت

ــات  ــة العالق ــى تنمي ــد عل ــه فتؤك ــش في ــذي يعي ــم ال ــن العال ــه جــزء مــن كل، أي جــزء م إدراك أن

ــادل.  ــرام املتب ــن االحت ــى أســاس م ــك عل ــن وذل ــاءة مــع اآلخري البن

ــاد  ــع أبع ــي جمي ــة ف ــاملة للفتي ــة الش ــي التنمي ــاهمة ف ــى املس ــفية إل ــدف الكش ــااًل ته وإجم

ــذا  ــق ه ــى حتقي ــر ف ــدور كبي ــهم ب ــفى تس ــج الكش ــاالت املنه ــانية، ومج ــخصياتهم اإلنس ش

ــى خمســة  ــة الكشــفية عل ــة للحرك ــة العاملي ــتور املنظم ــص دس ــاالت ن ــذه املج ــن ه ــدف، وع اله

ــفية  ــة الكش ــى )املنظم ــى، االجتماع ــفى، البدن ــى، الكش ــى، العقل ــال الروح ــى: املج ــاالت ه مج

ــد  ــم )محم ــرى، منه ــاالت أخ ــفية مج ــة الكش ــون باحلرك ــاف املهتم ــة 1999، 15(، وأض العاملي

ــدان  ــي مي ــًا ف ــدث تقدم ــه أح ــوى أن ــي بدع ــال الوجدان ــث أضــاف املج ــالوى 2008، 96( حي الت

ــًا  ــى طاشــمان د.ت( فقــدم تصنيف ــة الشــخصية. أمــا )هان ــة املتعلقــة بالتنمي ــوم االجتماعي العل

آخــر ذكــر فيــه املجــاالت التاليــة :الدينــي، اجلســماني، االجتماعــي، األخالقــي، التربــوي، البيئــي، 

االقتصــادي. أمــا )منتديــات تــوات العربيــة العامليــة د. ت( فجمعــت مــا بــني االجتماعــى والبيئــى 

ــى ثمانية مجــاالت هى: الدينــى، الوطنــى، الصحى،  فــى مجــال واحــد؛ وعليــه صنفــت املجــاالت إل

ــى، العلمــى، الكشــفى، االجتماعــى، والبيئــى. وقــد وضعــت دول مجلــس التعاون  الرياضــى، العقل

ــى والعلمــى فــى مجــال واحــد  اخلليجــي إســتراتيجية ملنهــج الكشــافة جمعــت فيــه مــا بــني العقل

ــى املجــاالت التاليــة :  والصحــى والرياضــى فــى مجــال آخــر، وعليــه اعتمــدت فــى تصنيفهــا عل

ــى والعلمــى، الصحــى، الرياضــى. )اخلبــر كافيــه  الدينــى، الوطنــى، الكشــفى، االجتماعــى، العقل

د.ت(. ويفصــل كل مــن )رائــد الطويــل 2003/ 2004( و)تامــر الــداوودى ديســمبر 2012( املجــال 

ــى، وعليــه اتفقــا فــى  الصحــى عــن الرياضــى، بينمــا جمعــا مــا بــني املجــال االجتماعــى والبيئ

ــى: املجــال الدينــى، الوطنــى، الكشــفى  ــى ســبعة مجــاالت كالتال تصنيفهمــا للمنهــج الكشــفى إل

ــى أنشــطة  ــى، العلمــى، الصحــى، الرياضى.كمــا قســم املجــاالت إل ،االجتماعــى ،البيئــى ، العقل

وهــي : ســلوكيات شــخصية، أنشــطة فرديــة، أنشــطة جماعيــة . وجمــع )رفعــت الســباعى د.ت، 
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ــى؛  ــع االجتماع ــى م ــال البيئ ــى، واملج ــى والوطن ــال العرب ــى، واملج ــى والبدن ــال الصح 2( املج

ــى،  ــى والبدن ــى، املجــال الصح ــى: املجــال الدين ــة مجــاالت ه ــى أربع ــف املجــاالت إل ــه ُصنِّ وعلي

ــى . ــى واالجتماع ــى، املجــال البيئ ــى والوطن املجــال العرب

ــى  ــى عل ــث أبق ــورة؛ حي ــة املط ــفية العربي ــج الكش ــام للمناه ــل الع ــوع الدلي ــذا التن ــم ه وحس

ــى خمســة مجــاالت متثــل  التصنيــف اخلماســى مقســمًا مجــاالت العمــل باملناهــج الكشــفية إل

ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة، واالجتماعى ــة، والبدنى ــة، والعقلى ــى: الروحى ــة الشــخصية وه ــب التنمي جوان

ــد  ــة للتأكي ــاالت اخلمس ــد املج ــفى أح ــال الكش ــار املج ــى أن اعتب ــار إل ــفى، وأش ــال الكش املج

ــى حتميــة تنفيــذ جميــع أنشــطة املجــاالت األربعــة األخــرى مــن خــالل هــذه الطريقــة الكشــفية  عل

ــفية،  ــارات كش ــون ومه ــة فن ــفى، ومعرف ــزى الكش ــداء ال ــفية، وارت ــد الكش ــاع التقالي ــى اتب مبعن

وموضحــًا أن الهــدف الرئيــس لــكل مجــال ثابــت فــى كل املراحــل العمريــة واالختــالف يتضــح فى 

األهــداف اخلاصــة بــكل مرحلــة مبــا يتناســب وخصائصهــا الســنية. وقــد متــت ترجمــة األهــداف 

ــد الكشــفى  ــاعد القائ ــاس تس ــة للقي ــة قابل ــة ووجداني ــة ومهاري ــرات معرفي ــى مؤش اخلاصــة إل

ــة  ــة العامــة" يولي ــة "األمان ــة. )املنظمــة الكشــفية العربي ــة واجلماعي ــى وضــع األنشــطة الفردي عل

.)30 ،2011

واجلديــر بالذكــر أن الباحثــة قــد استرشــدت بهــذا الدليــل وكذلــك ببعــض الكتابــات التــى 

ــال  ــذا أطف ــم وك ــة البراع ــفى ملرحل ــج كش ــع منه ــفية لوض ــة الكش ــون باحلرك ــا املهتم عرضه

ــى خلــو الدليــل مــن منهــج خــاص بهــذه املرحلــة .) محمــد مــرزوق 2012(،  الروضــة؛ تأسيســًا عل

)وفــاء أبــو املعاطــى 2011 ،314(. )محمــود نســيم، عبــد احلافــظ عبداللــه 2006(، )إقبــال كامــل، 

ــى 2004، 4-5(، )حســني  ــوزى فرغل ــى، ف ــاد املول ــى 2005، 15-16(، )حســني ج ــدى العجات ه

ــران 2004، 5-3(.  ــى وآخ ــاد املول ج

- آليات تطبيق المنهج الكشفى 

ــى حتقيــق األهــداف املرجــوة  إذا كان املنهــج الكشــفى مبجاالتــه يعــد احملــور الرئيــس للوصــول إل

ــر  ــج التغيي ــذا املنه ــق ه ــى يحق ــه ك ــا، إال أن ــن مراحله ــة م ــكل مرحل ــفية ب ــة الكش ــن احلرك م

ــى عــرض هــذه اآلليــات. املرغــوب فيــه فــى الكشــاف، البــد مــن وجــود آليــات لتطبيقــه، وفيمــا يل

ــى أغســطس 2010، 2-1(. ــم الكيالن ــو 2003، 1-2(، )هيث ــؤاد حمــزة ماي ) ف
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دم:  ق ت ة ال اق ط 1. ب

ــة  ــًا للدرج ــج وفق ــر املنه ــوى عناص ــكل كشــاف ويح ــاص ب ــر خ ــب صغي ــن كتي ــارة ع ــى عب  وه

واملرحلــة اخلاصــة بــه، وبحيــث ُيطلــب مــن الكشــاف تنفيــذ أنشــطة محــددة فــى كل مجــال ويقــوم 

ــن أفضــل الوســائل  ــة م ــذه البطاق ــر ه ــأول، وتعتب ــذه أوالً ب ــا مت تنفي ــى م ــق عل ــد بالتصدي القائ

ــى الوجــه املطلــوب منهــا والــذى صممــت مــن أجله. لتطبيــق املنهــج الكشــفى إذا مــا اســتثمرت عل

اء : خ ة ال ط ش 2. أن

تضــم عنصريــن رئيســنْي همــا: األول : الرحــالت، ولهــا دور بــارز فــى صقــل شــخصية الكشــاف 

ــددة  ــاليب ومتع ــة األس ــالت متنوع ــج، والرح ــاالت املنه ــن مج ــر م ــق كثي ــى تطبي ــاعدته عل ومس

ــدام،  ــى األق ــيرًا عل ــة، س ــالت اخللوي ــة، الرح ــتطالعية العلمي ــارات االس ــا: الزي ــراض، فمنه األغ

رحــالت االستكشــاف واملغامــرة(؛ حيــث إن كل مــا ميــارس فــى هــذه الرحــالت يعتبــر فــى 

ــرة  ــزون اخلب ــى مخ ــاف إل ــدة تض ــرة جدي ــفى وخب ــج الكش ــى املنه ــًا لنواح ــر تطبيق ــع األم واق

ــة  ــائل ممارس ــم وس ــن أه ــى م ــكرات وه ــى املعس ــل ف ــى فيتمث ــا الثان ــاف. أم ــفية للكش الكش

ــى ملمارســة  ــدان العمل ــة للكشــفية واملي املنهــج الكشــفى؛ بــل تؤكــد اآلراء أنهــا املدرســة احلقيقي

ــى  املنهــج الكشــفى؛ حيــث إن املشــارك بهــا ميــر مبجموعــة مــن التجــارب واخلبــرات ويســاعد عل

ــة  ــة املرحل ــى نهاي ــة، ورمبــا ف ــى وطني ــة إل ــن محلي ــة وم ــى تدريبي ــة إل ــن ترفيهي ــا م ــك تنوعه ذل

ــزة 2003، 2(. ــؤاد حم ــة. )ف ــة وعاملي عربي

ــال  ــر، جم ــن جوه ــى: )حس ــا يل ــا م ــى فيه ــب أن نراع ــا يج ــكرات بأغراضه ــى املعس ــى تف ولك

خشــبة 1961 ، -119 127(

ر : يجــب حتديــد برنامــج للمعســكر يحقــق هدفــه الــذى يســعى  ــك س ع م ال ــام ب ي ق ــل ال ب أولً: ق

ــر فيــه الشــروط اآلتيــة : آمــن، قريــب مــن معلــم  ــى حتقيقــه، واختيــار مــكان للمعســكر تتواف إل

تاريخــى، بعيــد عــن املســاكن قــدر اإلمــكان، قريــب مــن مصــدر ميــاه نقيــة . إعــداد مــا يحتاجــه 

ــكان أو اإلدارة  ــك امل ــن مال ــة م ــص املطلوب ــى التراخي ــاة احلصــول عل ــن أدوات، مراع املعســكر م

املطلوبــة .

ر: مراعــاة اجلهــة التــى تهــب منهــا الريــاح عنــد إقامــة اخليــام، حتديــد  ــك س ع م ــاء ال ن ي أث
ــاً: �ن ي ان ث

ــى  ــة ف ــروض الديني ــة، أداء الف ــة بالنظاف ــع، العناي ــى اجلمي ــع املهــام عل ــرد وتوزي مســئولية كل ف

ــى اســتثمار وقــت الفــراغ.  أوقاتهــا، تدريــب عل
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ر: إعــداد تقريــر شــامل للمعســكر يشــمل مــكان املعســكر،  ــك س ع م ــن ال ــاء م ه ت ــد الن ع ــاً: ب ث ال ث

برنامجــه، املعــدات واألدوات التــى اســتخدمت بالفعــل، الطعــام وكميتــه، وطهيــه، األعمــال 

ــن أحجــار  ــق م ــه أعضــاء الفري ــق مبــا جمع ــادى الفري ــد ن ــا، تزوي ــام به ــى مت القي الكشــفية الت

ــى  ــوم خــاص بأوجــه النشــاط الت ــك.، عمــل ألب ــر ذل ــى غي ــات .... إل أو قواقــع أو أصــداف، هواي

ــى املعســكر.  متــت ف

ات:  واي ه ارات ال 3. ش

ــذه  ــم ه ــفى. وتض ــج الكش ــق املنه ــة لتطبي ــات الفاعل ــن اآللي ــر م ــة، وتعتب ــة الثالث ــى اآللي وه

ــن مجــاالت  ــة م ــة املنبثق ــارات واملمارســات العلمي ــن امله ــد م ــددة العدي ــا املتع الشــارات بأنواعه

املنهــج الكشــفى. وتكتســب هــذه اآلليــة أهميتهــا وفاعليتهــا لكونهــا متــارس برغبــة أكيــدة مــن 

ــًا مليولــه ورغباتــه وقدراتــه وهــذا ســبب تســميتها بهــذا االســم، وإذا مــا اســتثمرها  البرعــم وفق

ــج الكشــفى. ــق املنه ــى تطبي ــه عل ــًا ل ــا ســتكون عون ــرة فإنه ــم وخب ــد بعل القائ

ة:  ي ب دري ت ات ال اع م ت 4. الج

متتــاز االجتماعــات التدريبيــة عــن اآلليــات الثــالث الســابقة فــى كونهــا أداة ميكــن التحكــم فيهــا 

بالكامــل لتطبيــق املنهــج الكشــفى وفــق املســتويات والبرامــج املرغــوب فيهــا؛ حيــث إن محتــوى 

ــى  ــى تطبيــق األنشــطة الت االجتمــاع يتــم التخطيــط لــه مســبقاً، ومــن ثــم ميكــن اســتثمارها ف

لــم يتــم التمكــن مــن تنفيذهــا مــن خــالل اآلليــات الثــالث الســابقة.

ة:  ام ع ات ال اط ش ن 5. ال

ــبيل  ــى س ــا عل ــع الســابقة، ومنه ــات األرب ــن اآللي ــرد ضم ــم ت ــى ل ــة الت وتضــم النشــاطات كاف

ــول  ــالت القب ــة، حف ــة البيئ ــة وحماي ــة العام ــة، أنشــطة اخلدم ــة والوطني ــاالت الديني املثال:االحتف

ــخ. ــى .... إل والترق

ــى نتيجــة مفادهــا أن أى نشــاط ميارســه الكشــاف سيســاعد  وإجمــااًل ميكــن التوصــل إل

ــة، وممارســته  ــادئ احلرك ــًا ألســس وأهــداف ومب ــج الكشــفى وفق ــق املنه ــى تطبي بالضــرورة عل

ــبعة . ــا الس ــفية بعناصره ــة الكش ــق الطريق وف

ثانيًا: التصور المقترح للحركة الكشفية فى مرحلة البراعم
ــور  ــوى التص ــداد حملت ــط واإلع ــى : التخطي ــت ف ــى متثل ــني األول ــرح مبرحلت ــور املقت ــرَّ التص َم
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ــور  ــة التص ــى صياغ ــت ف ــرى متثل ــراء، واألخ ــتطالع رأى اخلب ــة واس ــه األولي ــى صورت ــرح ف املقت

ــة. ــه النهائي ــى صورت ــرح ف املقت

ــل  ــه ع رض ــة وع ي ــه الأول ورت ح �ن ص ــرت ق م ــور ال ص ت ل ــداد ل ع ــط والإ ي ط خ ت ــة الأوىل : ال ل رح م ال

ــى : التعريــف مبرحلــة البراعــم ومتطلبــات القبــول  ــاور ه ح ــة م س م ــن خ م ض اء : وت ــرب خ ال

ــًا  ــق البراعــم متضمن ــى لفري ــة البراعــم، الهيــكل التنظيم ــة ملرحل والتقــدم بهــا، األهــداف التربوي

اخلماســيات والــزى الكشــفى والشــارات، شــعار وقانــون ووعــد وحتيــة البراعــم، املنهــج الكشــفى 

ــى خمســة مجــاالت لــكل مجــال منهــا معاييــره ،ومؤشــراته وآليــات تطبيقــه.  للبراعــم مقســمًا إل

ــرح . ــاور، تقــدمي رؤيــة ورســالة وفلســفة وأهــداف التصــور املقت ح م ــذه ال ــة ه دم ق و�ن م

ال:  ن خ ك م وذل

• ــى بعــض الدراســات واألدبيــات التربويــة ذات العالقــة باحلركــة الكشــفية عامــة، 	 االطــالع عل

ــك  ــفية، وكذل ــة الكش ــة واحلرك ــني التربي ــا ب ــع م ــى جتم ــات الت ــض الكتاب ــن بع ــاًل ع فض

ــى  ــد "حق ــال اجلدي ــاض األطف ــج ري ــم، ومنه ــال واحتياجاته ــاض األطف ــة ري خصائــص مرحل

ــى احلركــة الكشــفية فــى مراحلهــا  ــى االطــالع عل ألعــب وأتعلــم وأبتكــر". باإلضافــة إل

ــى وجــه التحديــد؛ باعتبارهــا املرحلــة التاليــة مباشــرة  املتعاقبــة عامــة ومرحلــة األشــبال عل

ملرحلــة البراعــم محــل البحــث فيمــا يتعلــق بأهــداف كل مرحلــة وشــعارها وقانونهــا ووعدهــا 

ــا الكشــفى .   ــى ومنهجه ــا التنظيم ــا وهيكله وحتيته

• ــرة 	 نتائــج املقابــالت الشــخصية املفتوحــة مــع ثمانيــة مــن القــادة الكشــفيني مــن ذوى اخلب

ــى مجــال التربيــة الكشــفية. ف

• اء . ونظــرًا 	 ــرب خ ــادة ال س ــل ال ــا ع ه رض ح وع ــرت ق م ــور ال ص ت ــن ال م ض ت ارة ت م ــت ــم اس ي م ص ت

ــى  ــى أهميــة هــذه اخلطــوة وخصوصيتهــا باعتبارهــا مرحلــة حاســمة يتوقــف عليهــا- إل إل

ــى  ــس عل ــة بشــكل رئي ــدت الباحث ــد اعتم ــرح، فق ــؤ بنجــاح التصــور املقت ــر- التنب حــد كبي

اســتطالع آراء املتخصصــني؛ وعليــه راعــت عنــد اختيــار الســادة احملكمــني أن يكونــوا 

ــئولي النشــاط  ــل مس ــته مث ــن النشــاط الكشــفي وممارس ــئولني ع ــن املتخصصــني املس م

ــى اختــالف وظائفهــم "مشــرف نشــاط كشــفي - موجــه كشــافة - قائــد تدريــب  الكشــفي عل

أو قائــد وحــدة كشــفية - مفــوض مرحلــة"، وعــدد مــن الســادة األســاتذة مــن أعضــاء هيئــة 

ــاض  ــات ري ــن معلم ــدد م ــك ع ــل وكذل ــج الطف ــة ومناه ــة وتربي ــص التربي ــس تخص التدري

ــم )1( يوضــح أســماء الســادة احملكمــني(.  ــال. )ملحــق رق األطف
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• ــة : 	 ي ال ت ــج ال ائ ت ن ــل إىل ال وص ت ــم ال ــا ت ه ن ، وم ن ــ�ي م ك ح م ــادة ال س ــات ال ظ اح ــة آراء وم دراس

املوافقــة اجلماعيــة حــول رؤيــة ورســالة وفلســفة وأهــداف التصــور املقتــرح، وأيضــًا املوافقــة 

ــراح  ــة الكشــفية واقت ــار التحي ــرح، ومت اختي ــم املقت ــون البراع ــد وقان ــى وع بنســبة 100% عل

ــراح  ــم، وجــرى اقت ــب ويتعل ــرح يلع ــم م ــى البرع ــرح إل ــم م ــم مــن البرع ــل شــعار البراع تعدي

ــى هــدف رئيــس تنبثــق منــه ســتة  تعديــل أهــداف احلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم إل

ــة حــول املجــاالت اخلمســة للمنهــج الكشــفى  ــة ، كمــا جــاءت موافقــة جماعي أهــداف ثانوي

ــن  ــر م ــى 80% فأكث ــت عل ــْن حصل ــى َم ــاء عل ــد مت اإلبق ــراتها فق ــا مؤش ــا ،أم ومعاييره

املوافقــة، وعليــه مت تعديــل فــى صياغــة مؤشــر واحــد ونقــل ثالثــة مــن معيــار آلخــر وإضافــة 

ــى :  ــى النحــو التال ــة البراعــم عل ثالثــة ، وحــذف خمســة لصعوبــة تقدميهــا ملرحل

ــى ميكــن أن تنجــذب / ال تنجــذب للمغناطيــس،  ــى األشــياء الت = مت تعديــل مؤشــر يتعــرف عل

ــى يــدرك مفهــوم املغناطيســية. إل

ى : ه ا ف ه ل ق م ن �ت ت ات ال ؤ�ش م ن ال ا ع أم

األمــن  مفاهيــم  تنميــة   .1
والســالمة.

األمــن  مفاهيــم  تنميــة   .2
والســالمة.

3. اكتســاب املهــارات العلميــة 
البسيطة.

والتقاليــد  العــادات  ببعــض  اإلملــام   .1
فيــه يعيــش  الــذى  للمجتمــع  املميــزة 

والتقاليــد  العــادات  ببعــض  اإلملــام   .2
فيــه. يعيــش  الــذى  للمجتمــع  املميــزة 

ــدى  ــة ل ــارات احلركي ــض امله ــة بع 3. تنمي
البرعم من خالل اللعب. 

1. يعرف قواعد وآداب املرور. 
2. يطبق قواعد وآداب املرور.

3. مييز بني العالقات املكانية. 

ار ي ع إىل م ار ي ع ن م م ؤ�ش م ال

ــوات والشــعائر  ــى: ممارســة الصل الدين

ــة. الديني

البدنــى: تنميــة بعــض املهــارات احلركية 

لــدى البرعــم .

- يتعرف على مظاهر االحتفال ببعض املناسبات الدينية.

- بعبر بأسلوبه عن مظاهر االحتفال بهذه املناسبات.

- مييز بني املهارات احلركية األساسية .

ار ي ع إىل م ار ي ع ن م م

ي :. 1 ا ه ه ت اف ت إض م ي ت
�ت ات ال ؤ�ش م ال
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ــى  ــرف عل ــة، يتع ــم شــعار البراعــم مــن خامــات البيئ ــى: ُيَصمَّ ه ــة ف ذوف ح م ات ال ــؤ�ش م ــا ال أم

نــوع مــن أنــواع النيــران، يحــدد اســتخدام النــوع مــن النيــران، يفســر مدلــول التحيــة الكشــفية. 

ــداءات والتشــكيالت املختلفــة.  ــى الن ــرف عل يتع

ــى مجموعــة مــن هــؤالء احملكمــني الذيــن  ــى ذلــك عــرض التصــور املقتــرح بصورتــه النهائيــة عل ويل

ــى الصــورة التالية. أقــروا بصالحيتــه. وأصبــح التصــور عل

املرحلة الثانية: املالمح الرئيسة للتصور املقترح فى صورته النهائية 

ــة  ــى مرحل ــرح للحركــة الكشــفية ف ــم تقــدمي املالمــح الرئيســة لتصــور مقت ــى ســوف يت فيمــا يل

ــداف التصــور  ــفة وأه ــالة وفلس ــة ورس ــني: األول رؤي ــن التالي ــالل احملوري ــن خ ــك م ــم، وذل البراع

ــة: ــاده اخلمســة التالي ــر أبع ــرح ،واآلخ املقت

1 -  التعريف مبرحلة البراعم ،ومتطلبات القبول والتقدم بها. 

2 -  األهداف التربوية ملرحلة البراعم .

3 -  الهيكل التنظيمى لفريق البراعم )اخلماسيات - الزى الكشفى والشارات(. 

4 -  شعار وقانون ووعد وحتية البراعم .

5 -  املنهج الكشفى للبراعم وآليات تطبيقه .

ن : وري ح م ن ال ل م رض ك ل ع ا ي م ي وف

 Vision, mission , philosophy and رؤيــة ورســالة وفلســفة وأهــداف التصــور المقترح -

aims of the suggested perspective

Vision :ة رؤي - ال

ــرة  ــى فت ــرح ف انطالقــًا مــن أن الرؤيــة حلــم مســتقبلى ميكــن حتقيقــه مــن خــالل التصــور املقت

زمنيــة معينــة وفقــًا لإلمكانــات املتاحــة، وجتيــب عــن ســؤال مفــاده: ماالــذى نريــد حتقيقــه مــن 

ــى  ــرح للحركــة الكشــفية ف ــى تقــدمي تصــور مقت ــى تتمثــل ف التصــور؟ فــإن رؤيــة التصــور احلال

ــى  ــة الكشــفية ف ــى احلرك ــم عل ــة قائ ــات تربوي ــل تطبيق ــراح دلي ــدًا القت ــم . متهي ــة البراع مرحل

ــى  ــون هــذا التصــور إل ــل مضم ــى توصي ــة عل ــد الكشــفى / املعلم ــم يعــني القائ ــة البراع مرحل

ــال.  ــاض األطف ــة ري ــى مرحل البراعــم ف

Mission :ة ال رس - ال

ــى أن الرســالة تعكــس اخلطــط واإلجــراءات التــى ســيتم االعتمــاد عليهــا لتحقيــق رؤيــة  نظــرًا إل
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ــى ســيتم مــن خاللهــا حتقيــق الرؤيــة ؟  التصــور، وجتيــب عــن الســؤال التالى:مــا اإلجــراءات الت

فــإن رســالة التصــور املقتــرح تتمثــل فــى :

• تقــدمي خلفيــة نظريــة عــن احلركــة الكشــفية ، تتضمــن التعريــف بهــا، وبأهدافهــا، ومبادئها، 	

وطريقتهــا، ومنهجها. 

• ــى ضــوء االطــالع 	 ــم ف ــة البراع ــى مرحل ــة الكشــفية ف ــى للحرك ــرح مبدئ ــداد تصــور مقت إع

ــة الكشــفية  ــت باحلرك ــى اهتم ــة الت ــات التربوي ــن الدراســات الســابقة واألدبي ــدد م ــى ع عل

ــى،  ــك اإلطــار النظــرى للبحــث احلال ــة، كذل ــى هــذه املرحل ــال ف وخصائــص وحاجــات األطف

ــى  ــى اخلبــراء وتعديلــه والتوصــل إل وعــرض التصــور املقتــرح فــى صورتــه املبدئيــة عل

ــة. ــه النهائي ــى صورت ــرح ف التصــور املقت

• ــال، 	 ــاض األطف ــات ري ــفيني / معلم ــادة الكش ــن الق ــدد م ــع ع ــرح م ــة التصــور املقت مدارس

ــم . ــاءات معه ــد لق ــن خــالل عق ــك م وذل

• ــرح وحتكيمــه والتوصــل 	 ــى أبعــاد التصــور املقت ــم عل ــة قائ ــات التربوي ــل للتطبيق ــداد دلي إع

ــة. ــى صياغتــه النهائي إل

: Philosophy ة ف س ل ف -  ال

ــى عــدة منطلقــات تأســس عليهــا البحــث  تقــوم الفلســفة التــي بنــي عليهــا التصــور املقتــرح عل

ــى وهــى : احلال

•  مرحلة البراعم متطلب رئيس الكتمال منظومة احلركة الكشفية .	

• ــل 	 ــم، وتفعي ــة البراع ــى تنمي ــى املســاهمة ف ــوى ف ــا احلي ــج الكشــفية ودوره ــة البرام  أهمي

ــاء  ــة لبن ــفية الالزم ــارات الكش ــارف وامله ــم املع ــاب البراع ــة وإكس ــرة واملوجه ــطة احل األنش

ــد. ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــفية والعم ــطة الكش ــة األنش ــخصياتهم، وممارس ش

• مناسبة الطريقة الكشفية بعناصرها السبعة لتعليم طفل الروضة .	

• ــى أبعــاد احلركــة الكشــفية بدايــة مــن األهــداف التربويــة 	 احلريــة فــى التغييــر أو اإلضافــة إل

ــادئ  ــزام باملب ــاء بااللت ــج الكشــفى، وانته ــرورًا باملنه ــة، م ــد والشــعار والتحي ــة والوع للمرحل

والطريقــة الكشــفية، مبــا تتطلبــه طبيعــة املرحلــة ومبــا ال يتعــارض مــع أساســيات احلركــة 

الكشــفية. )محمــد ضحيــك 2004، 65(.
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: Aims داف -  الأه

يهدف التصور املقترح إلى حتقيق األهداف التالية:

• تقدمي رؤية علمية نظرية للحركة الكشفية فى مرحلة البراعم .	

• ــني 	 ــا ب ــة به ــداً، والتوعي ــم حتدي ــة البراع ــى مرحل ــة وف ــفية عام ــة الكش ــة احلرك ــر ثقاف نش

ــال. ــاض األطف ــني بري املعني

• االســتفادة العمليــة مــن التصــور املقتــرح فــى تقــدمي دليــل تطبيقــات تربويــة للحركــة 	

ــى توعيــة الطفــل مبضمــون  الكشــفية بريــاض األطفــال، يعــني القائــد الكشــفى / املعلمــة عل

ــم . ــة البراع ــى مرحل ــة الكشــفية ف احلرك

The dimensions of the suggested perspective  أبعاد التصور المقترح
م اع رب ة ال ل رح م ف ب ري ع ت ال

ــى تضــع اللبنــة األساســية للمراحــل الكشــفية  ــى مراحــل احلركــة الكشــفية؛ ولهــذا فه هــى أول

ــن  ــنوات والذي ــبع س ــى س ــع إل ــن أرب ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي ــا األطف ــق به ــة. يلتح التالي

تتوفــر فيهــم متطلبــات القبــول، وبعــد القبــول ميــر البرعــم بثــالث درجــات تقــدم، ينتقــل بعدهــا 

ــى الدرجــة التاليــة لهــا عنــد اجتيــازه متطلبــات هــذه الدرجــة حســب دليــل متطلبــات التقــدم .  إل

ــاٍن، برعــم أول . ــب هــى : برعــم مبتــدئ، برعــم ث ــى الترتي والدرجــات الثــالث عل

وفيما يلى عرض كل من متطلبات القبول ومتطلبات التقدم مبرحلة البراعم: 

م  اع رب ة ال ل رح م ول ب ب ق ات ال ب طل ت 1- م

ــى فرقــة البراعــم رســمّيًا وُيســمح لــه بارتــداء املنديــل وأداء الوعــد   لكــي ينضــم الطفــل املرشــح إل

والشــعار فــي حفــل القبــول، يجــب توافــر املتطلبــات التاليــة : 

- موافقة ولى األمر.

-  املشاركة في أنشطة الفرقة ملدة ثالثة أشهر.

-  اإلملام ببعض املعلومات عن الفرقة

-  معرفة وترديد كل من وعد وشعار وقانون البراعم.

- أداء التحية الكشفية. 
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م اع رب ة ال ل رح م دم ب ق ت ات ال ب طل ت 2- م

اىل: ت و ال ح ن ل ال ات ع ب طل ت ا م ه ن ل م ك ات،ل اث درج ن ث م ض ت م ي اع رب ة ال ل رح م دم ب ق ت ال

ــى  ــب الدرجــة األول ــق مطال ــون بصــدد تطبي ــذي يك ــث ال ــم احلدي ــدئ: هــو البرع ت ب م ــم ال ع رب ال

ــم  ع رب ــة ال ــل درج ــول ع ص ح ل ــدم ل ق ت ــات ال ب طل ت مــن املنهــج التربــوي ملرحلــة البراعــم، أمــا م

ــى  ــى إحــدى شــارات الهوايــات، واجتيــاز ثالثــة مؤشــرات عل ــدئ فتتمثــل فــى: احلصــول عل ت ب م ال

ي فهــو البرعــم الــذي أنهى مطالــب درجة البرعــم املبتدئ 
ــا�ن ث ــم ال ع رب ــا ال األقــل مــن كل مجــال . أم

ــل  ــول ع ص ح ــات ال ب طل ت ــى الدرجــة الثانيــة، وم مــن املنهــج التربــوي ملرحلــة البراعــم وارتقــى إل

ــى اثنتــني مــن شــارات الهوايــات، وحتقيــق ثالثــة   تتمثــل فــى احلصــول عل
ــا�ن ث ــم ال ع رب ــة ال درج

ــم  ــب البرع ــى مطال ــذي أنه ــم ال ــم الأول، وهــو البرع ع رب ــى حــني أن ال ــكل مجــال .ف مؤشــرات ب

ــه  ــبال، علي ــة األش ــى مرحل ــود إل ــتعد للصع ــم ويس ــة البراع ــوي ملرحل ــج الترب ــن املنه ــي م الثان

ــى اثنتــني مــن شــارات الهوايــات. حتقيــق ثالثــة متطلبــات بــكل مجــال، واحلصــول عل

ويراعــى عنــد اجتيــاز متطلبــات كل درجــة مــن الدرجــات، أن تكــون مختلفــة عــن املتطلبــات التــي 

ــى شــارات  ــى الدرجــة الســابقة. والشــيء نفســه بالنســبة إل مت اجتيازهــا مــن قبــل للحصــول عل

ــر كل مجــال، وتنفيــذ  الهوايــات. كمــا يفضــل أن يحقــق البرعــم مؤشــرات تغطــى جميــع معايي

هــذه املتطلبــات مــن خــالل األنشــطة العمليــة الفرديــة أو اجلماعيــة التــي يقــوم بهــا البرعــم فــي 

حياتــه الكشــفية،في أثنــاء االجتماعــات أو املعســكرات أو الرحــالت أو الزيــارات مــع االبتعــاد عــن 

ــى فرقتــه بعــد  ــار أنــه ال يجــوز أن يســتمر البرعــم ف ــى االعتب ــار . مــع األخــذ ف أســلوب االختب

ثمانــى ســنوات مــن العمــر.

األهداف التربوية لمرحلة البراعم : 
ــم  ــكل برع ــة ل ــة الشــاملة واملتكامل ــى التنمي ــاىلي : املســاهمة ف ت ــس ال ي رئ ــدف ال ه ــل �ن ال ث م ت ت

ــي املجــاالت العقليــة واملعرفيــة والبدنيــة والروحيــة واالجتماعيــة والكشــفية مــع مراعــاة الفــروق  ف

ــة : ــة الســتة التالي ــق األهــداف الثانوي ــك مــن خــالل حتقي ــم، وذل ــا بينه ــة فيم الفردي

1- تعويد األطفال على العمل من خالل الطريقة الكشفية .

2-  إعداد البراعم ملرحلة األشبال أو الزهرات .

3-  استثمار أوقات فراغ البراعم في عمل إيجابي موجه وحر .
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4- اكتشاف مواهب البراعم وتوجيهها.

5- تعويد البراعم على حتمل املسئولية، وأداء األعمال املناسبة ألعمارهم.

6- ممارسة القيم على تنوعها ممارسة صحيحة.

الهيكل التنظيمى لفريق البراعم :
الخماسيات 

يتكــون فريــق البراعــم مــن عــدد يتــراوح بــني عشــرة وعشــرين برعمــًا وينظــم بنظــام اخلماســيات؛ 

ــان، وحــد أقصــى أربــع خماســيات، وكل  ــى اثن ــق مــن خماســيات بحــد أدن ــث يتكــون الفري حي

ــادة  ــوم بقي ــى. ويق ــس اخلماس ــم رئي ــن بينه ــارون م ــم يخت ــة براع ــن خمس ــون م ــى يتك خماس

ــى األقــل . الفريــق قائــد ،مــع وجــود مســاعد واحــد عل

ــماء  ــل أس ــاؤل مث ــى التف ــجعة عل ــل ومش ــة للطف ــماء محبب ــيات بأس ــمية اخلماس ــن تس ميك

ــل، القرنفل؛  ـ ـ ـ الزهــور مــع ربطهــا بألوانهــا، مثــل الياســمني، النرجس، السوســن، البنفســج، الف

ــم  ــز دائ ــي رم ــور ه ــح، والزه ــل أن يتفت ــات قب ــر النب ــي زه ــم تعن ــة برع ــى أن كلم ــًا عل تأسيس

ــي اختبــار االســم  ــرك لــكل خماســى احلريــة ف للحــب واحليــاة واجلمــال والســعادة والتفتــح، وتت

ــارات  ــة امله ــى تنمي ــس اخلماس ــة األساســية لرئي ــون املهم ــى أن تك ــم، عل ــات البراع ــًا لرغب طبق

ــم خماســيته . ــدى براع ل

الزي الكشفي وشارات البراعم 

ــب  ــى اجلي ــالب، عل ــان بالق ــه جيب ــماوى ل ــص س ــن : قمي ــم م ع رب ل ي ل ــف ش ك ــزي ال ــون ال ك ت ي

ــر أزرق  ــى األيســر يوضــع اســم البرعــم، وســروال طويــل/ قصي ــد، وعل ــم البل األميــن يوضــع عل

ــذاء أســود . ــاء، وح ــة زرق ــق، وقبع ــل أزرق غام ــق، ومندي غام

ل �ن : ث م ت ت ارات ف ش ا ال  أم

• ــي كالقــدرات البدنيــة والعقليــة 	 ــة(: باســتخدام شــارات الكفايــة ُتنمَّ اي ف ة )ك ي ــف ش ــارات ك ش

ــٍان،  ــم ث ــدئ فبرع ــم مبت ــدم )برع ــًا لدرجــات التق ــدرج، وتبع ــًا للت ــة وفق ــة والروحي واالجتماعي

ــم برعــم أول(. ث

اىل : ت و ال ح ن ل ال م ع اع رب ل ة ل اي ف ك ارات ال ون ش ك ن أن ت ك م وي
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• ــق : عبــارة عــن مســتطيل يكتــب بداخلــه اســم الفريــق؛" براعــم اإلميــان مثــالً"، 	 ري ف ــارة ال ش

ــى الــذراع اليمنــى . وتوضــع أعل

• ــور 	 ــى، "الزه ــه اســم اخلماس ــب بداخل ــى يكت ــن شــكل خماس ــارة ع ــاىس: عب م خ ــارة ال ش

ــرى.  ــذراع اليس ــى ال ــع أعل ــال"، وتوض مث

• دئ : القبعة الزرقاء عليها شريط أصفر اللون. 	 ت ب م م ال ع رب ارة ال ش

• اٍن : القبعة الزرقاء عليها شريطان أصفرا اللون.	 م ث رع ارة ب ش

• م أول: القبعة الزرقاء عليها ثالثة أشرطة صفراء اللون .	 رع ارة ب ش

• ــاىس، فيمكــن أن تكــون 	 م خ ــس ال ي ــذا رئ ده، وك ــاع س ــق وم ري ف ــس ال ي رئ ــق ب عل ت ــا ي م ي وف

ــث  ــه شــريطان، والثال ــى ميثل ــة أشــرطة، والثان ــا ثالث ــاألول شــارة متثله الشــارة اخلاصــة ب

ــذه الشــارات  ــنتيمتراً. وتوضــع ه ــريط س ــرض الش ــون ع ــى أن يك ــد عل ــريط واح ــه ش ميثل

ــى . ــذراع اليســرى أســفل شــارة اخلماس ــى ال عل

• ــات: مــن خــالل شــارات الهوايــة، يتــم اكتشــاف امليــول وامللــكات الشــخصية 	 واي ه ــارات ال ش

لــدى البراعــم وفقــًا للفــروق الفرديــة فيمــا بينهــم )تنميــة الــذات(، وميكــن للبرعــم أن يحصــل 

ــى أي شــارة مــن شــارات الهوايــات التــي يرغــب فــي اقتنائهــا لســهولتها بالنســبة إليــه؛  عل

ــام …(، أو  ــباح / رس ــيقي / س ــاًل )موس ــفية مث ــه الكش ــل دخول ــا قب ــته له ــة ممارس نتيج

ــرض  ــد الكشــفى أن يع ــى القائ ــه. وعل ــه ورغبات ــا تشــبع ميول ــتها ألنه ــي ممارس ــه ف لرغبت

ــق  ــة للشــارات، ولتحقي ــة مــن املجــاالت الثماني ــى البراعــم مــا يناســب مرحلتهــم العمري عل

التنميــة الشــاملة للبرعــم البــد أن يكــون هنــاك ترابــط بــني شــارات الكفايــة وشــارات الهوايــة 

ــى لــه. ــى حتقيــق التقــدم الفعل ليكــون كل منهمــا حافــزًا عل

د : ائ ق ل ال ة؛ ع ام ارات ع ش ل ال ي ع ف ت ول

توفيــر األدوات الالزمــة ملمارســة أنشــطة شــارات الكفايــة والهواية مثل : املطبوعات التفســيرية   .1

واألدلــة / البوصلــة / اخلرائــط / حقيبــة اإلســعافات األوليــة مبشــتمالتها / احلبــال.

توفير الشارات )كفاية وهواية(؛ حتى ميكن منحها لكل من يجتاز متطلباتها .  .2

منح شهادة مع كل درجة أو شارة هواية يحصل عليها البرعم.  .3
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وعد وشعار وقانون وتحية البراعم :
- وعد البراعم

ــى ضعــف مفهــوم الزمــان   هــو وعــد يقولــه البرعــم عندمــا يلتحــق ألول مــرة بالكشــافة. ونظــرًا إل

عنــد البرعــم؛ فإنــه كان يعيــش فقــط حاضــره ويصعــب عليــه تصــور املســتقبل بدقــة؛ لذلــك فــإن 

ــرة اإلدراك ااحلســي للطفــل  ــى دائ ــى ألنهــا ال تقــع ف ــر ذي معن ــى البراعــم غي ــود إل تقــدمي الوع

ــى : أنــا أحــب  ــى الوعــد التال ــى تعديــل الوعــد الكشــفى إل فــى هــذه املرحلــة ؛ األمــر الذىــي أدى إل

ــى وأصحابــى، وأعمــل بقانــون البراعــم .  اللــه والوطــن، وأســاعد أهل

 - شعار البراعم : 

شــعار بســيط ومفهــوم يتــم تقدميــه للبرعــم قصــد العمــل بــه واحترامــه. ومبــا أن البرعــم ميتــاز 

ــب  ــرح يلع ــم م ــول: "البرع ــرح" فتق ــًا "امل ــعاره دائم ــار ش ــن اعتب ــب، فيمك ــرح واللع ــة وامل باحلرك

ــم". ويتعل

- قانون البراعـم :

ــدم  ــب أن يق ــذا يج ــم؛ وله ــة للبرع ــة الشــخصية واملجتمعي ــلوكيات احلياتي ــددة للس ــد مح قواع

ــاول  ــا حت ــًا مب ــح ملّم ــى أن يصب ــم عل ــة كل برع ــي معاون ــطًا ف ــلوبًا مبس ــم أس ــون البراع قان

ــون  ــذا القان ــي ه ــة ف ــب املختلف ــى اجلوان ــاف معن ــه، واكتش ــى حتقيق ــاعدته عل ــفية مس الكش

وتلــك القواعــد الســلوكية احلياتيــة الشــخصية والعامــة، وذلــك مــن خــالل املــرور بهــذه التجــارب 

احلياتيــة وممارســتها. وإذا كان القانــون الكشــفي ميكــن اســتخدامه مرجعــًا فــي التنميــة 

ــة  ــة املتدرج ــع التنمي ــة مرج ــم بالتبعي ــون البرع ــإن قان ــاف، ف ــي للكش ــام القيم ــة للنظ املتدرج

ــون البراعــم : البرعــم مطيــع، نظيــف، صــادق، ودود، متعــاون. ــود قان للبرعــم .وعليــه تتمثــل بن

- تحية البراعم .

ــى األمــام، وتوضــع األصابــع الثــالث  تــؤدى التحيــة الكشــفية باليــد اليمنــى واجتــاه راحــة اليــد إل

ــى  ــدة لألعل ــبابة والوســطى والبنصــر ممت ــع الس ــون أصاب ــب األميــن، وتك ــوق احلاج ــدة ف املمت

ــي  ــوم بواجب ــي أن أق ــل ف ــي واملتمث ــد املرشــد الثالث ــع لوع ــث ترمــز هــذه األصاب ــة؛ حي ومتالصق

نحــو اللــه والوطــن، وأن أســاعد النــاس فــي جميــع الظــروف واألحــوال، وأن أعمــل بقانــون 

ــر  ــى الصغي ــر عل ــى عطــف الكبي ــة عل ــى اخلنصــر للدالل املرشــدات، ويوضــع طــرف اإلبهــام عل

ــى  ــدل عل ــد واإلبهــام واخلنصــر ت ــة مــن راحــة الي ــرة املتكون ــر، وأن الدائ ــر الكبي ــرام الصغي واحت
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ــه 2008، 302(. ــد الل ــال عب ــاون والســالم )نيب ــة والتع احملب

ــى: الوقــوف فــي وضــع )اســتعد(، ورفــع اليــد  تســهياًل لهــذه املرحلــة تــؤدي حتيــة البراعــم كالتال

اليمنــي، ووضــع جميــع أصابــع اليــد ممتــدة مبحــاذاة الكتــف. 

يــؤدى البرعــم التحيــة فــي احلــاالت التاليــة: عنــد رفــع وإنــزال العلــم، عــزف الســالم اجلمهــورى، 

ــي  ــالم الكشــفية ف ــة األع ــادة واملســاعدين ،حتي ــن املفوضــني والق ــة م ــى رتب ــم أعل ــن ه ــة م حتي

ــاالت. ــروض واالحتف الع

م : اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ال

تضمــن املنهــج الكشــفى املقتــرح خمســة مجــاالت هــى: املجــال الدينــى ،املجــال العلمــى، املجــال 

ــت  ــر،  تضمن ــا معايي ــال منه ــن كل مج ــفى، وتضم ــال الكش ــى، املج ــال االجتماع ــى، املج البدن

ــى مؤشــرات معرفيــة، ومؤشــرات مهاريــة،  بدورهــا عــددًا مــن املؤشــرات صنفتهــا الباحثــة إل

ــم. ــج الكشــفى للبراع ــام )5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1( توضــح املنه ــة، واجلــداول أرق ومؤشــرات وجداني

م اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ل �ن ل دي ال ال ج م ات ال ؤ�ش ري وم اي ع ح م وض م )1( ي دول رق ج

ى( روح �ن )ال دي ال ال ج م ال الأول : ال ج م ال

ي
دا�ن وج اري ه م ي

ر�ن ع م ات ؤ�ش م ال

درة  ل ق رف ع ع ت ١- ال

ه ت م ظ ه وع ل ال

ة  ارس م ٢- م

ر  ائ ع ش وات وال ل ص ال

ة ي ن دي ال

- يتعرف على ثالثة

مظاهر لقدرة الله فى نفسه.

- يتعرف على ثالثة مظاهر 

لقدرة الله فى املخلوقات .

- يذكر أسماء الصلوات وعدد 

ركعات كل منها .

- يذكر عدد مرات الصالة .

- يتعرف على أماكن الصالة.

- يعرف خطوات الوضوء 

- يذكر بعض اآلداب وألفاظها 

: مثل البسملة، احلمد لله، 

- يلتزم بآداب سماع 

وقراءة النصوص الدينية.

- يربط بني العمل الصالح 

والثواب.

-  يحمد الله ويشكره 

على نعمه.

- يؤدى الصالة بطريقة 

سليمة.

- يردد مع زمالئه إحدى 

األغانى الدينية .

- يحفظ خمسة نصوص 

دينية.

- يحفظ خمسة أحاديث.

- يستدل من 

مشاهداته على 

قدرة الله فى 

الطبيعة.

- يواظب على 

أداء الصالة فى 

مواعيدها. 

- يحرص على 

الصالة فى جماعة.

- يحفظ خمسة 

أذكار .
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إلقاء السالم.

- يتعرف على مظاهر 

االحتفال ببعض املناسبات 

الدينية.

مــن  ثالثــة  أســماء  يذكــر   -

األنبيــاء.

ــى ســير ثالثــة  - يتعــرف عل

األنبيــاء. مــن 

- يذكــر عمــاًل واحــدًا لــكل نبــى 

مــن الثالثــة.

- يتوضأ بطريقة 

وخطوات سليمة.

- يعبر بأسلوبه عن 

أحد مظاهر االحتفال 

باملناسبات الدينية - 

)تلوين - رسم - عمل 

مجسم - ..(.

أحــد  ســيرة  يقــص   -

أعضــاء  ــى  عل األنبيــاء 

. فرقتــه 

- ميثــل مــع اخلماســى 

قصــة أحــد األنبيــاء .

- يحترم قدسية 

أماكن الصالة. 

- ينصت فىي أثناء 

تالوة النصوص 

الدينية.

- يحترم الكتب 

السماوية .

- التعود على 

البسملة عند تناول 

الطعام ،وبداية أداء 

األعمال.

- التعود على إلقاء 

السالم ورده.

فــى  يقتــدى   -

وبصفــات  أقوالــه 

األنبيــاء وســلوكهم .

- يوقر األنبياء .

ض  ع ري ب ة س رف ع ٣- م

م  ه ي ل اء ع ي ب الأن

ام. س ال
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ي
دا�ن وج اري ه م ي

ر�ن ع م ات ؤ�ش م ال

م  ع رب ى ال ة وع ي م ن 1- ت
ل  ائ وس ض ال ع ب ب

ة .  ي وج ول ن ك ت ال

ى  ة وع ي م ن 2- ت
ة  ئ ي ب ال م ب ع رب ال

وم الأرض. ل وع

ى  ة وع ي م ن 3- ت
د  ي رش رق ت ط م ب ع رب ال

وارد  م اك ال ه ت اس

اه –  ي م ة )ال ي ع ي ب ط ال

اء( . رب ه ك ال

م  ع رب اب ال س ت 4- اك
ة  ي م عل ارات ال ه م ال

ة . ط ي س ب ال

- يتعرف على ثالثة أجهزة 

تكنولوجية حديثة.

- يذكر استخدامًا لكل 

وسيلة تكنولوجية .

- يعرف البرعم فصول 

السنة.

- يعدِّد ما مييز كل فصل 

من الفصول األربعة .

- يحدد الوقت بالساعة .

- يعرف أنواع البيئات 

)زراعية - جبلية - 

صحراوية(.

- يعّدًد استخدامات املاء.

-  يتعرف على حاالت املاء 

)صلبة - سائلة - غازية( .

- يعرف استخدامات 

الكهرباء.

- يدرك مفهوم املغناطيسية .

- يدرك االختالف بني حجم 

الظل وحجم صاحب الظل . 

- يتعرف كلمة الثمن، 

وعالقتها بالعدد والنقود . 

- يذكر أسماء احلواس 

اخلمس.

- مييز بني العالقات املكانية.

- يعرف استخدامًا أولّيًا 

لثالثة أجهزة تكنولوجية 

بطريقة صحيحة .

- يجمع صورًا ألجهزة 

تكنولوجية.

- يستخدم مع زمالئه خامات 

البيئة فى إنتاج عمل فنى .

- يساعد قائده على تدوير 

ثالثة من مخلفات البيئة .

- ينفذ مع أعضاء فرقته 

برنامجًا حلماية البيئة من 

حوله .

- ينفذ باستخدام خامات 

البيئة مناذج للبيئات املتنوعة.

- يغنى مع خماسيته أغنية 

تعبر عن أهمية احملافظة على 

املاء.

- يشارك مع أعضاء فرقته 

فى مسرحية تدعو لترشيد 

الكهرباء. 

- يطبق بعض التجارب 

العلمية البسيطة.

- يفك ويركب بعض النماذج 

البسيطة .

- يحاكى مواقف البيع 

والشراء.

- يستخدم احلواس في 

متييز األشياء.

- يحافظ على 

سالم األجهزة.

 - يقدر أهمية 

التكنولوجيا فى 

خدمتنا. 

- يلتزم فى 

تصرفاته باحملافظة 

على البيئة .

- يحاول االلتزام 

بالوقت عند تنفيذ 

ما يسند إليه من 

مهام .

- يحرص على 

إغالق الصنبور بعد 

غسل يدْيه.

 - يواظب على 

إطفاء الكهرباء بعد 

االنتهاء مما يقوم به 

من عمل.

- يحرص على 

استخدام حواسه 

فى معرفة ما حوله.

م اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ل ى ل م عل ال ال ج م ات ال ؤ�ش ري وم اي ع ح م وض م )2( ي دول رق ج

ى  م عل ال ال ج م ا�ن : ال ث ال ال ج م ال
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ي
دا�ن وج اري ه م ي

ر�ن ع م ات ؤ�ش م ال

اب  س ت 1- اك

ض  ع م ب ع رب ال

ارات  ه م ال

ة  ي اع م ت الج

ة.  ي ات ي ح ال

م  ع رب ام ال م 2- إل

ادات  ع ض ال ع ب ب

د  ي ال ق ت وال

ة  ن ري م م ال

ذى  ع ال م ت ج م ل ل

ه. ي ش ف ي ع ي

ة  رف ع 3- م

ض  ع ب م ب ع رب ال

ات  ي ص خ ش

ده . ل م ب ال ع وم

- يعرف معلومات عن أسرته 

)عدد أفراد األسرة - عمل األم - 

عمل األب( .

- يذكر آداب احلوار .

- يذكر بعض األعياد التى 

يحتفل بها فى بلده )عيد امليالد 

املجيد - شم النسيم - عيد األم 

.)....-

يذكر العادات املرتبطة بكل 

مناسبة.

- يتعرف على شعار محافظته.

- يذكر مدلول شعار محافظته.

- يتعرف على موقع محافظته 

على اخلريطة .

- يتعرف على علم بلده .

- يتعرف على موقع بلده على 

اخلريطة. 

- يذكر مدلول علم بلده .

- يذكر أحد املعالم املميزة 

حملافظته . 

- يذكر أحد املعالم املميزة لبلده .

- يعدِّد شخصيات بارزة فى بلده.

- يساعد فى األعمال املنزلية 

البسيطة )ترتيب مالبسه - 

املساعدة فى إعداد املائدة 

- ترتيب فراشه( .

- ينفذ املهام التى يطلبها 

القائد .

- يؤدى مع أعضاء فرقته 

موقفًا متثيلّيًا يوضح احترام 

الكبار .

- يؤدى مع أعضاء فرقته 

موقفًا متثيلّيًا يوضح العطف 

على الصغير.

- يشارك زمالءه فى االحتفال 

بهذه املناسبات .

يعبر بأسلوبه عن أحد 

مظاهر االحتفال بكل مناسبة 

)تلوين - رسم - عمل 

مجسم( .

- يلوِّن شعار محافظته .

- يرسم شعار محافظته.

- ينتج أعمااًل فنية تعبر عن 

معالم محافظته .

- ينتج أعمااًل فنية تعبر عن 

معالم بلده .

- يجمع صورًا لشخصيات 

قيادية فى بلده .

- يحكى قصة عن إحدى 

شخصيات بلده.

- يقدر قيمة محافظته .

- يلتزم بآداب 

احلوار مع اآلخرين 

.

- يحرص على 

احترام من هم أكبر 

سّنًا

- يسأل عن زمالئه 

عند غيابهم.

- يلتزم بآداب 

الطريق .

- يعتاد الرفق 

باحليوان .

- يبدى اهتمامًا 

بعادات وتقاليد 

املجتمع الذى 

يعيش فيه .

- يقدر أهمية 

بلده .

- يبدى اهتمامًا 

بأحداث بلده .

- يقدر املوروثات 

الثقافية والتاريخية 

فى بلده .

- يظهر مشاعر 

طيبة جتاه رموز 

بلده.

م اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ل ى ل اع م ت ال الج ج م ات ال ؤ�ش ري وم اي ع ح م وض م )3( ي دول رق ج

ى اع م ت ال الج ج م ث : ال ال ث ال ال ج م ال
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ي
دا�ن وج اري ه م ي

ر�ن ع م ات ؤ�ش م ال

ض  ع ة ب ي م ن 1- ت

ارات  ه م ال

دى  ة ل ي رك ح ال

ال  ن خ م م ع رب ال

ب. ع ل ال

ادات  ة ع ي م ن 2- ت

ة  م ي ل ة س ي ح ص

م.  ع رب دى ال ل

ة  ي م ن 3- ت

ن  م الأم ي اه ف م

ة. ام س وال

- يتعرف على مفردات 

احلركات األساسية مثل : 

)املستويات: أعلى- أسفل 

...(، )السرعات: بطيء - 

سريع ...(، )األوزان: ثقيل 

- خفيف ...(.

- يتعرف على قواعد وقوانني 

األلعاب.

-يتعرف على املهارات 

احلركية األساسية) االنتقالية 

- غير االنتقالية- التناول 

واملعاجلة(. 

مييز بني املهارات احلركية 

األساسية.

- يتعرف على عناصر 

الوجبة الغذائية املتكاملة.

- يعدٍّد بعض أدوات النظافة 

الشخصية.

- يعرف استخدامات كل أداة 

من أدوات النظافة .

- يعدِّد بعض أدوات النظافة 

العامة. 

- يتعرف على مصادر 

اخلطر التى قد يتعرض لها 

فى )املعسكر - املنزل (.

- يتعرف على اإلسعافات 

األولية البسيطة .

-ينفذ املهارة احلركية عندما يقدم 

القائد املصطلح الدال عليه، مثل 

)املشي، اجلري، احلجل، التزحلق، 

الوثب ...(. 

- يجيد مهارة واحدة من املهارات 

الالزمة إلحدى األلعاب.

- يؤدى املهارات احلركية بطريقة 

صحيحة.

- يؤدى مجموعة من التمرينات 

الرياضية فى تكوينات واجتاهات 

مختلفة. 

- ميارس ألعابًا بسيطة التنظيم.

- يفك ويركب بعض النماذج 

البسيطة .

- يشارك أعضاء خماسيته إعداد 

وجبة غذائية بسيطة ومتكاملة .

- مييز بني الطعام الصحى وغير 

الصحى .

- ميارس العادات الصحية 

السليمة، مثل )الرياضة- الغذاء- 

الراحة- النظافة ...(.

- مييز بني أدوات النظافة 

الشخصية والعامة.

- مييز بني البيئة النظيفة وغير 

النظيفة .

- يتبع قواعد املرور.

- يظهر شعوره 

بالسعادة في أثناء 

اللعب .

- يتحلى باألخالق 

الرياضية )التواضع 

عند االنتصار - 

االبتسام الرقيق عند 

الهزمية - تهنئة 

املنتصر( .

- يقدر أهمية اللعب 

)الرياضة (.

 - يفضل مشاركة 

أقرانه اللعب .

- يظهر حرصًا على 

ة،  النظافة الشخصيـ

مثل )غسل اليدين - 

احلفاظ على نظافة 

املالبس- التخلص من 

الفضالت- استخدام 

األدوات الشخصية - 

غسل األسنان ...(.

- يحرص على ترك 

املكان نظيفاً.

- يحرص على 

التعاون مع زمالئه 

فى إجراء بعض 

اإلسعافات األولية 

البسيطة.

م اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ل د�ن ل ب ال ال ج م ات ال ؤ�ش ري وم اي ع ح م وض م )4( ي دول رق ج
د�ن ب ال ال ج م ع :ال راب ال ال ج م ال
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ي
دا�ن وج اري ه م ي

ر�ن ع م ات ؤ�ش م ال

م  ع رب ام ال م 1 -  إل
ون  ان د وق وع ب

ار  ع ة وش ي ح وت

م . اع رب ال

اب  س ت 2 - اك
ض  ع م ب ع رب ال

ارات  ه م ون وال ن ف ال

ة. ي ف ش ك ال

اب  س ت 3 - اك
ض  ع م ب ع رب ال

ة  ي اق م الأخ ي ق ال

ال  ن خ م

د  ي ال ق ت ة ال ارس م م

ة.  ي ف ش ك ال

- يذكر وعد البراعم .

- يردد قانون البراعم .

- يذكر شعار البراعم. 

- يتعرف على زى البراعم .

- يتعرف على شارات البراعم.

- يذكر استخدام احلبال 

املختلفة .

- يذكر االجتاهات األصلية.

- يذكر خمسًا من القيم التى 

ينبغى أن يتحلى بها البرعم .

- يطبق قانون البراعم على 

تصرفاته . 

- يؤدى التحية الكشفية 

للبراعم . 

- يضع الشارات على الزى 

الكشفى بطريقة صحيحة .

- يستخدم احلبال فى عمل 

مجموعة من العقد والربطات 

البسيطة . 

- يقوم برفع العلم وإنزاله 

بطريقة صحيحة .

- يردد مجموعة من الصيحات 

اخلاصة بالبراعم .

- يستخدم أعالم السيمافور 

فى املخاطبة )الدائرة األولى(.

- يساعد فى أداء مجموعة 

خدمات داخل املعسكر.

- يؤدى أنشطة مع الفريق .

- يتحمل مسئولية أداء مهام 

مبفرده .

- يلتزم بوعد 

البراعم.

- يتحلى بصفات 

قانون البراعم .

- يبدى اهتمامًا 

بالفنون الكشفية . 

- يلتزم بالقيم 

األخالقية فى 

تصرفاته.

- يقدر أهمية 

التعاون مع اآلخرين.

- يحرص على 

تقاليد وآداب 

الكشفية .

م اع رب ل ى ل ف ش ك ج ال ه ن م ل ى ل ف ش ك ال ال ج م ات ال ؤ�ش ري وم اي ع ح م وض م )5( ي دول رق ج

ى ف ش ك ال ال ج م س :ال ام خ ال ال ج م ال
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 Recommendations of the research ثالثًا: توصيات البحث
بعــد عــرض مــا جــاء بالتصــور املقتــرح للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم ودليــل التطبيقــات 

ــى تعتقــد  ــات الت ــة للحركــة الكشــفية بريــاض األطفــال، ميكــن تقــدمي عــدد مــن التوصي التربوي

ــرح وتفعيلــه. مــن هــذه التوصيــات  ــب أساســية لنجــاح التصــور املقت ــة بأهميتهــا كجوان الباحث

ــى :   مــا يل

ــى وزارة  ــه عل ــاده وتعميم ــفية؛ العتم ــة الكش ــة العربي ــى املنظم ــرح إل ــور املقت ــدمي التص 1. تق

الشــباب والرياضــة، واالحتــاد العــام للكشــافة واملرشــدات، ووزارة التربيــة والتعليــم .

2. تقــدمي دليــل التطبيقــات التربويــة لــإلدارة العامــة لريــاض األطفــال بــوزارة التربيــة والتعليــم؛ 

ــى  لالســتعانة بــه ضمــن األنشــطة املقدمــة لريــاض األطفــال وذلــك لضمــان وصــول الدليــل إل

كل قائــد كشــفى.

3. االســتعانة مبــا جــاء بدليــل التطبيقــات التربويــة املقتــرح كدليــل مبدئــى ميكــن للقــادة 

الكشــفيني التعديــل فيــه وفقــًا لإلمكانــات املتاحــة وخبراتهــم بالكشــفية.

ــى جــدواه ،وإجــراء تعديــالت عليــه  4. تنفيــذ دليــل التطبيقــات التربويــة مــع األطفــال؛ للتعــرف عل

وفقــًا لنتائــج التنفيــذ.

5. عمل مسابقة لتصميم شعار للبراعم .

ض  ع ة ب ي م ن 4-  ت

ة  ي ص خ ش ات ال م س

ن  ة م ادي ي ق ال

ل �ن  م ع ال ال خ

ات ي اس م خ ال

ب  اع ح ب 5- إش

ن  اع م ط ت الس

اف  ش ت ال الك خ

 . ذا�ت ال

- معرفة نظام اخلماسى .

- معرفة أسماء خماسيته. 

- يذكر األدوار املتعددة 

للخماسى .

- يتعرف على أشكال أقدام 

ثالثة من احليوانات والطيور 

فى بيئته.

- يشارك في اختيار رئيس 

اخلماسى .

- يقود مجموعة من أنشطة 

اخلماسى .

- يؤدى املهام املطلوبة منه 

داخل اخلماسى . 

- يشارك فى مسابقات تنمية 

احلواس .

- يلون صورًا ألشكال أقدام 

طيور أو حيوانات .

- يقدر أهمية 

االعتماد على النفس. 

- يقدر أهمية النظام 

فى املواقف احلياتية .

- يبدى اهتمامًا 

باحلصول على 

معلومات فى 

موضوعات متنوعة. 

- يتأمل البيئة من 

حوله .
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ــة الكشــفية  ــة احلرك ــادة الكشــفيني؛ إلكســابهم ثقاف ــة للق ــة موجه ــج تدريبي ــط لبرام 6. التخطي

ــة. ــا التربوي ــم وتطبيقاته ــة البراع ــى مرحل ف

7. تضمــني مــا جــاء بالتصــور املقتــرح فــى محتــوى مقــرر املعســكرات وألعــاب اخلــالء ببرنامــج 

إعــداد معلمــات ريــاض األطفــال.
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ــة، جامعــة أســيوط. ــة الرياضي ــة التربي كلي

ــدد )41(،  ــل، الع ــة املراح ــرة تنمي ــفى، نش ــج الكش ــق املنه ــات تطبي ــو 2003( : آلي ــزة )ماي ــؤاد حم 43.  ف
ــة. ــفية العربي ــة الكش املنظم

ــة الكشــفية،  ــدر للحرك ــة الكشــفية - موســوعة ب ــوي للحرك ــدور الترب ــي )2004( : ال ــد فرغل ــوزي محم 44. ف

ــة.  ــة الكشــفية العربي املنظم

45. مبــارك الدوســري )2010(: الكشــافة ُتعــد البراعــم واألشــبال للنهــوض مبجتمعاتهــم وخدمــة وطنهــم، وكالــة 
ــى  األنبــاء الكشــفية "كــون "، متــاح عل

<<http://www.scoutps.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1016 :2012-04-01-12-49-57&catid=36:2010-08-20-
14-46-22&Itemid=61 >> Accessed date 7/12/2013 

ــة  ــم األخالقي ــى إكســاب بعــض القي ــاب ســعيد العالطــى )2013( : دور األنشــطة الكشــفية ف ــارك دي 46.  مب
ــة  ــة التربي ــورة، كلي ــر منش ــوراه غي ــالة دكت ــت، رس ــة الكوي ــة بدول ــة االبتدائي ــذ املرحل ــدى تالمي ــة ل واالجتماعي

ــا . ــة بنه ــة، جامع الرياضي

ــى احلركــة الكشــفية الفلســطينية، منتديــات ملتقــى  47. محمــد أبــو راس )يونيــة 2009( : العوملــة وأثرهــا عل
ــى  الكشــافة، متــاح عل

<< http://www.scoutforum1.com/vb/showthread.php?t=8998 >> Accessed 
date 9/26/2013

48. محمــد أحمــد النبــوي ميــن )2011( : تقــومي أنشــطة قصــور الثقافــة فــي ضــوء حتقيقهــا ألهــداف التربيــة 
البيئيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، معهــد الدراســات والبحــوث البيئيــة، جامعــة عــني شــمس.
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ــة،  ــة التربي ــر منشــورة، كلي ــتير غي ــى، رســالة ماجس ــزان االنفعال ــا باالت ــزة وعالقته ــات غ ــدارس محافظ ــى م ف
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51. محمــد شــكرى حامــد التــالوى )2008(: تصــور مســتقبلي لتطويــر نظــام إعــداد قــادة النشــاط الكشــفي 
ــة، جامهــة بنهــا. ـ ـ ــة التربي ـ ـ ـ ـ ـ مبرحلــة التعليــم األساســى، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كلي

52. محمــد عبــد الفتــاح الشــلبى )2005( :دراســة معوقــات احلركــة الكشــفية فــى جمهوريــة مصــر العربيــة، 
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رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة الرياضيــة للبنــات، جامعــة اإلســكندرية .

53.  محمد عبد الناصر) إبريل 2009(:نبذة عن تاريخ احلركة الكشفية املصريه والعربية، متاح على
  << http://alalamy.hooxs.com/t6979-topic>> Accessed date 7/12/2013 

 

54.  محمد عدنان )د.ت( : تعريف احلركة الكشفية، متاح على 
 << http://tarbiaonline.yoo7.com/t3164-topic >> Accessed date 7/12/2013

ــي  ــة ف ــا التربوي ــل وتطبيقاته ــة للطف ــة الوجداني ــد الشــهري )1429/ 1430( : التربي ــي أحم ــد عل 55.  محم
ــرى . ــة أم الق ــة، جامع ــة التربي ــتير، كلي ــة، رســالة ماجس ــة االبتدائي املرحل

ــة أو  ــة الكشــفية واإلرشــادية ،نظــام الشــارات )الكفاي ــل  2008( : واحــة احلرك ــرد )إبري ــد مك ــد قائ 56. محم
ــى  ــاح عل ــة نــت، مت ــة(، جمهوري اجلــدارة ـ الهواي

<< http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=13151>> Accessed date 
22014/4/

ــة البراعــم مــن ســن 4 - 7 ســنوات، مصــر الســاحة الكشــفية،  ــرزوق )2012( : "مرحل ــد م 57. محمــد محم
ــى  متــاح عل

<< http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?31464-  %E3%D1 
%CD%E1 %C9-  %C7%E1%C8%D1%C7%DA%E3-%E3%E4-%D3%E4-4-
7-%D3%E4%E6% C7%CA-%E3%D5%D1 >> Accessed date 7/12/2013

ــة  ــة الكشــفية مبــدارس املرحل ــر احلرك ــات نش ــد )2008( : معوق ــد رمضــان محم ــود محم ــد محم 58. محم
ــرة . ــة القاه ــة مبحافظ اإلعدادي

59. محمود نسيم، عبد احلافظ عبدالله )2006( : دليل قادة البراعم، دار الكتب، القاهرة .
ــة للحركــة  ــى املنظمــة العاملي ــة املتبعــة ف ــي )1977( : الدســتور والقوانــني الداخلي ــب الكشــفي العامل 60. املكت

ــى  ــي - القاهــرة .متــاح عل الكشــفية -ترجمــة اإلقليــم العرب

<< http://cairoscout.ahlamontada.com/t60-topic>> Accessed date 7/12/2013
ــي بعــض القيــم اخللقيــة  61. منتصــر محمــد عبــد اللطيــف حمــدان :تأثيــر برنامــج كشــفي مقتــرح عل
ــة  ــة التربي ــورة ، كلي ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــا ، رس ــة املني ــة جامع ــة الرياضي ــة التربي ــة كلي ــة لطلب واجلمالي

الرياضيــة، جامعــة املنيــا 2005.

ــب  ــر البرنامــج الكشــفي )نظــرة شــاملة(، ترجمــة وتعري 62. املنظمــة الكشــفية العامليــة )1999( : دليــل تطوي
ــر الكشــفي التربــوي ، القاهــرة. األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة ، املختب

ــي" )1998( : احلركــة الكشــفية العامليــة )أهدافهــا ،  63. املنظمــة الكشــفية العامليــة " اإلقليــم الكشــفى العرب
ــر الكشــفي التربــوي ، القاهــرة .  مبادئهــا ، طريقتهــا( ، املختب

64. املنظمــة الكشــفية العربيــة "األمانــة العامــة") ينايــر 2003(: نشــرة تنميــة املراحــل ، العــدد )37(، املختبــر 
الكشــفي التربــوي ، القاهــرة .
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65. املنظمــة الكشــفية العربيــة "األمانــة العامــة" )مايــو 2003(: آليــات تطبيــق املنهــج الكشــفى، نشــرة تنميــة 
املراحــل ، العــدد )37( ، املختبــر الكشــفي التربــوي ، القاهــرة .

ــى :  ــة العامــة " )2004( : أســس وضــع املناهــج الكشــفية، متــاح عل ــة " األمان 66. املنظمــة الكشــفية العربي
موســوعة بــدر للحركــة الكشــفية .

ــى :  67. املنظمــة الكشــفية العربيــة " األمانــة العامــة " )2004( : دليــل متطلبــات شــارات الهوايــات، متــاح عل
موســوعة بــدر للحركــة الكشــفية .

ــع،  ــة املجتم ــة وتنمي ــي خدم ــل 2006( : الكشــفية ف ــة ") إبري ــة العام ــة " األمان ــة الكشــفية العربي 68. املنظم
ــوي ،  ــفي الترب ــر الكش ــهرية، املختب ــرة ش ــدد )117( ، نش ــة " ، الع ــة البيئي ــفية بالتربي ــة الكش ــة التربي "عالق

ــل 2006 ، ص6. ــرة ، إبري القاه

ــفية  ــج الكش ــام للمناه ــل الع ــة 2011( : الدلي ــة " )يولي ــة العام ــة " األمان ــفية العربي ــة الكش املنظم  .69
ــى  العربيــة املطــورة، متــاح عل

<< http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?30839-
%C7%E1%CF% E1%ED%E1-%C7%E1%DA%C7%E3-
%E1%E1%E3%E4%C7%E5%CC-%C7 %E1%DF%D4 %DD %E 
%C9-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%E3%D8 %E6%D1%C9-
%E1%E1%CA %CD %E3%ED%E1 >> Accessed date 6/14/2013   

70. . املنظمــة الكشــفية العربيــة " األمانــة العامــة ")2004( :عزيــزي القائــد دورك فــي حتقيــق الطريقــة 
الكشــفية ، موســوعة بــدر للحركــة الكشــفية. 

71. املوقع الرسمى جلمعية الكشافة السودانية )2013( : متاح على
 << http://sudanscout.org/index.php/news/19-news/298-2013-07-23-12-32-01 
>> Accessed date 7/12/2013 

72. محمــد اليافعــى )2013(: اجلمعيــة تنظــم التجمــع الصحــي الترفيهــي للبراعــم، املوقــع الرســمى جلمعيــة 
الكشــافة واملرشــدات القطريــة، متــاح علــى

<< http://qtrscouts.com/news/news-345.html >> Accessed date 3/30/2013 
73. نــور الديــن عيــد جمعــة )2000(: منهــاج مقتــرح للتربيــة الكشــفية لطــالب كليــة التربيــة الرياضيــة للبنــني 

بالقاهــرة ، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة الرياضيــة للبنــني، جامعــة حلــوان.

74.  نيبــال كــرمي عبداللــه )2008( : التربيــة اإلســالمية وعالقتهــا بالتربيــة الكشــفية "بحــث تاريخــي "، مجلــة 
الریاضــة املعاصــرة، املجلــد الســابع، العــدد الثامــن، ص 289: 304.

75.  هانــى طاشــمان )د.ت( : األبعــاد التربويــة للحركــة الكشــفية ،كشــفيتنا، موقــع إلكتروني..كشــفي..تربوي..
إعالمــي متــاح على 

<< http://www.cicsjo.org/librark121.htm >> Acessed date 3/3/2013 
ــى إكســاب الســلوك البيئــى  76. هبــة عبــد املنعــم رمضــان محمــد )2013( : تأثيــر برنامــج تربيــة كشــفية عل
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للبراعــم )5-7( ســنوات جتــاه بعــض عناصــر البيئــة املشــيدة )املــدارس - املكتبــات ، احلديقــة(، رســالة 

ــوادى . ــوب ال ــة جن ــة، جامع ــة الرياضي ــة التربي ــر منشــورة، كلي ــتير غي ماجس

ــي مقتــرح لكيفيــة إدخــال مفاهيــم التربيــة الكشــفية ضمــن  77. هــدى محمــد قنــاوي )1996(: برنامــج تدريب
برامــج إعــداد املعلــم ، مؤمتــر التربيــة الكشــفية وإعــداد املعلــم ، فــى الفتــرة مــن 19-22 نوفمبــر 1996، املركــز 

ــي، القاهــرة. الكشــفي العربــي الدول

ــارات  ــة اإلم ــة الكشــفية بدول ــر احلرك ــود )2012( :إســتراتيجية مقترحــة لتطوي ــم محم ــد احللي 78. هشــام عب
ــة للبنــني ،جامعــة اإلســكندرية . ــة الرياضي ــة التربي ــر منشــورة، كلي ــوراه غي ــة املتحــدة، رســالة دكت العربي

79.  هيثم الكيالنى )أغسطس 2010( : املنهج والقائد الكشفي، املعرفة، العدد 184، متاح على 
<< http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4513 >> Acessed 
date 3/3/2013 

ــى تنميــة بعــض املهــارات  80. وفــاء أبــو املعاطــى يوســف: أثــر اســتخدام أســاليب عــرض القصــة احلركيــة عل
احلركيــة لــدى طفــل الروضــة، ملخــص رســالة ماجســتير منشــورة مبجلــة رعايــة وتنميــة الطفولــة " علميــة دوريــة 

يصدرهــا مركــز رعايــة وتنميــة الطفولــة ، جامعــة املنصــورة، العــدد الســابع، ينايــر 2009" ص 313 : 339.

81. وليد الزوميل )2006( : املنهج الكشفي التربوي، منتديات النشاط الكشفى، متاح على 
<< http://alanshetah.org/vb/showthread.php?t=43 >> Accessed date 11 
/11/2013

82. ويكيبيديا )املوسوعة احلرة( )ديسمبر 2012( : الطريقة الكشفية، متاح على 

<<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%
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%8A%D8%A9>> Accessed date 1/16/2014 
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من الدمج إلى الدمج الشامل للصم
في مدارس التعليم العام "التساؤالت
واملتطلبات بني النظرية والتطبيق"  

د /علي عبد النبي حنفي1

ملخص البحث
ــم  ــدارس التعلي ــي م ــم ف ــامل للص ــج الش ــج والدم ــة الدم ــة عملي ــى مناقش ــة إل ــت الدراس هدف

ــى العديــد مــن احملــاور ذات العالقــة مثــل أمنــاط تقــدمي  العــام، وذلــك مــن خــالل إلقــاء الضــوء عل

ــام،  ــم الع ــدارس التعلي ــي م ــم ف ــذ الص ــج التالمي ــة دم ــذ عملي ــلوب تنفي ــم، وأس ــة للص اخلدم

والتســاؤالت والقضايــا املرتبطــة بخيــار دمــج الصــم، ومفهــوم الدمــج الشــامل واملتغيــرات التــي 

ســاهمت فــي ظهــوره، واألكثــر إســهامها فــي جناحــه، ومالمحــه وأهــم متطلباتــه، وأخيــرًا تقــدمي 

ــم  ــدارس التعلي ــي م ــه ف ــة تطبيق ــاًل إلمكاني ــا مدخ ــم بوصفه ــامل للص ــج الش ــن الدم ــة ع رؤي

ــوادر  ــن ك ــه م ــا تتطلب ــاندة وم ــات املس ــة اخلاصــة واخلدم ــات التربي ــر خدم ــرط تواف ــام بش الع

بشــرية ومســتلزمات مكانيــة وجتهيزيــة، وذلــك فــي ضــوء االهتمــام العاملــي املتزايــد باألفــراد ذوي 

ــم )142/94(  ــام رق ــون الع ــة القان ــم، خاص ــة بتعليمه ــة املرتبط ــريعات الفدرالي ــة، والتش اإلعاق

لعــام 1975 ومــا أدخــل عليــه مــن تعديــالت؛ وتأكيــد اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

املــادة 24 )التعليــم(، والتــي تتضمــن تكفــل الــدول بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنهــم الصــم، 

ــن،  ــع اآلخري ــاواة م ــدر املس ــى ق ــز وعل ــتويات دون متيي ــع املس ــى جمي ــي عل ــام تعليم ــي نظ ف

ــم  ــي وتعلي ــب املهن ــي والتدري ــم العال ــى التعلي ــة عل ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــة حص وإمكاني

ــن. ــدم املســاواة مــع اآلخري ــى ق ــز وعل ــاة دون متيي ــم مــدى احلي ــار والتعلي الكب

ــة للصــم  ــدمي اخلدم ــدد أمنــاط تق ــد تع ــي تؤك ــج الت ــن النتائ ــد م ــى العدي ــت الدراســة إل وتوصل

ــى أمــر األصــم  ــر لهــم مــن خدمــات ، وأهميــة وجــود شــراكة بــن ول حســب قدراتهــم ومــا يتواف

1 - أستاذ الرتبية الخاصة ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود.
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ــوي  ــج الترب ــرة والبرنام ــل دور األس ــج األصــم وتفعي ــة دم ــق بعملي ــا يتعل ــن فيم واالختصاصي

ــي ســاهمت فــي  الفــردي. وأن االجتاهــات، والبيئــة املدرســية، والشــراكة مــن أكثــر املتغيــرات الت

ــردي  ــة، والنمــو الف ــة الفردي ــق أهــداف اخلطــة التربوي ظهــور فلســفة الدمــج الشــامل، وأن حتقي

واكتســاب مهــارات ومعلومــات عــن منــاخ التعليــم العــام، والتفاعــل االجتماعــي، ورضــا الوالديــن 

ــي  ــهم ف ــي تس ــامل الت ــج الش ــح الدم ــم مالم ــن  أه ــه، م ــر متطلبات ــج وتواف ــم بالدم وقناعته

جناحــه. و أنــه إذا كانــت عمليــة الدمــج للصــم حّقــًا طبيعّيــًا فــي احليــاة فــي ضــوء مــا تســمح 

ــي الدمــج الشــامل مــع أقرانهــم الســامعن  بــه قدراتهــم وإمكاناتهــم، فــإن لهــم احلــق أيضــًا ف

ــر اخلدمــات املســاندة ذات العالقــة والكــوادر البشــرية  ــم العــام؛ بشــرط تواف ــي مــدارس التعلي ف

املؤهلــة لتفعيلهــا، لذلــك فــإن تفعيــل الدمــج الشــامل فــي مــدارس التعليــم العــام يتطلــب توافــر 

العديــد مــن املتطلبــات التــي قــد ال تتوفــر بشــكل يحقــق أهدافــه، وفــى ضــوء عــدم توافــر كثيــر 

مــن تلــك املتطلبــات تعــد الفصــول امللحقــة )دمــج جزئــي( باملــدارس العاديــة هــي اخليــار التربــوي 

ــة.  ــي املــدارس العادي ــر مالءمــة بوصفهــا خطــوة نحــو الدمــج الشــامل للصــم ف األكث

المقدمة
إن املتأمــل فــي مجــال تربيــة وتعليــم ذوي اإلعاقــة عامــة، وذوي اإلعاقــة الســمعية )الصــم( 

خاصــة، يالحــظ أن هــذه الفئــة قــد عانــت خــالل مراحــل مختلفــة بــدأت مبرحلــة اإلهمــال 

ــم  ــي التعلي ــق ف ــة احل ــى مرحل ــواًل إل ــخ، وص ــام بحقوقهم....إل ــم االهتم ــف، ث ــض والعط والرف

ــج  ــة )دم ــة العادي ــة باملدرس ــي فصــول ملحق ــي" أو ف ــج كل ــادي "دم ــياق الفصــل الع ــن س ضم

ــة  ــن ذات العالق ــة والقوان ــاج الشــرائع الســماوية املختلف ــي إال نت ــا ه ــة م ــذه املرحل ــي(، وه جزئ

 Education خاصــة القانــون احلكومــي 94 / 142 لعــام 1975 التعليــم جلميــع األطفــال املعاقــن

for all Handicapped Children Act. والــذي يعــد حجــر الزاويــة فــي التربيــة اخلاصــة؛ 

ــى التوجــه نحــو الدمــج  ــر مســار تربيــة وتعليــم ذوي اإلعاقــة مــن التوجــه نحــو العــزل إل ألنــه غيَّ

ــه. ومتطلبات

 Special Educational وتنــص األطــر التشــريعية املرتبطــة بذوي االحتياجــات التربوية اخلاصــة

ــى أن مدرســة الدمــج هــي اخليــار األول The First Option لــكل األطفــال،  Needs (SEN) عل

ــة جــزء مــن برنامــج  ــي املدرســة العادي ــة اخلاصــة ف وأن دمــج األطفــال ذوي االحتياجــات التربوي
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ــًكا  ــاواة ومتاس ــر مس ــع أكث ــق مجتم ــم لتحقي ــي املصم ــج االجتماع ــق الدم ــر لتحقي ــل أكب عم

Equal Cohesive Society (Jarvis & Iantaffi,2006).

ــه  ــا يتضمن ــال املعاقــن" وم ــع األطف ــم جلمي ــام 1975 "التعلي ــون 94 / 142 لع ــد صــدور قان وبع

ــر مــن الــدول املتقدمــة تطبيــق  مــن متطلبــات مرتبطــة بالدمــج ومقومــات جناحــه، حاولــت الكثي

عمليــة الدمــج ومواجهــة التحديــات املرتبطــة بهــا، ثــم تــال ذلــك العديــد مــن القوانــن والقــرارات 

التــي تؤيــد دمــج ذوي اإلعاقــة فــي املدرســة العاديــة، ثــم جــاءت الوثيقــة اخلتامية لبيان ســالمنكا 

ــى أن املدرســة للجميــع بغــض النظــر عــن الفــروق الفردية  Salamanca Statement للتأكيــد عل

ــون  ــل وتك ــا الطف ــوق محوره ــل املع ــة للطف ــة تربي ــة تهيئ ــدارس العادي ــى امل ــالب، وعل ــن الط ب

ــة يجــب تقدميهــا  ــرات بنائي ــاك تغي ــي يتحقــق هــذا فــإن هن ــة احتياجاتــه، ولك ــى تلبي قــادرة عل

مــن خــالل نظــم مدرســية أكثــر مرونــة وطــرق تدريــس وإدارة منهجيــة وإدارة املصــادر البشــرية 

.)Freire & Cesar,2003(

ــرًا  ــي املدرســة العاديــة  قضيــة معقــدة تفــرض كثي ــر عمليــة دمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة ف وتعتب

مــن التحديــات لــكل مــن املمارســن والباحثــن )Hung & Paul,2006(؛ حيــث إن الدمــج 

ــم  ــل أقرانه ــه مث ــكان نفس ــي امل ــم ف ــمع التعلي ــاف الس ــم وضع ــالب الص ــي الط ــن تلق يتضم

الســامعن، مــع تزويدهــم باخلدمــات اإلضافيــة والبرامــج الفرديــة حســب قدراتهــم واحتياجاتهــم 

(Burke & Sutherland, 2004).

ويوضــح أنتيــا، ســتنون، جوســتاد Antia; Stinon & Gaustad (2002) أن برامــج الدمــج 

ــي  ــى أقصــى مــدى ممكــن ف ــى الوصــول إل الشــامل تســاعد كل الطــالب الصــم والســامعن عل

ــم  ــع بعضه ــًا م ــاًل نظامّي ــة وتفاع ــطة طالبي ــب أنش ــذا يتطل ــي، وه ــوي واالجتماع ــو الترب النم

ــي. ــة والفصــل الدراس ــع املدرس ــي مجتم ــة Membership ف ــوم العضوي ــم مفه ــا لتدعي بعًض

لذلــك فــإن قضيــة دمــج الطــالب الصــم فــي فصــول التعليم العــام مع أقرانهــم الســامعن مازالت 

ــرة للمناقشــة؛ حيــث إن تلــك العمليــة تختلــف حولهــا اآلراء مــا بــن مؤيــد ومعارض،فيذكــر  مثي

 (Hung ــي للصــم ــي حتســن األداء األكادميــي والنمــو االجتماع ــدون للدمــج أنــه يســهم ف املؤي

ــدارس  ــي امل ــج الطــالب الصــم ف ــن أن دم ــن الباحث ــر م ــض اآلخ ــرى البع  (Paul,2006 &، وي

ــط،  ــم الســامعن فق ــي عال ــاة ف ــيتعلمون احلي ــال س ــس ألن األطف ــرة لي ــة كبي ــه أهمي ــة ل العادي

ــم  ــن عنه ــال مختلف ــة بأطف ــرات مرتبط ــرون خب ــوف ي ــامعن س ــم الس ــن أيضــًا ألن أقرانه ولك
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ــي الدمــج مــن اجتاهــات إيجابيــة نحــو  ــب عل أيًضــا. )Freire & Cesar,2003(، ومــا قــد يترت

.)Klumin; Stinson & Colarossi, 2002( ــم الســامعن الطــالب الصــم بواســطة أقرانه

ــه  ــي أن ــل ف ــم ،تتمث ــالب الص ــامل للط ــج الش ــة الدم ــوب عملي ــض أن عي ــرى البع ــن ي ــي ح ف

ــر  ــه غي ــة بأن ــدارس العادي ــي امل ــمع  ف ــاف الس ــال الصــم وضع ــج األطف ــا يوصــف دم ــادة م ع

ناجــح )Kelman & Branco,2004(، وأن للدمــج مشــكالت تتعلــق باللغــة والتواصــل والتطبيــع 

ــع  ــم م ــب األص ــع الطال ــم وض ــا يت ــه عندم ــة )Innes,1994(، وأن ــة الثقافي ــي والهوي االجتماع

ــؤدي  ــي الفصــل، وي ــمعية ف ــة الس ــد ذا اإلعاق ــب الوحي ــون الطال ــا يك ــادة م ــه ع ــامعن فإن الس

ــى ارتفــاع درجــة العزلــة االجتماعيــة؛ ألن الطالــب األصــم يفتقــد األقــران الذيــن ميكــن أن  هــذا إل

يتواصــل معهــم )Hallahan & Kaufman,1994(. ويؤيــد ذلــك نتائــج العديــد مــن الدراســات 

التــي أكــدت  أن الصــم فــي برامــج الدمــج غالبــًا مــا يعانــون مــن قلــة األصدقــاء، ويكونــون أقــل 

تفاعــاًل مــع أقرانهــم الســامعن، وغالبــًا مــا يبــدون أكثــر رفضــًا مــن أقرانهــم الســامعن بشــكل 

.)Klumin et. al.,2002;Stinson & Antia ,1999( ــدة ــزااًل ووح ــل انع ــم أق يشــعرهم بأنه

هكــذا، يتضــح أن عمليــة الدمــج الشــامل ليســت عمليــة ســهلة خاصــة إذا كانــت تلــك العمليــة 

ــى أن املشــكلة  ــى أن طبيعــة تلــك الفئــة ال تقتصــر عل مرتبطــة بالطــالب الصــم؛ وذلــك يرجــع إل

مرتبطــة باخليــار التربــوي ســواء كانــت بيئــة عــزل )معهداً/مدرســة خاصــة( أو بيئــة دمــج 

)مدرســة عاديــة أو فصــواًل ملحقــة( فقــط، ولكنهــا مرتبطــة بنظــام أو فلســفة مجتمــع، وأقصــد 

مجتمــع وفلســفة الســامعن )طــالب، معلمــن، أوليــاء أمور....إلــخ( ذوي العالقــة بتربيــة وتعليــم 

ــار املرتبــط بالتواصــل  ــي اخلي ــة ف ــة، هــذا املجتمــع قــد يجــد صعوب ــي املدرســة العادي الصــم ف

أو لغــة التواصــل، ومــا هــي طريقــة التواصــل )الشــفهية/اليدوية/الكلية( املفضلــة للصــم ؟ وهــل 

ــة  ــرة بثقاف ــم خب ــامعون لديه ــل الس ــى أدق، ه ــرق؟ ومبعن ــذه الط ــرة به ــم خب ــامعون لديه الس

ــة يجــب أن ال يقتصــر  ــي املدرســة العادي ــج الشــامل للطــالب الصــم ف ــة الدم الصــم؟ إذًا عملي

ــة  ــط )فصــول ملحق ــي فق ــج املكان ــوم الدم ــى مفه ــة عل ــك العملي ــق تل ــو تطبي ــا نح التوجــه فيه

باملــدارس العاديــة(؛ ألنهــا عمليــة متعــددة األبعــاد ومحاطــة باملخاطــر؛ األمــر الــذي يؤكــد صعوبــة 

تطبيــق عمليــة الدمــج الشــامل فــى املدرســة العاديــة مــن دون توافــر متطلبــات ومالمــح لضمــان 

ــل  ــي مث ــم العال ــي التعلي ــم ف ــق األص ــوم بح ــادي الي ــي تن ــدول الت ــايرة ال ــك ملس ــا؛ وذل جناحه

ــى احليــاة  ــي التأهيــل وإعــادة التأهيــل، واملشــاركة ف ــى احلــق ف أقرانــه الســامعن، باإلضافــة إل
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ــوق  ــة حق ــا اتفاقي ــدت عليه ــي أك ــخ، والت ــي ميارســها الســامعون ..... إل ــة واألنشــطة الت العام

ــاري )2008(. ــول االختي ــة والبروتوك األشــخاص ذوى اإلعاق

مشكلة الدراسة:
ــة  ــات التربوي ــد التوجه ــة أح ــي املدرســة العادي ــج الشــامل للطــالب الصــم ف ــة الدم ــل عملي متث

احلديثــة فــي مجــال تربيــة وتعليــم ذوي اإلعاقــة، مثل مبــدأ العاديــة Normalization الذي يدعو 

ــى احليــاة فــي ظــروف أو  ــى اســتخدام وســائل الثقافــة العاديــة ملســاعدة الطفــل ذي اإلعاقــة عل إل

منــاخ أو مســتوى مماثــل لتلــك الظــروف التــي ميــر بهــا األطفــال العاديــون )الشــخص، 1987(، 

 Deinstitutionalization )وغيــر ذلــك مــن املفاهيــم مثــل مبــدأ التحــرر مــن املؤسســات )اإليــواء

ــى التحــرر مــن املؤسســات التــي تعــزل األطفــال الســامعن عــن املجتمــع ومحاولــة  الــذي يدعــو إل

دمجهــم، ومفهــوم البيئــة األقــل تقييــدًا Least Restrictive Environment (LRE) وهــي 

ــة  ــات التربوي ــة احلاج ــع تلبي ــًا م ــة تقريب ــة العادي ــج املدرس ــبه برنام ــي تش ــة الت ــة التربوي البيئ

لــذوي اإلعاقــة ) هلهــان وكوفمــان" مترجــم"، 2008(.

ــة  ــذه العملي ــدت أن ه ــات أك ــض الدراس ــإن بع ــج الشــامل، ف ــة الدم ــة عملي ــن أهمي ــم م وبالرغ

لهــا مميزاتهــا التــي تتمثــل فــي تعزيــز التفاعــل االجتماعــي بــن الطــالب العاديــن وذوي 

ــة اخلاصــة  ــر خدمــات التربي ــة يجــب تواف ــك العملي اإلعاقــة )Stahl,2000(، ولضمــان جنــاح تل

 )Klumin et.al.,  فــي حــن أكــدت دراســة  كلومــن وآخريــن ،)Augelides & Aravia,2007(

ــي  ــل االجتماع ــة التفاع ــة وقل ــعرون بالعزل ــا يش ــًا م ــج غالب ــج الدم ــي برام (2002 أن الصــم ف

مــع أقرانهــم الســامعن أو تعلــم الطــالب العاديــن بعــض الســلوكيات الشــاذة مــن ذوي اإلعاقــة 

ــن الســلبيات أو  ــل م ــه ميكــن التقلي ــى أن ــي )2005( عل ــد القريط ــك أك )الكاشــف، 1998(؛ لذل

ــان جنــاح  ــة لضم ــات ضروري ــر متطلب ــن خــالل تواف ــج م ــة الدم ــي تواجــه عملي ــات الت الصعوب

ــة. ــدارس العادي ــي امل ــج ف ــة الدم عملي

ــة  ــية والالزم ــات األساس ــن املقوم ــد م ــب العدي ــامل تتطل ــج الش ــة الدم ــح أن عملي ــذا يتض هك

ــي  ــم ف ــالب الص ــج الط ــة دم ــاح عملي ــان جن ــات لضم ــدة متطلب ــى أدق ع ــا، أو مبعن لتطبيقه

ــى، أو دمجهــم مــع أقرانهــم الســامعن  املدرســة العاديــة )ســواء فــي فصــول ملحقــة كخطــوة أول

ــع  ــى واق ــر إل ــر والتنظي ــن مســتوى الفك ــج م ــة الدم ــل عملي ــك لنق ــي الفصــل الدراســي(؛ وذل ف
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ــى احملــاور التاليــة: أمنــاط تقدمي  العمــل والتطبيــق. لــذا حتــاول الدراســة احلاليــة إلقــاء الضــوء عل

ــة،  ــي املدرســة العادي ــذ الصــم ف ــج التالمي ــة دم ــذ عملي ــة للطــالب الصــم، وأســلوب تنفي اخلدم

ــوم  ــة، ومفه ــة العادي ــي املدرس ــالب الصــم ف ــج الط ــار دم ــة بخي ــا املرتبط ــاؤالت والقضاي والتس

الدمــج الشــامل والتغيــرات التــي ســاهمت فــي ظهــوره، وتلــك التــي أســهمت فــي جنــاح الدمــج 

ــفة  ــن الفلس ــامل ب ــج الش ــرًا الدم ــه، و أخي ــم متطلبات ــامل وأه ــج الش ــح الدم ــامل، ومالم الش

ــة. ــدارس العادي ــي امل ــج الشــامل للصــم ف ــق الدم ــة تطبي ــه مدخــاًل إلمكاني ــع بوصف والواق

أهمية الدراسة:
ــى عنهــا عنــد العمــل  ــى عــدة عناصــر أساســية ال غن تعتمــد عمليــة جنــاح الدمــج الشــامل عل

ــن  ــم واإلخصائي ــة أو الفصــل، واملعل ــن املدرس ــة كل م ــط وتهيئ ــا تخطي ــة، منه ــع ذوي اإلعاق م

الذيــن يعملــون مــع الطفــل لتعليمــه وإعــداده وإرشــاده، وإرشــاد أســرته، والبــد أن يكــون البرنامــج 

ــد  ــد أن ميت ــة، والب ــة أو التأهيلي ــة التعليمي ــن كل عناصــر العملي ــًا للشــراكة ب املدرســي محقق

ــد  ــا بع ــود إليه ــل ويع ــا الطف ــي منه ــي يأت ــي الت ــة، وه ــة احمللي ــى البيئ ــذ إل ــط والتنفي التخطي

ــج )صــادق، والشــخص، 2005(. ــن البرنام ــه م انتهائ

ــي مجــال  ــى أحــدث التوجهــات التربويــة ف ومــن ثــم، فالدراســة احلاليــة حتــاول إلقــاء الضــوء عل

ــك  ــة، وذل ــي املدرســة العادي ــة الدمــج الشــامل ف ــة خاصــة، أي عملي ــم الصــم بصف ــة وتعلي تربي

ــاط  ــث  أمن ــن حي ــامل م ــج الش ــة الدم ــة بعملي ــا ذات العالق ــى القضاي ــرف عل ــالل التع ــن خ م

ــة  ــي املدرس ــم ف ــذ الص ــج التالمي ــة دم ــذ عملي ــلوب تنفي ــم، وأس ــالب الص ــة للط ــدمي اخلدم تق

ــة،  ــي املدرســة العادي ــج الطــالب الصــم ف ــار دم ــة بخي ــا املرتبط ــة، والتســاؤالت والقضاي العادي

ــي  ــهمت ف ــي أس ــك الت ــوره، وتل ــي ظه ــاهمت ف ــي س ــرات الت ــامل والتغي ــج الش ــوم  الدم ومفه

ــج الشــامل،  ــزات الدم ــه، وممي ــم متطلبات ــج الشــامل وأه ــح الدم ــج الشــامل، ومالم جنــاح الدم

وأخيــرًا مناقشــة الدمــج الشــامل بــن الفلســفة والواقــع بوصفــه مدخــاًل إلمكانيــة تطبيــق الدمــج 

ــة. ــدارس العادي ــي امل الشــامل للصــم ف

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إلى التعرف على ما يلي:

• أمناط تقدمي اخلدمة للطالب الصم .	
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• أسلوب تنفيذ عملية دمج التالميذ الصم في املدرسة العادية.	

• التساؤالت والقضايا املرتبطة بخيار دمج الطالب الصم في املدرسة العادية.	

• مفهوم الدمج الشامل والتغيرات التي ساهمت في ظهوره. 	

• املتغيرات التي أسهمت في جناح الدمج الشامل. 	

• مالمح الدمج الشامل وأهم متطلباته .	

• الدمــج الشــامل بــن الفلســفة والواقــع بوصفــه مدخــاًل إلمكانيــة تطبيــق الدمــج الشــامل 	

للصــم فــي املــدارس العاديــة.

مصطلحات الدراسة:
ــي تضمــن جنــاح عمليــة الدمــج  ــات: هــي تلــك األســس والثوابــت واالحتياجــات الت ب طل ت م 1-  ال

الشــامل للطــالب الصــم وضعــاف الســمع فــي املدرســة العاديــة مــع أقرانهــم الســامعن، 

ــى متطلبــات الدمــج  ــي كل عبــارة مــن العبــارات القائمــة عل مــُن تلــك األســس والثوابــت ف وُتَتضَّ

ــي:  ــا يل ــا كم ــارة( بيانه ــن )38 عب ــون م ــى  تتك ــداد الباحــث(، والت الشــامل )إع

• متطلبات مدرسية)إدارية(. »9 عبارات«.	

• متطلبات مرتبطة بالطالب الصم وضعاف السمع والسامعن. »5 عبارات«.	

• متطلبات مرتبطة بأسر الطالب الصم وضعاف السمع والسامعن. »9 عبارات«.	

• متطلبــات مرتبطــة بالعاملــن فــي مجــال تربيــة وتعليــم الصــم وضعــاف الســمع 	

عبــارات«.  8« والســامعن. 

• متطلبات مجتمعية. »7 عبارات«.	

ل: هــو تلــك العمليــة التــي تتمثــل فــي تلقــى الطالــب األصــم املســألة  ــام ش ــج ال دم 2 - ال

ــة مــع أقرانــه الســامعن بغــض النظــر عــن درجــة الفقــد  ــة الدراســة العادي ــي غرف ــة ف التعليمي

ــل. ــل الفص ــه داخ ــب احتياجات ــاندة حس ــات مس ــده بخدم ــع تزوي ــمعي، م الس

ــم: هــو الفــرد الــذي لديــه فقــدان ســمعي مــن 70 ديســبل أو أكثــر، يعيــق فهــم الــكالم  3- الأص

مــن خــالل األذن وحدهــا باســتعمال أو مــن دون اســتعمال الســماعة الطبيــة .

منهج الدراسة:
ــى فــي دراســته؛ وذلــك لإلجابــة عــن القضايــا  اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليل

ــابقة. ــات الس ــري والدراس ــار النظ ــوء اإلط ــي ض ــة، ف ــوع الدراس ــة مبوض ــاور ذات العالق واحمل
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ــة:  ــاور التالي ــابقة، احمل ــات الس ــري والدراس ــار النظ ــه اإلط ــياق عرض ــي س ــث ف ــاول الباح يتن

أمنــاط تقــدمي اخلدمــة للطــالب الصــم، وأســلوب تنفيــذ عمليــة دمــج التالميــذ الصــم في املدرســة 

ــة،  ــي املدرســة العادي ــج الطــالب الصــم ف ــار دم ــة بخي ــا املرتبط ــة، والتســاؤالت والقضاي العادي

ــر إســهامًا  ــرات األكث ــوره، واملتغي ــي ظه ــي ســاهمت ف ــرات الت ــج الشــامل والتغي ــوم  الدم ومفه

ــرًا الدمــج الشــامل  ــي جنــاح الدمــج الشــامل، ومالمــح الدمــج الشــامل وأهــم متطلباتــه، وأخي ف

ــدارس  ــي امل ــج الشــامل للصــم ف ــق الدم ــة تطبي ــه مدخــاًل إلمكاني ــع بوصف ــن الفلســفة والواق ب

ــي:  ــك فيمــا يل ــان ذل ــة.، وبي العادي

م  ص الب ال ط ل ة ل دم خ م ال دي ق اط ت م أولً: أن

هناك عدة أمناط للخدمة تقدم للطالب الصم، وهي كما يلي :

ة  : ي ل داخ ل ال د الأم اه ع 1 - م

يتضمــن هــذا النمــط مــن اخلدمــة إبقــاء الطــالب الصــم باملعهــد طــوال الوقــت ؛ لتلقــي اخلدمــات 

ــي ؛  ــى اإلقامــة بالســكن الداخل التربويــة والتعليميــة  نهــاراً، وبانتهــاء اليــوم املدرســي يذهبــون إل

لتلقــي اخلدمــات اإليوائيــة، وُيعــد هــذا النظــام أكثــر عــزاًل للصــم. 

ة  : اري ه ن ل ال د الأم اه ع 2 - م

يتضمــن هــذا النمــط مــن اخلدمــة إحلــاق الطــالب الصــم باملعهــد لســاعات معينــة مــن النهــار؛ 

ــى أســرهم.  ــي اخلدمــات التربويــة والتعليميــة نهــاراً، وبانتهــاء اليــوم املدرســي يعــودون إل لتلق

ام  : ع م ال ي عل ت دارس ال م ة ب ق ح ل م ل ال ول الأم ص ج ف رام 3 ـ ب

وهي الفصول التي يقضي فيها الطالب الصم غالبية يومهم الدراسي ) املوسى، 2008(.

ار:  ب ك م ال ي عل ة وت ي و الأم ح ج م رام 4 ـ ب

ــى البالغــن الذيــن فاتتهــم فرصــة التعليــم فــي الســن املدرســية،  امتــدت برامــج تعليــم الصــم إل

وكذلــك ملــن لــم تســمح لهــم ظروفهــم بالدراســة فــي املرحلــة املتوســطة والثانويــة الفنيــة النهاريــة؛ 

حيــث تتــاح لهــم الفرصــة إلكمــال دراســتهم فــي برامــج مســائية فــي املرحلــة املتوســطة والثانوية 

الفنيــة املســائية، وهــذه البرامــج تتمثــل فــي فصــول ملحقــة مبعاهــد األمــل أو مبــدارس التعليــم 

العام. 
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ة ادي ع ة ال درس م ي ال
م �ف ص ذ ال ي الم ت ج ال ة دم ي ل م ذ ع ي ف ن وب ت ل اً: أس ي ان ث

 The Regular Education Initiative (REI) ظهــر الدمــج مــن خــالل مبــادرة التعليــم العــام 

ــراد ذوي  ــي الســبعينيات والثمانينيــات، وتعديــل القانــون العــام 94 / 142 وقانــون تعليــم األف ف

اإلعاقــة The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) لعــام 1990.

إن تطبيــق الدمــج للطــالب الصــم يعــد مصــدرًا للجــدل املســتمر وخاصــة كيفيــة تفســير 

ــور اثنــن مــن األوضــاع العامــة  ــك اجلــدل ظه ــى ذل ــب عل ــداً، وترت ــة األقــل تقيي Interpret البيئ

حــول الدمــج األول: يعــرف بالدمــج اجلزئــي وهــو أن جميــع الطــالب ذوى اإلعاقــة لهــم احلــق فــي 

ــى أن  ــي، ويشــير إل ــج الكل ــرف بالدم ــر يع ــن واآلخ ــم العادي ــع أقرانه ــة م ــى املدرس ــاب إل الذه

ــى أن يندمجــوا فــي الفصــل نفســه مــع أقرانهــم فــي  جميــع الطــالب ذوى اإلعاقــة فــي حاجــة إل

ــون  ــي القان ــي وجــدت ف ــة الت ــة. ويتفــق الوضــع األول مــع معــدل اإلقامــات الداخلي مــدارس عادي

العــام 94 / 142 وقانــون IDEA، بينمــا اآلخــر يتفــق مــع إزالــة كلمــة التربيــة اخلاصــة مبــا فيهــا 

.)Richard & Joseph,1997( ــدارس اخلاصــة بالصــم امل

ويتحقــق الدمــج اجلزئــي مــن خــالل اســتحداث برامــج فصــول خاصــة ملحقــة باملــدارس العاديــة، 

ــون  ــث يتلق ــة؛ حي ــم باملدرســة العادي ــة )الصــم( بفصــل خــاص به ــال ذوي اإلعاق وإحلــاق األطف

الرعايــة التربويــة والتعليميــة اخلاصــة بهــم مــع بعضهــم بعضــًا فــي ذلــك الفصــل، مــع العمــل 

ــة،  ــطة الّصفي ــض األنش ــي بع ــن ف ــم العادي ــع أقرانه ــاج م ــم لالندم ــرص له ــة الف ــى إتاح عل

ــى، 2008(. ــج املدرســة )املوس ــي برام ــة، وف واألنشــطة الالصفي

ــي  ــي الفصــل الــذي يلتحــق بــه الطفــل ذو اإلعاقــة ف ويقصــد الشــخص )1987( بالدمــج اجلزئ

ــرة  ــول فت ــة أط ــن باملدرس ــه العادي ــع أقران ــل م ــه للتعام ــة أمام ــة الفرص ــع إتاح ــادئ األمر،م ب

ــي. ــوم الدراس ــن الي ــة م ممكن

وأمــا عمليــة الدمــج كمــا اشــتقت مــن مبــادرة التعليــم العــام )REI(، فتعنــي أن الفصــل 

النظامــي ســوف يتغيــر الســتيعاب متعلمــن مختلفــن بخدمــات خاصــة تقــدم كلمــا احتاجهــا 

ــل  ــاندة مث ــات املس ــكل اخلدم ــًا ب ــزودون نظرّي ــالب م ــؤالء الط ــام، ه ــل الع ــل الفص ــالب داخ الط

مترجمــي لغــة اإلشــارة أو املعلــم املتجــول Itinerant Teacher الذيــن قــد يحتاجونهــا لضمــان 

ــة ســوف تكــون معــدة  ــى أن البيئ ــد عل ــاك عــدم تأكي ــك هن ــي الفصــل العــام، ومــع ذل النجــاح ف

.)Andrews,2004( ــة ــي املدرس ــالب الصــم ف ــة للط ومتاح
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وقــد وجــدت األبحــاث التــي أجريــت لدراســة تأثيــر دمــج الطــالب الصــم فــي املدرســة العاديــة أن 

ــى الرغــم مــن أن الدمــج قــد يكــون  الدمــج الكامــل لــه فوائــد، ويــري البعــض أن العــزل أفضــل، وعل

مفيــدًا لبعــض الطــالب الصــم فإنــه يعــد مشــكلة للبعــض اآلخــر أكثــر مــن أي فئــة أخــرى مــن 

ــى أن تلــك الصعوبــات  ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وأشــار قســم التربيــة فــي الواليــات املتحــدة إل

ــي فصــول مــع أقرانهــم الســامعن وحــذروا مــن وضــع الطــالب  ترتبــط بدمــج الطــالب الصــم ف

الصــم فــي الفصــول التعليميــة العامــة، فــى حــن يهتــم بعــض الصــم واملهنيــن بالدمــج الكامل، 

مبعنــى وضــع جميــع الطــالب املعاقــن فــي يــوم دراســي كامــل فــي أحــد فصــول التعليــم العــام 

فــي املــدارس القريبــة منهــم، ويــرى هــؤالء املهنيــون أن الدمــج الكلــي ضــار وغيــر مفيــد للبعــض 

.)Hallahan & Kauffman,1994( أو العديــد مــن الطــالب الصــم

ــي وتضمــن الطالــب األصــم فــي الفصــل العــادي  ــى الرغــم مــن تأييــدي لعمليــة الدمــج الكل وعل

مــع أقرانــه الســامعن مــع توفيــر اخلدمــات املســاندة مثــل خدمــات الترجمــة والوســائل البصريــة 

ــة  ــق عملي ــط تطبي ــة ضواب ــر أو تهيئ ــد توفي ــه بع ــى أرى أن ــم، فإنن ــمعية للص ــات الس واملعين

ــي  ــع احملل ــرة واملجتم ــزم املدرســة واألس ــي تل ــن الت ــريعات والقوان ــا إصــدار التش ــج، ومنه الدم

بحــق الطالــب األصــم فــي تلقــي العمليــة التعليميــة فــي املدرســة العاديــة ولــو مــن خــالل تبنــي 

ــج  ــن الدم ــال م ــة لالنتق ــة زمني ــن أن توضــع خط ــى ،يتع ــوة أول ــي كخط ــج اجلزئ ــلوب الدم أس

ــي بالرغــم  ــد مــن أدبيــات البحــث العلم ــى أن العدي ــك يرجــع إل ــي، وذل ــى الدمــج الكل ــي إل اجلزئ

ــي قــد ترتبــط  مــن أنهــا تؤيــد تطبيــق دمــج الصــم، فــإن بعــض الدراســات أكــدت الســلبيات الت

ــة. ــي املدرســة العادي ــة تطبيقــه ف بآلي

ــذه عــن  ــة ،يجــب تنفي ــي بفعالي ــم الدمــج الكل ــي يت ــر ناصــر املوســى )2008( أنــه لك ــك ذك لذل

ــم  ــج املعل ــادر، وبرام ــرف املص ــج غ ــل: برام ــة مث ــة احلديث ــاليب التربوي ــتخدام األس ــق اس طري

ــة اخلاصــة. ــي التربي ــة ف ــج املتابع ــار، وبرام ــم املستش ــج املعل ــول، وبرام املتج

ــي أو  ــي املدرســة العاديــة - ســواء بشــكل جزئ ــرى الباحــث أن جنــاح دمــج الطــالب الصــم ف وي

ــي: ــى االســتخدام األمثــل لألســاليب التربويــة احلديثــة ومنهــا مــا يل ــي- يتوقــف عل كل

:Resource Rooms  ادر ص م رف ال 1.غ

ــي  ــي ف ــي أو اجلزئ ــل الدمــج الكل ــة لتفعي ــة احلديث ــرف املصــادر أحــد األســاليب التربوي ــد غ تع

املدرســة العاديــة، وهــي غــرف تتوافــر فيهــا مســتلزمات مكانيــة وجتهيزيــة وبشــرية تتــالءم مــع 
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ــل  ــة الطف ــب حاج ــل حس ــن- للطف ــن مؤهل ــالل معلم ــن خ ــات - م ــدم خدم ــة، وتق ــة اإلعاق فئ

ــة  ــل ذو اإلعاق ــى الطف ــه، ويتلق ــدرس في ــذي ي ــي ال ــف الدراس ــدتها والص ــة وش ــة اإلعاق وطبيع

ــت )الشــخص، 1987(. ــدول ثاب ــب ج ــة وحس ــاعدة بصــورة فوري املس

وميكــن أن يتلقــى الطــالب الصــم املدمجــون Mainstreamed خدمــات فرديــة أو فــي مجموعــات 

ــون  ــون مدرب ــؤالء املعلم ــادر، ه ــة املص ــي غرف ــن ف ــن مؤهل ــن  متخصص ــن معلم ــرة م صغي

ــى العمــل مــع طــالب ذوى مســتويات مختلفــة فــي العمــر، والفقــد الســمعي، ووجــود إعاقــات  عل

ــس  ــة التدري ــة، واإلجنــاز األكادميــي؛ فخدماتهــم تغطــي االستشــارة، واملشــاركة مــع هيئ إضافي

التــي رمبــا تتطلــب مســاعدة مــن نــوع خــاص للطــالب الذيــن يريــدون دعمًا مثــل حاجــة أكادميية 

.)Andrews,2004( ــى تدريــس وفصــل تعليــم عــام لغــرف مصــادر، إل

ــا  ــرة م ــب فت ــا الطال ــي فيه ــة يقض ــة العادي ــة باملدرس ــادر غرف ــة املص ــح أن غرف ــذا يتض وهك

ــالءم  ــدل لتت ــب أن ُتع ــك يج ــن(؛ لذل ــي )حصــة أو حصت ــوم الدراس ــن نصــف الي ــل م ــون أق تك

مــع احتياجــات الطالــب املعــوق ومتطلبــات عمليــة الدمــج بحيــث تكــون مبثابــة مركــز للخدمــات 

ــة. ــة اخلاصــة للمدرس التربوي

: Itinerant Teachers ول ج ت م م ال عل م 2. ال

الدمــج  طــالب  خلدمــة  ألخــرى  مدرســة  مــن  يتجــول  ينتقــل/  خاصــة  تربيــة  معلــم  هــو 

Mainstreamed عندمــا يوجــد طــالب غيــر كافــن لتبريــر وجــود معلم غرفة مصــادر، ويتلخص 

دور املعلمــن املتجولــن فــي منطــن للخدمــة هما: االستشــارة Consultation واخلدمة املباشــرة 

 Advice ــى أن تكــون مبثابــة نصيحــة وإرشــاد Direct Service، ومتيــل خدمــات االستشــارة إل

and Guidance للطــالب الذيــن يــؤدون بطريقــة جيــدة فــي الفصــل الدراســي، وهيئــة التدريــس، 

ــة أو  ــي حــن تقــدم اخلدمــات املباشــرة للطــالب الذيــن يحتاجــون تعليمــات مجدول والوالديــن، ف

ــول  ــم املتج ــن للمعل ــة، وميك ــات الفردي ــى االحتياج ــادًا عل ــبوعّيًا اعتم ــًا أو أس Tutoring يومّي

ــي الفصــل، أو يخــرج التلميــذ لعمــل فــردي يدعــم تعليمــات معلــم التعليــم  أن يســاعد املعلــم ف

.)Smith,2007( ــز العــام خــالل مجموعــة مــن إســتراتيجيات التعزي

ــى إعطــاء درس  وقــد تتــدرج اخلدمــات املباشــرة مــن تزويــد املعلــم مبــواد إضافيــة ملوضــوع مــا إل

ــون  ــاج املعلم ــب، ويحت ــكل طال ــارة ل ــة اإلش ــم لغ ــامعن، وتعلي ــالب الس ــمع للط ــد الس ــن فق ع
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ــى التفاعــل بإيجابيــة مــع هيئــة التدريــس والطــالب  ــى أن يكونــوا قادريــن عل املتجولــون إل

ــى حاجــات الطــالب وتقييــم احلاجــات  ــة، والتركيــز عل ــى اســتخدام مهــارات التواصــل الفعال عل

االجتماعيــة، الســمعية، واألكادمييــة، والكالميــة لتعيــن األهــداف واملوضوعــات واخليــار التربــوي 

.)Andrews,2004( ــردي ــوي الف ــج الترب ــل البرنام ــق عم ــدده فري ــذي يح ــل ال األمث

ومــن ثــم فاملعلــم املتجــول )معلــم متخصــص فــي تربيــة وتعليــم الصــم( يقــدم خدمــات التربيــة 

ــره  ــا توف ــم، وم ــة احتياجاته ــن بهــا حســب طبيع ــي املدرســة املقيدي اخلاصــة للطــالب الصــم ف

ــاءة  ــر هــذا األســلوب بكف ــي يعمــل بهــا مــن تســهيالت، ويتواف ــة أو املدرســة الت اإلدارة التعليمي

ــن  ــتوى م ــى مس ــن عل ــم ترشــيح معلم ــي مصــر يت ــن ف ــة الســعودية، ولك ــة العربي ــي اململك ف

ــدمي اخلدمــات  ــارة الفصــول لتق ــا وزي ــاون معه ــدارس والتع ــي امل ــة؛ للتجــول ف ــي اإلعاق ــرة ف اخلب

ــة الســمعية. ــذوي اإلعاق ــي الفصــول أو ل ــة واالستشــارية ســواء ملعلم التعليمي

:Team Teaching  ق ري ف ال س ب دري ت 3- ال

ــم  ــة الص ــم مجموع ــم لتعلي ــم ص ــام ومعل ــم ع ــم تعلي ــق معل ــس بالفري ــل التدري ــن فص يتضم

ــي )15( مــن  ــى وجــه التقريــب يشــترك )5( طــالب مــن الصــم مــع حوال والســامعن، وعل

ــون  ــا تك ــادة م ــة، وع ــام - الصــم( أنشــطة يومي ــْن )الع ــي حــن يطــور كال املعلم الســامعن، ف

ــى معلــم الصــم مســئولية تطويــر برنامــج تربــوي فــردي للطــالب الصــم )Andrews,2004(؛ عل

ــى الشــراكة بــن معلمــي الفصــل العــام والتربيــة اخلاصــة  ومــن ثــم فالتدريــس بالفريــق يقــوم عل

ــي،  ــل الدراس ــل الفص ــامعن داخ ــم والس ــالب الص ــس للط ــم بالتدري ــم" ومعاونيه ــة الص "تربي

مــع التنســيق فيمــا بينهــم مــن حيــث إجــراءات التدريــس وســير احلصــة واالهتمــام بالوســائل 

ــة الصــف. ــي بيئ ــادة اســتثارة الصــم والســامعن ف ــة لزي ــة البصري التعليمي

:Supports Services دة ان س م ات ال دم خ 4. ال

ــة  ــل اخلدمــات: الســمعية، والطبي ــة مث ــر التربوي ــرَّف اخلدمــات املســاندة بأنهــا اخلدمــات غي تع

والنفســية والترفيهيــة، وعــالج الــكالم واللغــة، وإرشــاد وتدريــب اآلبــاء، والعالج الطبيعــي، والصحة 

املدرســية، والعمــل االجتماعــي، وقــد تشــمل اخلدمــات الثقافيــة/ الفنيــة مثــل املوســيقي، العــالج 

ــدم بواســطة  ــي تق ــب، والت ــا للطال ــردي ضرورته ــوي الف ــج الترب ــق البرنام ــص إذا رأي فري بالرق

ــر مــن برامــج التربيــة اخلاصــة   اختصاصيــن ذوي عالقــة بإعاقــة الطفــل املعــوق ليســتفيد أكث
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ــى، 2007(. )حنف

وهــو مــا يؤكــد أهميــة اخلدمــات املســاندة للطالــب األصــم وخاصــة فــى برامــج الدمــج باملدرســة 

ــي جوانــب  العاديــة؛ لتســهيل تواصلــه مــع أقرانــه الســامعن و احلــد مــن آثــار فقــد الســمع عل

ــه الســامعن  ــل أقران ــة مث ــاة املجتمعي ــث يســتفيد مــن مصــادر احلي ــه بحي الشــخصية وتأهيل

ــي مــا تعانيــه مــن ضغــوط مرتبطــة  ــي التغلــب عل فــى البيئــة املدرســية وأســرته؛ ملســاعدتها عل

ــل  ــي تقب ــاعدته عل ــل، ومس ــة الطف ــة بإعاق ــات ذات العالق ــا باخلدم ــا وتبصيره ــة طفله بإعاق

ــب عليهــا. اإلعاقــة والتغل

:Collaboration ة ي اون ع ا ت اي ض 5. ق

ــة  ــم العــام إقامــة عالقــة مشــاركة تعاوني ــم التعلي ــى معل لضمــان جنــاح دمــج الصــم، يجــب عل

Partnership مــع معلمــي الصــم لتكييــف املنهــج وتطويــر إســتراتيجيات غرفــة الصــف التــي 

. )Andrews,2004( ــكل الطــالب ــي واألكادميــي ل تعــزز الدمــج االجتماع

ومــن ثــم فــإن دمــج الصــم فــي فصــول التعليم العــام مع أقرانهم الســامعن ليس بالعملية الســهلة، 

بــل إنهــا تتطلــب مــن املعلم مســئوليات متعــددة منها ما يتعلق بالتنــوع والتعدد في: طــرق التدريس 

)تعلــم تعاونــي، تدريــس األقران...إلــخ(، األنشــطة التعليميــة ســواء الصفيــة أو الالصفية )لعــب الدور، 

ــخ، مــع مراعــاة قــدرات واســتعدادات الطــالب الصــم  ــخ( أســاليب التقومي....إل ــو، ...إل شــرائط الفيدي

والســامعن فــي بيئــة الصــف، ومحاولــة حتقيــق األهــداف التعليميــة من عمليــة الدمج.

: Educational Interpreting ة ي م ي عل ت ة ال م ج �ت 6. ال

ــى  ــي ســوف تســاعدهم عل ــال يعــزز اســتخدام اللغــة الت ــًا لألطف يجــب أن تكــون املدرســة مكان

اســتيعاب معلومــات جديــدة، وبنــاء مهــارات التفكيــر لديهــم، ومــن ثــم  فاألنشــطة التــي يصعــب 

ــي األصــم فهمهــا . لهــذا عــدم ترجمــة هــذه األنشــطة يحــرم األصــم مــن املفاهيــم واملفــردات  عل

ــروض  ــيء املع ــن الش ــر م ــادة أكث ــة ع ــال الصــم الترجم ــا؛ ويفضــل األطف ــة به ــة املرتبط اللغوي

)Andrews,2004( )الريــس، 2006(.

ــى قــدر عــاٍل مــن الكفــاءة التخصصيــة؛  لــذا تــرى رابطــة مترجمــي الصــم أن الترجمــة مجــال عل

ــح  حيــث إن معرفــة لغــة اإلشــارة أو أخــذ حصتــن عــن لغــة اإلشــارة ال يؤهــل الشــخص ليصب

ــة،  ــم مواضــع الترجم ــرة لفه ــب خب ــًا مســتمرًّا وتتطل ــة تأخــذ تدريب ــاً، فالترجم ــًا تعليمّي مترجم
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ويلعــب املترجــم التربــوي دورًا مهّمــًا فــي تســهيل التواصــل بــن األطفــال الصــم والســامعن مــن 

املدرســن ومقدمــي اخلدمــة واألقــران.

ثالثًا: التساؤالت والقضايا المرتبطة بخيار دمج الطالب
           الصم في المدرسة العادية 

: لي ا ي ا م ه م ة أه ي ض ق ذه ال دد ه ص اؤلت ب س دة ت طرح )Richard & Joseph,1997( ع

ج Who Can Choose an Inclusion Option؟ دم ار ال ي ار خ ت خ ذي ي ن ال 1. م

ــي  ــذا ف ــدون ه ــج، وي ــج الدم ــي برنام ــم األصــم ف ــي وضــع طفله ــدان ف ــب الوال ــي أن يرغ ينبغ

أثنــاء مناقشــتهم مــع املدرســة املوجــودة باملنطقــة أو برنامــج خطــة التربيــة الفرديــة. وقــد تشــير 

ــى أن خيــار الدمــج غيــر متوفــر لديهــا أو أن الدمــج غيــر  بعــض املــدارس أو الوحــدات اخلاصــة إل

ــى عــزل الطــالب الصــم وعــدم  مالئــم للطالــب األصــم، وال يوجــد قانــون مــن القوانــن يشــجع عل

ــي أن  ــل هــذه التنظيمــات ال يعن ــاب مث ــإن غي ــة أخــرى ف ــي فصــول الدمج،ومــن ناحي ــة ف اإلقام

ــى الوالديــن أن يتخــذوا القــرار وفقــًا للخيــارات  الدمــج مالئــم جلميــع الطــالب الصــم. وينبغــي عل

املقامــة وتشــاورهم مــع العديــد مــن االختصاصيــن، وإذا كانــت املنطقــة التعليميــة احملليــة لهــم 

ال تتوافــق مــع الدمــج يجــب أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أن الدمــج حــق لطفلهــم األصــم، وهنــاك 

بعــض املناطــق التعليميــة التــي توصــي بالدمــج برغــم أن الوالديــن ال يعتقــدون أن الدمــج مالئــم 

لطفلهــم. 

وقــد ذكــر هيــوارد Heward (2006) أنــه فــي معظــم مناطــق الواليــات املتحــدة ، لآلبــاء والطــالب 

حــق االختيــار بــن برامــج املــدارس العامــة احملليــة والفصــل املناســب Placement فــي املدرســة 

ــي 82% مــن األطفــال الصــم أو ضعــاف الســمع املــدارس العامــة،  الداخليــة؛ حيــث يحضــر حوال

ــة، ويحضــر  19% غرفــة املصــادر جلــزء  ــي الفصــول النظامي ــى 45% معظــم تعليمهــم ف ويتلق

ــي  ــي فصــول معزولــة Separate، ويحضــر 8% ف مــن اليــوم الدراســي، وتتــم مســاعدة 22% ف

املــدارس اخلاصــة،أي معظــم الطــالب الصــم الذيــن مت دمجهــم فــي فصــول نظاميــة مــن فاقــدي 

الســمع ممــن لديهــم فقــد ســمعي أقــل مــن 90 ديســيبل.

ــي املدرســة  ــج للطــالب للصــم ف ــار الدم ــل اختي ــا قب ــب أن نطرحه ــي يج ــا التســاؤالت الت 2. م

العاديــة؟ إن أول ســؤال يحتــاج الوالــدان واالختصاصيــون واملهتمــون لطرحــه عنــد مناقشــة 



95
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــي  ــي واالجتماعــي واالنفعال الدمــج للطفــل األصــم هــو: هــل هــذه البيئــة ســوف تقــدم النمــو العقل

ــه األصــم؟ ــاج إلي ــذي يحت ال

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال متعــدد األوجــه، جنــد أنفســنا مدعويــن ملناقشــة العديــد مــن 

ــي: التســاؤالت ذات الصلــة، مــن بينهــا مــا يل

• ما مستوى السمع لألصم ، وما قدرته على استخدام السمع املتبقي؟	

• ما الطريقة املفضلة للتواصل مع األصم ، وهل ميارسها في البيئة؟	

• هل األصم لديه خدمات معينة للسمع، وهل يستخدم تلك اخلدمات؟	

• ما املستوى األكادميي لألصم؟	

• مــا املســتوى املباشــر للتواصــل الــذي ســيحدث فــي بيئــة التعلــم بــن األصــم واملعلمــن 	

واألقــران الســامعن؟

• هل حتتاج القدرات اللغوية لدى األصم إلى دراسة؟	

• هــل هنــاك عــدد كاٍف مــن الطــالب الصــم مــن العمــر واملســتوى نفســيهما اللذْيــن ميكــن 	

أن يتفاعــل معهــم األصــم  اجتماعّيــاً؟

• هل يوجد فريق عمل مؤهل ومدرب على العمل مع الطالب الصم؟	

• هل تتوافر في املدرسة أساليب وأدوات القياس املالئمة للطالب الصم؟	

• ــخ( 	 ــيون أو اجتماعيون...إل ــون نفس ــون، إخصائي ــي املدرســة )معلم ــل ف ــق العم ــل فري ه

ــا األصــم؟ ــة وأســلوب تواصــل يفضلهم ــذه القياســات بلغ ــل ه ــل مث ــى توصي ــدرب عل م

• ما مستوى النجاح الذي سيتحقق لألصم من األنشطة الصفية والالصفية؟ 	

• ــم 	 ــون بوصفه ــمع يعمل ــاف س ــية صــم أو ضع ــة املدرس ــي البيئ ــون ف ــد معلم ــل يوج ه

ــة لألصــم؟ منــاذج حي

هــذه التســاؤالت يفضــل اإلجابــة عنهــا إذا كانــت لــدى املهتمــن رغبــة فــي تطبيــق عمليــة الدمــج؛ 

بحســبانها ممارســة تربويــة لهــا متطلباتهــا ومقوماتها األساســية.

ــى مــا ســبق، فــإن أهــم القضايــا التــي تواجهنــا عند مناقشــة دمج الصم تتعلــق باللغة  باإلضافــة إل

ــى األقــل يجــب أن تناقــش برامــج خطــة التربيــة الفرديــة للطفل األصــم ما يلي: والتواصــل أو عل

• حاجات التواصل والطريقة التي يفضلها األصم للتواصل.	

• 	.Linguistic Needs احلاجات اللغوية
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• شدة فقدان السمع والقدرة على استخدام السمع املتبقي واملستوى األكادميي.	

• احلاجات االجتماعية واالنفعالية والثقافية، وتشمل فرصة التواصل والتفاعل مع األقران 	

السامعن.

ــة ال  ــتوى الدول ــي أو مس ــتوى احملل ــى املس ــة عل ــإن أي مؤسســة تعليمي ــد، ف ــن التأكي ــد م وملزي

ــي عمليــة خطــة  ميكــن أن تقــول إن الدمــج مالئــم للطفــل األصــم دون إدمــاج القضايــا أعــاله ف

)Richard & Joseph,1997( .ــة ــة الفردي التربي

ــي فصــول  ــج ف ــذا الدم ــو كان ه ــى ل ــة - حت ــي املدرســة العادي ــج الصــم ف ــد أن دم ــذا، يؤك وه

ــى البرنامــج التربــوي  ملحقــة، وأعتقــد أنــه األفضــل فــي البيئــة املصريــة- يقــوم فــي األســاس عل

ــوة  ــاط الق ــدد نق ــدة حت ــى ح ــم عل ــل أص ــكل طف ــة ل ــة مكتوب ــة وثيق ــد مبثاب ــذي يع ــردي، ال الف

ــداف  ــي لألصــم، واأله ــوي احلال ــن مســتوى األداء الترب ــرًا ع ــدم تقري ــث تق ــه؛ بحي ــف لدي والضع

الســنوية العامــة، واألهــداف قصيــرة املــدى، واخلدمــات املســاندة املالئمــة للتلميــذ حســب 

ــق العمــل متعــدد التخصصــات  ــة يتعهــد فري ــك مــن خــالل خطــة زمني ــة، وذل احتياجاتــه الفردي

ــه  ــع أقران ــه م ل اندماج ــهِّ ــو لألصــم بشــكل يس ــن النم ــتوى أفضــل م ــق مس ــا لتحقي بتنفيذه

ــة  ــي تربي ــردي دور ف ــوي الف ــج الترب ــل للبرنام ــة ه ــى معرف ــا إل ــر يدعون ــامعن....هذا األم الس

ــذي طــرأ  ــر أو التطــور ال ــا التغي ــك، وم ــواجت ذل ــا ن ــم، فم ــة. نع ــت اإلجاب ــم الصــم؟ إذا كان وتعلي

ــي  ــي الفصــل الدراســي الــذي يؤهلــه للدمــج مــع أقرانــه الســامعن ف ــي شــخصية األصــم ف عل

ــم  ــدان أه ــم الصــم يفتق ــة وتعلي ــد أن تربي ــذا يؤك ــة: ال، فه ــت اإلجاب ــة؟ وإذا كان ــة العادي املدرس

ــة. ــدارس العادي ــي امل ــج ف أســس الدم

عمومــًا ميكــن القــول إن التســاؤالت والقضايــا املرتبطــة بخيــار الدمــج تــدور حــول فعاليــة الــدور 

ــة املدرســية  ــة - والبيئ ــة التربوي ــي العملي ــود ف ــه مفق ــد أن ــج - وأعتق ــة الدم ــي عملي األســري ف

ــق  ــى تطبي ــة إل ــخ(، باإلضاف ــة، التواصلية.....إل ــية، االجتماعي ــب األصــم )النفس ــات الطال وحاج

ــدأ جــودة التعليــم. ــم الطــالب الصــم مــن أجــل حتقيــق مب ــة وتعلي ــي تربي ــم ف ــد التعلي تفري

رابعًا: من الدمج إلى الدمج الشامل: المفهوم والتغيرات
           التي ساهمت في ظهور فلسفة الدمج الشامل. 

 The Regular Education Initiative (REI) ظهــر الدمــج مــن خــالل مبــادرة التعليــم العــام
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ــي الســبعينيات والثمانينيــات ،ولفهــم قضيــة الدمــج الشــامل والهــدف منهــا، البــد مــن إلقــاء  ف

ــون  ــو قان ــة، ه ــة اخلاصــة ذات العالق ــن التربي ــث إن أحــد قوان ــج؛ حي ــخ الدم ــى تاري الضــوء عل

 The Individuals with Disabilities Education Act ــة ــة العام ــراد ذوي اإلعاق ــم األف تعلي

،1970 (IDEA) وهــو القانــون الــذي يكفــل احلــق فــي تعليــم جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، وأنــه 

ــى  ــى تعليــم فــي الفصــول العامــة، ويجــب عل ــى كل طفــل أن يحصــل فــي البدايــة عل ينبغــي عل

املــدارس أن تســمح بدمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة فــي فصولهــا.

وتعــد قضيــة دمــج ذوي اإلعاقــة فــي املــدارس العاديــة أهــم قضايــا التعليــم اليــوم، وهنــا يطــرح  

بــاور وهايــدي الســؤال اآلتــي: StahI, 2000 مــا الدمــج - محــور قضيــة التعليم؟هــو أن تعتبــر 

 ،Act of Including ــن ــون التضم ــكل أو قان ــن ال ــه جــزًءا م ــع الشــخص بوصف ــل م أو تتعام

ــر  ــض اآلخ ــج، والبع ــل الدم ــض يفض ــن؛ فالبع ــن املعلم ــدل ب ــار ج ــة مث ــذه القضي ــن ه ولك

ــى أهميتــه ولكــن بشــكل جزئــي، وســوف يســتمر هــذا اجلــدل ولكــن التوقعــات العامــة  يؤكــد عل

ــالب  ــن الط ــي ب ــي واالجتماع ــل األكادمي ــو التفاع ــة Inclusive Education ه ــة الدامج للتربي

ــي املدرســة.  ف

ــة  ــول عملي ــر ح ــي نظ ــن وجهت ــز ب ــدي Power& Hyde (2000)  التميي ــاور وهاي ــاول ب ويح

ــورًا  ــون مقص ــن أن يك ــج ال ميك ــار أن الدم ــى اعتب ــج. عل ــة الدم ــج وثقاف ــج الدم ــج: برنام الدم

ــى لغــة اإلشــارة أو اســتخدام منهــج عــام عبــر  ــى اإلقامــة فــي الفصــول العامــة واحلصــول عل عل

 Features of ــى املواطنــة والشــراكة املجتمعيــة املــدارس، ولكــن الدمــج مفهــوم فلســفي قائــم عل

ــا لظــروف  ــس مكاًن ــى آخــر الدمــج لي Citizenship and Community Membership، مبعن

ــم. ــة ولكنــه نظــام قي تعليمي

 Foster; وقــد ذكــر كٌل مــن فوســتر؛ مدجــت- ديــكارو ؛ باجــا- جبوتــا ؛ وليــوى وآخريــن

ــط  ــج ارتب ــح الدم Mudgett-DeCaro; Bagga-Gupta; de Leuw et.al, (2003) أن مصطل

ــه  ــن ارتباط ــاًل ع ــق. فض ــي التطبي ــي ف ــن الوظيف ــر م ــفي أكث ــي والفلس ــير السياس بالتفس

بعوامــل ثقافيــة وتشــريعات وسياســات تعليميــة .

ــة،  ــر صعوب ــر املعوقــن إحــدى املمارســات األكث ل دمــج ذوي اإلعاقــة مــع أقرانهــم غي ــك شــكَّ لذل

ــدول  ــات أصبحــت ال ــد الثمانيني ــذ عق ــة اخلاصــة، ومن ــخ التربي ــي تاري ــارة للجــدل ف ــة وإث وأهمي

املتقدمــة تتبنــى مــا يعــرف بالدمــج الشــامل Full Inclusion الــذي يعنــي إيجــاد نظــام تربــوي 
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ــى قــدم املســاواة مهمــا كانــت الفــروق بينهــم، مــع تقــدمي برامــج  موحــد يخــدم كل املتعلمــن عل

ــب،2008(. ــي احتياجاتهــم الفرديــة )اخلطي تربويــة مناســبة لــكل الطلبــة مبــا يلب

ويؤكــد ستنســون وأنتيــا Stinson & Antia (1999) أن الدمــج الشــامل يتطلــب مشــاركة 

ــى  ــة، مبعن ــاة املدرس ــي وحي ــل املدرس ــاالت الفص ــص ومج ــع خصائ ــي جمي ــم ف ــالب الص الط

ــة داخــل املدرســة  ــداث االجتماعي ــج واألح ــي املناه ــي الفصــل واملشــاركة ف التواصــل واحلــوار ف

ــع. ــة واملجتم ــن املدرس ــالت ب ــداث والتفاع ــي األح وف

ــي أن  ــل ف ــج الشــامل تتمث ــي، وســيزر، وســوتلك "مترجــم" )2000( أن فلســفة الدم ــرى برادل وي

ــه بالصــف الدراســي بغــض  ــة ومــع أقران ــة الدراســة العادي ــي غرف ــب تعليمــه ف ــى كل طال يتلق

ــة،  ــر املدرس ــوة لتطوي ــل ق ــالب عام ــن الط ــات ب ــار االختالف ــع اعتب ــه، م ــوع إعاقت ــن ن ــر ع النظ

ويحــاول املعلمــون تعديــل طــرق التدريــس ملواجهــة احتياجاتهــم الفرديــة مع مشــاركة كل الطالب. 

ومــن ثــم فالدمــج الشــامل لــه هــدف كبيــر ومتســع؛ حيــث يتضمــن  اإلقامــة التعليميــة جلميــع 

ــي بعــض األوصــاف  ــي ف ــي فصــول عامــة جميعــاً. وهنــاك رفــض طب الطــالب الذيــن يكونــون ف

الطبيــة والنفســية حســب درجــة إعاقــة الفــرد، ويــرى البعــض أهميــة تقبــل الفــروق الفرديــة فــي 

ــر  ــر بديلــة مثــل »املدرســة للجميــع« غي الدمــج، وأن الدمــج ميكــن تفســيره فــي مصطلحــات غي

ــل درجــة  ــواجت الدمــج مث ــر كاٍف للســماح باســتكمال ن ــح رمبــا يكــون غي ــل هــذا املصطل أن مث

املشــاركة أو مســتوى الدمــج ؛جزئــي، انتقائــي، أو محــدود. ووجــود مقيــاس محــدد للمشــاركة أو 

.)Giangreco,1996( مســتوى الدمــج أمــٌر مهــم لعمليــة إدراك التعليــم الشــامل

ــع  ــدارس اجلمي ــرف مب ــامل تع ــج الش ــق الدم ــي تطب ــدارس الت ــب )2008( أن امل ــر اخلطي وذك

ــول أي مــن األطفــال، ويشــعر فيهــا ذوو  School for All ؛كونهــا تتقبــل التنــوع وال ترفــض قب

ــن. ــي مدرســة لآلخري ــًا ف ــي مدرســتهم وليســوا ضيوف ــم ف ــة أنه اإلعاق

ــفة  ــور فلس ــي ظه ــرات ســاهمت ف ــن التغي ــة م ــاك مجموع ــت هن ــه كان ــى أن وجتــدر اإلشــارة إل

ــي: ــا يل ــل فيم ــج الشــامل تتمث الدم

• جهــود املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة، واجلمعيــات واملؤسســات اخلاصــة بــذوي 	

ــهم. ــات اخلاصــة أنفس ــب ذوي االحتياج ــات، ومطال ــاء واألمه ــة اآلب ــات اخلاصــة، وحرك االحتياج

• ــا، 	 ــة منه ــة الوقاي ــة، وكيفي ــى اكتشــاف مســببات حــدوث اإلعاق ــدت عل ــة اعتم ــود علمي جه

ــي واألســري. ــر واإلرشــاد البيئ والتدخــل املبك
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• جهود تخصصية اعتمدت على تنوع البرامج التعليمية القائمة على التعليم الفردي.	

• ارتفــاع تكاليــف نظــام العــزل مبــا يتطلبــه مــن إنشــاءات وجتهيــزات إقامــة داخليــة )صــادق، 	

.)1998

ــى أهميــة إصــالح نظــام املدرســة؛ لصياغــة  وتؤكــد التوجهــات احلديثــة فــي التربيــة اخلاصــة عل

ــق  ــى تطبي ــرأ عل ــد تط ــي ق ــرات الت ــة التغي ــة ومواجه ــة واخلاص ــة العام ــدة للتربي ــداف جدي أه

ــرون، 2000(. ــي وآخ ــج )برادل ــة الدم عملي

ـــ أي  ــه ـ ــذا التوجي ــو وضــع ه ــرين ه ــرن احلــادي والعش ــي الق ــس ف ــدي الرئي ــإن التح ــك ف لذل

ـــ موضــع التنفيــذ، وأهميــة إعــداد معلمــي الصفــوف العاديــة ومعلمــي التربيــة  الدمــج الشــامل ـ

ــة  ــة ذوي اإلعاق ــم الطلب ــم تعلي ــي تدع ــم باملمارســات الت ــادئ، وتعريفه ــم باملب اخلاصــة وتزويده

ــى  ــادي ف ــي الفصــل الع ــي( أو ف ــج جزئ ــة )دم ــى فصــول ملحق ــواء ف ــة س ــدارس العادي ــي امل ف

ــى حــدة وتوافــر متطلبــات الدمــج الشــامل فــى املدرســة العاديــة. ضــوء احتياجــات كل طالــب عل

خامسًا: المتغيرات التي تسهم في نجاح الدمج الشامل 
يرتبط جناح الدمج الشامل بتوافر العديد من املتغيرات، منها ما يلي:

ل  ام ش ج ال دم اح  ال ج ي ن
ا �ف ات ودوره اه ج 1. الت

ــى حتديــات متنوعــة ومشــكالت عديــدة، ولكــن هــذه التحديــات  تنطــوي عمليــة الدمــج عل

واملشــكالت ميكــن التغلــب عليهــا إذا توافــرت ملعلــم الفصــل العــادي الكفايــات التدريســية 

الواجــب توافرهــا للطــالب الصــم والســامعن، واجتاهــات إيجابيــة نحــو الدمــج وعالقاتــه 

 Burke& Sutherland ــذرالند ــرك  وس ــد بي ــك أك ــة؛ لذل ــة اخلاص ــم التربي ــع معل ــة م التعاوني

ــذا  ــن؛ ل ــا إدراكات املعلم ــرات أهمه ــدة متغي ــى ع ــف عل ــج يتوق ــاح الدم ــى أن جن (2004) عل

 "How اليســأل معلمــو الدمــج: كيــف يتغيــر الطالــب حتــى يصبــح مــن طــالب الصــف التالــي؟

،"?does this student have to change in order to be a fourth grader ولكن ُيســألون: 

 How do we have to change in" كيــف نتغيــر لكــي نقــدم عالقــة صداقــة لطالبنــا املعاقــن؟

?order to offer full membership to students with disabilities" وهــذا يؤكــد أهميــة 

ــي لــدى املعلمــن لتشــجيع دمــج ذوى اإلعاقــة فــى  الفصــول العاديــة. كمــا يتفــق  الدافــع الداخل

ــة  ــى أهمي ــد مــن الباحثــن قــد شــدَّدوا عل ــي أن العدي ــس Alrayes (2004) عل ــد الري مــع تأكي
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ــن ذوي  ــث إن املعلم ــام تعليمي.حي ــن أي نظ ــر وحتس ــرط لتغيي ــن كش ــات املعلم ــم اجتاه فه

ــرة املمارســة العمليــة  االجتاهــات اإليجابيــة كمــا ذكــر ســاري Sari (2007)،  تكــون لديهــم خب

ــمعية . ــة الس ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــتراتيجيات بديل ــدمي إس ــس وتق للتدري

فــى حــن ذكــر كومســاروف  Komesaroff  (2006) أن العديــد مــن املعلمــن لديهــم اجتاهــات 

ســالبة نحــو دمــج الصــم وضعــاف الســمع، وأن تلــك االجتاهــات مــن املمكــن أن تخلــق توقعــات 

عــن انخفــاض حتصيــل هــؤالء الطــالب، بينمــا االجتاهــات اإليجابيــة تشــجع السياســات 

ــم العــام . ــي فصــول التعلي ــم الصــم وضعــاف الســمع ف ــادة جــودة تعلي ــى زي املدرســية عل

 Punch& Hyde ــدي ــج دراســة كل مــن موســت Most  (2004) ؛وبنــش وهاي ــد أكــدت نتائ وق

ــى أن اجتاهــات املعلمــن نحــو الصــم وضعــاف الســمع أهــم عامــل لنجــاح أو فشــل  (2005) عل

ــى  ــداد املعلمــن عل ــج إع ــز برام ــم يجــب أن ترك ــن ث ــدارس العادية،وم ــي امل ــم ف محــاوالت دمجه

ــم  ــادة معلوماته ــن خــالل زي ــي مدارســهم م ــاف الســمع ف ــج الصــم وضع ــو دم ــم نح اجتاهاته

ومهارتهــم التدريســية.

ل  ام ش ج ال دم اح ال ج ي ن
ا �ف ة ودره ي درس م ة ال ئ ي ب 2. ال

لضمــان جنــاح دمــج الطــالب الصــم فــي البيئــة املدرســية يجــب إعــداد وتهيئة الطالب الســامعن 

للتغيــرات التــي قــد حتــدث داخــل املدرســة وإحلــاق مجموعــة مــن الطــالب املختلفــن عنهــم؛ لذلــك 

ــي وآخــرون (2000) أنــه يجــب إعــداد وتهيئــة الطــالب الســامعن وذوي اإلعاقــة )الصم(  أكــد برادل

ــى الدمــج، كل  ــى التغيــرات واملســئوليات اجلديــدة املترتبــة عل لتقبــل عمليــة الدمــج والتعــرف عل

ــران الداعمــن لنجــاح الدمــج، فضــاًل عــن أنــه حينمــا  ــي إيجــاد شــبكة مــن األق ــك يســهم ف ذل

يشــعر الطــالب الســامعون بــأن آراءهــم وأفكارهــم موضــع احتــرام وتقديــر، فــإن ذلــك مــن شــأنه 

أن يزيــد مــن مشــاركتهم ودعمهــم للبرنامــج. وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة أفزيــل-  

ــي مــن الطلبــة الســامعن ألقرانهــم  ــي Afzail-Nomani,1995 مــن أن التقبــل االجتماع نومان

الصــم أو ضعــاف الســمع يعــد العامــل األساســي الــذي قــد يحــدد جنــاح دمــج الطــالب الصــم 

أو ضعــاف الســمع فــي فصــول التعليــم العــام.

ــي  ــة الت ــة جــودة البيئ كمــا أنــه مــن الضــروري أن يفهــم معلمــو الصــم وضعــاف الســمع أهمي

يتعلــم فيهــا هــؤالء الطــالب، إن الدمــج يبــدأ مــن حيــث تقبــل املعلمــن فكــرة أن األطفــال الصــم 



101
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــى مــدارس خاصــة، وأن الدمــج طريقــة مالئمــة حلاجــات  وضعــاف الســمع  ليســوا فــي حاجــة إل

.(Ferguson and Ralph,1996) هــؤالء األطفــال

ــق  ــم الفصــل هــو خل ــإن أحــد األدوار الرئيســة ملعل ــي املدرســة، ف ــم ف ــة أدوار املعل ــًا ألهمي ووفق

ــات  ــرنا، صعوب ــا أش ــاك، كم ــة. فهن ــال ذوي اإلعاق ــل لألطف ــامح والتقب ــر والتس ــن الصب ــو م ج

ــة  ــمع ومعرف ــاف الس ــم وضع ــم الص ــي تعلي ــاءة ف ــن بالكف ــاس املعلم ــدم إحس ــن ع ــأ م تنش

ــي الفصــول  ــؤالء الطــالب ف ــج الشــامل له ــد الدم ــم وتأيي ــن شــأنها دع ــي م اإلســتراتيجيات الت

.(Minchom ; Shepherd ; White, et al.2003) واألنشــطة املدرســية

ولنجــاح الدمــج الشــامل، يجــب توافــر خدمــات تربويــة فــي املــدارس التــي تطبــق الدمــج الشــامل، 

  Checker;وأن حتظــى تلــك اخلدمــات بالرضــا الوالــدي، فقــد أكــدت دراســة كيكــر؛ رميــن و بــرور

ــج الطــالب الصــم  ــو دم ــتراليا ه ــي أس ــام ف ــي أن االجتــاه الع Remine, & Browr (2009) عل

وضعــاف الســمع فــي القاعــات الدراســية مــع أقرانهــم الســامعن، مــع تقــدمي الدعــم مــن معلمــي 

ــى مــدى  الصــم الزائريــن Visiting Teacher of the Real؛ لذلــك حــاول فــي دراســته التعــرف عل

رضــا (34) مــن آبــاء الصــم وضعــاف الســمع عــن اخلدمــات املقدمــة لطفلهــم، وأشــارت النتائــج 

ــى وجــود مســتوى عــاٍل مــن الرضــا عــن خدمــات معلــم الصــم الزائــر، وأن التواصــل بخصــوص  إل

خدمــات حاجــات طفلهــم وحاجاتــه تعــزز تلــك اخلدمــات.

ــدة  ــر ع ــب تواف ــة يتطل ــى املدرس ــامل ف ــج الش ــة الدم ــد لعملي ــق اجلي ــإن التطبي ــم؛ ف ــن ث وم

ــي  ــه الوع ــر لدي ــث يتوف ــام بحي ــم الع ــة اخلاصــة  والتعلي ــم التربي ــداد معل ــا: إع ــور مــن أهمه أم

بالبرامــج العالجيــة واإلرشــادية املالئمــة لفئــة اإلعاقــة، واإلســتراتيجيات التدريســية الفعالــة 

ــم  ــاعدي املعل ــام مبس ــن، االهتم ــم القري ــي، التعل ــم التعاون ــل: التعل ــي مث ــل الدراس ــي الفص ف

Paraprofessionals أو Paraeductors والذيــن هــم مبثابــة ميســرين ملعلــم التربيــة اخلاصــة، 

ــري، 2005(. ــخ )البحي ــطة... إل ــيط األنش ــي، وتبس ــم البيئ الدع

ل:  ام ش ج ال دم ة ال ف س ل اح ف ج ي ن
ا �ف ة ودوره اك �ش 3. ال

ــو  ــل معلم ــم يعم ــا ل ــاح م ــامل النج ــج الش ــب للدم ــن يكت ــه ل ــى أن ــب (2008 ) عل ــد اخلطي أك

ــن  ــق اآلخري ــدارس، وأعضــاء الفري ــة اخلاصــة، ومرشــدي امل ــي التربي ــع معلم ــة م ــة العام التربي

ــى نظــام  ــى نظــام تربــوي موحــد وليــس إل بشــكل وثيــق، بعبــارة أخــرى، يشــير الدمــج الشــامل إل
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ــدي. ــي منــوذج الدمــج التقلي ــة كمــا ف ــة ونظــام أغلبي أقلي

لــذا، يؤكــد لوكنــر و دنــزن Luckner & Denzin (1998) أنــه لضمــان جنــاح الصــم وضعــاف 

الســمع فــي التعليــم العــام، يحتــاج كلٌّ مــن معلمــي الطــالب الصــم والتعليــم العــام، واملترجمــن 

ــى عمــل شــراكة Partnership، هــذا التحالــف والدعــم املســتمر يســاعدان  ومقدمــي الرعايــة إل

ــل  ــة الفص ــة لبيئ ــات املكاني ــج والترتيب ــي املنه ــالت ف ــراء تعدي ــي إج ــام عل ــم الع ــم التعلي معل

ــاً. لذلــك أكــد قانــون التربيــة اخلاصــة  ــًا واجتماعّي الدراســي ، تســهم فــي جنــاح الصــم أكادميّي

ــي  ــي مشــاركتهم ف ــام تتلخــص ف ــم الع ــي التعلي ــة ملعلم ــي أدوار إضافي ــا عل ــي تركي 2006 ف

حتمــل مســئولية تعليــم الطــالب الصــم فــي الفصــول العامــة (Sari, 2007) ،كمــا أن العالقــات 

ــى إعــداد أفضــل  التعاونيــة والشــراكة بــن املدرســة ومؤسســات تعليــم املعلمــن تــؤدي إل

. (Villa,1996) ــة ــي الفصــول العام ــل ومســاندة الطــالب املدمجــن ف ــن لتقب للمعلم

ــة  ــي املدرس ــن ف ــن املعلم ــود ب ــر اجله ــة تضاف ــى أهمي ــتال Stahl (2000  عل ــد س ــد أك وق

ــاليب؛  ــدة أس ــار ع ــي اختي ــن ف ــة املعلم ــة، ومرون ــذوي اإلعاق ــامل ل ــج الش ــان جنــاح الدم لضم

لتقييــم الطالــب ذى اإلعاقــة حســب إعاقتــه والتعديــل فــي آليــة اختبــار الطــالب ســواء اختبــارات 

ــي بشــخص آخــر ملســاعدته فــي عمليــة  شــفهية تســمح للطالــب بتوضيــح مــا اكتســبه، أو يأت

ــه  ــرق فإن ــوع الط ــن تن ــم م ــة. وبالرغ ــي الكتاب ــات ف ــن صعوب ــون م ــن يعان ــة للطــالب الذي الكتاب

يجــب أن تكــون اخلطــة التربويــة الفرديــة هــي املعيــار فــي مســتوى الطالــب، والتــي تعــد مبثابــة 

وثيقــة مكتوبــة يقــوم بتطويرهــا معلــم التعليــم العــام والتربيــة اخلاصــة والوالــدان وأي شــخص 

ــى مســتوى األداء األكادميــي  ــى ذوي اإلعاقــة. وهــي وثيقــة تعطــي مؤشــرًا عل لــه دور بالنســبة إل

واألهــداف بعيــدة املــدى واألهــداف التعليميــة القصيــرة؛ أي أن اخلطــة التربويــة الفرديــة هــي التي 

ــب املســتوى احملــدد مــن عدمــه. تعطــي الرؤيــة للمعلمــن عــن مــدى حتقيــق الطال

ــك يعتمــد جنــاح مشــروع الدمــج الشــامل ،كمــا أكــد صــادق والشــخص(2005)على توزيــع  لذل

األدوار وحتديــد املســئوليات والواجبــات، والتنســيق املســتمر والتشــاور بــن أفــراده؛ لذلــك 

ــق  ــن فري ــي مصــر (2005) م ــة اخلاصــة ف ــج الشــامل للتربي ــة الدم ــق مشــروع حرك ــوَّن فري تك

ــي  التخطيــط واملتابعــة، وفريــق املســاندات، وفريــق الدعــم داخــل املدرســة، وفريــق العمــل امليدان

ويضــم مســئول غرفــة املصــادر، ومعلمــي غرفــة املصــادر، ومعلمــي الفصــول العاديــة، ومعلمــي 

األنشــطة. 
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ــة  ــن التربي ــزأ م ــزٌءً ال يتج ــراكة ج ــوم الش ــى أن مفه ــميث Smith  2007 ، عل ــد س ــك يؤك لذل

ــروطًا  ــا مش ــة به ــم املرتبط ــور املفاهي ــح تط ــات، وأصب ــن خدم ــا م ــدم لفئاته ــا يق ــة وم اخلاص

ــل   ــوى للطف ــج الترب ــي البرنام ــس ف ــن أو العك ــع االختصاصي ــرة م ــدى مشــاركة األس ــدور وم ب

ــن ذوي  ــراد م ــكل األف ــي ل ــم الطبيع ــًا للدع ــدرًا واضح ــرة مص ــر األس ــث تعتب ــة؛ حي ذي اإلعاق

ــى  االحتياجــات اخلاصــة، وأن قــوة األســرة ومشــاركتها فــي املدرســة قــد تنعكســان باإليجــاب عل

ــة  ــم التربي ــا كمعل ــي م ــي مهن ــئولية إخصائ ــد مس ــة يع ــل ذو اإلعاق ــل؛ فالطف ــص الطف خصائ

اخلاصــة أو إخصائــي نفســي أو إخصائــي اضطرابــات التواصــل أو مدرســة مــا، بــل إن تربيــة 

ــع. ــئولية مشــتركة للجمي ــة مس ــذ ذوي اإلعاق ــم التالمي وتعلي

ــة  ــر فيهــا اجتاهــات إيجابي ــة تتواف ــة مدرســية واعي ــى ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن وجــود بيئ ف

مــن جميــع العاملــن نحــو عمليــة الدمــج وخدمــات تربويــة وشــراكة بــن جميــع العاملــن فيهــا 

واملؤسســات ذات العالقــة ....إلــخ، قــد يكــون ذلــك مبثابــة أرض خصبــة لتطبيــق الدمــج الشــامل.

سادسًا: مالمح الدمج الشامل وأهم متطلباته 
ــود  ــرى وج ــج الشــامل، ي ــفة الدم ــة بفلس ــة اخلاصــة ذات العالق ــات التربي ــي أدبي ــل ف إن املتأم

ــي: ــا يل ــا م ــفة، أهمه ــذه الفلس ــية له ــح األساس ــن املالم ــد م العدي

ة  ردي ف ة ال وي ب �ت ة ال ط خ داف ال ق أه ي ق ح 1. ت

ــح  ــم مالم ــإن أه ــة، ف ــي اخلدم ــن ومقدم ــن الوالدي ــراكة ب ــات، والش ــة االجتاه ــن أهمي ــم م بالرغ

ــى حتقيــق األهــداف احملــددة فــي اخلطــة  الدمــج الناجــح هــو قــدرة الطفــل ذى اإلعاقــة عل

برنامــج  فــي   Individual Family Service Plan (IFSP) األســرية  للخدمــات  الفرديــة 

ــج دراســة  ــدت نتائ ــد أك ــة Individualized Education Program (IEP)؛ فق ــة الفردي التربي

ــى أن األطفــال ذوي اإلعاقــة ميكنهــم  Hundart;Mahoney; Mundy, & Vernon,1998 عل

ــر الدمــج. ــي برامــج غي ــي برامــج الدمــج مثــل أقرانهــم ف ــي ف ــى األقــل- حتقيــق تقــدم منائ -عل

ــام  ــإن الباحــث ق ــة اخلاصــة، ف ــي مجــال التربي ــة ف ــة الفردي ــة اخلطــة التربوي وبالرغــم مــن أهمي

ــوق  ــو املع ــدد التخصصــات ه ــل متع ــق العم ــا، أن فري ــم نتائجه ــن أه ــة (2005) كان م بدراس

ــى  ــة، وف ــة العادي ــى املدرس ــج ف ــج الدم ــم وبرام ــل للص ــد األم ــى معاه ــا ف ــى لتطبيقه األساس

دراســة الريــس وحنفــى (2008) عــن آراء معلمــي التربيــة اخلاصــة حــول إعــداد البرنامــج 
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ــة  ــة باململك ــة اخلاص ــج التربي ــد وبرام ــض معاه ــى بع ــه ف ــات تطبيق ــردي ومعوق ــوي الف الترب

ــي  ــاركة معلم ــام ملش ــار الع ــاب اإلط ــج أهمها:غي ــدة نتائ ــى ع ــت إل ــعودية، توصل ــة الس العربي

ــك  ــع ذل ــاركة، ويرج ــدي املش ــح مل ــذه دون توضي ــداده وتنفي ــي إع ــة ف ــة اخلاص ــات التربي ومعلم

ــداد  ــي إع ــة اخلاصــة باملشــاركة ف ــي التربي ــزم معلم ــي تل ــن والتشــريعات الت ــاب القوان ــى غي إل

ــم؛  ــردي ضمــن اخلطــة التدريســية للمعل ــردي، وأن يوضــع البرنامــج الف ــوي والف البرنامــج الترب

ــة.  ــات ذات العالق ــن اجله ــادي م ــي وامل ــم األدب ــه الدع ــدم ل ــرط أن يق بش

ام ع م ال ي عل ت اخ ال ن ن م ات ع وم عل ارات وم ه اب م س ت ردي واك ف و ال م ن 2. ال

ــى أن الدمــج الناجــح ال يعــرف فقــط مــن  أكــد جروســى وآخــرون Gross et.al(2004) عل

ــًا واكتســاب مهــارات  ــوا منــّوًا فردّي ــال يجــب أن يحقق ــواجت، فاألطف ــق األهــداف والن خــالل حتقي

ــى  ومعلومــات مــن مناهــج التعليــم العــام؛ حيــث إن نتائــج قانــون تعليــم ذوي اإلعاقــة يشــير إل

ــرة، اتضــح أن تعليــم ذوي اإلعاقــة مــن املمكــن أن يكــون  أنــه بعــد 20 ســنة مــن األبحــاث واخلب

ــج  ــي املناه ــم ف ــان حقه ــال وضم ــؤالء األطف ــات ه ــاع توقع ــادة وارتف ــن خــالل زي ــة م ــر فاعلي أكث

ــن. ــدر ممك ــة بأقصــى ق العام

ــى  وبالرغــم مــن أهميــة تطبيــق مناهــج التعليــم العــام، فــإن دراســة العمــرى (2009) توصلــت إل

أن تطبيــق مناهــج التعليــم العــام فــى مجــال الصــم يعوقــه عــدد مــن املشــكالت؛ منهــا مــا هــو 

مرتبــط باألهــداف واحملتــوى واخلبــرات التربويــة والتقــومي. األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر فــى 

تلــك املناهــج مبــا يتــالءم مــع قــدرات واحتياجــات الصــم.

ي: اع م ت ل الج اع ف ت 3. ال

أكــدت نتائــج دراســة أودم Odom (2000) أن األطفــال ذوي اإلعاقــة يحتاجــون لفــرص التفاعــل 

ــث إن ذوي  ــة؛ حي ــالت االجتماعي ــن التفاع ــة م ــن الكتســاب أشــكال طبيعي ــم العادي ــع أقرانه م

ــة  ــالت ضروري ــك التفاع ــم بعضــاً؛ تل ــع بعضه ــالت م ــم تفاع ــم بينه ــد ال تت ــي املعاه ــة ف اإلعاق

ــع  ــا نتوق ــه » إذا كن ــي، وهــذا مــا أكــده Odom بقول ــال مهــارات التفاعــل االجتماع ــم األطف لتعل

أن األطفــال ذوي اإلعاقــة يتعلمــون مــن التفاعــل ، والعالقــات مــع األطفــال ذوى النمــو الطبيعــي 

Typically developing، فإنهــم يحتاجــون ألقرانهــم مــن األطفــال ذوى النمــو الطبيعــي حولهم 
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جلــزء كبيــر مــن اليــوم « ص22، وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة اخلشــرمي (2000) التــي أكــدت 

ــن  ــن العامل ــاون ب ــن، والتع ــة والعادي ــن ذوي اإلعاق ــل ب ــح الفرصــة للتفاع ــج يتي ــي أن الدم عل

ــر االجتاهــات نحــو ذوي اإلعاقــة.  ــي املدرســة وتغي ف

ج دم ال م ب ه ت اع ن ن وق دي وال ا ال 4. رض

ــتعداد  ــة اس ــي حال ــج ف ــج الدم ــون برام ــاس أن تك ــى أس ــوم عل ــذي يق ــو ال ــح ه ــج الناج الدم

ــذي  ــدم ال ــن التق ــن ع ــي رضــا الوالدي ــور ف ــذي يتبل ــو ال ــج الناجــح ه ــإن الدم ــك ف ــه؛ لذل لتطبيق

ــل، وإن  ــق العم ــن فري ــم م ــم املالئ ــاعدة والدع ــى املس ــل عل ــم يحص ــل، وإن طفله ــه الطف يحقق

 Buysse, Wesley( .ــج ــج الدم ــق برام ــي تطب ــدارس الت ــا امل املســاندة واملشــاركة األســرية قوام

.)& Keyes, 1998

ولضمــان جنــاح عمليــة دمــج الطــالب الصــم، البــد مــن توافــر عــدة أســس أو ثوابــت تعــد مبثابــة 

ــي: متطلبــات أهمهــا مــا يل

ات : ع ي �ش ت ف وال �ي وان ق أ- ال

ال ميكــن ألي عنصــر مــن عناصــر الدمــج أن يكتســب القــدرة التنفيذيــة Power مــن دون 

 The الســلطة السياســية؛ لذلــك يتلقــى كثيــر مــن األطفــال الصــم فــي اململكــة املتحــدة

ــر التشــريعية  ــص األط ــث تن ــج؛ حي ــدارس الدم ــي م ــة ف ــة التعليمي United Kingdom العملي

ــار  ــى اعتب ــة Special Educational Needs (SEN) عل ــات اخلاص ــذوي االحتياج ــة ب املرتبط

ــال  ــج األطف ــال، وأن دم ــكل األطف ــار األول The First Option ل ــي اخلي ــج ه ــة الدم أن مدرس

ــر لتحقيــق الدمــج  ــي املدرســة العاديــة جــزء مــن برنامــج عمــل أكب ذوي االحتياجــات اخلاصــة ف

 Equal Cohesive Society. ــر مســاواة ومتاســًكا ــق مجتمــع أكث ــي املصمــم لتحقي االجتماع

(Jarvis & Iantaffi,2006)

وبعــد صــدور قانــون 94 /142 لعــام 1975 "التعليــم جلميــع األطفــال املعاقــن" ومــا يتضمنــه مــن 

متطلبــات مرتبطــة بالدمــج ومقومــات جناحــه، حاولــت الكثيــر مــن الــدول تطبيــق عمليــة الدمــج 

ومواجهــة التحديــات املرتبطــة بهــا خاصــة اململكــة املتحــدة، والســويد، ثــم تــال ذلــك العديــد مــن 

ــة  ــاءت الوثيق ــم ج ــة، ث ــة العادي ــي املدرس ــة ف ــج ذوي اإلعاق ــد دم ــي تؤي ــرارات الت ــن والق القوان

ــى أن املدرســة للجميــع بغــض  اخلتاميــة لبيــان ســالمنكا Salamanca Statement للتأكيــد عل

ــة للطفــل املعــوق  ــة تربي ــة تهيئ ــى املــدارس العادي ــة بــن الطــالب، وعل ــروق الفردي النظــر عــن الف



106
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــى تلبيــة احتياجاتــه. محورهــا الطفــل وقــادرة عل

ومــن ثــم، يجــب بعــد صــدور قوانــن وتشــريعات تؤكــد حــق الطفــل ذي االعاقــة فــي الدمــج مــع 

ــى ســبيل املثــال، مــن مــدراء  ــى حــدوث تغييــرات فــي النظــام املدرســي، عل أقرانــه العاديــن، وعل

ــر  ــب ذك ــن الصع ــه م ــد أن ــك أعتق ــج؛ لذل ــة بالدم ــرات املرتبط ــة التغي ــج ملواجه ــن ومناه ومعلم

ــج  ــو الدم ــري (2005)، وه ــره البحي ــذي ذك ــل Optimal Inclusion ال ــج األمث ــح الدم مصطل

ــذا  ــف، وه ــم املختل ــدمي الدع ــع تق ــم م ــس احتياجاته ــالب ويعك ــكل الط ــج ل ــدم برام ــذي يق ال

ــى هــذا املفهــوم عندمــا أوضــح أن الدمــج األمثــل يحتــاج  يتفــق مــع تعليــق منصــور(2005)  عل

ــرة  ــق الطف ــم حتق ــة ل ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ــة اخلاصــة ف ــريعي؛ فالتربي ــاء تش ــى غط إل

ــن(  ــال املعاق ــع األطف ــم جلمي ــروف )التعلي ــي املع ــون األمريك ــا إال بالقان ــا وتقدمه ــي تطوره ف

ــون شــامل يغطــي جميــع مجــاالت  Education For all Handicapped Children؛ وهــو قان

وجوانــب التربيــة اخلاصــة بــدءًا مــن التعــرف والتشــخيص والدمــج وتغيــر االجتاهــات، ومشــاركة 

ــخ. ــن ....إل الوالدي

ــي  ــي إيجــاد البرامــج اخلاصــة ف ــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن التشــريعات هــي األســاس ف ف

ــة اخلاصــة واإلجــراءات الالزمــة  ــن خلدمــات التربي ــار أنهــا حتــدد املؤهل ــة، باعتب املدرســة العادي

ــا نتســاءل: هــل  ــد، هن ــة وإيجــاد هــذه اخلدمــات. وبع ــك األهلي ــد تل ــع لتحدي ــي يجــب أن تتب الت

ــي املدرســة  ــي جمهوريــة مصــر العربيــة يلــزم األســرة واملدرســة بدمــج األصــم ف يوجــد قانــون ف

ــة باألصــم؟ ــه عالق ــوط بهــا كل مــن ل ــوق واألدوار واملســئوليات املن ــة، ويحــدد احلق العادي

اإلجابــة: تؤكــد القوانــن والتشــريعات املصريــة وأهمهــا: الدســتور املصــري (1971)؛ قانــون رقم 68 

ــى حــق  لعــام 1968، قانــون رقــم 139 لعــام 1981، قانــون الطفــل رقــم 12 لعــام 1996، تؤكــد عل

الطفــل فــي التعليــم وإتاحــة الفرصــة أمــام اجلميــع للتعليــم مبن فيهــم األطفــال ذوو االعاقــة، ولكن 

لــم يوجــد قانــون وال تشــريع لدمــج األطفــال ذوى االعاقــة عامــة والصــم خاصــة فــي فصــول التعليم 

ــي  ــن خــالل االطــالع عل ــذا يتضــح م ــة، وه ــة باملدرســة العادي ــي فصــول ملحق ــى ف ــام أو حت الع

ــن اإلدارة  ــة اخلاصــة الصــادرة م ــدارس وفصــول التربي ــة مل ــات اإلداري ــة والتعليم ــات الفني التوجيه

ــدارس  ــي م ــل ف ــد تنظــم العم ــة قواع ــد مبثاب ــي تع ــة اخلاصــة (2007/2008)، والت ــة للتربي العام

وفصــول التربيــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق بفئــة اإلعاقــة الســمعية )ص ص45 -33(. 

ــدارس أو  ــض امل ــى بع ــة جتــارب عل ــود مبثاب ــي جه ــج ه ــة للدم ــود املبذول ــاة أن اجله ــع مراع م
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ــال ذوي  ــور األطف ــاء أم ــن أولي ــات أو م ــات واجلمعي ــض الهيئ ــل بع ــن قب ــواء م ــة س ــود فردي جه

ــم مســتجيبة الحتياجــات هــذه  ــة والتعلي ــب وزارة التربي ــا مــن جان ــي وجــدت تعاوًن ــة، والت اإلعاق

اجلمعيــات ســواء بتوفيــر مدرســن أو إعطــاء بعــض االســتثناءات لدمــج ذوي اإلعاقــة فــي 

ــي: ــا يل ــتثناءات م ــذه االس ــن ه ــة، وم ــة العادي املدرس

- إجراء بعض التعديالت في املناهج العادية.

- إجراء بعض التعديالت في نوعية االمتحان واملدة الزمنية له.

- التنوع في استخدام الوسائل التعليمية للطلبة في توصيل املعلومة.

- توفير مدرس ومدرس مساعد داخل كل فصل.

- إجراء بعض التعديالت في البيئة الفيزيقية للفصل واملدرسة العادية.

- تقليل كثافة الفصل الدراسي.

ة ي ف �ي ه ج ة وت ي ان ك ات م زم ل ت س ب - م

إن تطبيــق عمليــة الدمــج للطــالب الصــم مــع أقرانهــم الســامعن فــي املدرســة العاديــة يتطلــب 

ــي جنــاح عمليــة  ــر بيئــة مدرســية بــال عوائــق ذات مســتلزمات مكانيــة وجتهيزيــة تســهم ف تواف

ــي: الدمــج، ومــن هــذه املســتلزمات مــا يل

ــدوة حصــان  ــى شــكل ح ــم عل ــة تنظ ــد فردي ــأدراج ومقاع ــز الفصــول ب ــاث: جتهي أ-   الأث

لتســهيل رؤيــة التالميــذ لوجــه املعلــم، واالســتفادة مــن قــراءة الشــفاه والتواصــل 

اللفظــي.

ــرًا مــن  ــات؛ ألن كثي ــي األرضي ــزالق ف ــة لالن ــر قابل ــواد غي ــات: يجــب اســتخدام م ي ب-  الأرض

ــدة. الصــم لديهــم نشــاط وحركــة زائ

ــوردي، األزرق الســماوي، األخضــر  ــوان الفاحتــة "ال ــط باألل ــن احلوائ ــب ده ــط: يج وائ ح ج-  ال

ــب داخــل الفصــل. ــق الراحــة النفســية للطال ــاحت"؛ لتحقي الف

ــى  ــي ســقوط الضــوء عل ك: يفضــل أن تكــون فتحــات الشــباك علويــة، تســهم ف ي اب ــب ش د-   ال

وجــه املعلــم.

ــح الفرصــة  ــج تتي ــق الدم ــي تطب ــدارس الت ــي امل ــب ف ــر املالع ــب: إن تواف ع ل ــن ال اك ـــ- أم ه

ــع  ــم للصــم م ــي مه ــر أكادمي ــر نشــاطًا غي ــي تعتب ــة، والت ملمارســة  األنشــطة الرياضي

ــامعن.  ــه الس أقران
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ــاء  ــج أو فن ــي فصــول الدم ــة( ف ــة )ملب ــب اســتخدام إشــارات ضوئي ــه: يج ي ب ن ت ــارات ال و-  إش

ــن التواصــل البصــري للصــم. ــك لالســتفادة م ــن اجلــرس؛ وذل ــداًل م املدرســة ب

كتــب  التلفزيــون،  مثــل  والبصريــة  الســمعية  باألجهــزة  يجــب جتهيزهــا  ــة:  ب ت ك م ال ز-  

مصورة،....إلــخ. 

ــص  ــة اخلاصــة تخص ــي التربي ــص ف ــا متخص ــرف عليه ــب أن يش ــادر: يج ص ــة م رف ح-  غ

)إعاقــة ســمعية(، وتكــون مجهــزة بالوســائل واألدوات )مرايــا، بطاقــات تعليميــة، اختبارات 

نفســية، أجهــزة نطق....إلــخ(، ومــا يحتاجــة املعلــم مــن أدوات وأنشــطة لتطبيــق البرنامــج 

التربــوي الفــردي.

باإلضافة إلى ما سبق يجب ما يلي:

• تخصيص األدوار السفلية ألطفال مرحلة رياض األطفال أو املرحلة االبتدائية.	

• وضع لوحات إعالنية كدليل لألصم إلى أماكن املدرسة وسهولة احلركة بينها.	

• وضع كوبستة على جانبي الساللم.	

ــة  ــي املدرس ــتلزمات ف ــك املس ــر تل ــل تتواف ــاءل: ه ــا نتس ــتلزمات، هن ــذه املس ــرض ه ــد ع وبع

ــى كثافــة الطــالب فــي الفصــول الدراســية  العاديــة، بالرغــم مــن تأكيــد اإلحصائيــات الوزاريــة عل

ــي جنــاح  ــخ، إال أن وجــود هــذه املســتلزمات يســهم ف ــب و...إل ــن املالع ــدارس م ــو بعــض امل وخل

ــج. ــة الدم عملي

ة(: ي ف ص ة ال ئ ي ب ة وال ي درس م ة ال اف ق ث ف ال ي ي ك درسي )ت م ام ال ظ ن ة ال ئ ي ه داد وت ج- إع

لســوء احلــظ، معظــم األطفــال الصــم يعيشــون فــي مناطــق رمبــا ال توفــر لهــم البيئــة التعليميــة 

ــى اإلعــداد اجليــد للطــالب الصــم وتقــدم  ــر إل ــي تشــبع حاجاتهــم، فهــذه املــدارس رمبــا تفتق الت

.)Andrews, 2004( خدمــات تعليميــة غيــر مالئمــة

ــرات  ــرًا مــن التغي ــدًدا كبي ــه يتضمــن ع ــرًا ســهالً؛ ألن ــس أم ــدارس الدمــج لي ــل م ــإن عم ــك ف لذل

ــي  ــد املقاومــة واخلــوف الذْيــن مــن املمكــن أن يعرقــال عمليــة التغيــر؛ ألن التغيــر ف ــي قــد تولِّ الت

التشــريع ال يرتبــط بالتغيــر فــي املفاهيــم أو ممارســات املشــاركن في العملية التربويــة، وإذا كان 

هــذا هــو األمــر فإنــه مــن املهــم دراســة مــا يحــدث فــي املــدارس وفهــم كيفيــة إدارتهــا للتغيــرات 

ــى التوتــر واملعوقــات التــي تواجههــم. )Freire & Cesar,2003(؛ لذلــك  السياســية والتغلــب عل

ــة إصــالح نظــام املدرســة لصياغــة  ــى أهمي ــة اخلاصــة عل ــي التربي ــة ف تؤكــد التوجهــات احلديث
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ــق  ــى تطبي ــرأ عل ــد تط ــي ق ــرات الت ــة التغي ــة واخلاصــة، ومواجه ــة العام ــدة للتربي ــداف جدي أه

ــي وآخــرون، 2000(. الدمــج )برادل

ــى مدرســة  عمومــًا توجــد عــدة عوامــل يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ خطــوة التحــول إل

الدمــج، وتتضمــن:

• تهيئة جو وفلسفة مدرسية قائمة على الدميقراطية واملساواة.	

• احلصول على دعم وأفكار جميع من سيقومون باملشاركة.	

• ــي 	 ــن معلم ــن كل م ــث يتمك ــادر بحي ــن واملص ــى العامل ــة إل ــالب باإلضاف ــل الط تكام

ــاً. ــل مع ــن العم ــة م ــة والعام ــة اخلاص التربي

• ــرون، 	 ــي وآخ ــة )برادل ــا املدرس ــي توفره ــة الت ــات التربوي ــل املمارس ــن أفض ــتفادة م االس

.)2000

ــي املدرســة  انعكاًســا لثقافــة  ــب ف ممــا ســبق يتضــح أنــه إذا كانــت العالقــة بــن املعلــم والطال

ــي  ــاس قبل ــة كأس ــدارس العادي ــة للم ــج التوعوي ــة دور البرام ــى أهمي ــد عل ــذا يؤك ــة، فه املدرس

ــه  ــا تعاني ــة وم ــدارس العادي ــن للم ــي ضــوء الوضــع الراه ــم فف ــن ث ــج، وم ــة الدم ــق عملي لتطبي

ــروف  ــل بعــض الظ ــب تعدي ــاً، يج ــو جزئّي ــج ول ــف إذا أخــذت باجتــاه الدم ــن مشــاكل تتضاع م

ــية  ــة املدرس ــف البيئ ــى تكيي ــل عل ــة، والعم ــية والصفي ــة املدرس ــة بالبيئ ــتراطات اخلاص واالش

والصفيــة؛ أو مبعنــى أدق تكييــف الثقافــة املدرســية ألن عمليــة الدمــج قــد تترتــب عليهــا تغيــرات 

كبيــرة فــي أدوار ومســئوليات معلمــي الفصــول العاديــة وجميــع مــن لهــم عالقــة ببيئــة الصــف 

الدراســي.

: ف �ي م عل م داد ال ي إع
�ي �ف ك ف ت ادة ال د- إع

تنطــوي عمليــة الدمــج علــى حتديــات متنوعــة ومشــكالت عديــدة، ولكــن هــذه التحديات واملشــكالت 

ــب عليهــا إذا توافــرت ملعلــم الفصــل العــادي الكفايــات التدريســية الواجــب توافرهــا  ميكــن التغل

للطــالب الصــم والســامعن، واجتاهــات إيجابيــة نحــو الدمــج وعالقاتــه التعاونيــة مع معلــم التربية 

ــا؛  ــن هن ــا إدراكات املعلمــن. م ــرات أهمه ــدة متغي ــى ع ــج عل ــك يتوقــف جنــاح الدم اخلاصــة؛ لذل

فــإن معلمــي الدمــج ال ُيســألون: كيــف يجــب أن يتغيــر الطالــب حتــى يصبــح مــن طــالب الصــف 

 ،"How does this student have to change in order to be a fourth grader?" ــي؟ التال

 How do we have to" ولكــن يســألون: كيــف نتغيــر لكــي نقــدم عالقة صداقــة لطالبنــا املعاقــن؟
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change in order to offer full membership to students with disabilities". وهــذا يؤكــد 

ــي لــدى املعلمــن لتشــجيع دمــج املعاقــن فــي الفصــول العاديــة. أهميــة الدافــع الداخل

ــى أهميــة تعديــل اجتاهــات مجتمــع الســامعن نحــو دمــج الطــالب الصــم، مــا  وممــا يؤكــد عل

ــياق  ــل س ــم داخ ــة الص ــح للطلب ــم الناج ــن أن التعلي ــه Jarvis & Iantaffi (2006) م أوضح

ــى اجتاهــات ومهــارات املعلمــن الســامعن؛  ــى حــد مــا- عل املدرســة العاديــة ســوف يعتمــد - إل

ــم  ــع دع ــم م ــم الص ــئولية تعلي ــام مبس ــم الع ــو التعلي ــوم معلم ــل أن يق ــن احملتم ــه م ــث إن حي

ــى حــد تعبيــر ســميث Smith (2007)، أنــه لم يعــد الطالب  ونصائــح معلمــي الصــم لهــم، أو عل

ــي  ــوا تعليمهــم ف ــم يتلق ــة اخلاصــة، ول ــم التربي ذوو اإلعاقــة مســئولية شــخص معــن مثــل معل

مــدارس خاصــة بهــم؛ فالطــالب ذوو اإلعاقــة مســئولية مشــتركة للجميــع، ومــن املتفــق عليــه أن 

جميــع الطــالب ميكنهــم التعلــم إذا لبــى كل مــن التدريــس واملــواد التعليميــة احتياجاتهــم. وقــد 

ــح  ــة يصب ــي املدرســة العادي ــة ف ــم ذوي اإلعاق ــان تعلي ــه لضم ــرون (2000) أن ــي وآخ ــر برادل ذك

عمــل معلمــي التعليــم العــام والتربيــة اخلاصــة معــًا ضمــن فريــق عمــل أمــرًا ضرورّيــاً، فخبــرة 

ــي حاجــة ألن تكــون مشــتركة بــن املعلمــن. ــم واملــواد التعليميــة ف املعل

ــى  فــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن فعاليــة تعليــم الطــالب الصــم فــي املدرســة العاديــة حتتــاج إل

درجــة جيــدة مــن تأهيــل املعلمــن مبــا يالئــم احتياجــات الصــم والتوجهــات احلديثــة فــي تربيــة 

وتعليــم الصــم مثــل )ثنائــي اللغــة- ثنائــي الثقافــة، والتواصــل الشــفهي..إلخ(. )الريــس،2006(؛ 

ــى العمــل بشــكل إيجابــي ضمــن فريق العمــل متعــدد التخصصات  مبــا يضمــن قــدرة املعلــم عل

ــة والقــدرة  ــي املدرســة العادي ــي تواجههــم ف ــك الفئــة، ومعرفــة الصعوبــات الت لتلبيــة حاجــات تل

ــى تكييــف ظــروف البيئــة التعليميــة، واســتخدام أســاليب التدريــس واألنشــطة املالئمــة؛ وهــذا  عل

ــى دور البرامــج الدراســية التخصصيــة فــي أثنــاء اخلدمــة للمعلمــن إلعــادة تأهيلهــم.  يؤكــد عل

ــي  ــة اخلاصــة والصــم ال ســيما ف ــم التربي ــداد معل ــج إع ــي برام ــث ف ــد أن االجتــاه احلدي وأعتق

جمهوريــة مصــر العربيــة يأخــذ هــذا النحــو، وقســم التربيــة اخلاصــة كليــة التربيــة جامعــة عــن 

ــن خــالل  ــداد املعلمــن م ــى إع ــدم االقتصــار عل ــك، وع ــى ذل ــوان منــوذج عل ــة حل شــمس وجامع

دبلــوم أو دورة دراســية تخصصيــة.

م: ف وأرسه �ي ع ام س م وال ص الب ال ط ة ال ئ ي ه داد وت ـ- إع ه

لضمــان جنــاح دمــج الطــالب الصــم فــي املدرســة العاديــة، يجــب إعــداد وتهيئــة الطــالب 
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ــد حتــدث داخــل املدرســة وضــم مجموعــة مــن الطــالب املختلفــن  ــي ق ــرات الت الســامعن للتغي

ــي وآخــرون (2000) أنــه يجــب إعــداد وتهيئة الطــالب الســامعن واملعوقن  عنهــم؛ لذلــك أكــد برادل

ــى  ــة عل ــدة املترتب ــئوليات اجلدي ــرات واملس ــى التغي ــرف عل ــج والتع ــة الدم ــل عملي )الصــم( لتقب

ــران الداعمــن لنجــاح الدمــج، فضــاًل عــن  ــن األق ــي إيجــاد شــبكة م ــك يســهم ف الدمــج، كل ذل

ــإن  ــر، ف ــرام وتقدي ــم موضــع احت ــم وأفكاره ــأن آراءه ــا يشــعر الطــالب الســامعون ب ــه حينم أن

ذلــك مــن شــأنه أن يزيــد مــن مشــاركتهم ودعمهــم للبرنامــج. وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه 

Afzail-Nomani (1995) فــي أن التقبــل االجتماعــي مــن الطلبــة الســامعن ألقرانهــم الصــم 

ــج  ــاح دم ــدد جن ــد يح ــذي ق ــي Critical Factor ال ــل األساس ــد العام ــمع يع ــاف الس أو ضع

ــام. ــم الع ــي فصــول التعلي ــاف الســمع ف الطــالب الصــم أو ضع

ــاعد كل  ــب أن يس ــج يج ــج الدم ــدف برام ــرون Antia et al (2002) أن ه ــى وآخ ــح آنت ويوض

ــى أقصــى مــدى ممكــن فــي النمــو التربــوي  ــى الوصــول إل الطــالب الصــم والســامعن عل

ــم  ــا لتدعي ــم بعًض ــع بعضه ــًا م ــاًل نظامّي ــة وتفاع ــطة طالبي ــب أنش ــذا يتطل ــي، وه واالجتماع

مفهــوم العضويــة Membership فــي مجتمــع املدرســة والفصــل الدراســي.

ومــن ثــم؛ تتطلــب عمليــة الدمــج إعــداد وتهيئــة الطــالب الصــم والســامعن لتقبــل هــذه 

ــي هــذا  ــي ميكــن اســتخدامها ف ــادة اســتعدادهم لهــا، ومــن األســاليب والطــرق الت ــة وزي العملي

ــن  ــامعن يتضم ــة الس ــي للطلب ــام دراس ــة كل ع ــع بداي ــوي م ــبوع توع ــص أس املجال:تخصي

معلومــات عــن الصــم وخصائصهــم وطــرق التواصــل معهم، وعقــد ورش عمل للمعلمــن والطالب 

ــرات  ــم، ومحاض ــة بالص ــص اخلاص ــب والقص ــة والكت ــالم التعليمي ــر...إلخ ،واألف ــض األس وبع

تقــدم مــن شــخصيات فــي مجــال اإلعاقــة، أو مــن شــخصيات ألســر مــن ذوي اإلعاقــة وحققــت 

ــن املجــاالت. ــي مجــال م جناحــًا ف

ام: ع م ال ي عل ت ج ال اه ن ف م ي ي ك ل/ت دي ع و- ت

ــك  ــم الصــم؛ وذل ــة وتعلي ــي تربي ــام ف ــم الع ــج التعلي ــق مناه ــة بتطبي ــات احلديث ــادي التوجه تن

ــى  ــر إل ــد تفتق ــي ق ــم والت ــج اخلاصــة به ــت باملناه ــي ارتبط ــور الت ــه القص ــى أوج ــب عل للتغل

ــم  ــادي بالتعلي ــي تن ــع الفلســفات الت ــك م ــق ذل ــي. ويتف ــة واملســتوى التعليم ــارات األكادميي امله

ــب  ــج تتطل ــة الدم ــد لعملي ــق اجلي ــإن التطبي ــك ف ــن؛ لذل ــم املكفوف ــل أقرانه ــم مث ــي للص العال

ــي للمنهــج، وإعــداد معلــم التربيــة اخلاصــة بحيــث يتوفــر  عــدة أمــور مــن بينهــا الدعــم اإلضاف
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لديــه الوعــي بالبرامــج العالجيــة واإلرشــادية املالئمــة لفئــة اإلعاقــة، واإلســتراتيجيات التدريســية 

ــام مبســاعدي  ــن، االهتم ــم القري ــي، التعل ــم التعاون ــل: التعل ــي مث ــي الفصــل الدراس ــة ف الفعال

ــة  ــم التربي ــرين ملعل ــة ميس ــم مبثاب ــن ه ــم Paraprofessionals أو Paraeductors والذي املعل

ــري، 2005(. ــخ )البحي ــطة... إل ــيط األنش ــي، وتبس ــم البيئ اخلاصــة، والدع

ــة الدمــج  ــي عملي ــج ف ــق أفضــل النتائ ــدة لتحقي ــن املمارســات اجلي ــدد م ــر ع ــد تواف وهــذا، يؤك

ــادي  ــج الع ــي البرنام ــوق ف ــل مع ــج كل طف ــي: دم ــا يل ــا م ــاً، ومنه ــن مع ــة والعادي ــذوي اإلعاق ل

ــة،  ــرات فني ــر أدوات وخب ــل، وتوفي ــى األق ــي عل ــوم الدراس ــن الي ــن جلــزء م ــالب العادي ــع الط م

ــات )أســاليب( إدارة  ــج، واســتخدام فني ــط باملنه ــم املرتب ــد الضــرورة، والتقيي ــج عن ــل املنه وتعدي

ــى  ــدة عل ــة املعتم ــق املمارســات التعليمي ــة، وتطبي ــارات االجتماعي ــج امله ــر منه الســلوك، وتوفي

توافــر البيانــات، واســتخدام أســاليب تربويــة ذات داللــة خاصــة، وتدريــب )تعليــم( األقــران، 

ــرون ،2000(. ــي وآخ ــن ) برادل ــتمر للعامل ــر املس ــي، والتطوي ــم التعاون والتعل

وبذلــك، يقصــد بتكيــف مناهــج التعليــم العــام الــدور الفعــال للمعلــم ومــا يتملكــه مــن مهــارات 

فعالــة فــي التواصــل فــي تعديــل وتنويــع األنشــطة التعليميــة مبــا يتــالءم مــع طبيعــة واحتياجات 

ــة الفصــل  ــل بيئ ــي(، أو جع ــج الكل ــة الدم ــي حال ــًا )ف ــم الســامعن مع ــدرات الصــم وأقرانه وق

ــج  ــة للمنه ــراز دور األنشــطة املصاحب ــر اســتثارة واســتثمارًا حلاســة البصــر وإب الدراســي أكث

ــج  ــَب املناه ــب أن ُتْكس ــة، يج ــة عام ــاً. وبصف ــر تنوع ــومي أكث ــتخدام أســاليب تق ــي واس الدراس

ــذا  ــامع، وه ــم أو س ــب أص ــن أن ذاك الطال ــر ع ــض النظ ــية بغ ــارات أساس ــدة مه ــالب ع الط

ــردي  ــوي الف ــة، وأن يكــون البرنامــج الترب ــة التعليمي ــي توظيــف املنهــج للعملي ــم ف هــو دور املعل

)IEP( أســاس العمليــة التعليميــة، مــع الوضــع فــى االعتبــار أن االجتــاه الــذى ينــادى بالثقافــة 

ــب بحــق األصــم  ــذى يطال ــن يســاير االجتــاه ال ــة ل ــة التعليمي ــة للصــم مــن خــالل العملي املهني

ــى يجــب  ــة واملعلومــات الت ــًا مــن املعرف ــدرًا عالي ــب ق ــي، وهــذا يتطل ــم العال ــة التعلي ــى مواجه ف

ــى فقــط.    ــى اإلعــداد املهن ــة دون االقتصــار عل اكتســابها مــن خــالل املراحــل التعليمي

ــة والصــم خاصــة  ــة عام ــج ذوي اإلعاق ــي)2005( أن دم ــري القريط ــات، ي ــك املتطلب ــل تل ولتفعي

ــى توفيــر أساســيات ومتطلبــات ضروريــة تســهم فــي جنــاح عمليــة الدمــج فــي النظــام  يحتــاج إل

العــادي، وتوفيــر هــذه املتطلبــات يســهم فــي تقليــل الســلبيات والصعوبــات التــي تواجــه عمليــة 

ــي:  الدمــج، ومــن هــذه املتطلبــات مــا يل
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• ــم 	 ــة وتعلي ــة بتربي ــن املتعلق ــة القوان ــة تشــخيصها، ومعرف ــة وكيفي ــات املختلف ــم اإلعاق فه

ــن. املعاق

• معرفة اخلصائص املختلفة واحلاجات األساسية اخلاصة بكل فئة من فئات املعاقن.	

• معرفــة كيفيــة إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــالت فــي طــرق التدريــس أو فــي املناهــج الدراســية؛ 	

ــى مواجهــة االحتياجــات اخلاصــة باملعاقــن. بحيــث تكــون قــادرة عل

• ــم 	 ــل أقرانه ــى تقب ــاعدهم عل ــن مبــا يس ــذ العادي ــه وإرشــاد التالمي ــاليب توجي ــة أس معرف

ــون. ــدي بهــا املعاق ــي ميكــن أن يقت ــر القــدوة احلســنة الت ــى توفي املعاقــن، كمــا يســاعدهم عل

• معرفــة كيفيــة التعامــل بفاعليــة مــع أوليــاء األمــور وزمالئهــم املعلمــن العاملــن فــي مجــال 	

التربيــة اخلاصــة.

• التقبل اإليجابي غير املشروط جلميع التالميذ بغض النظر عن إعاقتهم.	

• ــع 	 ــن م ــذ املعاق ــل التالمي ــبة لتفاع ــطة املناس ــج واألنش ــر البرام ــع توفي ــة م ــة الفرص إتاح

ــض. ــم البع ــم لبعضه ــى تقبله ــؤدي إل ــورة ت ــن بص ــم العادي أقرانه

• إعــداد املناهــج الدراســية والبرامــج التربويــة املناســبة واللتــْن تتيحــان فــرص التعلــم وتنميــة 	

ــا  ــى م ــى أقص ــة إل ــاة اليومي ــارات احلي ــة ومه ــة والتربوي ــخصية واالجتماعي ــارات الش امله

ــى التعليــم والتوافــق االجتماعــي ســواء داخــل املدرســة  تؤهلهــم قدراتهــم، ومبــا يســاعدهم عل

أو خارجهــا.

ــى الدمج باعتباره  وبصفــة عامــة، لضمــان جنــاح عملية الدمج الشــامل، ينظر منصــور )2005( إل

ــى لــب إعــداد  عمليــة أكثــر مــن مجــرد فلســفة، أو عمليــة خلــق ممارســات تربويــة دامجــة تصــل إل

السياســات واتخــاذ القــرارات. لذلــك ذكــر املوســى )2004( أنــه لكــي يتــم الدمــج الشــامل بفعاليــة 

ــرف املصــادر،  ــج غ ــل: برام ــة مث ــة احلديث ــق اســتخدام األســاليب التربوي ــن طري ــذه ع ــب تنفي يج

وبرامــج املعلــم املتجــول، وبرامــج املعلــم املستشــار، وبرامــج املتابعــة فــي التربيــة اخلاصــة.

سابعًا: الدمج الشامل بين الفلسفة و الواقع
عنــد احلديــث عــن قضيــة الدمــج والدمــج الشــامل لــذوي اإلعاقــة عامــة، والصــم بصفــة خاصــة، 

ــة  ــي مجــال التربي ــن ف ــن العامل ــار جــدل ب ــت مث ــة مــا زال ــي أن هــذه القضي ــد أن نؤكــد عل الب

ــم( )2008(-  ــان )مترج ــان وكوفم ــر هاله ــد تعبي ــي ح ــة - عل ــذه القضي ــث إن ه اخلاصــة؛ حي
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ــي  ــة والت ــور ذات األهمي ــن األم ــدد م ــى ع ــة إل ــة الفلســفية والتاريخي ــن الناحي ــا م ــود جذوره تع

متثــل بدورهــا مبــادئ مهمــة مثــل مبــدأ التطبيــع أو العاديــة والســواء Normalization )والــذي 

يتضمــن أن تكــون كل املواقــف التربويــة لــذوي اإلعاقــة أكثــر شــبهًا بتلــك التــي يتــم اســتخدامها 

ــر(،  ــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن نســيج املجتمــع األكب ــي جعــل ذوي اإلعاق ــن، والعمــل عل مــع العادي

ومبــدأ اإلخــراج مــن املؤسســات Deinstitutionalization )والــذي يتضمــن توفيــر بيــوت 

ــي املؤسســات )اإلقامــة  ــم ف ــداًل مــن إيداعه ــة ب ــة حســب مشــكلة ذوي اإلعاق ــة أو جماعي مرحلي

الداخليــة(؛ وذلــك بهــدف دمجهــم فــي املجتمــع وحتســن جــودة احليــاة  للعديــد مــن ذوي اإلعاقــة، 

ــه  ــاذ قرارات ــرد باتخ ــام الف ــن قي ــذي يتضم ــذات Self - Determination )وال ــد ال ــدأ حتدي ومب

 Full Inclusion ــج الشــامل ــدأ الدم ــرًا مب ــه(، وأخي ــي حيات ــة ف ــب املهم ــول اجلوان ــة ح املختلف

)والــذي يتضمــن أن كل األفــراد ذوي اإلعاقــة بغــض النظــر عــن منــط وشــدة إعاقتهــم يلتحقــون 

ــس  ــام ولي ــم الع ــق التعلي ــي عات ــع عل ــم تق ــئولية تعليمه ــام، وأن مس ــم الع ــي التعلي بفصــول ف

ــة اخلاصــة(.  ــي عاتــق التربي عل

ــس  ــام لي ــم الع ــدارس التعلي ــي م ــا ف ــامل وتطبيقاته ــج الش ــة الدم ــت قضي ــي، أصبح وبالتال

فقــط محــور اهتمــام معلمــي التربيــة اخلاصــة عامــة أو معلمــي الصــم خاصــة، ولكــن معلمــي 

التعليــم العــام أيًضــا فــي إطــار مــن الشــراكة بــن العاملــن فــي مجــال التعليــم العــام والتربيــة 

ــاري  ــول االختي ــة والبروتوك ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــه اتفاقي ــا أكدت ــذا م ــة، وه اخلاص

)2008( فــي املــادة )5( اخلاصــة باملســاواة وعــدم التمييــز التــي  تتضمــن اخلطــوات  املناســبة 

ــادة )24( اخلاصــة  ــة، وامل ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــات التيســيرية املعقول ــر الترتيب ــة تواف لكفال

ــي  بالتعليــم وتتضمــن عــدم اســتبعاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن النظــام التعليمــي العــام عل

ــي تعليــم فعــال  ــي الدعــم الــالزم لتيســير حصولهــم عل أســاس اإلعاقــة، وحقهــم فــي احلصــول عل

ــي.  ــر لهــم فــرص النمــو األكادميــي واالجتماع يوف

ــي  ــة، والصــم خاصــة ف ــة عام ــة بصف ــذوي اإلعاق ــج الشــامل ل ــة الدم ــة قضي ــي ضــوء أهمي وف

ــالب  ــامل للط ــج الش ــات الدم ــت متطلب ــة )2009( تناول ــث بدراس ــام الباح ــة، ق ــة العادي املدرس

ــي   ــي املدرســة العاديــة وتوافرهــا مــن وجهــة نظــر )278( مــن معلم الصــم وضعــاف الســمع ف

الطــالب الصــم وضعــاف الســمع والســامعن، وطبقــت عليهــم قائمــة متطلبــات الدمــج الشــامل 

ــة  ــت الدراس ــد توصل ــامل، وق ــج الش ــة الدم ــة لبيئ ــة والتجهيزي ــات املكاني ــتبانة االحتياج واس
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ــي:  ــا يل ــا م ــج أهمه ــن النتائ ــد م ــى العدي ــة إل احلالي

ــة  ــامل باملقارن ــج الش ــات الدم ــة متطلب ــر إدراكًا ألهمي ــامعن أكث ــالب الس ــي الط إن معلم  .1

ــة بالطــالب الصــم  ــات املرتبط ــاف الســمع، خاصــة املتطلب ــي الطــالب الصــم وضع مبعلم

ــاخ  ــأن املن ــك ب ــن تفســير ذل ــة، وميك ــات املجتمعي ــاف الســمع و الســامعن، واملتطلب وضع

ــي اململكــة العربيــة الســعودية والدعــم املتوافــر مــن اجلهــات ذات  العــام للتربيــة اخلاصــة ف

ــي  ــهما ف ــد أس ــه، ق ــول دون تطبيق ــات حت ــل أي عقب ــج وتذلي ــفة الدم ــم فلس ــة بدع العالق

توعيــة معلمــي الطــالب الســامعن فــي املدرســة العاديــة بأهميــة متطلبــات الدمــج الشــامل 

ــدارس  ــي امل ــم الســامعن ف ــع أقرانه ــاف الســمع م ــل الطــالب الصــم وضع لتســهيل تفاع

ــرى  ــة خاصــة وأخ ــات تربي ــن خدم ــرهم م ــالب وأس ــدم للط ــا يق ــى م ــة إل ــة باإلضاف العادي

ــة اخلاصــة  ــج التربي ــتحداث برام ــة الس ــود املبذول ــن للجه ــاندة، وإدراك املعلم ــات مس خدم

ــة. ــدارس العادي ــي امل ف

ــج  ــات الدم ــر متطلب ــر إدراكًا مبــدي تواف ــاف الســمع أكث ــي الطــالب الصــم وضع إن معلم  .2

ــي الصــم  ــى أن معلم ــك إل ــد يرجــع ذل ــي الطــالب الســامعن، وق ــة مبعلم الشــامل، باملقارن

ــي املدرســة مــن متطلبــات الدمــج  ــر ف ــر تفهمــًا مبــا هــو متواف وضعــاف الســمع هــم األكث

ــي  ــم ف ــم خبرته ــك بحك ــمع؛ وذل ــاف الس ــم وضع ــالب الص ــة للط ــر مالءم ــامل واألكث الش

التدريــس لفئــة الصــم وضعــاف الســمع، وإعدادهــم األكادميــي، لذلــك أكــدت نتائــج دراســة 

ــاف الســمع   ــي الصــم وضع ــداد معلم ــج إع ــة برام ــي أهمي جونســون Johnson,2004 عل

ــمع  ــاف الس ــم وضع ــة الص ــات فئ ــة احتياج ــي معرف ــم عل ــن وتدريبه ــل املعلم ــي تأهي ف

ــم؛  ــم وإمكاناته ــه قدراته ــا تســمح ب ــي ضــوء م ــة ف ــدارس العادي ــي امل ــم ف ــة دمجه وإمكاني

ــا  ــم هــو الــذي تكــون لديــه صــورة ذهنيــة َعمَّ باعتبــار أن برنامــج اإلعــداد األكادميــي للمعل

هــو مطلــوب لتحقيــق عمليــة الدمــج الشــامل للطــالب الصــم وضعــاف الســمع، ثــم يعــرف 

ــي املدرســة. ــات ف ــك املتطلب ــن تل ــا هــو موجــود م ــة م ــن خــالل املمارســة املهني م

إن املتطلبــات املدرســية )اإلداريــة( قــد جــاءت فــي الترتيــب األول مــن حيــث أهميتهــا   .3

ــي  ــرًا ف ــة وتواف ــامل أهمي ــج الش ــات الدم ــر متطلب ــة كأكث ــة العادي ــي املدرس ــا ف وتوافره

ــج الشــامل يســهم  ــة الدم ــي لعملي ــام املدرس ــم النظ ــد أن فه ــذا يؤك ــة، وه ــة العادي املدرس

ــالب  ــج الط ــول Hung & Paul (2006) أن دم ــاجن وب ــر ه ــك ذك ــه؛ لذل ــان جناح ــي ضم ف
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ــام  ــات للنظ ــن التحدي ــرًا م ــرض كثي ــدة تف ــة معق ــة قضي ــة العادي ــى املدرس ــة ف ذوي اإلعاق

ــل  ــي أن عم ــيزر Freire& Cesar (2003) عل ــر وس ــد فري ــى تأكي ــة إل ــي، باإلضاف املدرس

ــي قــد  ــرات الت ــرًا مــن املتغي مــدارس الدمــج الشــامل ليــس ســهالً؛ ألنــه يتضمــن عــددًا كبي

ــر؛ لهــذا أورد املجلــس  تولــد املقاومــة واخلــوف اللذيــن مــن املمكــن أن يعرقــال عمليــة التغيي

ــى لشــئون األســرة )2008( أنــه منــذ منتصــف الثمانينيــات تنــادي الدعــوات الســائدة  األعل

ــة ذوي  ــماح للطلب ــاء بالس ــى أن االكتف ــدة عل ــج الشــامل مؤك ــة بالدم ــي األوســاط التربوي ف

ــب القصــور  ــس احلــل املنشــود بســبب جوان ــادي لي ــوي الع ــام الترب ــة باألخــذ بالنظ اإلعاق

ــة ذوي  ــة للطلب ــة للحاجــات الفردي ــي االســتجابة الفاعل ــه عل ــدم قدرت ــذا النظــام، وع ــي ه ف

ــه  ــب تهيئت ــي أن النظــام املدرســي يج ــد عل ــة إصــالح رئيســة. هــذا يؤك ــة دون عملي اإلعاق

لدمــج الصــم وضعــاف الســمع فــي املدرســة العاديــة، وأهميــة توافــر اختصاصيــن مؤهلــن 

ــر  ــي حــد تعبي ــذ واملمارســة عل ــز التنفي ــى حي ــر إل ــن إطــار التنظي ــل فلســفة الدمــج م لنق

ــية تشــجع  ــب إدارة مدرس ــج الشــامل تتطل ــة الدم ــث إن جنــاح عملي منصــور)2005(؛ حي

الشــراكة بــن معلمــي التربيــة اخلاصــة ومعلمــي التعليــم العــام؛ لذلــك أكــدت شــقير)2004( 

ــي أن الدمــج عمليــة ديناميكيــة ومســتمرة تتطلــب مشــاركة املعلومــات بــن املعلــم  عل

العــادي ومعلــم التربيــة اخلاصــة، وحتتــاج الدعــم مــن مســئولى خدمــات املســاندة واألســرة. 

ــي  ــاف الســمع والســامعن ف ــات املرتبطــة بالطــالب الصــم وضع ــي حــن جــاءت املتطلب ف

ــر. وهــذا يؤكــد مــدي  ــة والتواف ــر ملتطلبــات الدمــج الشــامل،من حيــث األهمي ــب األخي الترتي

ــى دورات وورش عمــل تدريبيــة للعاملــن فــي املــدارس التــى تطبــق فلســفة الدمــج  احلاجــة إل

والدمــج الشــامل للتوعيــة بقــدرات الصــم وضعــاف الســمع وإمكاناتهــم وخصائصهــم 

ــي الطــالب الصــم  الشــخصية، و إذا مت توفيــر تلــك الــدورات فإنهــا ســتنعكس باإليجــاب عل

ــج  ــة الدم ــة بأهمي ــة التعليمي ــي العملي ــن عل ــامعن وإدراك القائم ــمع والس ــاف الس وضع

ــود لنجاحــه.  ــر اجله الشــامل وتضاف

ــي املــدارس  ــر متطلبــات الدمــج الشــامل للطــالب الصــم وضعــاف الســمع أهميــة ف إن أكث  .4

ــي  ــي املتطلبــات مدرســية /إداريــة، واملتطلبــات املرتبطــة بالعاملــن ف العاديــة، قــد تركــزت ف

مجــال تربيــة وتعليــم الطــالب الصم وضعاف الســمع والســامعن، وتشــير هــذه النتائج إلى 

حقيقــة مهمــة، وهــي إدراك معلمــي كل مــن الطــالب الصــم وضعاف الســمع والســامعن أن 
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املتطلبــات املدرســية - ومــا تتضمنــه مــن فهــم اإلدارة املدرســية الحتياجــات الصــم وضعاف 

ــي املدرســة لتلبيــة احتياجــات  الســمع، ووجــود عــدد كاٍف مــن االختصاصيــن/ املهنيــن ف

ــة لضمــان جنــاح الدمــج  ــر أهمي ــي األكث ــة - ه ــة فردي الطــالب مــن برامــج / خطــط تربوي

ــره صــادق والشــخص )2005(  ــا ذك ــع م ــق م ــذا يتواف ــة، وه ــي املدرســة العادي الشــامل ف

مــن أن الهــدف األساســي للدمــج الشــامل لــذوي اإلعاقــة فــي املــدارس العاديــة يتمثــل فــي 

ــى جانــب أقرانهــم  ــي متابعــة الدراســة فــي أقــرب مدرســة محليــة إل التأكــد مــن قدراتهــم عل

ــد مــن اإلجــراءات أهمهــا: التــزام الســلطات  ــب حتقيــق هــذا الهــدف العدي العاديــن، ويتطل

ــاً،  ــن. أيض ــة للمعلم ــاعدات الالزم ــر املس ــا وتوفي ــج وتعزيزه ــة الدم ــم عملي ــية بدع املدرس

ــي أهميــة املتطلبــات املرتبطــة بالعاملــن مــع الطــالب الصــم  تؤكــد نتائــج هــذا التســاؤل عل

وضعــاف الســمع والســامعن، ومــا تتضمنــه مــن وعــي املعلمــن بخصائــص  واحتياجــات 

ــا  ــة وغيره ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــات احلديث ــتخدام التقني ــي اس ــم عل ــم، وقدراته طالبه

ــد  ــد العدي ــس املتنوعــة حســب قــدرات الصــم وضعــاف الســمع؛ حيــث أكَّ مــن طــرق التدري

ــذه  ــن ه ــة، ولك ــات متنوع ــي حتدي ــوي عل ــامل تنط ــج الش ــة الدم ــات أن عملي ــن الدراس م

التحديــات ميكــن التغلــب عليهــا إذا توافــرت للمعلمــن كفايــات تدريســية تتــالءم مــع 

ــو  ــة نح ــات اإليجابي ــى االجتاه ــة إل ــاف الســمع، باإلضاف احتياجــات الطــالب الصــم وضع

ــم العــام.. ــي التعلي الدمــج، والعالقــات التشــاركية مــع معلم

5.  إن أقــل متطلبــات الدمــج الشــامل أهميــة يتمركــز فــي املتطلبــات املرتبطــة بأســرة الطــالب 

الصــم وضعــاف الســمع والســامعن، واملتطلبــات مرتبطــة بالطــالب الصــم وضعــاف 

ــي الصــم وضعــاف الســمع والســامعن  ــى إدراك معلم الســمع والســامعن.وهذا يشــير إل

ــية أو  ــات املدرس ــة باملتطلب ــة باملقارن ــل أهمي ــالب أق ــرة والط ــة باألس ــات املرتبط أن املتطلب

ــي املقــام  ــي املدرســة العاديــة؛ حيــث إن جنــاح عمليــة الدمــج الشــامل ترتبــط ف العاملــن ف

ــي  ــام املدرس ــاه النظ ــا؛ فاجت ــة وتعزيزه ــك العملي ــل تل ــية لتقب ــة املدرس ــة البيئ األول بتهيئ

نحــو عمليــة الدمــج الشــامل ينتقــل للمعلمــن الذيــن يلعبــون دورًا مهّمــًا فــي جنــاح عمليــة 

ــى أن الدمــج  الدمــج؛ حيــث يؤكــد فرجيســون ورابــي Ferguson & Ralph,1996 عل

ــى  ــي حاجــة إل ــدأ مــن حيــث تقبــل املعلمــن فكــرة أن الصــم وضعــاف الســمع ليســا ف يب

مــدارس خاصــة، وأن الدمــج طريقــة مالئمــة حلاجاتهــا وقدراتهــا، واللذْيــن بدورهمــا ســوف 
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ــى أســرهم، أيضــًا ميكــن القــول إن املتطلبــات املرتبطــة  ُيكســيبانهما لطالبهــم ومــن ثــم إل

بأســر الطــالب الصــم وضعــاف الســمع والســامعن لــن تنــال األهميــة الكبــرى وقــد يرجــع 

ــا  ــي برنامــج طفله ــدة عــن املشــاركة ف ــت األســرة بعي ــا زال ــه م ــى إدراك املعلمــن أن ــك إل ذل

ــه.   بالرغــم مــن أهميت

ــي املدرســة  ــرًا ف ــر متطلبــات الدمــج الشــامل للطــالب الصــم وضعــاف الســمع تواف إن أكث  .6

العاديــة، قــد متركــزت فــي متطلبــات مدرســية /إداريــة واملتطلبــات املرتبطــة بالعاملــن فــي 

مجــال تربيــة وتعليــم الصــم وضعــاف الســمع والســامعن. وهــذا يؤكــد أهميــة املتطلبــات 

املدرســية )اإلداريــة(، واملتطلبــات املرتبطــة بالعاملــن فــي مجــال تربيــة وتعليــم الصــم 

ــية  ــة املدرس ــة البيئ ــد أهمي ــات تؤك ــك املتطلب ــث إن تل ــامعن؛ حي ــمع والس ــاف الس وضع

ــي املدرســة واجتاهاتهــم نحــو الدمــج الشــامل للطــالب الصــم  والثقافــة العامــة للعاملــن ف

 (Most,2004; ــة ــج دراس ــع نتائ ــق م ــذا يتف ــة، وه ــة العادي ــي املدرس ــمع ف ــاف الس وضع

ــج  ــل جنــاح الدم ــم عوام ــي أن أه ــدت عل ــي أك (Punch & Hyde, 2005; Sari,2007 الت

ــدارس  ــي امل ــم ف ــمع ودمجه ــاف الس ــم وضع ــو الص ــن نح ــات املعلم ــو اجتاه ــامل ه الش

ــي اجتاهاتهــم نحــو دمــج الصــم  العاديــة؛ لذلــك يجــب أن تركــز برامــج إعــداد املعلمــن عل

ــد صــادق  ــذا أك ــية؛ ل ــم التدريس ــم ومهارته ــادة معلوماته ــالل زي ــن خ ــمع م ــاف الس وضع

ــى أنــه لضمــان جنــاح مشــروع حركــة الدمــج الشــامل للتربيــة  والشــخص)2005( عل

اخلاصــة فــي مصــر مت وضــع تصــور خلطــة العمــل املســتقبلية، تتضمــن اتخــاذ اإلجــراءات 

ــي:  ــا يل ــن خــالل م ــك م ــة وذل ــذوي اإلعاق ــة ل ــات التربوي ــدمي اخلدم ــة لتق الالزم

أ-   تهيئــة البيئــة املدرســية لتنفيــذ الدمــج )غــرف الدراســة- غرفــة املصــادر- قائمــة األنشــطة 

وغيرها(. 

ــري  ــة- مدي ــة خاص ــي تربي ــن- معلم ــن عادي ــة )معلم ــرية الالزم ــوادر البش ــب الك ب- تدري

املــدارس- اإلخصائيــن- أوليــاء األمــور- التالميــذ العاديــن(. 

ــراءات  ــة اإلج ــدي فاعلي ــذ- م ــو التالمي ــي من ــوف عل ــدف )الوق ــم به ــام للتقيي ــع نظ ج-  وض

ــى  األول املرحلــة  أن   )2005( والشــخص  صــادق  أضــاف  وقــد  املســتخدمة....إلخ(، 

ــف املجتمــع املدرســي خاصــة  ــي تشــمل تعري ــة الت ــة التهيئ ــي مرحل ــذ املشــروع ه لتنفي

املعلمــن واإلخصائيــن بــذوي اإلعاقــة واحتياجاتهــم التربويــة، واخلدمــات الالزمــة ملواجهــة 
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ــى حتديــد  ــي تغيــر اجتاهــات العاملــن فــي املدرســة، باإلضافــة إل مشــكالتهم، والعمــل عل

ــروع.  ــق املش ــاندة ومنس ــق املس ــي وفري ــراف الفن ــة اإلش ــئوليات هيئ أدوار ومس

ــي املدرســة  ــرًا ف ــات الدمــج الشــامل للطــالب الصــم وضعــاف الســمع تواف ــل متطلب إن أق  .7

العاديــة قــد متركــزت بدرجــة كبيــرة فــي املتطلبــات املرتبطــة بأســرة الطــالب الصــم 

وضعــاف الســمع والســامعن، واملتطلبــات املجتمعيــة . وتؤكــد هــذه النتائــج أن أســرة 

ــى التوعيــة بقضيــة الدمــج  ــي فــي حاجــة إل الطــالب الصــم وضعــاف الســمع واملجتمــع احملل

ــي  ــوة ف ــاك فج ــة، وأن هن ــة العادي ــي املدرس ــمع ف ــاف الس ــم وضع ــالب الص ــامل للط الش

الشــراكة بــن أســرة الطــالب ذوي اإلعاقــة ومؤسســات التربيــة اخلاصــة/ احلكوميــة بالرغــم 

ــي  ــة حنف ــج دراس ــت نتائ ــد انته ــاندة، فق ــة ومس ــات تربوي ــن خدم ــم م ــدم أطفاله ــا يق مم

ــى أن الشــراكة بــن األســر واالختصاصيــن فــي املراكــز اخلاصــة  وقراقيــش)2009( إل

ــي حاجــة  ــة ف ــة؛ ممــا يؤكــد أن املــدارس احلكومي ــات احلكومي ــة بالبيئ ــة باملقارن ــر فعالي أكث

ــى إعــادة نظــر لتفعيــل دور الشــراكة وضوابــط جناحهــا، واقتصــار التواصــل بــن األســر  إل

ــادل اآلراء  ــة دون تب ــات الهاتفي ــر واملكامل ــة والتقاري ــجالت املتابع ــي س ــن عل واالختصاصي

ــه.  ــًا لوج ــات وجه واملعلوم

إن معلمــي الطــالب الصــم وضعــاف الســمع أكثــر إدراكًا لالحتياجــات املكانيــة والتجهيزيــة   .8

وضعــاف  الصــم  للطــالب  الشــامل  للدمــج  واملالئمــة  العاديــة  املدرســة  فــي  املتوافــرة 

ــة  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه ــامعن، وتتف ــالب الس ــى الط ــة مبعلم ــمع باملقارن الس

ــى أن غالبيــة العاملــن  املوسي،والســرطاوي، وعبــد اجلبــار وآخريــن )2008( والتــي توصلــت إل

ببرامــج الدمــج فــي مــدارس التعليــم العــام يــرون أن املســتلزمات املكانيــة والتجهيزية مناســبة 

ــي  ــى أن متوســط درجــات املعلمــن ف ــر، وقــد أكــدت الدراســة عل ويســتفاد منهــا بشــكل كبي

ــي بداللــة إحصائيــة مــن أقرانهــم املديريــن،  تقييــم املســتلزمات التجهيزيــة ببرامــج الدمــج أعل

ــج  ــع الطــالب ببرام ــن م ــن)2008( أن العامل ــج دراســة املوســي وآخري ــدت نتائ ــي حــن أك ف

ــتلزمات  ــا املس ــر فيه ــا ال تتواف ــى أنه ــة عل ــدارس العادي ــى امل ــرون إل ــمع ينظ ــاف الس ضع

املكانيــة مــن حيــث التعديــالت، واألجهــزة، واألدوات اخلاصــة بضعاف الســمع؛ إذ تفتقر بعض 

ــى الكثيــر مــن املســتلزمات  الفصــول اخلاصــة بضعــاف الســمع امللحقــة باملــدارس العاديــة إل

املكانيــة والتجهيزيــة مثــل: عــوازل الصــوت، واألرضيــات املناســبة، ومالءمــة التكيــف، والتهوية، 
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ــة  ــد التنظيمي ــن القواع ــام 1424 م ــادة )4(  لع ــا امل ــي توفيره ــت عل ــي نص ــاءة، والت واإلض

ــة الســعودية.  ــم باململكــة العربي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة اخلاصــة ب ملعاهــد وبرامــج التربي

ــة  ــة والتجهيزي ــات املكاني ــة وإدراكًا لالحتياج ــر رؤي ــم أكث ــي الص ــث أن معلم ــرى الباح وي

ــخ.  ــة املصادر.....إل ــي، غرف ــرس الضوئ ــة، اجل ــى املدرس ــبة إل ــل بالنس ــع الفص ــل: موق مث

والتــي يدركــون أهميتهــا لبيئــة الدمــج الشــامل، وتســهيل تفاعــل الصــم وضعــاف الســمع 

ــة. ــي املدرســة العادي ــم ف ــع أقرانه م

إن موقــع الفصــول التــي يلتحــق بهــا الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع فــي املدرســة العاديــة   .9

ومــا يتوفــر بهــا مــن تهويــة وترتيبــات داخليــة مــن حيــث توزيــع املقاعــد واألرضيــة مــن أكثــر 

االحتياجــات املكانيــة والتجهيزيــة توافــرًا فــي املدرســة العاديــة. ويــري الباحــث أن توافــر تلــك 

ــى حــد كبيــر فــي جنــاح عمليــة الدمــج، وهــذا مــا  االحتياجــات مــن العوامــل التــي تســهم إل

أكدتــه دراســة املوســي وآخريــن )2008( مــن أن غالبيــة العاملــن ببرامــج الدمــج قــد أظهروا 

درجــة عاليــة مــن الرضــا إزاء واقــع املســتلزمات  املكانيــة والتجهيزيــة والبشــرية. 

إن اخليــار التربــوي األكثــر مالءمــة للطــالب ضعــاف الســمع هــو الصــف العــادي مــع توفيــر   .10

ــخ ،  ــج دمج(.......إل ــة )برنام ــم فصــل ملحــق باملدرســة العادي ــة اخلاصــة، ث ــات التربي خدم

وأخيــرًا معهــد تربيــة خاصــة. 

ــم  حســب  ــن ســمعي مالئ ــم مع ــر له ــاف الســمع إذا تواف ــث أن الطــالب ضع ــري الباح ي

ــات  ــن التقني ــتخدام املعلم ــي، واس ــوف األول ــي الصف ــد ف ــمعي، ومقاع ــد الس ــة الفق درج

ــي الصــف  ــي عمليــة التدريــس فســوف يتلقــون العمليــة التعليميــة ف التعليميــة احلديثــة ف

ــم يتوقــف جنــاح الدمــج الشــامل للطــالب  العــادي مــع أقرانهــم الســامعن بنجــاح. ومــن ث

ــه  ــا يقدم ــام، وم ــم الع ــي التعلي ــل معلم ــى تأهي ــة عل ــي املدرســة العادي ــاف الســمع ف ضع

ــاف  ــاندة لضع ــات مس ــر خدم ــع توفي ــم م ــم له ــن دع ــمع م ــاف الس ــم وضع ــو الص معلم

ــم. ــب احتياجاته ــمع حس الس

إن اخليــار التربــوي األكثــر مالءمــة للطــالب الصــم مــن وجهــة نظــر معلمــي كل مــن الطــالب   .11

الصــم وضعــاف الســمع والســامعن هــو الفصــل امللحــق باملدرســة العاديــة) برنامــج دمج(، 

ــة  ــات التربي ــر خدم ــع توفي ــادي م ــف ع ــم ص ــل(، ث ــد األم ــة )معه ــة خاص ــد تربي ــم معه ث

ــرًا صــف عــادي.   اخلاصــة، ثــم غرفــة املصــادر، وأخي
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ويــري الباحــث أن هــذه النتيجــة ال تقلــل مــن دور معاهــد األمــل للصــم والتــي يلتحــق بهــا 

كثيــر مــن الصــم فــى الــدول العربيــة بالرغــم مــن أن لهــذه املعاهــد إيجابياتهــا وســلبياتها 

  Hyde & Powerولهــا دور فعــال فــي تنميــة ثقافــة الصــم؛ حيــث تؤكــد دراســة هيــد وبــاور

ــؤدي بهــؤالء  ــي ممارســات الفصــل أو العــزل ألنهــا رمبــا ت ــى ضــرورة عــدم تبن (2004) عل

ــى أن يكونــوا أقــل ثقــة فــي هويتهــم وكفاءتهــم وأكثــر عزلــة ونبــذًا اجتماعّيــًا فــي  الطــالب إل

البرامــج العامــة وأقــل جناحــًا فــي الناحيــة األكادمييــة.

ــار أو الوضــع  ــي اخلي ــة ه ــة باملدرســة العادي ــم تؤكــد هــذه النتيجــة أن  الفصــول امللحق ومــن ث

ــى أن عمليــة دمــج الطــالب الصــم مازالــت في  التربــوي املالئــم للطــالب الصــم، وقــد يرجــع ذلــك إل

ــى العديــد مــن املقومــات وإعــادة تقييــم العمليــة لنقلهــا مــن مجــرد دمــج الطــالب الصــم  حاجــة إل

ــى دمجهــم فــي الفصــل العــادي  فــي فصــول خاصــة ملحقــة باملدرســة العاديــة )دمــج مكانــي(، إل

ــتلزمات  ــية مبس ــول الدراس ــز الفص ــد جتهي ــة بع ــة العادي ــي املدرس ــامعن ف ــم الس ــع أقرانه م

الدمــج وتوفيــر اخلدمــات املســاندة فــي املدرســة. 

ــدز  ــي اقترحهــا رينول إن الفصــول امللحقــة باملدرســة العاديــة تعــد إحــدى اخلدمــات التربويــة الت

ــي النمــوذج الهرمــي للخدمــات التربويــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة  Rensolnolds  (1976) ف

 Residential )ــة ــدارس الداخلي ــة )امل ــا مؤسســات اإلقام ــدة مســتويات منه ــن ع ــذي يتضم ،وال

ــة اخلاصــة  ــداً، واملــدارس النهاري ــة تقيي ــات التربوي ــر البيئ ــك املؤسســات أكث Schools، وتعــد تل

ــة اخلاصــة  ــل(، وفصــول التربي ــد األم ــا معاه ــق عليه ــا يطل ــي م Special Day Schools )وه

امللحقــة باملــدارس العاديــة Special Classes )وهــي مــا يطلــق عليهــا برامــج الدمــج(، والفصــل 

ــع  ــادي م ــي الع ــل الدراس ــادر Resource Room، والفص ــة املص ــع غرف ــادي م ــي الع الدراس

معلــم متجــول Itinerant Teacher )البرامــج املتنقلــة(، وهــو خيــار يحضــر فيــه الطــالب الصــم 

ــن  ــم م ــات الدع ــه خدم ــون في ــة، ويتلق ــة دوري ــادي بصف ــي الع ــي الصــف الدراس ــاًل ف ــًا كام يوم

ــف  ــد تختل ــالب ق ــات للط ــدمي خدم ــري لتق ــى أخ ــة إل ــن مدرس ــل م ــذي ينتق ــل، وال ــم متنق معل

ــع  ــادي م ــي الع ــرًا الفصــل الدراس ــب، وأخي ــًا للحصــة وحاجــات الطال ــًا أو أســبوعّيًا طبق يومّي

معلــم مستشــار Consulting Teacher، )الشــخص، 2004( )القواعــد التنظيميــة،1424 هـــ( 

)Moores,1996( )سيســالم، 2006(. 

ــي ضــوء اخليــارات أو البدائــل التربويــة الســابقة للطــالب الصــم،  ومــن ثــم، يتســاءل الباحــث ف
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ــات  ــر اخلدم ــع توفي ــادي م ــي الع ــل الدراس ــل الفص ــم داخ ــالب الص ــري الط ــى ن ــاءل: مت يتس

ــي  ــي غرفــة املصــادر؟ ولك ــب ســواء داخــل غرفــة الصــف العــادي، أم ف الداعمــة واملســاندة للطال

ــدًءا باألســرة  ــب األصــم ب ــة بالطال ــن ذوي العالق ــاء للشــراكة ب ــد مــن إعــادة بن ــك الب ــق ذل يتحق

ــا. ــة ودمجه ــك الفئ ــو تل ــه نح ــع واجتاهات ــرًا بفلســفة املجتم ــة، وأخي واملدرســة واإلدارة التعليمي

توصيات تربوية: 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج، يوصي الباحث مبا يلي:

ــي دمــج الطــالب الصــم فــي فصــول ملحقــة باملدرســة العاديــة بوصفهــا مرحلــة  التركيــز عل  .1

ــى تطويرهــا لتطبيــق فلســفة الدمــج الشــامل.  ــة والعمــل عل ــك التجرب ــى، ثــم تقييــم تل أول

تفعيل دور الشراكة بن العاملن في مجال تعليم الصم والتعليم العام.   .2

ــي توفيــر  إعــادة النظــر فــي املــدارس العاديــة امللحقــة بهــا برامــج دمــج، والعمــل عل  .3

املــدارس.  تلــك  فــي  كافــة  والتجهيزيــة  املكانيــة  االحتياجــات 

تفعيل استخدام التقنيات املساندة في تعليم الصم وتدريب املعلمن عليها.  .4

ــج  ــج والدم ــة الدم ــة بعملي ــامعن للتوعي ــم والس ــالب الص ــر الط ــة ألس ــد دورات تدريبي عق  .5

الشــامل، وأهــم مقومــات جناحــه.
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ــة. ــر العربي ــة مص ــرة: جمهوري ــاد القاه ــابع لالحت ــي الس العرب

سيســالم، كمــال )2006(؛ الدمــج فــي مــدارس التعليــم العــام وفصولــه، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: دار   .13
ــي.  ــاب اجلامع الكت

ــن فــي التعليــم واملجتمــع العربــي،  ــز )1987(: دراســة ملتطلبــات إدمــاج املعوق الشــخص ،عبدالعزي  .14
العــدد 12، ص ص 189-220. رســالة اخلليــج العربــي، 

ــي،  ــع العرب ــم واملجتم ــي التعلي ــن ف ــاج املعوق ــات إدم ــة ملتطلب ــز )1987(. دراس ــد العزي الشــخص، عب  .15
رســالة اخلليــج العربــي، العــدد 12، ص ص 189-220.

ــاليب  ــة وأس ــات اخلاص ــال ذوي االحتياج ــى األطف ــرة إل ــور النظ ــز )2004(. تط ــد العزي ــخص، عب الش  .16
رعايتهــم، مجلــة اإلرشــاد النفســي، جامعــة عــن شــمس، العــدد 018(،ص ص 175-199.

شقير، زينب )2003( الدمج الشامل بن الفلسفة و الواقع.  .17
ــى املؤمتــر  شــقير، زينــب )2004(. أهــم خدمــات الدمــج لــذوي االحتياجــات اخلاصــة، ورقــة عمــل قدمــت إل  .18

ـــ 25 مــارس، جامعــة املنصــورة. العلمــي الثانــي ملركــز رعايــة وتنميــة الطفولــة خــالل الفتــرة مــن 24 ـ

ــى التآلــف واالســتيعاب الكامــل، نــدوة جتــارب دمــج األشــخاص  صــادق، فــاروق )1998(: مــن الدمــج إل  .19
ذوي االحتياجــات اخلاصــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، جامعــة اخلليــج العربــي، البحريــن، خــالل 

ــرة مــن 4-2 مــارس، ص ص 17-52. الفت

صــادق، فــاروق محمــد، والشــخص ،عبدالعزيــز )2005(. مشــروع حركــة الدمــج الشــامل للتربية اخلاصة   .20
ــة  ــة"، اللجن ــي املدرســة العادي ــذ ذوي االحتياجــات اخلاصــة ف ــج التالمي ــل إرشــادي لدم ــي مصــر " دلي ف

ــة الفئــات اخلاصــة واملعوقــن. ــة لرعاي ــة املصري ــة لليونســكو واجلمعي ــة العربي الوطني

العمــري، غيثــان )2009(. مشــكالت تطبيــق مناهــج التعليــم العــام فــي معاهــد وبرامــج األمــل االبتدائيــة   .21
للصــم مبدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واإلداريــن، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة امللــك 

ســعود.

ــرة: دار  ــم، ط4، القاه ــب )2005( .ســيكولوجية ذوي االحتياجــات اخلاصــة وتربيته ــي، عبداملطل القريط  .22
ــى. ــر العرب الفك

القواعــد التنظيميــة ملعاهــد وبرامــج التربيــة اخلاصــة بــوزارة التربيــة والتعليــم،)1424(. األمانــة العامــة   .23
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة اخلاصــة، اململك للتربي
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ــًا  ــن )عقلّي ــال املعاق ــج األطف ــي دم ــية ف ــج لألنشــطة املدرس ــة برنام الكاشــف، إميــان )1998( ." فعالي  .24
ــي الســادس، مركــز اإلرشــاد النفســي، كليــة التربيــة،  ـــ ســمعّيًا ( مــع األطفــال العاديــن"، املؤمتــر الدول ـ ـ

ــمس، ص ص 821-881. ــن ش ــة ع جامع

ــى لشــئون األســرة )2008(. دمــج ذوي اإلعاقــة فــي املــدارس الدليــل )9(، سلســلة التوعيــة  املجلــس األعل  .25
ــل ووزارة الشــئون  ــس وزراء العم ــذي ملجل ــب التنفي ــر: إصــدار املكت ــة، قط ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق بحق

ــة. ــج العربي ــدول اخللي ــس التعــاون ل ــدول مجل ــة ب االجتماعي

ــة اخلاصــة،  ــم التربي ــاءات الالزمــة ملعل ــة اخلاصــة والكف منصــور، طلعــت )1994(. إســتراتيجيات التربي  .26
ـــ 99. ــن شــمس، ص ص 59 ـ ــة ع ــي، جامع ــدد الثان ــي، الع ــة اإلرشــاد النفس مجل

منصــور، طلعــت )2005(. اإلرشــاد النفســي مــن أجــل تربيــة دامجــة، نــدوة دور اخلدمــات املســاندة فــي   .27
ــن، ص ص 43-85. ــي، البحري ــج العرب ــة اخللي ــذوي احلاجــات اخلاصــة، جامع ــل الشــامل ل التأهي

ــى  ــزل إل ــن الع ــعودية م ــة الس ــة العربي ــى اململك ــة اخلاصــة ف ــيرة التربي ــر)2008(. مس ــي ،ناص املوس  .28
الدمــج، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: دار القلــم.

ــة،  ــة تربوي ــم العــام، رؤي ــي التعلي ــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة ف املوســى، ناصــر )2004(. دمــج األطف  .29
ــاض. ــج، الري ــدول اخللي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــج، مكت ــدول اخللي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــي ملكت ــم الثقاف املوس

املوســي،ناصر والســرطاوي، زيــدان وعبــد اجلبــار، عبــد العزيــز وآخرون)2008(.الدراســة الوطنيــة لتقييــم   .30
ــي  ــة اخلاصــة ف ــذ ذوي االحتياجــات التربوي ــج التالمي ــي مجــال دم ــة الســعودية ف ــة العربي ــة اململك جترب

ــة الســعودية.  ــة العربي ــة للبحــوث، اململك ــم،اإلدارة العام ــة والتعلي ــام، ط1، وزارة التربي ــم الع ــدارس التعلي م

هــاالن، دانيــال كوفمــان، جيمــس )2008(. ســيكولوجية األطفــال غيــر العاديــن وتعليمهــم، ترجمــة عــادل   .31
عبداللــه، ط1، األردن: دار الفكــر.

وزارة التربيــة والتعليــم )2002(. القواعــد التنظيميــة ملعاهــد وبرامــج التربيــة اخلاصــة - الريــاض: اإلدارة   

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة ، اململك ــة اخلاص ــة للتربي العام
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القيم التي يعكسها املضمون األجنبي في برامج األطفال
"أفالم الكارتون" وأثرها على البناء املعرفي الثقافي للطفل

دراسة ميدانية عبر واليات القطر اجلزائري : وهران، مدية، البليدة ، تيبازة

د/ أسمهان بوشيخاوي*
أ/ محمــــودي رقـيـــة **

مقدمة 
ــى الطفــل عــن طريــق      تقــوم األســرة واملدرســة بنقــل املعــارف واملهــارات واالجتاهــات والقيــم إل

ــال  ــن خ ــرة م ــدور األس ــدادًا ل ــال امت ــام واالتص ــائل اإلع ــر وس ــة ، وتعتب ــئة االجتماعي التنش

ــن  ــه م ــا تقدم ــة، ومل ــة وجذاب ــرات متنوع ــج وفق ــن برام ــه م ــا تبث ــل؛ مل ــر والتفاع االتصــال املباش

ــت  ــد واي ــل. ويؤك ــي للطف ــب املعرف ــى اجلان ــوي عل ــر ق ــار وتأثي ــن إبه ــه م ــا حتمل ــات وم معلوم

ــى أمــره أجهــزة االتصــال؛ فهــي  ــرًا مــن عمليــة التنشــئة االجتماعيــة تتول whiht أن جانبــًا كبي

ــي يتشــرب منهــا الطفــل والراشــد أمناطــه االجتماعيــة". ومــن أقــوى  أحــد املصــادر العديــدة الت

ــذي  ــون ال ــق التلفزي ــن طري ــة ع ــة املقدم ــام الكارتوني ــئة، األف ــع والتنش أدوات االتصــال والتطبي

ــذي يعيشــه  ــع ال ــن الواق ــًا م ــح جــزءًا حيوّي ــث أصب ــا بحي ــاة أطفالن ــي حي ــًا ف ــل دورًا مهًم يحت

ــن  ــن الباحث ــغل ذه ــد ش ــوص. وق ــى اخلص ــر عل ــال اجلزائ ــوم وأطف ــى العم ــم عل ــال العال أطف

ــن أن  ــذى ميك ــر ال ــة التأثي ــي طبيع ــث ف ــددة ، البح ــنوات متع ــدى س ــى م ــن عل واملتخصص

حتدثــه األفــام فــى األطفــال. وتضاربــت النظريــات مــا بــن مؤيــد ومعــارض للتأثيــرات الســلبية 

ــال  ــج األطف ــن برام ــذاع م ــا ي ــئولية م ــون مس ــل التلفزي ــول حتمي ــدال ح ــأ ج ــة ، فنش واإليجابي

ــى  ــة الســوقية عل ــان اللغ ــال وطغي ــدى األطف ــي ل ــة الســلوك العدوان ــي مضاعف ــي تســببت ف الت

ــى  ــي أدت إل ــة الت ــة والدخيل ــات األجنبي ــق الثقاف ــع عــن طري ــل، والتطبي ــوي للطف ــوس اللغ القام

ــي  ــد كل مــا هــو أجنب ــة وتقلي ــد األصيل ــر للعــادات والتقالي ــي والتنك ــع احملل ــي عــن الطاب التخل

*   جامعة وهران. اجلزائر. 
**  جامعة الدكتور يحيى فارس - مدية.
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ــة العصــر.  ــدم ومواكب ــة التق ــتورد بحج ومس

ــرًا  ــون مــن أهــم وســائل اإلعــام وأخطرهــا تأثي ــى أن التلفزي ــة واإلعــام إل ــو التربي ويذهــب باحث

ــة رائــدة بــن  ــي يتميــز بهــا، كمــا يتمتــع مبكان ــي قيــم األطفــال ومعلوماتهــم بخصائصــه الت ف

ــى اختــاف أعمارهــم ومســتوياتهم العلميــة  وســائل اإلعــام ألنــه يخاطــب كل فئــات املجتمــع عل

والثقافيــة ومراكزهــم االجتماعيــة ، ويزيــد مــن أهميــة دور التلفزيــون فــي تكويــن القيــم، اعتمــاده 

ــي البــاد العربيــة، يشــير  ــى اجلانــب الدرامــي كاملسلســات واألفــام الكارتونيــة وغيرهــا. فف عل

ــى ســت عشــرة ســنة يقضــون  ــى أن األطفــال مــا بــن ســن ســت ســنوات إل تقرير)اليونســكو( إل

ــى أربــع عشــرة ســاعة أســبوعّيًا أمــام الشاشــة. ولتوطيــد العاقــة بــن  مــا بــن اثنتــى عشــرة إل

ــي العالــم برامــج خاصــة  الطفــل والتلفزيــون، تخصــص معظــم القنــوات إن لــم نقــل جميعهــا ف

ــى الرســوم املتحركــة وأفــام التســلية وأفــام اخليــال. تعــرف بحصــص األطفــال، ترتكــز عــادة عل

ــد  ــة، تزوي ــة خاص ــال بصف ــج األطف ــة وبرام ــون عام ــج التلفزي ــداف برام ــن أه ــن ب ــا كان م ومل

األطفــال باملعلومــات وغــرس القيــم االجتماعيــة واألخاقيــة فــي وجدانهــم ودعــم االجتاهــات 

ــد  ــل والنق ــة والتحلي ــج للدراس ــذه البرام ــن الضــروري أن تخضــع ه ــإن م ــم... ف ــة لديه اإليجابي

ــع حصــص  ــه م ــتبنى عاقت ــف س ــل وكي ــار الطف ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــتمرار. م ــومي باس والتق

ــراء  ــب إج ــذا يج ــوان... وله ــة، األل ــركات، اللغ ــن الصــورة، احل ــدءًا م ــه ب ــا تقدم ــر م ــال عب األطف

دراســة نقديــة حتــاول الكشــف عــن القيــم واملفاهيــم املتســربة عبــر برامــج األطفــال، واكتشــاف 

هــذه املفاهيــم بقصــد معرفــة مــدى ارتباطهــا باخلصوصيــة الثقافيــة والواقعيــة مبجتمــع معــن.

ــى التنشــئة الثقافيــة واالجتماعيــة النفســية والوطنيــة للطفــل اجلزائري.وعليــه  ومــدى تأثيرهــا عل

ــى: ــى النحــو التال ــاول مشــكلة الدراســة عل ــن تن ميك

مشكلة الدراسة
ميثــل األطفــال فــى كل مجتمــع مصــدر طاقاتــه البشــرية فــى املســتقبل ؛ إذ إن االســتثمار فــى 

ــى  تربيــة األطفــال وتنشــئتهم هــو أفضــل أنــواع االســتثمار ، ومــع زيــادة ضغوطــات احليــاة عل

األســرة ، وانشــغال اآلبــاء واألمهــات عــن أطفالهــم، زادت مســاحة تعــرض األطفــال ومشــاهدتهم 

ــح  ــا، وأصب ــون وغيره ــام الكارت ــن أف ــال م ــج األطف ــة وخاصــة برام ــة املختلف ــج التلفزيوني للبرام

األطفــال يقضــون ســاعات طويلــة أمــام التلفــاز ملشــاهدة أفــام الكارتــون ومتابعتهــا؛ مبــا حتملــه 
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مــن معــارف وأفــكار غــزت عقــول األطفــال، وأصبــح ســلوكهم انعكاســًا ملــا يشــاهدونه ويتعلمونــه 

ــم  ــري وتربيتــه وتدعي ــدة وصاحلــة لتشــكيل الطفــل اجلزائ منهــا ، فهــل كل برامــج األطفــال مفي

القيــم اإليجابيــة والفضائــل احلســنة، أم أنهــا حتمــل بــن طياتهــا ســمومًا لتخريــب هويــة الطفل 

اجلزائــرى وتنميــة الســلوك العدوانــى والقيــم الســلبية ؟ هــذا مــا ســوف حتــاول الدراســة اإلجابــة 

عنــه مــن خــال التســاؤالت التاليــة :

ما عادات مشاهدة األطفال فى عينة الدراسة ألفام الكارتون ؟ .1

ما درجة تأثير مشاهدة أفام الكارتون على القيم املعرفية للطفل اجلزائرى ؟ .2

ما درجة تأثير مشاهدة أفام الكارتون على القيم االجتماعية للطفل اجلزائرى ؟ .3

ما درجة تأثير مشاهدة أفام الكارتون على العنف لدى الطفل اجلزائرى ؟ .4

هل توجد فروق بن األطفال فى درجة اكتسابهم القيم املدروسة باختاف خصائصهم؟ .5

أهداف الدراسة
فى ضوء مشكلة الدراسة السابق عرضها؛ حتددت أهدافها فيما يلى : 

التعرف على عادات مشاهدة الطفل اجلزائرى أفام الكارتون.  .1

حتديد درجة اكتساب األطفال القيم االجتماعية من خال مشاهدتهم أفام الكارتون . .2

حتديد درجة اكتساب األطفال القيم املعرفية من خال مشاهدتهم أفام الكارتون . .3

حتديد درجة اكتساب األطفال قيم العنف من خال مشاهدتهم أفام الكارتون . .4

حتديــد معنويــة الفــروق بــن األطفــال فــى درجــة اكتســابهم القيــم املدروســة حســب  .5

اجلنــس.  متغيــرات 

التحصيل الدراسى- معدل المشاهدة - اإلقامة
فروض الدراسة 

اختبار الهدف الرابع، تمت صياغة الفروض التالية :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــى درجــة اكتســاب األطفــال القيــم املعرفيــة ملشــاهدتهم  .1

أفــام الكارتــون باختــاف اجلنــس - التحصيــل الدراســى - معــدل املشــاهدة - اإلقامــة. 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــى درجة اكتســاب األطفــال القيم االجتماعية ملشــاهدتهم  .2

أفــام الكارتــون باختــاف اجلنــس - التحصيل الدراســى- معدل املشــاهدة - اإلقامة. 
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ــف ملشــاهدتهم  .3 ــم العن ــال قي ــة اكتســاب األطف ــى درج ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج

ــة.  ــدل املشــاهدة - اإلقام ــى - مع ــل الدراس ــس - التحصي ــاف اجلن ــون باخت ــام الكارت أف

أهمية الدراسة 
ــراء الدراســات  ــن خــال إث ــك م ــب النظــرى، وذل ــا: اجلان ــن هم ــى جانب ــة الدراســة ف ــل أهمي تتمث

ــى املزيــد من الدراســات؛ حتــى يتأصل  اخلاصــة مبوضــوع اإلعــام والطفولــة، وهــو مجــال يحتــاج إل

ــى الواقــع والثقافــة العربيــة املســتمد معظمهــا مــن  لدينــا إعــام عربــى خــاص بالطفولــة، قائــم عل

ــى منــاذج غربيــة مســتوردة ال تتوافــق مــع ثقافتنــا  الديــن اإلســامى الســمح، بــدالً مــن االعتمــاد عل

ــى اكتســاب الثقافــة الغربيــة.  وتزعــزع الهويــة العربيــة لــدى الطفــل وتشــجعه عل

ــى اآلثــار اإليجابيــة  واجلانــب اآلخــر هــو األهميــة التطبيقيــة، وذلــك مــن خــال رصــد والتعــرف عل

ــام املســئولن عــن  ــا ميكــن أن يوضــع أم ــون، وهــو م ــام الكارت ــال ألف ــرض األطف والســلبية لتع

ــة واســتمرار  ــى تقوي ــة خاصــة؛ مــن أجــل العمــل عل ــل بصف ــة عامــة وإعــام الطف اإلعــام بصف

اآلثــار اإليجابيــة ودعمهــا، وفــى الوقــت ذاتــه محاولــة تافــى اآلثــار الســلبية ســواء بوقــف إذاعــة 

ــا  ــا مب ــا ومحتواه ــر مادته ــلبية أو تغيي ــار س ــا آث ــج عنه ــى تنت ــون الت ــام الكارت ــال وأف األعم

ــى التوســع فــى إنتــاج أفــام  ــى ضــرورة العمــل عل يدعــم التربيــة الصحيحــة ألطفالنــا، إضافــة إل

كرتــون عربيــة خاصــة باألطفــال العــرب ال تقــل جودتهــا وقيمتهــا عــن األفــام األجنبيــة لتكــون 

ــتى  ــادى واللوجس ــم امل ــر كل الدع ــال توفي ــن خ ــك م ــم ذل ــال، ويت ــًا لألطف ــويقًا وجذب ــر تش أكث

ــى هــذا الشــأن؛ ومــن  ــة ف ــدان العربي ــرات وتكاملهــا بــن البل ــادل اخلب ــة وتب لهــذه األعمــال الفني

ــة  ــم التربي ــى دع ــال ف ــج األطف ــاز وبرام ــن التلف ــى االســتفادة م ــوة وه ــدة املرج ــق الفائ ــمَّ تتحق َث

ــا.  ــال عروبتن الســليمة ألطف

تحديد المفاهيم والقضايا النظرية 
مفهوم الطفل : •

يعــرف الطفــل فــي اللغــة العربيــة بأنــه الصغيــر مــن كل شــيء ، يقــال :هــو يســعى فــي أطفــال 

احلوائــج أي فــي صغارهــا، والطفــل وهــو األصــل للمذكــر وقــد يســتوي فيــه املذكــر واملؤنــث، وقــد 

يكــون الطفــل واحــدًا أو جميعــًا ألنــه اســم جنــس .

ــى الولــد والبنــت حتــى ســن البلــوغ ، وقــد يطلــق الطفــل  أمــا الطفــل فــي التربيــة فإنــه يطلــق عل
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ــي، ومصطلــح الطفولــة فــي التربيــة  ــى شــخص مــادام مســتمرًّا فــي النمــو اجلســمي والعقل عل

ــى الفتــرة التــي يقضيهــا الصغــار مــن أبنــاء البشــر فــي حياتهــم  وعلــم النفــس يطلــق عــادة عل

ــى حالــة النضــج.  ــى أن يكتمــل منوهــم ويصلــوا إل منــذ امليــاد إل

ونقصــد بالطفــل فــي دراســتنا: " االبــن الــذي يعيــش مــع الوالديــن، وامللتحــق باملدرســة بعدمــا 

ــى مؤسســة تربويــة أخــرى )املدرســة(، والــذي تتــراوح ســنه  تعهدتــه األســرة منــذ الــوالدة لينتقــل إل

ــى 12 ســنة، وهــي مرحلــة الطفولــة املتأخــرة، التــي يتســم فيهــا الطفــل ب: مــن 9 ســنوات إل

ــى االبتــكار وظهــور مواهبــه ومحاولــة التجــرد مــن قيــود املنــزل ، وروابــط الطفولــة  • القــدرة عل

واختيــار جــو ثقافــي ضمــن جماعــة رفــاق ممــا يكســبه ثقــة أكبــر فــي نفســه ، فتكــون لديــه 

ــى النفــس واالســتقالية .  مشــاعر اجلماعــة واالعتمــاد عل

إدراك معنى العاقات االجتماعية . •

ــي  • ــاب الت ــى األلع ــه إل ــتد ميل ــق، فيش ــام باحلقائ ــد، واالهتم ــة التجري ــى مرحل ــال إل االنتق

ــه أمنــاط ســلوكية تتضمــن حتــدي األســرة وبعــض  ــر علي ــارة ومنافســة، وتظه ــب مه تتطل

تقاليــد املجتمــع، كمــا تســتهويه قصــص الشــجاعة واملخاطــرة والعنــف، ومتثــل هــذه 

ــي  ــي احمليــط االجتماع ــي الكامــل مقارنــة مــع املراحــل الســابقة ؛ فالطفــل يع ــة الوع املرحل

ــاً. ــر اتزان ــون أكث ــه تك وأفعال

مفهوم القيم االجتماعية : •

تعــرف بأنهــا :"مجموعــة مــن القوانــن ، تنشــأ فــي جماعــة مــا ، وتتخــذ منهــا معاييــر للحكــم 

ــا  ــة، م ــى اجلماع ــر عل ــوة والتأثي ــن الق ــا م ــون له ــة، وتك ــة واملعنوي ــال املادي ــال واألفع ــى األعم عل

ــى اجتاهاتهــا  يجعــل لهــا صفــة اإللــزام والضــرورة والعموميــة، وأي خــروج عليهــا أو انحــراف عل

يصبــح خروجــًا عــن مبــادئ اجلماعــة وأهدافهــا ومثلهــا العليــا . 

التعريــف اإلجرائــي: هــي جملــة مــن التقاليــد واملثــل واألعــراف واملعاييــر واملبــادئ واألســس التــي 

ــي التعامــل مــع بيئتــه، وتتعلــق هــذه القيــم باألحــكام الضمنيــة والصريحــة  ميارســها الطفــل ف

ــاءات  ــال واإلمي ــف واألفع ــض املواق ــال بع ــن خ ــة م ــوم املتحرك ــها الرس ــى تعكس ــادرة الت الص

ــى  ــى تصــدر عــن شــخصيات الرســوم املتحركــة، ويكتســبها الطفــل وتنعكــس ف واإلشــارات الت

ــة . ســلوكياته اليومي
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ــة  ــي تنمي ــر دورًا ف ــذا األخي ــإن له ــة"، ف ــوم املتحرك ــون الرس ــة "مضم ــر الدراس ــا مبتغي وبربطه

ــه، وهــذا وفــق  ــد تنفي ــا، وق ــي واحلضــاري ملجتمعن ــد تتوافــق واإلطــار الثقاف ــة ، ق ــم اجتماعي قي

ــون كل  ــام الكارت ــو أف ــا مصمم ــئ له ــي يهي ــه، والت ــن خال ــة م ــداف املتضمن ــون واأله املضم

ــرات صوتيــة تتوافــق  ــى مثاليــة البطــل ، ومؤث عوامــل اإلثــارة والتشــويق، مــن حبكــة القصــة، إل

واملشــاهد واألحــداث، إال أنــه فــي الغالــب ، وخاصــة مــع بعــض قنــوات األطفــال للبراعــم، واجلزيرة 

ــى تنميــة قيــم إيجابيــة "أخاقّيــًا  أطفــال، فــإن برامجهمــا هادفــة شــكًا ومضمونــاً، وتســعيان إل

ــي شــخصية الطفــل. ــًا وســلوكّيًا ف واجتماعّي

ــة  ــارات العلمي ــم وامله ــن املفاهي ــة م ــار جمل ــي إط ــت ف ــد أدرج ــة فق ــب املعرفي ــن اجلوان ــا ع أم

ــة. ــوم املتحرك ــن الرس ــن مضام ــبة م املكتس

1- الرسوم المتحركة:

 Movig Picture ويقابلهــا فــي اإلجنليزيــة ،Dessin Anime ُتدعــى فــي اللغــة الفرنســية

ــور أو  ــن الص ــة م ــا مجموع ــرف بأنه ــه .وتع ــم علي ــذي تصم ــورق ال ــى ال ــبة إل Cartoon نس

ــا  ــف كّل منه ــل كّل صــورة طــورًا مــن أطــوار احلركــة، تختل ــث متثِّ ــدة مســبقًا بحي الرســوم املع

ــة  ــي الثاني ــورة ف ــدل )24( ص ــا مبع ــم عرضه ــة، ويت ــات طفيف ــابقة اختاف ــورة الس ــن الص ع

ــى  ــى أن تبقــى الصــورة عل الواحــدة بواقــع )1440( صــورة فــي الدقيقــة الواحدة،وهــذا يعمــل عل

ــم  ــتمرة للجس ــة مس ــل حال ــدو الصــور متث ــرض الصــورة الثانية،فتب ــل ع ــاهد قب ــبكية املش ش

ــي الــذي متثلــه الصــورة الثانيــة لــه وهكــذا.  ــى الوضــع الثان وكأنــه يتحــول مــن الوضــع األول إل

 Peter(،ــبكية ــاظ ش ــى احتف ــتند إل ــي تس ــر، وه ــاء أث ــرة بق ــى "ظاه ــة عل ــوم قائم ــذه الرس وه

Mack Roget( الصــورة" التــي تتعــرف عليهــا العــن بتأثيــر الصــورة التــي يكــون عليهــا الزمــن 

ــر . ــز األث ــل أن متي ــة قب ــداره عشــر الثاني ومق

ـــ" أنهــا البرامــج التــي تقــوم علــى حتريــك الرســوم الثابتــة ملخاطبة  وقــد عرفهــا :"محمــد عــوض ب

ــة بالصــور  ــي مشــاهد متكامل ــب؛ لتقــدم ف ــي احملب األطفــال ، ويســتخدم فيهــا األســلوب الدرام

ــي  ــر ف ــق تواصــل ســلس وتأثي ــة لتحقي ــرات الصوتي ــوان واحلــركات واملؤث ــى األل املرســومة بأزه

األطفــال .

موضوعات أفالم الكارتون وأهدافها 

ــيرة  ــن، والس ــة الوالدي ــة كطاع ــص الديني ــا: القص ــة ومنه ــوم املتحرك ــات الرس ــدد موضوع تتع
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ــلم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــل حيات ــب مراح ــا وبحس ــن غيره ــر حضــورًا م ــي أكث ــة وه النبوي

ــب  ــى التبســيط والتهذي ــدف إل ــراث، وته ــة والت ــن الثقاف ــذا القصــص الشــعبية مســتوحاة م وك

والتفصيــح )اللغــة الفصحــى(، وكمــا ال يخفــى فــإن للمضمــون الشــعبي أهميــة تربويــة تهــدف 

ــة  ــر الترفيهي ــن العناص ــر م ــًا الكثي ــن غالب ــة، وتتضم ــانية اجلمالي ــم اإلنس ــيخ القي ــى ترس إل

ــة  ــى املأثــورات التقليديــة واخلرافــات والعــادات واألســاطير مثــل ألــف ليل والتعليميــة وتعتمــد عل

وليلــة التــي تشــمل قصصــًا مثــل: عاء الدين واملصباح الســحري، والســندباد البحــري ومجموعة 

ــى اخليــال واملغامــرات. أمــا قصــص احليوانــات فهــي  مــن القصــص الشــعبية التــي تنطــوي عل

ــى ألســنة احليوانــات.و يــرى العلمــاء أن ظهــور قصــص احليــوان فــي  القصــص التــي جتــري عل

ــى ميــل فطــري فــي اإلنســان للتعبيــر عــن أفــكاره بوســائل قريبــة منــه،  الثقافــات كافــة يعــود إل

ــة يخضــع حملــددات تفرضهــا مراحــل  ــة الفني ــي العملي ــا رمــزًا ف ــوان هن ــي اســتخدام احلي ويأت

الطفولة.مثــال: بوكيمــون. وكــذا البطــوالت حيــث يتعلــق األطفــال بهــذا النــوع مــن املغامــرات التــي 

ــا تفرضــه احليــاة اإلنســانية كوســيلة للتغلــب  يقــوم بهــا أنــاس غيــر عاديــن فــي احليــاة ، وممَّ

ــي تصــور أناســًا  ــى الصعــاب مثل:أبطــال املروحيــات، وكذلــك الطبيعــة وقصــص اخليــال الت عل

ــي بــاد العجائــب". ــي الواقــع، مــن أشــهرها: "أليــس ف ــر موجوديــن ف وحيوانــات غي

2- وهي تهدف حسب مضمونها إىل :

أهــداف تربويــة: وهــي تربيــة الطفــل باســتعمال طــرق بيداغوجيــة للتعلــم كتقــدمي النمــوذج  .1

ــى الشــهامة واحملبــة وروح املســاعدة وغيرهــا مــن الســلوكيات  ــدُّ بطــًا ، ويرمــز إل الــذي ُيَع

املرغــوب فيهــا، ويريــد املجتمــع مــن خالهــا أن يقتــدي بهــا الطفل وينمــو فيصبــح متعاوناً.. 

محّبــًا للخيــر ....إلــخ.

أهــداف ترفيهيــة :للترفيــه عــن الطفــل؛ حيــث يدخــل الطفــل مــن خــال هــذه الرســوم عاملــًا  .2

جديــدًا ، هــو عالــم الصــور واأللــوان واألشــكال والشــخصيات وحركاتهــا التــي يرتــاح إليهــا 

ــى نفســه الفــرح والســرور مــن خــال إبــراز لقطــات مســلية ومضحكــة. الطفــل، وجتلــب عل

ــي أو عنصــري،  .3 ــز طبق ــق مجتمــع خــاٍل مــن كل متيي ــى خل ــة :تســعى إل أهــداف اجتماعي

ــخصيات  ــل ش ــث تعم ــة؛ بحي ــن إيديولوجي ــل مضام ــة حتم ــداف خفي ــى أه ــة إل باإلضاف

ــى فــرض القيــم وثقافــة املجتمــع الســائدة فيــه وهــذا مــا أكــده الدكتــور  الرســوم املتحركــة عل

ــر  ــه: "إن أخط ــدة الشــرق األوســط بقول ــي جري ــي نشــرت ف ــه الت ــي مقالت ــار" ف ــي العي "ترك
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ــة هــو مايكــون موجهــًا لألطفــال ســواء عــن طريــق أفــام الرســوم  ــة الثقافي مظاهــر الهيمن

ــة  ــق املجــات الهزلي ــن طري ــخ، أو ع ــر ...إل ــك بانق ــاي وبن ــري وباب ــوم وجي ــل ت ــة مث املتحرك

ــات  ــام واملج ــذه األف ــورة ه ــح أن خط ــوبرمان والوطواط.....وأوض ــاوس وس ــي م ــل ميك مث

ــق  ــن احلقائ ــز ب ــى التميي ــدرة عل ــون الق ــن ال ميلك ــذه الس ــي ه ــال ف ــي أن األطف ــن ف تكم

ــا هــذه البرامــج واملجــات،  ــي حتمله ــون األهــداف واملقاصــد الت ــال وال يدرك ــة واخلي الواقعي

ــدد  ــًا ته ــوزًا وطقوس ــا رم ــي طياته ــل ف ــر، حتم ــل التنصي ــرى مث ــداف أخ ــى أه ــة إل إضاف

ــري . ــل اجلزائ ــتهدفت الطف ــق أســطوانات اس ــن طري ــن اإلســامي ع الدي

امج االأطفال واالأك�ث مشاهدة من طرف أفراد العينة: 3- القنوات الفضائية الخاصة ب�ب

ــدة  ــاة واح ــت بقن ــة، انطلق ــوم املتحرك ــث الرس ــي ب ــة ف ــاة متخصص ــاة Spacetoon׃ قن - قن

ناطقــة باللغــة العربيــة قبــل إضافــة قنــاة ثانيــة ناطقــة باإلجنليزيــة، و تــوزع القنــاة برامجهــا فــي 

ــف برنامجي،مــن بينهــا :  ــارة عــن تصني ــي عب ــب، ه شــكل كواك

كوكب أكشن: وهو كوكب اإلثارة والغموض ، ويتضمن مسلسات كارتونية مثيرة .  •

كوكب رياضة: يعرض الرسوم املتحركة ذات الصلة باألنشطة الرياضية . •

كوكب مغامرات: ويعرض كل ما له صلة باملغامرة واملخاطرة . •

كوكب تاريخ: يعرض املسلسات الكارتونية القدمية .  •

كوكــب كوميديــا: وهــو كوكــب ضاحــك يعــرض املسلســات الكارتونيــة املضحكــة  •

 Space toon ــون ــى تلفزي ــة عل ــث جزئي ــاعات ب ــدأ بس ــد ب ــروع واع ــو مش ــلية. وه واملس

ــل  ــة الطف ــي مخاطب ــة ف ــاعة متخصص ــث 17 س ــي تب ــن الت ــاة البحري ــرت قن ــم ظه ، ث

ــا  ــا، خصوصــًا الشــهيرة منه ــة ودبلجته ــام األجنبي ــة األف ــى ترجم ــادًا عل ــي اعتم العرب

ــروف  ــل احل ــم الطف ــي تعل ــة الت ــرات العربي ــض الفق ــع بع ــة، م ــت أو أمريكي ــة كان ياباني

واللغــة وبعــض النصائــح واآلداب، وظهــر جلّيــًا مــع اســتقالها بوصفهــا قنــاة منفصلــة 

ــام . ــرات واألف ــج والفق ــي البرام ــوع ف ــع تن ــوم م ــب الي ــث أغل تب

ــنة  ــي باألخــاق احلس ــم والتحل ــم والتعل ــى العل ــل عل ــدة حتــث الطف ــرات مفي ــود فق ــم وج  وبرغ

وتعليــم احلــروف والهجــاء، فــإن ذلــك ال يعــد شــيئًا إذا مــا قــورن بفقــرات وبرامــج صادمــة لثقافــة 

ــي ظــل عــدم وجــود  الطفــل ولتعاليــم بيئتــه ، وهــذا نتيجــة بــث الرســوم املتحركــة املســتوردة، ف
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صناعــة حقيقيــة ألفــام الكارتــون العربيــة أو ضعــف جودتهــا، مــع إطــاق قنــاة أخــرى مكافئــة 

لهــا باللغــة اإلجنليزيــة. .

ــف  ــي مبختل ــل العرب ــى الطف ــة إل ــاة موجه ــب برامــج القن ــت أغل ــا ُيطــرح اإلشــكال: إذا كان  وهن

ــى مــن تتوجــه؟  فئاتــه العمريــة، إال أنــه بالــكاد يتعلــم اللغــة العربيــة، إذن مــا الهــدف منهــا؟ وإل

ــك؟ ومــا األغــراض اإليديولوجيــة مــن ذل

: ART TEENZ قناة -

ــي  ــال والشــباب دون ســن العشــرين ، وه ــى األطف ــا إل ــن خــال برامجه ــاة م  تتوجــه هــذه القن

ــى القنــوات العربيــة املتخصصــة فــي هــذه النوعيــة مــن البرامــج، وتقــدم مسلســات الكارتــون  أول

ــة.  ــة كاف ــات العمري ــة للفئ ــات الشــبابية واأللعــاب التفاعلي ــروض ألحــدث املهرجان ــب ع ــى جان إل

ــال  ــا األطف ــي يعده ــة الت ــر اإلخباري ــام التقاري ــح املجــال أم ــاة Art Teenz ، فت ــد قن ــن جدي وم

ــا  ــاهد .أم ــور املش ــا للجمه ــدون روايته ــبات يري ــداث ومناس ــن أح ــم م ــدور حوله ــول كل ماي ح

الشــبكة البرامجيــة احلاليــة لهــذه القنــاة، فــإن وجــود البرامــج املباشــرة أو املنتجــة بهــا ضئيــل ، 

وتبــث القنــاة مسلســًا عربّيــًا وحيــدًا بعنــوان " يوميــات عبــد اللــه"، تقــدم كل حلقــة منــه معلومــة 

ــا  ــوم ، أم ــي الي ــن ف ــث مرت ــق وتب ــس دقائ ــتغرق خم ــامية، تس ــلوكيات اإلس ــن الس ــة ع ديني

الغالبيــة مــن هــذه الشــبكة البرامجيــة فتبــث مسلســات الرســوم املتحركــة املســتوردة واملدبلجــة 

ــى  مثــل احملقــق كونــان و"هيفــي كروكيــت"، مــع إبقــاء القنــاة فــي بعــض مسلســات الكارتــون عل

ــي بعضهــا اآلخــر . أســماء األبطــال أجنبيــة وتعريــب األســماء ف

ــن  ــالتها م ــث رس ــي تب ــط الت ــرق األوس ــون الش ــة تلفزي ــة ملجموع ــاة تابع ــاة MBC3 : قن - قن

ــتمرار  ــد باس ــنة، وتعتم ــن 6 و13 س ــال ب ــتهدف األطف ــي. وتس ــي بدب ــاج اإلعام ــة اإلنت مدين

ــى ســبر آراء اجلمهــور املســتهدف عبــر املراســلة لتقييــم البرامــج املعروضــة ودرجــة التفاعــل  عل

ــرى مــن  ــي حتتــل النســبة الكب معهــا، كمــا تبــث هــذه القنــاة مسلســات الرســوم املتحركــة الت

ــي، ســاحف النينجــا وبامتــان.. ــي تعــرض فيهــا يوف مــدة البــث ، ومــن أشــهر املسلســات الت

ــي شــارك فيهــا أطفــال مــن مختلــف  وقــد اشــتهرت أيضــًا بحصــة عيــش ســفاري الواقعيــة الت

ــدا. ــي تايلن ــة ف ــدول العربي ال

- قناة الجزيرة لالأطفال :

انطلقــت القنــاة مــن شــراكة بــن مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع وشــبكة اجلزيــرة 
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الفضائيــة ، ومت إجنــاز املشــروع بالتعــاون مــع مؤسســة استشــارية فرنســية متخصصــة. وتبــث 

ــى امتــداد ثمانــي عشــرة ســاعة ونصــف الســاعة يومّياً، منها ســت ســاعات مــن البرامج  القنــاة عل

ــل شــركات مختصــة  ــن قب ــاة، م ــي إســتوديوهات القن ــا ف ــم إنتاجه ــي 40 ٪ يت ــدة ، وحوال اجلدي

ــة مــن  ــات العمري ــب" وتخاطــب الفئ ــى القل ــاة شــعار "مــن العــن إل تعمــل حلســابها، وتتخــذ القن

ــى 45 ٪ مــن  ــج مــا نســبته 40 ٪ إل ــال بأنهــا تنت ــرة لألطف ــاة اجلزي ــز قن ــى 15 ســنة. وتتمي 3 إل

برامجهــا، وتلتــزم بعــرض برامــج جديــدة ملــدة 6 ســاعات مــن أصــل 18 ســاعة بــث يوميــة خــال 

أيــام العمــل األســبوعية، وســبع ســاعات مــن أصــل 19 ســاعة خــال عطلــة نهايــة األســبوع.

ات الرسوم المتحركة عىل الطفل الجزائري .. 4 - تأث�ي

      قراءة تحليلية لنتائج دراسات سابقة

ــت  ــي اهتم ــة الت ــة اجلزائري ــات اجلامعي ــائل واألطروح ــا الرس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــن النتائ م

ــي : ــا يل ــا م ــة وتأثيراته ــوم املتحرك ــوع الرس مبوض

ــاث  • ــى ث ــاعتن إل ــن س ــا ب ــراوح م ــزة يت ــج التلف ــري لبرام ــل اجلزائ ــاهدة الطف ــدل مش مع

ســاعات ، لكــن هــذا الزمــن ليــس كلــه ملشــاهدة القنــاة اجلزائريــة، وإمنــا لغيرهــا وهــو مــا 

ــال . ــتقبل األطف ــى مس ــورة عل ــن اخلط ــه شــيئًا م ــي طيات ــل ف ــرًا يحم ــأ كبي ــد خط يع

ــج  • ــي برام ــا تأت ــن ، فيم ــال اجلزائري ــاعر األطف ــا ملش ــة وحده ــوم املتحرك ــتجيب الرس تس

ــلوك  ــى س ــر عل ــر األكب ــإن التأثي ــك ف ــى، وكذل ــة األدن ــي الدرج ــي ف ــي والعرب ــاج الوطن اإلنت

األطفــال يجــيء مــن هــذه الرســوم التــي حتمــل الكثيــر مــن القيم غيــر املائمة ، كمسلســلي 

ــا اإلســامية  ــم مجتمعاتن ــي قي ــن يحمــان كل مــا ينف ــن" اللذْي ــودة املتحول "البوكيمــون و"ع

ــي حــازت إعجــاب األطفــال. ــة املسلســات الت ــة، ثــم بقي والعربي

ــي أنهــم  • ــرة عندمــا يشــاهدون الرســوم املتحركــة ؛ وهــو مــا يعن ــال فرحــة كبي ــر األطف تغم

ــون  ــا، فيملئ ــه أمامه ــذي يقضون ــل ال ــن الطوي ــر الزم ــي عب ــر وع ــي وبغي ــا بوع ــرون به يتأث

ــى حســاب مايجــب أن يحفظــوه مــن  أدمغتهــم بأســماء أبطالهــا األجنبيــة ويحفظونهــا عل

ــم، وتقمــص بعــض شــخصيات أبطــال  ــة مجتمعه ــم وثقاف ــم تخــص ثقافته أســماء ومعال

هــذه املسلســات.

ــه والتســلية  • ــى الترفي ــري الرســوم املتحركــة، حاجتــه إل مــن دوافــع مشــاهدة الطفــل اجلزائ

والتنفيــس عــن نفســه أمــام ســوء التفاهــم داخــل األســرة.. فتكــون مبثابــة بــاب للهــروب ممــا 



139
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

هــو فيــه، وتشــخيص األوهــام كحقائــق واقعيــة قــد تســبب لــه فيمــا بعــد عزلــة عــن العالــم 

املعيــش أو التمــرد عليــه .

ُتَعــدُّ الرســوم املتحركــة وســيلة يســتعن بهــا األطفــال إلنشــاء عاقــات اتصاليــة جديــدة، أو  •

لدعــم عاقــات اتصاليــة كانــت قائمــة مــن قبــل ســواء مــع األوليــاء أو األصدقــاء .

ــة  • ــن أغني ــة م ــوم املتحرك ــا الرس ــي تتضمنه ــر الت ــكل العناص ــون ب ــال املبحوث ــم األطف يهت

ــى ُكّاً مــن القصــة واألبطــال  ورســوم وألــوان وقصــة وأبطــال، إال أنهــم فضلــوا بالدرجــة األول

ــر مــع أحــداث املسلســات وأبطالهــا. ــوا أكث حيــث تفاعل

ــا  • ــي بثه ــة الت ــوم املتحرك ــج الرس ــة برام ــى متابع ــتجوبن عل ــال املس ــم األطف ــال معظ إقب

ــا أن  ــم ، كم ــاءم مــع أذواقه ــا تت ــة؛ ألنه ــف املســتويات التعليمي ــري ملختل ــون اجلزائ التلفزي

األطفــال مــن املســتوى حتــت املتوســط يتابعــون برامــج القنــاة اجلزائريــة أكثــر مــن أطفــال 

ــى  املســتوين املتوســط وفــوق املتوســط ، فــى حــن أقبــل األطفــال مــن هذيــن املســتوين عل

ــر مــن املســتجوبن  ــة أكث ــة والعربي ــوات األجنبي ــا القن ــي تبثه برامــج الرســوم املتحركــة الت

مــن املســتوى حتــت املتوســط .

ــى متابعــة الرســوم املتحركــة، البوكيمــون،  • مــن األســباب التــي دفعــت باألطفــال املبحوثــن إل

وهــي احلمــات اإلعانيــة واملوجــة اإلشــهارية التــي رافقــت هــذا البرنامــج وبثــت عبــر 

ــي متابعتهــم مــن  ــى األطفــال كان لــه دور ف ــر جماعــة الرفــاق عل ــون ، كمــا أن تأثي التلفزي

ــا . ــاء عنه ــث بعــض األصدق خــال حدي

ــة  • ــق ثقاف ــذي خل ــون" ال ــل "البوكيم ــوا مسلس ــوا وتابع ــتجوبن أعجب ــال املس ــم األطف معظ

ــر؛ ــل الصغي ــدة للجي موح

ــي  ــات الت ــات والفئ ــن كل البيئ ــي م ــال تأت ــدى األطف ــة ل ــة املفضل ــت الرســوم املتحرك ــث كان حي

ــى فــي التلفزيــون اجلزائــري ، كمــا أنهــم شــاهدوه  ينتمــي إليهــا، ومتــت املشــاهدة بالدرجــة األول

ــى إعجابهــم واجنذابهــم نحــوه. ــدًا عل ــوات أخــرى ؛ تأكي ــي قن أيضــًا ف

ــي  ــى مشــاهدة البوكيمــون، اتضــح أنــه ال دخــل لآلبــاء ف وعــن دفــع أوليــاء األمــور للمبحوثــن إل

ــى أبنائهــم فــي  متابعــة أطفالهــم للمسلســل، وحتــى وإن كان بعــض اآلبــاء ميارســون تأثيــرًا عل

ــف  ــم يضع ــى ، ث ــة األول ــة الطفول ــى مرحل ــذا يقتصــر عل ــن ه ــه، لك ــا يفضلون ــب م ــة وتركي بني

ــران. ــاء أمــوره واحتكاكــه باألق ــه عــن أولي مبجــرد دخــول الطفــل املدرســة وانفصال
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ــي  ــلوك العدوان ــة الس ــى تنمي ــة عل ــة العنيف ــوم املتحرك ــون الرس ــر مضم ــص تأثي ــا يخ وفيم

ــى: ــا يل ــدد، م ــذا الص ــي ه ــج ف ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــم م ــإن أه ــق ، ف للمراه

لــة ألبنائهــم، غيــر  • معظــم األوليــاء َيُعــدون الرســوم املتحركــة وســيلة الترفيــه والتســلية املفضَّ

ــلبيات  ــًا بس ــة ووعي ــر رقاب ــم أكث ــاٍل ه ــي ع ــتوى تعليم ــم مس ــور ممــن لديه ــاء األم أن أولي

ــي املنخفــض.  ــاء األمــور ذوي املســتوى التعليم الرســوم املتحركــة مــن أولي

ــى الرســوم  • ــى درجــة إدمــان عل تتفــاوت درجــة تأثــر املبحوثــن ، فهنــاك مــن يصــل إل

ــى  ــة الت ــرة املضطرب ــي األس ــة ف ــر خاص ــة أكث ــي وعدواني ــاج حرك ــاب بهي ــة فيص املتحرك

ــد  ــا أن تقلي ــة، كم ــاذج عنيف ــن من ــث ع ــا والبح ــه به ــن تعلق ــد م ــات فتزي ــودها اخلاف تس

الســلوكيات العدوانيــة يتأثــر بشــخصية الطفــل ودرجــة ذكائــه، وعــدد اإلخــوة املتقاربــن معه 

فــي الســن، ونــوع الســكن وأســلوب التنشــئة األســرية الــذي يتــراوح بــن التعزيــز والتســامح 

ــدوان .  ــو الع نح

جلماعــة الرفــاق دور فــي توجيــه تلــك الســلوكيات فيمــا بينهــم وجتســيدها، بعــد تطبيقهــا  •

ــس عــن تلــك الســلوكات  ــى إخوانهــم، وفــي حالــة وجــود تدخــل مــن طــرف الوالديــن ، ُيَنفِّ عل

مــع أصدقائــه وجماعــة رفاقــه .

وعليــه فــإن تفضيــل الطفــل للرســوم املتحركــة العنيفــة، يجــري فــي ظــل غيــاب رقابــة الوالديــن 

ــكل  ــذا يتش ــه ؛ له ــره برفاق ــن تأث ــًا ع ــده، فض ــاهدة مايري ــي مش ــة ف ــة الكامل ــه احلري وإعطائ

ــًا . ــًا وعدوانّي ــل عنيف الطف

ات الرسوم المتحركة  ي الحد من تأث�ي
5 -االأرسة ودورها �ف

 ُتَعــدُّ األســرة وســيلة اتصاليــة تربــط بــن جيلــن متتاليــن عــن طريــق تنشــئة أطفــال كل جيــل 

ــى بهــا اجليــل الســابق، مــن هنــا  ــى القيــم واملبــادئ واملعاييــر والســن االجتماعيــة التــي حتلَّ عل

ــى جيــل مــن أجــل تكويــن شــخصية  فاألســرة تقــوم بإعــداد النــشء ، ونقــل التــراث مــن جيــل إل

ــب فــي أعمــاق الصغــار منــذ نعومــة أظافرهــم  املواطــن وتربيتــه جســمَيًا وعقلّيــًا وروحّيــاً، وترسِّ

املعتقــدات والقيــم وأســاليب ســلوكية مقبولــة .

ــي بواســطة  ــي والروح ــج الوجــدان الثقاف ــي تنت ــة الت ــع االجتماعي ــن أهــم املصان وألن األســرة م

شــبكة القيــم التــي تغرســها فــي أفرادهــا مــن خــال عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ، فــإن 
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ــع دورهــا  ــة، تراَج ــة واالجتماعي ــرة بفعــل مجموعــة مــن اإلخفاقــات السياســية واالقتصادي األخي

ــي  ــا الثقاف ــة مبوروثن ــة املوصول ــم الهادف ــى القي ــة عل ــة املؤسس ــاج التربي ــي إنت ــاءل ف أو تض

ــة  ــت عائل ــي أضح ــام الت ــي اإلع ــة ه ــة فاعل ــر ملؤسس ــض اآلخ ــن البع ــت ع واحلضــاري، وتنازل

ــج  ــن خــال برام ــة خاصــة م ــة واالنفعالي ــه الترفيهي ــا، وتشــبع رغبات ــي يســكن إليه ــل الت الطف

ــة  ــا املخاطب ــا وقصصه ــا وحركاته ــل برســومها وألوانه ــي تســتهوي الطف ــة الت الرســوم املتحرك

 ، ــب مســلٍّ ــي قال ــي تربيتــه وســلوكه مــن خــال الرســائل القيميــة املمــررة ف ــرة ف لوجدانــه، واملؤث

ــم . ــة القي ــتراتيجية لعومل ــة إس ــت دعام ــك أضح وبذل

ــى كوكــب الرســوم املتحركــة الــذي بــدوره احتواهــم  إن األســرة بدورهــا هــي مــن دفــع بأبنائهــا إل

ــى شــغل أوقــات الصغــار بهــا  ــى األطفــال، وجلــأت إل ــى خطــورة أثرهــا عل وتبناهــم ، فلــم تنتبــه إل

ــرى الفضائيــات األخــرى، فضــًا عــن أن األطفــال يتفاعلــون مــع مادتهــا، ويحرصــون  هرًبــا مــن ُع

ــى متابعتهــا، لدرجــة أنهــا تعــد مــن أهــم وســائل التثقيــف للطفــل، مقارنــة بالوســائل األخــرى ،  عل

ــى األبناء  وجتاهلــت بعــض مخاطــر التأثيــر القيمــي املتضمــن فــي مضمــون الرســوم املتحركــة عل

ــى األســرة إدراكــه أوالً وتنفيــذه ثانيــًا مــن أجــل اســتخدام أمثــل  ســلوكّيًا وقيمّيــاً، فمــاذا ينبغــي عل

وأنفــع لبرامــج الرســوم املتحركــة؛ كــي تكــون عونــًا تنشــيئّيًا مكمــًا لوظيفتهــا هــذه؟

ــى مســتويات عــدة ،  ــرات متعــددة عل إدراك األســرة أن لبرامــج األطفــال "الرســوم املتحركــة "تأثي

منهــا اجلانــب العقائــدي حيــث تتضمــن مفاهيــم تزعــزع عقيــدة الطفل فــي الله ســبحانه وتعالى، 

ــى  ــى بعــض العبــارات القادحــة فــي العقيــدة؛ كالتذمــر مــن القــدر واالعتــراض عل واشــتمالها عل

ــري أو الغــزل،  ــي الع ــل ف ــي، املتمث ــر األخاق ــك،و التأثي ــر ذل ــد الســحر، وغي ــه، ومتجي ــر الل تدبي

والتأثيــر األمنــي ، املتمثــل : 

ــى العنــف واجلرميــة واالســتخفاف باحلقــوق  أ-  فيمــا تتبنــاه هــذه البرامــج مــن ســلوك يدعــو إل

والدمــاء .

ب- زعزعــة روح انتمــاء ووالء الطفــل ألمتــه بحيــث يرتبــط فكــره وســلوكه وحبــه ووالؤه ونصرتــه ملــا 

تتبنــاه وترســخه هــذه البرامــج مــن قيــم وثقافــات مناقضــة لثقافــة أمتــه.

ــة  ــن وراء احلرك ــدف م ــاب اله ــة وغي ــروّج للعبثي ــان - ت ــر األحي ــي أكث ــة - ف ــوم املتحرك والرس

ــق،  ــكل طري ــى الســباق واملنافســة ب ــي خضــم حم ــة ف ــى النصــر والغلب والســلوك، والســعي إل

فالغايــة تبــرر الوســيلة ! كمــا تعمــل علــى حتريــف القــدوة ؛ وذلــك بإحــال األبطــال األســطورين 



142
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

ــى ســبيل املثــال جتــد الرجــل اخلــارق  واخلرافيــن بــدل األئمــة املصلحــن والقــادة الفاحتــن، وعل

Superman، والرجــل الوطــواط Batman، والرجــل العنكبــوت Spiderman ، وغيرهــم مــن 

ــة  ــوة اخليالي ــي خضــم الق ــدوة ف ــع الق ــث تضي ــا بحي ــود له ــي ال وج ــة الت الشــخصيات الوهمي

ــدوان مــن خــال ســيل  ــة العنــف والع ــج لثقاف ــب التروي ــى جان ــي. إل ــد إميان املجــردة مــن أي بع

جــارف مــن مختلــف أشــكال العنــف والعــدوان، واملعبــر عنــه كفعــل مقبــول اجتماعّيــاً، وأنــه احلــل 

ــي مــن التأثيــرات كونــه عنفــّا خيالّيــاً، فقــد تنفجــر قنبلــة  ــى الهــدف، واخلال املشــروع للوصــول إل

ــي  ــو ف ــس ماه ــن، عك ــم يك ــيئًا ل ــا كان وكأن ش ــود كم ــن يع ــري - لك ــوم وجي ــم - ت ــي جس ف

ــع . الواق

-  طــرح البديــل مــن خــال انتقــاء برامــج لألطفــال هادفــة تربوّيــًا وســلوكّيًا ، مــع مشــاركة أحــد 

الوالديــن لألبنــاء خــال مشــاهدته وتفاعلــه مــع هــذه البرامــج ، وتوضيــح وتبســيط مــا يبــدو 

ــى فهــم خاطــئ . مبهمــًا أو غيــر منطقــي، أو يدفــع بالطفــل إل

-  ضبــط معــدل املشــاهدة ملثــل هــذه البرامــج ، وذلــك مبعــدل متوســطه ثــاث ســاعات أســبوعّيًا 

ــى األقــل؛ فهــي فتــرة متوســطة تعلــم الطفــل كيــف يختــار بــن البدائــل املوجــودة، وتعلمــه  عل

ــذي  ــان ال ــر اإلدم ــادي خط ــدف تف ــات؛ به ــن األوق ــة االســتفادة م ــط، وكيفي ــزان والتخطي االت

ــرة، والتواصــل  ــراد األس ــن أف ــل ب ــة التفاع ــص درج ــة، وتقلي ــن نتائجــه اإلضــرار بالصح م

االجتماعــي واالنطــواء النفســى ، ومتثــل البطــل ، واألدهــى مــن ذلــك قتــل انتمــاء الشــخص 

ــد  ــر واالنفصــال عــن الواقــع والقيــم والتقالي ووالئــه جتــاه أســرته ومدرســته ومجتمعــه األكب

ــى عالــم مبهــر بعيــد عــن الواقــع. نتيجــة العيــش ف

ــلوب  ــى أس ــن ف ــن الوالدي ــق ب ــع، والتواف ــى الواق ــدوة ف ــاذج الق ــى من ــئة عل ــة والتنش -  الرعاي

ــم. ــة ألبنائه ــدوة صاحل ــوية، وق ــخصية س ــق ش ــة يخل التربي

ــس كل  ــع ولي ــن الواق ــال جــزء م ــة ، أن اخلي ــم الرســوم املتحرك ــاء خــال متابعته ــه األبن -  تنبي

ــة ســلوكياتهم أواًل  ــن، ومراجع ــع والتواصــل مــع اآلخري ــكاك بالواق ــن االحت ــد م ــع، فاب الواق

بــأول؛ لتصحيــح أي اعوجــاج أو تقــومي أي خطــأ ميكــن أن يكتســبه األبنــاء مــن أصدقائهــم، 

ــى اختيــار األصدقــاء الصاحلــن بأنفســهم دون خضــوع الختيــارات اآلخريــن. ومســاعدتهم عل

ــى اآلبــاء اجللــوس مــع أبنائهــم، فهــذا يحقــق لهــم اإلشــباع النفســي، ويوفــر لهــم البديــل  -  عل

احلــى عــن االســتغراق أمــام التلفزيــون مبــا يقدمــه مــن غــث وثمــن.
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- اإلجراءات المنهجية
منهج البحث: 

ــى جمــع البيانــات وترتيبهــا، إمنــا  ــى املنهــج الوصفــي الــذي ال يقتصــر عل اعتمــدت الدراســة عل

ــا  ــة بينه ــث العاق ــا وبح ــل إليه ــات املتوص ــر البيان ــد تغيي ــج قص ــذا املنه ــتخدام ه ــى اس عل

ــى نتائــج ميكــن االســتفادة منهــا، واالسترشــاد بهــا مــن أجــل تطويــر الهــدف  بهــدف التوصــل إل

العــام املتوخــى مــن هــذه الدراســة وخدمتــه.

ــى جانــب الكشــف عمــا تتضمنــه برامــج األطفــال "أفــام الكارتــون "و األشــكال الفنيــة املقدمــة  إل

ــى املــادة األجنبيــة التــي يقدمهــا برنامــج األطفــال مــن خــال  بهــا. وذلــك عــن طريــق التعــرف عل

ــون  ــل املضم ــدت حتلي ــابقة اعتم ــات س ــر دراس ــة عب ــراءة حتليلي ــه ق ــة، وقراءت ــوم املتحرك الرس

فــي محاولــة حتليلهــا مــادة الرســوم املتحركــة لعينــة مــن أفــام الكارتــون األكثــر مشــاهدة مــن 

ــي  ــة ف ــات اإلحصائي ــى التقني ــكل؛اعتمادًا عل ــون والش ــث املضم ــن حي ــة م ــراد العين ــرف أف ط

ــي  ــتخدم ف ــتدالل، ويس ــي االس ــا ف ــتند إليه ــي يس ــرات الت ــتخاص املؤش ــاس واس ــدد والقي الع

ــى التحليــل اإلحصائــي الســتكمال جوانــب الدراســة  الوقــت ذاتــه األســلوب الكيفــي باإلضافــة إل

ــج. وتفســير النتائ

ــى الطفــل اجلزائــري  مجتمــع الدراســة والعينــة: مت تطبيــق أداة البحــث املمثلــة فــي االســتبيان عل

ــث وحســب  ــرف الباح ــن ط ــر م ــة - بشــكل ح ــة - قصدي ــر احتمالي ــة غي ــرت عين ــث اختي ؛حي

ــى ذلــك مــن خــال اختيــار مجموعــة من األطفال املتمدرســن - ســنة أولى  طبيعــة البحــث ، وجتل

متوســط - ممثلــة ألربــع واليــات جزائريــة، مــن وســط - شــمال - غــرب ، وهــي: "مديــة ، البليــدة ، 

تيبــازة ، وهــران"؛ مبــا يعكــس التركيبــة االجتماعيــة حســب اخلصوصيــة السوســيوثقافية لهــذه 

املناطــق ، وقــد بلــغ حجــم العينــة 120 طفــًا ، 30 طفــًا مــن كل واليــة ، تتــراوح أعمارهــم بــن 

9 ســنوات و13 ســنة .

املعاجلــة اإلحصائيــة : متــت معاجلــة اإلحصائيــة مــن خــال برنامــج SPSS ، وذلــك مــن خــال 

ــاري،  ــراف املعي ــة ، املتوســط احلســابي، االنح ــرارات ، النســب املئوي ــي " التك اإلحصــاء الوصف

ــات الدراســة . ــاس فرضي كا2 ؛قصــد قي

ــث  ــق بح ــف فري ــث كل ــة؛ حي ــتمارة باملقابل ــتبيان - اس ــت الدراســة أداة االس ــث : تبن أداة البح

ــى مســتوى كل واليــة بعمليــة مــلء اســتمارة البحــث مــن خــال مقابلتــه الطفــل لشــرح أســئلة  عل
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ــي  ــم الت ــى القي ــي مجــال إدراك معن ــي الفهــم ، الســيما ف ــات ف ــل أي صعوب االســتبيان ، وتذلي

ــي : ــر ضمــن محــاور أساســية متثلــت ف تضمنهــا االســتبيان. وقــد صمــم هــذا األخي

ــة  .1 ــن، مهن ــي لألبوي ــل، املســتوى التعليم ــس، الســن، معــدل التحصي ــات العامــة: اجلن البيان

ــن .  األبوي

ــدل  .2 ــة ، مع ــون املفضل ــري للرســوم املتحركــة "أفــام الكارت ــل اجلزائ عــادات مشــاهدات الطف

ــي..". ــم الكارتون ــي الفيل املشــاهدة ، االندمــاج ف

حتديــد درجــة القيــم االجتماعيــة املكتســبة مــن خــال الرســوم املتحركــة األكثــر مشــاهدة،  .3

ــر  ــة نظ ــن وجه ــر -12- م ــي عش ــارات األثنت ــف "العب ــط - ضعي ــاٍل - متوس ــر" ع مبؤش

ــري. ــل اجلزائ الطف

حتديــد درجــة قيــم العنــف والعــدوان املكتســبة مــن خــال الرســوم املتحركــة األكثــر  .4

مشــاهدة، مبؤشــر "عــاٍل - متوســط - ضعيــف "العبــارات االثنتــي عشــرة -12- مــن وجهــة 

ــري. ــل اجلزائ ــر الطف نظ

ــر مشــاهدة ،  .5 ــة األكث ــوم املتحرك ــن خــال الرس ــبة م ــة املكتس ــم املعرفي ــة القي ــد درج حتدي

ــر. ــارات العش ــف"، العب ــط - ضعي ــاٍل - متوس ــر "ع مبؤش

ــة  .6 ــارض والتربي ــة ال تتع ــم اجتماعي ــة قي ــي تنمي ــة ف ــدى تســهم الرســوم املتحرك ــى أي م إل

ــاً". ــا، قلي ــًا م ــرًا ، نوع ــري ، مبؤشــر "كثي ــل اجلزائ ــة نظــر الطف ــن وجه األســرية م

ــة مــن وجهــة نظــر الطفــل  .7 ــة قيــم معرفي ــي تنمي ــى أي مــدى تســهم الرســوم املتحركــة ف إل

ــاً". ــرًا ، نوعــًا مــا ، قلي ــري ، مبؤشــر "كثي اجلزائ

ــى أي مــدى تســهم الرســوم املتحركــة فــي تنميــة قيــم العنــف والعــدوان مــن وجهــة نظــر  .8 وإل

الطفــل اجلزائــري ، مبؤشــر "كثيــراً، نوعــًا مــا ، قليــاً".



145
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

تحليل نتائج البحث
خصائص عينة البحث

اجلدول رقم : )01( : خصائص أفراد العينة 

ف بنســب متقاربــة 50.8 % إنــاث ، و49.2 % ذكــور مبتوســط  شــملت عينــة البحــث كال الجنســ�ي

ــراوح  ــي يت ــة املتأخــرة ، ومبعــدل حتصيل ــة الطفول ســن 11,36 ســنة، وهــي تنــدرج ضمــن مرحل

ــع  ــة ذات توزي ــة أن العين ــد أكــدت املعاجلــة اإلحصائي ــن 10 و11,99 بنســبة 33.33 %. وق ــا ب م

ــي . طبيع

انحراف

معياري

.,502

1.115

1.669

متوسط

حسابي

1.49

11.36

2.95

النسبة

50.8

49.2

03.33

20

34.16

22.5

20

18.33

33.33

16.66

13.33

07.5

6.66

التكرار

61

59

04

24

41

27

24

22

40

20

16

09

08

املتغير

اجلنس

السن

معدل التحصيل

املؤشر

ذكر

أنثى

9 سنوات

10 سنوات

11 سنة

12 سنة

13 سنة

أقل من 10

من 10 إلى 11.99

من 12 إلى 13.99

من 14 إلى 15.99

من 16 إلى 17.99

أكبر من 18

الوسيط =املنوال = تقريبًا املتوسط.

وهذا يعني أن عينة البحث موزعة توزيعًا طبيعّياً.
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البيئة االأرسية الأفراد العينة 

ــي  ــتوى التعليم ــري املس ــق متغي ــت وف ــي قيس ــة الت ــراد العين ــرية ألف ــص األس ــن اخلصائ وع

واملهنــي لألبويــن ، فقــد أكــدت نتائــج البحــث أن املســتوى التعليمــي لــألب هــو متوســط " الطــور 

ــب  ــارب النس ــن وتتق ــي ، وتتباي ــتوى جامع ــم 20 % ذوو مس ــبة 40.8% ، منه ــط "بنس املتوس

ــي ،  ــا :املتوســط ، االبتدائ ــتويات جميعه ــن املس ــألم ب ــي ل ــتوى التعليم ــد املس ــة بتحدي املتعلق

ــب : %19،2 ، %24,2 ، %27.5 ، %29.2  ــى الترتي ــة عل ــب اآلتي ــي بالنس ــوي ، اجلامع الثان

أمــا عــن املســتوى املهنــي فأغلــب األمهــات ماكثــات فــي البيــت ال تعملــن بنســبة 83.8 %، أمــا 

ــى موظــف ، وأعمــال حــرة ، وعامــل مهنــي ، بالنســب اآلتيــة  اآلبــاء فتتــوزع وظيفتهــم املهنيــة عل

ــدر ب  ــة تق ــم 9,2 % إطــار ، وشــريحة بطال ــب 34,2 %، 22,5 %، 18.3 %، ومنه ــى الترتي عل

ــن  ــًا مبــا ميك ــًا واقتصادّي ــري ثقافّي ــط األس ــات احملي ــس خصوصي ــذه النســب تعك 15.8% .ه

ــي : احلكــم عليــه بأنــه متوســط عمومــًا .كمــا ميثلــه اجلــدول اآلت
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انحراف

معياري

1.041

1.082

1.313

1.060

متوسط

حسابي

 2.34

 35.

 2.70

 4.56

النسبة

%

22.5

40.8

16.7

20

27.5

29.2

24.2

19.2

18.3

34.2

22.5

09.2

15.8

02.5

08.3

03.3

02.5

80

التكرار

27

49

20

24

33

35

29

23

22

41

27

11

19

03

10

04

03

100

املتغير

املستوى 

التعليمي

املهنة

املؤشر

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

عامل

موظف

أعامل حرة

إطار

من دون عمل

عاملة

موظفة

أعامل حرة

إطار

من دون عمل

األب

األم

األب

األم

ي لالأبوين
الجدول رقم : ) 02( : المستوى التعليمي والمه�ف



148
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

مــن أكثــر أفــام الكارتــون مشــاهدة مــن طــرف أفــراد العينــة املسلســل الكارتونــي، القــط والفــأر 

– Tom and Jerry ، بنســبة 28.57 %، يليــه دراغــون بــول بنســبة 17,18 %، ثــم كل مــن 

احملقــق كونــان /وBenTen ، Sponge Bob،والقصــة االجتماعيــة ســالي التــي تأثــر بأحداثهــا 

ــى الكبــار . حت

ــي  ــون ، الســيما املسلســل الكارتون ــام الكارت ــة ألف ــة وكيفي ــة كمي ــن خــال دراســات حتليلي وم

ــى :  ــذه الدراســات إل ــت ه ــأر – Tom and Jerry ، توصل ــط والف الق

مــن خــال الدراســة التحليليــة للرســوم املتحركــة "تــوم وجيــري"، وجــد أنــه يحمــل صــورة ترفيهيــة 

ــل  ــت الطف ــي جعل ــة الت ــن األشــكال الفني ــر م ــركات وموســيقى وكثي ــى ح ــة ، تشــتمل عل وبريئ

ينجــذب إليهــا، ومتثــل التســلية -الهــدف الظاهــر واملعلــن- شــرطًا ضرورّيــًا للتأثيــر الثقافــي ، 

ــي مطــاردة القــط للفــأر، ومــن خــال هــذا الصــراع بينهمــا، تضمنــت الرســوم  ــرة واحــدة ه وفك

ــي . ــى املســتوين الكمــي والكيف عــدة نتائــج عل

التحليل الكمي 
استعمال مختلف األشكال الفنية : احلوار ، املثيرات الصوتية - املوسيقى - الغناء .

النسبة
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الفيلم الكارتوني

القط والفأر

دراقون بول 

احملقق كونان

Ben Ten

 Sponge Bob

سالي 

اجلاسوسات

املجموع 

ي المفضل لدى أفراد العينة - االأك�ث تكراراً -
-الفيلم الكارتو�ف

ي المفضل لدى أفراد العينة - االأك�ث تكراراً -
الجدول رقم )03(:الفيلم الكارتو�ف
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تصميــم مشــاهد احللقــات بشــكل يتقــارب أكثــر مــع الواقــع ، خاصــة فــي املسلســل الكارتونــي، 

تــوم وجيــري الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات بطريقــة احترافيــة .

إضفاء اجلو الدرامي على القصة من خال املؤثرات الصوتية .

اللغــة : اســتخدمت اللغــات الثــاث :اإلجنليزيــة ، اإليطاليــة ، العبريــة فــي املسلســل الكارتونــي 

تــوم وجيــري. 

التحليل الكيفي 
ــة،  ــف ، الصــراع، احليل ي : "العن ي تــوم وحــ�ي

ي المسلســل الكارتــو�ف
ــة �ف القيــم الســلبية المتضمن

ــن  ــير بالدي ــر ، التبش ــود احلم ــتخفاف بالهن ــتهزاء ، االس ــرقة ، االس ــس ، الس ــداع ، اجلن اخل

املســيحي ، الغــش ، تبذيــر النعمــة ، إزعــاج اآلخريــن ـ االنتقــام ، التهــور ، االعتقــاد فــي 

ــا . ــا وثقافتن ــة لدينن ــم منافي ــي قي ــود ... وه ــد اليه ــباح، متجي األش

عوملة اجلنس ، من خال مشاهد اجلنس واإلغراء، املتنافية مع تعاليم ديننا احلنيف.

عوملة حياة البذخ والترف.

ي ي توم وج�ي
ي المسلسل الكارتو�ف

قيم العنف والعدوان المتضمنة �ف

صــور العنــف مبختلــف أشــكاله : العنــف اجلســدي ، املتمثــل أساســًا فــي الضــرب بالوســيلة، 

ــى اخلنــق واللكمــة ، والــركل، مســتخدمًا أدوات متثلــت في اســتعمال العصــا؛ حديدية،  إضافــة إل

خشــبية ، مقــاة ، مطرقــة .، فضــًا عــن العنــف الرمــزي فــي مجــال القيــم ،والعنــف اللفظــي .

ــى الطفــل كالســكن واملنشــار  إظهــار مجموعــة كبيــرة مــن وســائل الضــرب اخلطيــرة بالنســبة إل

واملطرقــة والبندقيــة .......إلــخ .

ــدي  ــاء حدي ــط بغط ــب للق ــل ضــرب الكل ــا ال يضــران، مث ــى أنهم ــف والضــرب عل ــر العن تصوي

ــا كان .  ــود رأســه كم ــم يع ــرأس، ث ــى تشــويه ال ــى رأســه ؛ ممــا أدى إل عل

تصوير مشاهد الصراع الدائم - من خال املطاردة - إلى جانب العنف واالحتيال والغش.

عوملة العنف ، وتصويره على أنه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الهدف .

ــى نحــو مــا  ــى أنهــم قــوة ال تقهــر ، برغــم قلــة عددهــم وصغــر حجمهــم ) عل تصويــر اليهــود عل

هــو ممثــل فــي شــخصية رومبــو - ابــن عــم الفــأر جيــري، "عوملــة اللوبــي اليهــودي ".
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تأكيــد قيمــة " الغايــة تبــرر الوســيلة " ذات البعــد املــادي، البراجماتــي ، فــكل شــيء مســموح بــه 

؛ قصــد حتقيــق األهــداف ، بغــض النظــر عــن شــرعيتها .

ــا  ــة وتراثن ــا العقيدي ــة ملرجعيتن ــم منافي ــن قي ــه م ــي طيات ــه ف ــا يحمل ــم مم ــه بالرغ ــه فإن وعلي

ــل  ــي املتمث ــل الترفيه ــاب التســلية والترفيــه ، مــع وجــود البدي ــي ، فــإن مشــاهدته مــن ب الثقاف

ــى  فــي قائمــة طويلــة عريضــة مــن أفــام الكارتــون بأبعادهــا العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة عل

ــرج  ــال ، وأن الف ــر واالحتم ــه الصب ــي طيات ــل ف ــذي يحم ــي "ســالي"، ال ــرار املسلســل الكارتون غ

ــا . ــان ، وغيرهم ــق كون ــت األحــزان ، واحملق ــا طال ــب مهم قري

عادات أفراد العينة في مشاهدة أفالم الكارتون 
ــع  ــي يشــاهدونها م ــون الت ــام الكارت ــي مشــاهدة أف ــم ف ــض عاداته ــة ببع ــراد العين ــرح أف يص

ــك  ــون املشــاهدة مبفردهــم، وذل ــب ، فنســبة 62.5 % ، و30.8 % يفضل ــي الغال أحــد اإلخــوة ف

خــال الفتــرة املســائية التــي يتحــررون فيهــا مــن التزامــات املدرســة، ونســبة 76.7 % ، و21.7 % 

ــي أيــام العطــل . وهنــاك مــن  ــي كل وقــت ، وهــذا عــادة مــا يكــون ف يشــاهدون أفــام الكارتــون ف

ــدل املشــاهدة  ــن مع ــا ع ــوم بنســبة 49.2 %. أم ــًا بي ــًا بنســبة 50.2 % ، ويوم يشــاهدها يومّي

فهــو يتــراوح بــن الســاعة الواحــدة بنســبة 53.3 %، والســاعتن بنســبة  30 %. وهــذا يعنــي أن 

ــى جانــب وجــود أنشــطة ترفيهيــة  ــي مشــاهدتهم أفــام الكارتــون ، إل ــون ف ــراد العينــة معتدل أف

أخــرى تغنــي عــن الرســوم أال وهــي األلعــاب اإللكترونيــة كونهــا وســيلة تفاعليــة ذات خصائــص 

ــزم  ــذي يل ــي ال ــى أن الدراســة متــت خــال الفصــل الدراس ــرًا إل ــارة ؛ نظ ــى اإلث ــع إل ــة تدف تقني

ــي : ــدوام واملراجعــة .كمــا تعكســه نتائــج اجلــدول اآلت ــاء بال األبن
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انحراف
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ثاث ساعات

أكثر من ثاث ساعات

الجدول رقم : ) 04( : عادات مشاهدة أفالم الكارتون

اندماج أفراد العينة في أفالم الكارتون
ــى حبكــة  95 % مــن أفــراد العينــة يندمجــون خــال مشــاهدتهم أفــام الكارتــون ، ويرجــع ذلــك إل

ــداث  ــب أح ــادة تركي ــة إع ــوا بإمكاني ــم صرح ــا أنه ــبة 42,6 %، كم ــل بنس ــارة البط القصــة وإث

ــي بنســبة 57,5 %، وذلــك مــن خــال روايــة القصــة وتقمــص شــخصية البطــل  الفيلــم الكارتون

ــى أن أفــام الكارتــون جتمــع مــا بــن التســلية واإلثــارة بنســبة 55 % ، 45 %،  .ويجمعــون عل

ــي : ــي اجلــدول اآلت ــى الترتيــب . كمــا هــو موضــح ف عل
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أفــالم  مشــاهدة  خــالل  مــن  المكتســبة  االجتماعيــة  القيــم  درجــة 
الجزائــري الطفــل  نظــر  وجهــة  مــن  الكارتــون 

ــة ال  ــًا اجتماعي ــي إكســابهم قيم ــة ف ــراد العين ــرف أف ــن ط ــون املشــاهدة م ــام الكارت تســهم أف

ــواء  ــة س ــة التنشــئة االجتماعي ــال عملي ــن خ ــبوها م ــي اكتس ــة الت ــم املجتمعي ــارض والقي تتع

ــي  ــة الت ــن مؤسســات التنشــئة االجتماعي ــام م ــد مؤسســة اإلع ــرة أو املدرســة ، وتع ــي األس ف

ــارة وتشــويقًا ،  ــر إث ــة األكث ــن خــال وســائلها التعبيري ــي التنشــئة م ــر ف أخــذت القســط األوف

وقــد عكســت النتائــج ذلــك مــن خــال درجــة اكتســابه هــذه القيــم - درجــة عاليــة - تراوحــت مــا 

ــة )التماســك  ــا قيم ــة النظــام( ، أم ــس(،و44.2 % )قيم ــاع عــن النف ــة الدف ــن 77.5 % ، )قيم ب

ــو  ــى النح ــم عل ــذه القي ــب ه ــاء ترتي ــبة 45 %، وج ــة متوســطة بنس ــي( فســجلت درج االجتماع

ــى أن معظمهــا يلغــي وجــود فروق حســب اجلنــس ، ومســتوى التحصيل،  اآلتــي ، مــع اإلشــارة إل

ــدل املشــاهدة . واإلقامــة ، ومع
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الجدول رقم : ) 05( :  اندماج أفراد العينة �ف
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الدفــاع عــن النفــس 77.5 %، توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغيــري التحصيــل  •

الدراســي واإلقامــة .

محاربة الظلم 64.2 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة . •

ــة  • ــرات الدراس ــب متغي ــة حس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل 60.8 % ، ال توج ــب العم ح

ــاهدة . ــدل املش ــة ، ومع ــي، واإلقام ــل الدراس ــس، والتحصي :اجلن

ــة :  • ــرات الدراس ــب متغي ــة حس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــق 58.3 %، ال توج روح الفري

ــاهدة . ــدل املش ــة ، ومع ــي، واإلقام ــل الدراس ــس ،  والتحصي اجلن

ــة :  • ــرات الدراس ــب متغي ــة حس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــن 55 %، ال توج ــكر االآخري ش

ــاهدة . ــدل املش ــة ، ومع ــي، واإلقام ــل الدراس ــس، والتحصي اجلن

يفة: 54.2 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة . • المنافسة ال�ث

ــري  • ــب متغي ــة حس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــر: 53,3 % توج ــاعدة االآخ ــاون ومس التع

ــة . ــي واإلقام ــل الدراس التحصي

االعتماد عىل النفس: 51.7 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة. •

الص�ب واالحتمال: 47,5 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة . •

التسامح والعفو:46.5 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة . •

ــرات الدراســة  • تنظيــم الوقــت: 44,2 %، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغي

: اجلنــس و، التحصيــل الدراســي، واإلقامــة ، ومعــدل املشــاهدة .

التماســك االجتماعــي - بدرجــة متوســطة – 45 %، توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة  •

حســب متغيــري التحصيــل الدراســي واإلقامــة .

ــام  • ــن خــال مشــاهدة أف ــم م ــي اكتســاب قي ــدل املشــاهدة ف ــس ومع ــل اجلن ــر عام ال يؤث

ــر اخلصوصيــة  ــر اإلقامــة ، وهــذا يعكــس تأثي ــب مبتغي ــي الغال ــر ف الكارتــون ، بينمــا يتأث

ــري. ــل اجلزائ ــيوثقافية للطف السوس
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ــالم  ــاهدة أف ــالل مش ــن خ ــبة م ــدوان المكتس ــف والع ــم العن ــة قي درج
ــري  ــل الجزائ ــر الطف ــة نظ ــن وجه ــون م الكارت

ــدوان  ــف والع ــة " العن ــًا عنيف ــة قيم ــراد العين ــن طــرف أف ــون املشــاهدة م ــام الكارت ــن أف تتضم

ــف  ــم العن ــبوا قي ــم اكتس ــون بأنه ــة يصرح ــراد العين ــوي ، إال أن أف ــادي واملعن ــكلْيهما امل "بش

ــر إثــارة  ــون ؛ األمــر الــذي يوحــي بوجــود بدائــل أكث والعــدوان بدرجــة ضعيفــة مــن أفــام الكارت

ــي غــدت  وتشــويقًا وفاعليــة لهــذه القيــم مــن أفــام الكارتــون ، أال وهــي األلعــاب اإللكترونيــة الت

ــبغ  ــذي يس ــاد ال ــي األبع ــك الثاث ــك اجلرافي ــي ذل ــتخدمة ف ــم ، مس ــذه القي ــًا له ــر ترويج أكث

ــى اللعبــة اإللكترونيــة ويهيــئ االنغمــاس واحلضــور فــي اللعبــة عكــس أفــام  صفــة الواقعيــة عل

ــق التفســير  ــإن منطل ــي تتســم بالســلبية ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى ف ــون الت الكارت

ــد . ــل واح ــى عام ــن رده إل ــة ومتشــابكة والميك ــل متفاعل ــد عوام ــه ولي ــف ، أن ــي للعن التفاعل

ــى  وعليــه فأفــام الكارتــون املشــاهدة مــن طــرف أفــراد العينــة حتــوي قيمــًا للعنــف والعــدوان عل

ــي نســب املشــاهدة ، إال  ــى ف ــي القــط والفــأر الــذي احتــل املرتبــة األول غــرار املسلســل الكارتون

ــى ســلوك أفــراد العينــة كان تأثيــرًا محــدودًا ملــا ذكرنــا آنفــًا . أن تأثيرهــا عل

ــن 21,7 % ،  ــراوح مــا ب ــة ت ــدوان بدرجــة عالي ــم العنــف والع ــة قي ــراد العين فدرجــة اكتســاب أف

و42 %، )قيمــة التســلط(، يقابلهــا اكتســاب بدرجــة ضعيفــة تتــراوح مــا بــن 50 % ، و61,7 %، 

متثلــت أساســًا فــي : الظلــم ، التعذيــب ، التهديــد ، القتــل ، االســتياء علــى ممتلــكات الغيــر ، 

ــى الغيــر ، بالنســب اآلتيــة علــى  االنتصــار لألكثــر دهــاء ومكــرًا ، اخليانــة واخلــداع ، االعتــداء عل

الترتيــب : 61,7 % ، 60 %، 59,5 %، 58,5 %، 57,5 %، مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

ــي : حســب متغيــر اإلقامــة . وهــذا مــا تعكســه نتائــج اجلــدول التال
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درجــة القيــم المعرفيــة المكتســبة مــن خــالل مشــاهدة أفــالم الكارتون 
مــن وجهــة نظــر الطفــل الجزائري

فيمــا يخــص القيــم املعرفيــة " معــارف ، مهــارات ، قــدرات "، يصــرح أفــراد العينــة أنهــم 

اكتســبوا قيمــًا معرفيــة مــن خــال أفــام الكارتــون املشــاهدة بدرجــة عاليــة تتــراوح نســبتها مــا 

ــي : ــل ف ــن 73.3 %، و،46،7 %، وتتمث ب

الطالقــة اللفظيــة، "التعبيــر باللغــة العربيــة الفصحــى" 73.3 %. وال توجــد فــروق ذات داللــة  .1

ــدل  ــة ، ومع ــل الدراســي واإلقام ــس ، والتحصي ــرات الدراســة :اجلن ــة حســب متغي إحصائي

املشــاهدة .

القــدرة عــىل حــل المشــكالت: 69,2 %، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائية حســب متغيرات  .2

الدراســة :اجلنــس ، والتحصيــل الدراســي واإلقامة ، ومعدل املشــاهدة .

التفك�ي الجيد السليم: 65.8 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اجلنس. .3

معارف متنوعة : 65,8 %، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة. .4

الخيــال الخصــب :65,7 % ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغيــرات الدراســة  .5

:اجلنــس ،  والتحصيــل الدراســي واإلقامــة ، ومعــدل املشــاهدة .

مهــارات رياضيــة "عدديــّة : 62,5 %، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغيــرات  .6

الدراســة :اجلنــس ، والتحصيــل الدراســي واإلقامــة ، ومعــدل املشــاهدة .

مصطلحات علمية: 55%، توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير اإلقامة. .7

ــة  .8 ــروق ذات دالل ــد ف ــة 51,7 %، ال توج ــر الطبيعي ــص الظواه ــض خصائ ــىل بع ــرف ع التع

ــدل  ــة ، مع ــي واالقام ــل الدراس ــس ،  التحصي ــة :اجلن ــرات الدراس ــة حســب متغي إحصائي

ــاهدة . املش

يائيــة:48.3 %، توجــد فــروق ذات داللــة  .9 ف التعــرف عــىل بعــض خصائــص الظواهــر الف�ي

إحصائيــة حســب متغيــر معــدل املشــاهدة .

التعــرف عــىل بعــض خصائــص الظواهــر البيولوجيــة "جســم اإلنســان مثــاً": 46.7 %، توجد  .10

فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغيــر التحصيــل الدراســي .

ــان ،  ــون ، الســيما احملقــق كون ــذي جتســده أفــام الكارت ــى طبيعــة املضمــون ال وهــذا يرجــع إل

ــي : ــى نحــو مــا توضحــه نتائــج اجلــدول اآلت عل
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تأثير أفالم الكارتون من وجهة نظرة الطفل الجزائري 
ــف  ــة ، العن ــم " االجتماعي ــة بدرجــة اكتســاب القي ــج اجلــداول الســابقة املتعلق ــى نتائ عــاوة عل

والعــدوان ، املعرفيــة " مــن خــال مضمــون أفــام الكارتــون ، مــن وجهــة نظــر الطفــل اجلزائــري، 

ــة ،  ــم معرفي ــة قي ــي تنمي ــهم ف ــد أس ــون ق ــام الكارت ــون أف ــة أن مضم ــراد العين ــد أف ــد أك فق

كثيــرًا بنســبة 50,8 %، مــع وجــود فــروق ذات دالالت إحصائيــة حســب متغيــري اإلقامــة ومعــدل 

املشــاهدة ، وقيــم اجتماعيــة ال تتعــارض وتربيتهــم األســرية كثيــرًا بنســبة 45,8 %، مــع وجــود 

ــة  ــي تنمي ــا تســهم ف ــا أنه ــس .كم ــة واجلن ــري اإلقام ــة حســب متغي ــروق ذات دالالت إحصائي ف

قيــم العنــف والعــدوان نوعــًا مــا بنســبة 49,2 %، مــع وجــود فــروق ذات دالالت إحصائيــة حســب 

ــي اجلــدول  ــر اإلقامــة. وهــي نتائــج تعكــس نتائــج اجلــداول الســابقة .كمــا هــو موضــح ف متغي

ــي : اآلت

الجدول رقم : )09 ( :تأث�ي أفالم الكارتون من وجهة نظر الطفل الجزائري
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النتائج العامة 
ف أن : من خالل قراءتنا االإحصائية التحليلية تب�ي

ــوم  .1 ــي ت ــة، املسلســل الكارتون ــراد العين ــرف أف ــن ط ــون مشــاهدة م ــام الكارت ــر أف ــن أكث م

ــى  ــة عل ــن خــال اســتقراء دراســات حتليلي ــان ...،وم ــق كون ــول ، احملق ــون ب ــري ، دراغ وجي

ــوم  ــي ت ــى أن املسلســل الكارتون ــت هــذه الدراســات إل ــي ، توصل ــي والكيف املســتويْن الكم

ــي  ــهمت ف ــة أس ــرات صوتي ــَم مبؤث ــة ، وُدعِّ ــي الواقعي ــك يضف ــق جرافي ــم وف ــري صم وجي

ــى القصة.وكيفّيــًا فقــد تضمــن هــذا األخيــر قيمــًا تتنافــى وتعاليــم  إضفــاء جــو درامــي عل

ديننــا احلنيــف ، كقيــم العنــف والعــدوان، وبعــض القيــم الســلبية األخــرى كاجلنــس واإلغواء، 

ــى التبشــير بالديــن املســيحي ، ومتجيــد  والســرقة ، واخلــداع، والغــش ، واالنتقام...إضافــة إل

ــي اليهــودي . اللوب

2.  MBC3 ، SpaceToon، ، ART : القنــوات األكثــر مشــاهدة مــن طــرف الطفــل اجلزائــري

Teens ، اجلزيــرة لألطفــال.

عــادات مشــاهدة الطفــل اجلزائــري ألفــام الكارتــون : يومّيــًا ، مســاء ، مبعــدل ســاعة  .3

ــي القصــة  ــي لعامل ــم الكارتون ــي املنــزل ؛حيــث يندمجــون مــع الفيل واحــدة، رفقــة اإلخــوة ف

ــًا تقمــص شــخصية  ــة القصــة ، وأحيان ــب أحداثــه مــن خــال رواي ــدون تركي والبطــل، ويعي

ــلية . ــارة والتس ــن اإلث ــة ب ــي جامع ــم الكارتون ــداث الفيل ــّدون أح ــل ، وَيُع البط

ــة  .4 ــم االجتماعي ــة ، القي ــري بدرجــة عالي ــل اجلزائ ــي إكســاب الطف ــون ف ــام الكارت تســهم أف

غيــر املتنافيــة والتربيــة األســرية وفــق مصفوفــة القيــم االجتماعيــة املصنفــة فــي اســتبيان 

الدراســة ، مــن وجهــة نظــره ؛وهــذا لطبيعــة قصــص أفــام الكارتــون التــي ال ميكــن إدراجهــا 

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــع وج ــري - م ــوم وجي ــل ت ــلبية - مث ــم الس ــة القي ــي خان ــًا ف جميع

ــة السوســيوثقافية للمجتمــع  ــر اإلقامــة، وهــذا يعكــس اخلصوصي إحصائيــة حســب متغي

ــري. اجلزائ

ــى قيــم العنــف والعــدوان ، إال أن درجــة اكتســاب  .5  العديــد مــن أفــام الكارتــون حتتــوي عل

ــدُّ  ــى بدرجــة ضعيفــة ، فبالرغــم مــن أن وســائل اإلعــام ُتَع الطفــل اجلزائــري هــذه القيــم أت

ــف  ــإن مصــادر العن ــك ، ف ــون واجلرافي ــن خــال املضم ــدوان م ــف والع ــة العن ــًا لثقاف ُمغذي

ــى عامــل واحــد علــى حســاب اآلخــر، "عوامــل نفســية  متعــددة ومتفاعلــة ، وال ميكــن ردهــا إل
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ــي للعنــف .مــع وجــود فــروق  ، اجتماعيــة ، اقتصاديــة ...إلــخ ، وهــذا وفــق التفســير التفاعل

ــيوثقافية  ــة السوس ــس اخلصوصي ــة، مبــا يعك ــر اإلقام ــة حســب متغي ــة إحصائي ذات دالل

ــري. للمجتمــع اجلزائ

ــى  .6 تأثــر تصميــم الفيلــم الكارتونــي بخصوصيــات العصــر الرقمــي الــذي يعتمــد أساســًا عل

ــارات ،  ــة "مه ــًا معرفي ــوي قيم ــذي يح ــه ال ــى مضمون ــك عل ــس ذل ــة ، وانعك ــاد املعرف اقتص

ــة  ــن وجه ــون م ــام الكارت ــال العلمي،واحملــاكاة ، فأف ــى اخلي ــة أساســًا عل ــارف ..."،القائم مع

ــر عنهــا الطفــل  نظــر الطفــل اجلزائــري أســهمت فــي إكســابه بدرجــة عاليــة قيمــًا معرفيــة عبَّ

اجلزائــري مــن خــال مصفوفــة القيــم املعرفيــة، مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب 

ــى امليــول واالهتمامــات. ــر التحصيــل الدراســي، وهــذا راجــع أيضــًا إل متغي

ــة-  .7 ــًا معرفي ــة ، وقيم ــًا اجتماعي ــبتهم قيم ــون أكس ــام الكارت ــة أن أف ــراد العين ــرح أف ص

كثيــراً- وقيمــًا للعنــف والعــدوان - نوعــًا مــا ، بنســب تراوحــت مــا بــن 45,8 % ، 50،8 %، 

ــة  ــر كالتنشــئة االجتماعي ــون ذات تأثي ــام الكارت ــر أف ــرى غي ــل أخ ــد وجــود عوام وهــذا يؤك

ــة . ــت واملعلوماتي ــب اإلنترن ــى جان ــي املؤسســات التنشــيئية األخــرى ، إل األســرية ، وباق

خالصـــة :
ــرة اســتهاك  ــا مــع ظاه ــي تعامله ــًا ف ــى إيجابّي ــي نحــت منح ــج الدراســة الت بالرغــم مــن نتائ

ــًا  ــة :اجتماعّي ــم إيجابي ــاب قي ــة اكتس ــد درج ــي حتدي ــرت ف ــا انحص ــة؛ كونه ــوم املتحرك الرس

ــى جانــب العنــف والعــدوان ، مــن وجهــة نظــر الطفــل اجلزائــري؛ بحســبانها رافــدًا  ومعرفّيــًا ، إل

ــب  ــى اجلوان ــزت عل ــي رك ــات الت ــض الدراس ــج بع ــع نتائ ــي تتصــادم م ــم ، الت ــد القي ــن رواف م

ــرات  ــي التأثي ــي ، فــإن ذلــك ال يلغ ــي والتحليل ــى املســتوين اإلمبريق الســلبية لهــذه البرامــج عل

ــا  ــدم ألبنائن ــدة تق ــة الواف ــوم املتحرك ــى أن الرس ــرًا إل ــة ؛ نظ ــوم املتحرك ــج الرس ــلبية لبرام الس

ــي  ــدوة وال تراع ــم الق ــل لديه ــة، وتقت ــف والذاتي ــم العن ــم فيه ــا، وتعظِّ ــن مبادئن ــة ع ــا غريب قيًم

ــى، فتكســبه شــخصية مهتــزة ممزقــة بــن اخليــال والواقع.وعليــه تتعاظــم  نفســية الطفــل العرب

مســئولية األســرة جتــاه أبنائهــا، فاألجــدر أن تكــون احلصــن املنيــع ألبنائها،مــن خــال التنشــئة 

ــى املنظومــة القيميــة التــي  ــن األبنــاء مــن االنفــات والتمــرد عل االجتماعيــة الســليمة التــي حتصِّ

ــي  ــا ف ــاً" ألنن ــواء "عاطفّي ــي، واألهــم االحت ــط االجتماع ــات الضب ــب آلي ــى جان ــوا فيهــا ، إل ترعرع
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ــواًل . ــل أن نخاطــب عق ــة قب ــوب حي ــاء ، نتعامــل مــع قل ــا مــع األبن تعاملن

"فــال يمكننــا حجبهم....لنتعامــل مــع ظاهــرة اســتهالك الرســوم المتحركــة بوصفهــا مــن معطيــات 

ــن ســالمة أبنائنــا دون أن نغفــل فضولهــم؟ العــر ال ســيما الرقمــي ...واالأهــم كيــف نؤمِّ

إدراك استحالة جتنب تعرض األطفال للرسوم املتحركة ، إذن كيف نؤمن سامتهم ؟ •

إدراك أهميــة األخــذ بأســاليب تربويــة متعــددة ومتكاملــة ملواجهــة مخاطر املضمــون االجنبي  •

ــام  ــة، اإلع ــرة، املدرس ــيئية: "األس ــات التنش ــود املؤسس ــف جه ــة ، وتكات ــوم املتحرك للرس

ــى تنميــة قيــم اجتماعيــة  البديــل، مــن خــال اســتثمار برامــج الرســوم املتحركــة الراميــة إل

فــي ظــل النســق القيمــي واملجتمعــي، وكــذا تصميمهــا فــي إطــار تربــوي تعليمــي هــادف، 

والتقليــل مــن نزعــات العنــف والعــدوان .

ــم  • ــاء، أه ــة األبن ــات واألنشــطة، وصحب ــع مصــادر املعلوم ــق األســرى، وتنوي ــة والتواف الرعاي

ــدة. ــة الواف ــر الرســوم املتحرك ــح التصــدى خلط مفاتي

إن التفاعــل الواعــي مــع برامــج األطفــال يقتضــي وجــود قــدٍر مــن االتفــاق بــن الوالديــن فــي  •

ــى التلفــاز وبرامجــه . النظــرة إل

االهتمام بتوفير الدعم العاطفي لألبناء، وتفعيل احلوار األسري .  •

وعليــه فالتفاعــل الواعــي مــع برامــج األطفــال "الرســوم املتحركــة، يقتضــي التعامــل وإياهــا  •

ــى االســتمرار فــي العبــث باملعانــي والقيــم "اإلرهــاب  بصفــة انتقائيــة"، واالعتــراض عل

ــريء. ــر الب ــه غي ــة الترفي ــان نزع ــع طغي ــة، م ــا القيمي ــدد منظومتن ــي ته ــزي"، الت الرم

ي ضعــف مناعــة نظامنــا القيمــي ، 
اق ، وال �ف ي هشاشــة ثقافتنــا وقابليتهــا لالخــ�ت

شــكال ليــس �ف فاالإ

ي أضعــف حلقاتــه ... أطفالــه. 
لكننــا أمــام واقــع رقمــي اســتهدف فيــه المجتمــع �ف
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ــــــــــــــــــــــــــــ

غذاء املعاقني وقاية وعالج نحو دمج مجتمعي فعال •

د. سهام خيري 
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غذاء املعاقني وقاية وعالج
نحو دمج مجتمعي فعال

د. سهام خيري *

الغذاء:
ــدء اخلليقــة؛ فالغــذاء هــو مصــدر الطاقــة  ــذ ب ــذي يســعى إليــه اإلنســان من هــو الهــدف األول ال

ــه الســالح  ــا أن ــراض، كم ــن األم ــر م ــن كثي ــه م ــذي يقي ــاة والســالح ال ــا احلي ــتمر به ــي تس الت

ــل  ــر عوام ــن أكث ــو م ــراض، فه ــن األم ــر م ــي كثي ــذي إذا أســيئ اســتخدامه تســبب ف نفســه ال

ــم وإجنــاب  ــى التعل ــدرة عل ــى الق ــة، وعل ــى الصحــة اجلســدية والنفســية والعقلي ــرًا عل ــة أث البيئ

ــالد. ــوي للب ــع املســتوى االقتصــادي والتنم ــاج ورف ــى اإلنت ــادر عل ــوي ق ــل ق جي

التغذية العالجية .... ما هي ؟
هــى الوقايــة والعــالج ملعظــم األمــراض التــي تصيب اإلنســان. وتشــمل أيضــًا التثقيــف التغذوي، 

ونشــر برامــج التوعيــة الغذائية.

وهــي علــم حديــث ولكنــه حيــوي جــّدًا وســنتعرض ألهميــة التغذيــة العالجيــة والوقائيــة حلــاالت 

ــى: ــى خــاص فيمــا يل اإلعاقــة املختلفــة األكثــر شــيوعًا واألكثــر احتياجــًا لنمــط غذائ

ما الغذاء المالئم ؟
جــاء فــي وثيقــة األمم املتحــدة لعــام 1999 - جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  •

والثقافيــة )مــادة 6(: "احلــق فــي غــذاء كاف يتحقــق عندمــا يتســنى لــكل رجــٍل أو امــرأة أو 

ــًا  ا واقتصادّي ــن(، احلصــول جســديَّ ــردًا أو مجتمعــًا )ضمــن مجتمــع مــن اآلخري طفــل منف

ــى متكنــه مــن تدبرهــا". ــى الوســائل الت ــى وعل ــم الكاف ــى الغــذاء املالئ ــع األوقــات، عل ــى جمي وف

ــر  • ــب العم ــة حس ــات الفردي ــذاء للحاج ــتجيب الغ ــم أن يس ــى املالئ ــم" : ومعن ــذاء املالئ "الغ

* باحث مساعد التغذية العالجية - املركز القومي للبحوث، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابني للفئات اخلاصة والتوحد.
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ــرد. ــية للف ــة والنفس ــة الصحي ــة واحلال ــروف املعيش ــس وظ ــة واجلن واملهن

ــى العناصــر الضروريــة لتطــوره  • ــى ســبيل املثــال - يجــب أن حتتــوي عل فأغذيــة الطفــل - عل

اجلســدي والنفســي، وغــذاء املريــض غيــر غذاء األصحــاء )1(.

ــن  • ــرد م ــة الف ــو ضــار بصح ــا ه ــن كل م ــة م ــو األطعم ــة أيضــًا خل ــي املالءم ــا تقتض كم

ملوثــات ومــواد ســامة مثــل : )"املبيــدات - الهرمونــات- اإلضافــات" مثــل : مكســبات الطعــم 

ــون و.......(. والل

ــال ال  • ــبيل املث ــى س ــدة عل ــا املعاه ــط أوردن ــر )فق ــا كثي ــدة وغيره ــذه املعاه ــى ه ومبقتض

ــق: ــن طري ــراد ع ــع األف ــليم جلمي ــذاء الس ــر الغ ــات بتوفي ــزم احلكوم ــر(، تلت احلص

تفادي اجلوع. .1

توفير فرص اإلنتاج وتدبير الغذاء الكافي. .2

سالمة الغذاء من كل ما يضر ، وليس هذا فقط بل مراقبة األطعمة. .3

حترمي اإلحتكار والغش واملواد الضارة من خالل احلماية واملتابعة . .4

حماية األراضى واملياه من التلوث بالكيماويات السامة أو املواد املشعة . .5

توعية مجتمعية شاملة بضرورة اختيار طعام صحي ال يضر اجلسد وال النفس )2(. .6

ــات  ــى االحتياج ــز عل ــع التركي ــل ، م ــره بالتفاصي ــالف ذك ــاق الس ــنعرض النط ــي س ــا يل وفيم

ــال  ــى األطف ــة عل ــة العالجي ــة الســليمة والتغذي ــر التغذي ــاق وتأثي ــل وخاصــة املع ــة للطف التغذوي

ــات  ــي وتوصي ــا العرب ــة بوطنن ــة خاص ــة واقتصادي ــات مجتمعي ــرض صعوب ــى ع ــة إل باإلضاف

ــا. ــب عليه للتغل

االحتياجات التغذوية للمعاق :
ــة  ــر الغذائي ــة - العناص ــة خاص ــاق - بصف ــل املع ــة - والطف ــة عام ــاق - بصف ــاج املع - يحت

ــة  ــي االحتياجــات الغذائي ــرة ف ــدة مؤث ــل ع ــاك عوام ــن هن ــا الســوي، ولك ــي يحتاجه نفســها الت

ــني. ــة( للمعاق ــعرات حراري ــة وس ــر غذائي ــن عناص )م

أوالً: تركيب اجلسم.

اً: النمو والتطور. ي ان ث

اً: تناول االدوية وتداخالتها. ث ال ث

اً: املشاكل التغذوية للمعاقني. ع راب

اً: املشاكل السلوكية والنفسية . س ام خ
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أوالً: تركيب الجسم
ــى الشــلل  ــظ أن مرض ــوي؛ فنالح ــن الس ــاق ع ــل املع ــات جســم الطف ــب مكون ــف نس ــد تختل ق

ــور  ــبب ضم ــة بس ــى الكتل ــاض ف ــا وانخف ــارج اخلالي ــائل خ ــادة الس ــن زي ــون م ــي يعان الدماغ

ــون  ــد يك ــدي ،أو ق ــاط اجلس ــض النش ــى تخفي ــة إل ــه باإلضاف ــرض نفس ــة امل ــالت نتيج العض

ــة املضــغ  ــة )بســبب صعوب ــة طويل ــرة زمني ــة لفت ــة والعناصــر الغذائي ــاول الطاق ــة تن ــة قل نتيج

ــى انخفــاض فــى الكتلــة اخللويــة  والبلــع وقلــة تنــاول البروتــني(، وفــى الوقــت نفســه يــؤدي ذلــك إل

ــرى. ــة األخ ــر الغذائي ــة والعناص ــن الطاق ــات اجلســم م واحتياج

ثانيًا : النمو والتطور 
ــي  ــة الت ــاكل الغذائي ــم املش ــن أه ــمنة ، م ــور الس ــوزن، أو ظه ــان ال ــو ونقص ــي النم ــر ف التأخ

ــبب أو  ــى س ــة إل ــذه املشــاكل الغذائي ــاع ه ــن إرج ــا شــيوعاً، وميك ــاق وأكثره ــا املع ــي منه يعان

ــة: ــباب التالي ــن األس ــر م أكث

ــى القضــم  • قلــة تنــاول املــواد الغذائيــة نتيجــة وجــود اختــالالت عصبيــة عضليــة قــد تؤثــر عل

ــة داون"  ــي وأيضــاً متالزم ــرض الشــلل الدماغ ــك: "م ــى ذل ــال عل ــع- مث ــص والبل واملضــغ وامل

ــل  ــم وتتداخ ــف الف ــة متــأ جتوي ــان بدرج ــم اللس ــر حج ــن كب ــون أيضــًا م ــم يعان فمرضاه

ــى تدخــل  ــى عــالج وظيفــى أو حتــى إل ــى درجــة يحتــاج معهــا إل أحيانــًا مــع املضــغ والبلــع إل

ــي. جراح

عدم قدرة حمل اجلسم قد يؤدي إلى عدم احلركة ؛ ومن ثم إلي نقص النمو والتطور. •

عــدم قــدرة هضــم وتكســير بعــض الوحــدات البنائيــة مــن العناصــر الغذائيــة يــؤدى  •

ــؤدى  ــاه ؛ في ــة ألنســجة اجلســم وخالي ــى قــد تكــون ضروري ــة الت ــادة النهائي ــى انعــدام امل إل

ــة أو  ــر احمللل ــى املــادة غي ــادة ف ــؤدي الزي ــة، كمــا ت ــى حــدوث أمــراض معين هــذا النقــص إل

ــك "أمــراض نقــص  ــى ذل ــدة وشــديدة - مثــال عل ــى ظهــور حــاالت ســمية عدي املهضومــة إل

ــرة  ــة املنتش ــات النمائي ــًا اإلعاق ــا( وأيض ــا وغيره ــل كيتونوري ــل )الفني ــض مث ــات االي إنزمي

ــا". ــا شــابه( وغيره ــد وم )التوح

ــة؛ نتيجــة نقــص بعــض األنزميــات  • ــى امتصــاص بعــض العناصــر الغذائي عــدم القــدرة عل

ــى وحــدات بســيطة ميكــن لأمعــاء امتصاصهــا. ــة إل ــي تهضــم وتكســر الوحــدات الغذائي الت

ــي  • ــاز الهضم ــى اجله ــوهات ف ــول تش ــل "حص ــم مث ــزة اجلس ــد أجه ــى أح ــي ف ــل خلق خل

ــة داون  ــال "متالزم ــوي" مث ــة ثان ــى ســوء تغذي ــؤدي إل ــة ؛ ممــا ي ــدورة الدموي ــي أو ال أو البول
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ــي". ــاز التنفس ــة اجله ــرة إصاب ــب وكث ــي القل ــة ف ــوب اخللقي والعي

ــى  • ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــة احملبب ــتمتاع بالنشــاطات الطفولي ــب واالس ــن اللع ــاق م ــان املع حرم

ــام. ــاول الطع ــر تن ــه غي ــي حيات ــرى ف ــذة أخ ــة أو ل ــود متع ــدم وج ع

ضغوطات نفسية قد جتعل من زيادة األكل نوعاًمن الهروب من املشكالت. •

ثالثا: تناول األدوية وتداخالتها
يتنــاول العديــد مــن املعاقــني أنواعاًمختلفــة مــن األدويــة ملعاجلــة حــاالت مصاحبــة عــدة منهــا  •

ــة أو  ــراض املعدي ــي األم ــم ف ــلوكية - التحك ــة - حتســني املشــاكل الس ــرط احلرك "الصرع-ف

اإلمســاك املزمن......وغيرهــا".

ــاز  • ــات اجله ــات أو مثبط ــة - املنبه ــادات احليوي ــمل "املض ــادة تش ــرف ع ــي تص ــة الت األدوي

ــا  ــا م ــهية، ومنه ــى الش ــر عل ــا يؤث ــا م ــة منه ــذه األدوي ــا"؛ وه ــكالت وغيره ــزي - واملش املرك

ــن امتصــاص  ــل م ــة ، كأن تقل ــض العناصــر الغذائي ــن بع ــتفادة اجلســم م ــى اس ــر عل يؤث

ــاك  ــا .وهن ــم إليه ــة اجلس ــن حاج ــد م ــى فتزي ــل الغذائ ــن التمثي ــر م ــر أو تغي ــك العناص تل

ــى فقــدان الشــهية واألرق وآالم املعــدة، عكس  منبهــات اجلهــاز العصبــي املركــزي التــي تــؤدي إل

ب زيــادة الــوزن إمــا نتيجــة جتمــع الســوائل في اجلســم  ــى ُتســبِّ مثبطــات اجلهــاز العصبــي إل

ــادة الشــهية. ،وإمــا نتيجــة لزي

ــي  • ــور واألداء الوظيف ــو والتط ــى النم ــر عل ــا يؤث ــض م ــع بع ــة م ــل األدوي ــن تداخ ــم ع ناهيك

ــم. ــزة اجلس ــليم ألجه الس

أيضــًا االســتخدام املفــرط للمكمــالت الغذائيــة ظّنــًا أن ليــس لهــا تأثيــر ضــار، بينمــا زيادتهــا  •

ــى اختــالل النــوم والتطــور كأن تصــل إلىامليــة الغذائيــة أو تثبــط عمــل  ــي اجلســم تــؤدي إل ف

عنصــر غذائــي آخــر .

رابعًا: المشاكل التغذوية للمعاقين )األكثر شيوعًا(:
قد يعاني الطفل املعاق من واحدة أو أكثر من املشاكل التغذوية اآلتية :

بطء في النمو )الطول( ونقصان الوزن. •

زيادة في الوزن بالنسبة إلى الطول. •

السمنة . •

نقص عنصر احلديد )فقر الدم الناجت عن نقص احلديد(. •
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رفض الطفل تناول أكل معني أو مجموعة من األغذية . •

الســلوك الفوضــوي عنــد تنــاول الطعــام )أمثلــة: التمســك بــاألكل بشــكل روتينــي- •

فــرط احلركــة....(. االعتماديــة- 

أكل مواد غير األطعمة )غير غذائية( مثل "التراب أو الطمي أو الورق وغيرها ". •

فقدان الشهية . •

فرط الشهية. •

احلساسية لبعض األطعمة واألغذية. •

قلة تناول السوائل أو فقد السوائل بكثرة بال تعويض . •

التقيؤ واالجترار . •

اإلمساك . •

عدم قدرة الطفل على إطعام نفسه بنفسه. •

ــى  • ــد عل ــل أن يعتم ــام ،مث ــى ســلوك الطع ــات التحســن ف ــات وتدريب ــل لتوجيه رفــض الطف

ــر ســائبة أو مهروســة. ــة غي ــاول أغذي نفســه أو يتن

عدم القدرة على القضم أو املضغ أو املص. •

قلة فترات االنتباه )تشتت االنتباه( في أثناء الطعام. •

ــدرة  • ــدم مق ــل، أوع ــى الطف ــني عل ــل القائم ــا بســبب جه ــذه املشــكالت وتفاقمه اســتمرار ه

الطفــل ، أو عــدم توفــر الوقــت الكافــي إلطعامــه، أو اخلــوف مــن رفــض الطعــام مبــا 

ــت. ــع الوق ــا م ــة وتفاقمه ــكالت التغذوي ــذه املش ــاء ه ــتتبع بق يس

اق: ع م ة ال ذي غ ات ت ب طل ت م

أن تكون على أساس فردي . •

توفير قوام مناسب )سائل أو مهروس أو مفتت(. •

تعديل السلوك حتى يعتمد على نفسه، ويستطيع اكتساب مهارات الطعام. •

تقييــم احلالــة التغذويــة للمعــاق مثــل الطفــل الســوي، مــع مراعــاة املشــكالت اخلاصــة بــكل  •

إعاقــة وكل طفــل.

اق: ع م ل ة ل م ي ل س ة ال ذي غ ت اح ال ج ل ن وام ع

يتوقف جناح تطبيق برنامج تغذوي سليم للمعاق على العوامل اآلتية:

اختيار الطعام املناسب. •
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الوضع الصحيح للطفل عند اطعامه. •

استعمال األدوات واألجهزة املناسبة إلطعام املعاق )حسب كل إعاقة(. •

طرق اإلطعام )لبعض احلاالت(. •

احلالة النفسية للطفل. •

مقدرة الفريق على التعامل مع املعاق. •

أ - اختيار الطعام المناسب :
م ي ي ق ت أوال: ال

مــن خــالل تقييــم تغــذوي حلالــة املعــاق بدقــة ؛ ميكــن حتديــد احتياجاتــه الفعليــة مــن خــالل  •

ــى "الســن / الطــول / الــوزن /اجلنــس/ مســتوى النشــاط/ نــوع اإلعاقــة /درجــة  التعــرف عل

ــم  ــه/ تقيي ــدم إلي ــام املق ــل الطع ــتدعي تعدي ــذي يس ــرض ال ــة بامل ــة اإلصاب ــة/ نوعي اإلعاق

قدراتــه اجلنســية والذهنيــة حتــى ميكــن وضــع برنامــج تدريبــي لســلوكيات األكل وحتقيــق 

االســتقاللية املرجــوة .

ل  اً: دور االأه ي ان ث

تقــدمي القــوام املناســب للطعــام )واألهــم أالَّ يقــدم الطعــام مهروســًا فــي الوقــت الــذي  •

ــكل  ــس(، أو تلقيمــه وهــو يســتطيع ال ــر خشــونة أو العك ــام أكث ــه مضــغ طع يســتطيع في

ــاعدة. ــن دون مس م

ــكل  • ــوي بش ــتعداده التنم ــر اس ــذي يظه ــوي ال ــل الس ــس الطف ــاق عك ــا أن املع ــرة هن الفك

ــد ال  ــاق فق ــا املع ــتقاللية. أم ــة واالس ــث النوعي ــن حي ــار م ــل الكب ــام مث ــاول طع واضــح لتن

ــى خلــق ســلوكيات خاطئــة  ــى املالحظــة؛ ممــا يــؤدي إل نالحــظ اســتعداده هــذا أو نتأخــر ف

ــع الســن. ــم م ــرة تتفاق مبك

ب- الوضع الصحيح للطفل عند إطعامه :
ــرأس واجلســم  • ــد إطعامــه مثــل "وضــع ال ــدًا لوضــع الطفــل الصحــي عن ــاه جي يجــب االنتب

ــى حفــظ التــوازن )خاصــة تــوازن الــرأس  واحلــوض واألطــراف"، وهنــاك مــن ال ميلــك القــدرة عل

ــى القصبــة الهوائيــة بــداًل مــن البلعــوم . وأيضــًا  ــى دخــول الطعــام والســوائل إل ممــا يــؤدي إل

ــى اللســان واملضــغ والبلــع. ــى عــدم الســيطرة الطبيعيــة عل قــد يــؤدي إل

ــام  • ــال وضــع اإلبه ــب كمث ــا يج ــام )هن ــاء الطع ــي أثن ــك ف ــة الف ــي حرك ــم ف ــة التحك صعوب
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ــع  ــى مفصــل الفــك ، وتثبــت اإلصب مــا بــني الذقــن والشــفة الســفلية والســبابة توضــع عل

ــد األخــرى(. ــل بالي ــام الطف ــم إطع ــم يت ــن مباشــرة، ث ــف الذق الوســطى خل

ــم  • ــدم التحك ــن ع ــة ع ــرى متخصص ــالت أخ ــب تفصي ــي تتطل ــكالت الت ــن املش ــا م وغيره

ــا. ــراف وغيره ــوض واألط ــط واحل ــة الوس ــى منطق ــًا ف أيض

ج- استعمال األدوات المناسبة إلطعام المعاق:
وهى أدوات طعام معدلة للوفاء باحتياجات الطفل اخلاصة مثل:

- املالعق املزودة بيد لولبية تثبت يد املريض فى حالة عدم القدرة على اإلمساك بها .

- كوب بيدين  لإلمساك بكلتا اليدين فى حالة عدم القدرة على  التوافق احلركى.

- أدوات غير قابلة للكسر.

- أطباق ذات حواف عالية .

- يد طويلة ألدوات املائدة ملن ال يستطيع ثني كوعه وهكذا.

د- طرق اإلطعام ) لبعض حاالت اإلعاقة(:
هناك بعض احلاالت تستوجب طرق إطعام خاصة جدًا مثل:

عدم أو انخفاض القدرة على املص . •

مثال للتدخل :"التغذية من خالل أنبوبة فى أشهر الطفل األولى "

- عدم أو انخفاض القدرة على القضم أو املضغ.

ــاه  ــرة /اإلنتب ــة كل م ــة قليل ــة / قضــم كمي ــة أو نصــف صلب ــال للتدخــل: أطعمــة لين مث

ــى عــدم تراكــم الطعــام داخــل الفــم. إل

- عدم أو ضعف القدرة على البلع .

مثال للتدخل :التغذية األنبوبية.

- عدم أو ضعف القدرة على إغالق الشفتني.

مثال للتدخل :تنبيه الشفتني والفكني )من خالل العالج الوظيفي(

- عدم أو ضعف القدرة على حتريك اللسان . 

أيضا قد يفيد العالج الوظيفي .

هـ - مقدرة فريق العمل على التعامل مع المشكالت التغذوية 
           للمعاق :

ة ؟ • ف ل ت خ م ة ال ذوي غ ت الت ال ك ش م ع ال ل م ام ع ت ه ال وط ب ن م ل ال م ع ق ال ري ن هو ف م
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االأرسة : واألم هى حجر الزاوية فى الفريق، ودورها ممتد وشامل لكل األدوار . •

ة : ومهمته األساسية وهى: • ذي غ ت ا�أ ال ص اخ

-  تخطيط الوجبات املتوازنة واملناسبة .

-  مراقبة األطعمة وجتهيزها.

-  إنتاج الوجبات.

-  تقدمي االستشارات الغذائية.

-  تقييم حالة التغذية بشكل فردي لكل معاق.

رض )لبعض احلاالت فقط(: • م م ال

-  وضع املريض فى وضع صحيح.

-  املساعدة علي تناول الطعام والسوائل.

-  تنظيم وقت الطعام.

ي : دوره حيوى جّدًا فى: • ف ي وظ ي وال
�ن ه م ج ال ال ع م ال

-  تقييم وظائف حركة الفم.

- إرشاد فريق العمل.

-  تقييم احتياجات املعاق لأدوات املساعدة على اإلطعام.

-  مساعدة املعاق على حتسني عمليات املضغ والبلع.

-  حتسني الوظائف األخرى املرتبطة بسلوكيات الطعام.

و: • ي:ودوره ه ع ي ب ط ي ال
ا�أ ي ن �ي ف ج ال ال ع م ال

- تقييم الضعف احلركى ووظائف اجلسم .

- وضع توصيات لأدوات الالزمة للتحكم في احلركة وعملية الطعام.

- حتديد األغذية املناسبة للمعاق )من حيث النمو واحلركة والوزن السليم(.

- تقومي حركة الفم غير الطبيعية، قد تدخل فى نطاق عمله إذا كانت بسيطة وال

   حتتاج إلى املعالج الوظيفي.

ا: • م ي: ودوره ف ي وظ ج ال ال ع م سي وال ف ن ج ال ال ع م ال

- تقومي املشاكل الشخصية - النفسية- السلوكية التي تؤثر على تناول الطعام.

- تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي .

- مدى تفاعل األسرة والقائمني على املعاق معه.
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- وضع خطة التدخل الفردية.

- تنفيذ برنامج تعديل السلوكيات اخلاص بالطفل واحمليطني به.

ي : • �ب ط ق ال ري ف ال

مثــال: طبيــب األطفــال - طبيــب التغذيــة العالجيــة - طبيــب األســنان - طبيــب األمــراض 

ــة واحلركية. العصبي

ب: • اط خ ت ا�أ ال ص إخ

يراقب ويقوِّم أيضًا مستوى تطور املهارات الضمنية والعضلية.

اإلعاقات املختلفة األكثر احتياجًا إلى التغذية العالجية: •

- أوال: العالقات النمائية.

- ثانيا :أمراض التمثيل الغذائى املسببة للتأخر العقلي.

- ثالثــا :األمــراض املزمنــة : مثــل " الســكري النــوع األول - الفشــل الكلــوي أو الكبــدي- 

احلمــى الروماتيزميــة .....إلــخ".

ة: ي ائ م ن ات ال اق ع 1. أوال: االإ

ــى  • ــتمل عل ــي تش ــة Umbrella Category الت ــة املظل ــي الفئ ــة ه ــات النمائي ــدُّ اإلعاق ُتَع

ــى ســن 22  ــرة منوهــم وحت ــاء فت ــي أثن ــراد ف ــى االف ــر عل ــي التأثي ــدأ ف ــي تب املشــكالت الت

ســنة ،ولهــذه الفئــة توجــه وظيفــي، وُتَعــّد غيــر أنهــا إعاقــات مزمنــة تســتمر دون زمــن محدد 

ــى مســتوى مــن الدعــم واخلدمــات طــوال فتــرة حياتــه  لتوقفهــا؛ ولذلــك يحتــاج الفــرد فيهــا إل

.)Smith,1998(

ــات  • ــا فئ ــي، أى أنه ــر العقل ــة التأخ ــن فئ ــف ع ــة - تختل ــة عام ــة -بصف ــات النمائي اإلعاق

ــاة  ــى حي ــر عل ــي تؤث ــن الظــروف الت ــوع م ــدد متن ــى ع ــا تشــتمل عل ــة أخــرى؛ إنه إكلينيكي

ــث: ــن حي ــرد م الف

قدرة الفرد على رعاية الذات. •

منو اللغة التعبيرية أو االستقبالية أو االثنتني معاً. •

القدرة على التعلم. •

• .Self-direction توجيه الذات

القدرات احلركية املالئمة . •

االستقاللية في املعيشة . •

االكتفاء الذاتي اقتصادّياً. •
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السلوك أو االنفعال بشكل عام. •

ما اإلعاقات النمائية األكثر شيوعًا •

• .Cerebral Palsy الشلل الدماغي

•  Pervasive Developmental التوحــد واســمه العلمــي اإلضــراب النمائــي الشــامل

.Disorder
•  Attention Deficit and Hyperactivity االنتبــاه  وقلــة  احلركــة  فــرط  متالزمــة 

.Syndrome
• .Epilepsy الصرع

• .Down Syndrome متالزمة داون

• .Fragile-X-Syndrome الهشة "X" وغيرها أقل انتشارًا مثل متالزمة

• .Spina Bifida
• .Clift Palate الشفة األرنبية

متالزمة برادر ويللي. •

• .Laurance Moonpedel متالزمة

الصمم والعمى املقترن. •

متالزمة فرط احلركة وقلة االنتباه •

[ADHD]Attention Deficit and Hyperactivity Syndrome

تبلــغ نســبة إنتشــار هــذه املتالزمــة عاملّيــًا مــن  3-5 % مــن طــالب املــدارس، ومــن 30 - 50 % 

ــى اإلنــاث 1 : 3. ــى عيــادة األطفــال النفســية ، وتبلــغ نســبة الذكــور إل مــن األطفــال الراجعــني إل

ي: ة وه ي اس ات أس م الث س ث ة ب الزم ت م ذه ال ن ه �ي م ت - وت

- نقص االنتباه .

- كثرة )فرط( احلركة.

- االندفاعيــة - ومــا يصاحــب هــذه الســمات مــن مضاعفــات تدنــي التحصيــل الدراســي 

وغيرهــا .

ــالج  • ــلوك والع ــل الس ــى تعدي ــام األول - عل ــي املق ــد - ف ــة يعتم ــرط احلرك ــة ف ــالج متالزم ع

ــميات  ــاء لُس ــة االمع ــن نفاذي ــون م ــم يعان ــث إنه ــٌم حي ــة دوٌر مه ــة العالجي ــي. وللتغذي الطب

ــى التمثيــل الغذائى  ــى رد فعــل مناعــي يؤثــر عل وجزئيــات تدخــل الــدم ؛ األمــر الــذي يــؤدي إل

ــرط احلركــة ونقــص االنتبــاه. للدهــون والبروتينــات؛ ويســبب األعــراض الســالف ذكرهــا مــن ف
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دور التغذية العالجية

ــية  • ــل احلساس ــة(، وتقلي ــادن الثقيل ات )وخاصــة املع ــميَّ ــة الُس ــاء بإزال ــة األمع ــل نفاذي تقلي

لبعــض الكيماويــات املوجــودة فــي األطعمــة وغيرهــا مثــل :مركبــات الفينــول والساليســالت 

ــى نفاذيــة األمعــاء ومــن ثــم األعــراض الســابقة ، وذلــك عــن طريــق نظــام  ــرًا عل ــر تأثي االكث

."Feingold Diet ــت ــد داي ــي شــهير يســمى "فاينجول غذائ

•  ADHD فاينجولــد دايــت ": هــو نظــام غذائــي يســتفيد منــه أكثــر مــن 70 % مــن أطفــال"

ــى مركبــات الفينــول والساليســالت وكل  عــن طريــق منــع األغذيــة واملــواد احملتويــة عل

ــى جانــب الفواكــه احلمضيــة  مكســبات اللــون والطعــم والرائحــة واملــواد الرافعــة املصنعــة إل

وبعــض األطعمــة العاليــة احملتــوى مــن الساليســالت، ويحقــق هــذا النظــام الغذائــي إذا مت 

ــى الطفــل، مــن زيــادة االنتبــاه والتركيــز  اتباعــه بدقــة وحتــت إشــراف طبــي( نتائــج باهــرة عل

ــى احلركــة الزائــدة. ــى التعلــم - قلــة االندفاعيــة - الســيطرة عل - وزيــادة القــدرة عل

ــى إزالــة هــذه املــواد واألغذيــة متاماًمــن غــذاء الطفــل ملــدة 6  • ويعتمــد هــذا النظــام الغذائــى عل

ــى الساليســالت واحــدة واحــدة ومراقبــة  أشــهر كاملــة ،ثــم يتــم إعــادة األطعمــة احملتويــة عل

ــى الطفــل )عــودة  ــره الضــار عل ــى الطفــل ،ومــا يثبــت مــن هــذه األطعمــة تأثي تأثيراتهــا عل

التشــتت وفــرط احلركــة مــع االم فــى املعــدة( يتــم اســتبعاده بشــكل نهائــي.... وهكــذا حتــى 

ــواد  ــات وامل ــى املركب ــا بالنســبة إل ــل .أم ــا الطف ــي يتحســس منه ــة الت ــد األطعم ــم حتدي يت

الصناعيــة فيجــب اســتبعادها مــدى احليــاة.

ــى  • ــن مرض ــي 70 % م ــه حوال ــتفيد من ــذي يس ــى ال ــد الغذائ ــام فاينجول ــب نظ ــى جان وإل

ــل  ــاء وتقلي ــة األمع ــني نفاذي ــى حتس ــاه ف ــتت( االنتب ــف )تش ــة وضع ــرط احلرك ــة ف متالزم

التحســس لأطعمــة املختلفــة، قــد يســتفيد مريــض ADHD مــن بعــض املكمــالت الغذائيــة 

املهمــة حيــث إنــه كمــا أســلفنا يعانــي مــن خلــل فــي التمثيــل الغذائــي للدهــون والبروتينــات 

ــالت  ــن املوص ــخ وتكوي ــو امل ــة لنم ــة حيوي ــر غذائي ــي عناص ــص ف ــن نق ــتتبعه م ــا يس وم

العصبيــة  ومنــو اجلســم وســالمته ككل، وتعويــض هــذه العناصــر يحســن احلالــة بشــكل 

ــال : ملحــوظ - مث

األحمــاض الدهنيــة األساســية : "أوميجــا 3 / أوميجــا 6" ..... ويتم تعويضها إما باملكمالت  •

الغذائيــة كمســتحضر طبــي واألفضــل باألغذيــة الغنيــة بهــذه األحماض،وـ"أوميجــا 3" يوجد 

ــة(  ــواد احلافظ ــى امل ــا عل ــات الحتوائه ــس املعلب ــة )ولي ــلمون  وســمك التون ــى ســمك الس ف

وســمك الســردين واملاكريــل، وإمــا فــي بــذور السمســم  والكتــان - أمــا " أوميجــا 6" فهــو 
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ــى ســبيل املثالفــى زيــت عبــاد الشــمس. متوفــر - عل

• ."Vit. A,E,K" الفيتامينات واألمالح املعدنية وخاصة املذابة فى الدهون مثل

•  Essential ــة األساســية ــاض األميني ــى األحم ــوي عل ــي حتت ــة الت ــة القيم ــات عالي البروتين

̀(؛ لذلــك يجــب أالَّ يتغــذى الطفــل نباتيــًا فقــط )هنــاك شــعوب مثــل  a.a. )احليوانيــ̀ة

ــات  ــن النبات ــة م ــاض األميني ــون األحم ــة ويعوض ــات نباتي ــون إال منتج ــدوس ال يتناول الهن

.ADHD ــض ــا مري ــب إطالق ــذا ال يناس ــب(، وه فحس

كذلــك يتعــني مراعــاة التــوازن بــني نســب الكربوهيــدرات والبروتينــات فــي الوجبــات  •

 Carbohydrate /Protein balanced الغذائية؛فتقــل نســبة الكربوهيــدرات إلى البروتينــات

.diet

ي : • اغ دم ل ال ل ش ال

ــة ،  ــت وراثي ــوالدة وليس ــد ال ــاء أو بع ــي أثن ــل أو ف ــا قب ــرة م ــي فت ــدث ف ــة حت ــو إعاق ه  -

ــي؛ مــا  ــى مــن عمــر الطفــل وتتميــز بضعــف التــآزر العضل وهــي تظهــر فــي الســنة األول

ــى التعلــم أحيانــاً وبدرجــات مختلفــة مــن الشــدة .  ــى احلركــة والــكالم والقــدرة عل يؤثــر عل

ــى  غيــر أنــه يســبب مضاعفــات عديــدة ، ولكــن ســنهتم هنــا باملضاعفــات التــي تؤثــر عل

ــل : ــل , مث ــة الطف تغذي

صعوبة البلع. •

ارجتاع املريء واالرجتاع املعدي . •

سوء التغذية . •

االمساك. •

ترقق العظام ونقص الكالسيوم. •

التهاب الرئة واإلصابات املتكررة. •

ي: اغ دم ل ال ل ش ض ال ري م ة ب اص خ ة ال ي الج ع ة ال ذي غ ت داف ال أه

ــي 35 % مــن مرضــى الشــلل الدماغــي مــن ســوء  • الوقايــة مــن ســوء التغذيــة : يعانــي حوال

التغذيــة لأســباب االتيــة:

االرتداد املعدي والتقيؤ . •
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اإلمساك بسبب قلة احلركة عامة وقلة السوائل باجلسم . •

فقد السوائل بكثرة من خالل التعرق والريالة . •

قلة تناول األلياف الغذائية والبروتينات؛ وذلك لصعوبة املضغ والبلع . •

ارتخاء العضالت . •

ضعف حركة األمعاء . •

كثرة األدوية وتداخالتها مع بعضها. •

االعتمادية )سلوك مكتسب(. •

حتسني منو الطفل ووضعه التغذوي وإمداده بالطاقة والعناصر الغذائية الالزمة . •

تشجيع االستقاللية . •

تطوير مهارات الطعام. •

المشكالت التغذوية لمرضى الشلل الدماغي:

ــاة  ــوب مراع ــى وج ــارة  إل ــود اإلش ــا ن ــام، وهن ــة بشــكل ع ــالل املقدم ــن خ ــا م ــا له ــد عرضن وق

ــتنْي: ــني رئيس نقطت

- االحتياجات الغذائية .

- املقدرة اجلسمية.

ــة  ــد كمي ــم حتدي ــة اجلســم ؛ ومــن ث ــه - وزنــه - مؤشــر كتل ــة ســن املريــض - طول يجــب معرف

ــى : ــرم الغذائ ــًا لله ــة تبع ــة املختلف مناســبة مــن املجموعــات الغذائي

- مجموعة اخلبز واحلبوب .

- مجموعة الفواكه واخلضراوات.

- مجموعة احلليب.

- مجموعة اللحوم.

- مجموعة الدهون.

ا :  م ة ه ي م ة االأه اي الن �ن غ ام اك ع ن ه

- عدم احلركة يحتاج طاقة أقل.

- احلركات الالإرادية املستمرة حتتاج طاقة أكثر.

ة: اق ط ل ي ل اغ دم ل ال ل ش ض ال ري اج م ي ت اب اح س ة ح ي ف ي ك

ــي يحتاجهــا مريــض الشــلل الدماغــي " كل ســعر لــكل ســم  • حتســب الطاقــة الت
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'K cal/ cm Height" طــول

في حالة عدم احلركة أو ضعف احلركة الشديد : 10 كيلو سعر/سم طول. •

فى حالة احلركة املتوسطة : 15 كيلو سعر/سم طول . •

في حالة احلركة الالإرادية املستمرة :20 كم سعر /سم طول. •

يؤخــذ أيضــًا فــي االعتبــار أن تنــاول األدويــة مثــل : امللينــات بشــكل مزمــن ) امللينــات غالبــًا  •

ــى امتصــاص الفيتامينــات املذابــة فــي الدهــون مثــل:  ــى زيــوت معدنيــة( تؤثــر عل حتتــوى عل

ــض  ــاول املري ــن تن ــم م ــى الرغ ــك الكالســيوم والفســفور - وعل "فيتامــني أ-هـــ- د-ك، وكذل

الكميــات املناســبة لهــذه العناصــر ، فإنــه يعانــي مــن نقــص شــديد فيهــا .

يحتاج أيضًا إلى كميات أكبر من السوائل  لتعويض الفقد املستمر . •

هناك حاالت من الشدة بحيث حتتاج فى بدء العالج إلى التغذية االنبوبية . •

د(: وح ت ل )ال ام ش ي ال
ا�أ م ن راب ال ط االض

Pervasive Developmental Disorders (Autism)

ــرى  ــه مســميات أخ ــة الشــاملة، ول ــات النمائي ــى االضطراب ــازًا عل ــق مج ــد وصــف يطل - التوح

ــات  ــي لالضطراب ــل اإلحصائ ــي الدلي ــر ف ــد ظه ــة .... وق ــة - األحادي ــة - االجتراري ــل: الذاتوي مث

ــم  ــو يض ــط وه ــات فق ــر الثمانيني ــي أواخ ــرة ف ــة ألول م ــة الثالث ــية R3 –DSM، الطبع النفس

ــات : ــة اضطراب خمس

Autism التوحد الكالسيكي -

Asperger's Syndrome  متالزمة أسبرجر -

Ratt's Syndrome   متالزمة الرات -

Children Disintegrative Disorder االضطراب النمائي التحللي أو التراجعي -

  PDD.NOS (not otherwise specified(  : اضطراب النمو غير املصنف -

ــى التواصــل -  ــدرة عل ــي منــو الق ــة عامــة - بقصــور ف ــز هــذه املجموعــة - بصف وتتمي

ــى التفاعــل االجتماعــي وإقامــة عالقــات إجتماعيــة - قصــور  قصــور فــي منــو القــدرة عل

ــى قصــور فــي منــو اللغــة والتعلــم والنمــو  ــى التخيــل ؛ مــا يــؤدى إل فــي منــو القــدرة عل

ــي  ــى نفســه ف ــًا عل ــل منغلق ــدو الطف ــر؛ فيب ــى التعبي ــدرة عل ــي والق ــي واالجتماع املعرف

ــة . ــرات خارجي ــل أو اســتقبال أي مثي ــم خــاص وقــد توقفــت حواســه عــن توصي عال
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ــت  • ــث ارتفع ــردة ؛حي ــورة مط ــرة  بص ــنوات االخي ــي الس ــد ف ــدوث التوح ــبة ح ــدت نس تزاي

ــام  ــل ع ــى 50:1 طف ــام 2007 ،إل ــل ع ــى 150:1 طف ــام 1975، إل ــن 50000:1 ع النســبة م

.2013

التوحد يصيب الذكور أكثر من االناث بنسبة تزيد على 4 ذكور لكل أنثى واحدة . •

هناك عوامل قيد البحث عن أسباب التوحد أهمها : •

ــة( Neurobiological: نتيجــة ملشــكالت  • ــة )البيولوجي ــة احليوي العوامــل العصبي

ــوالدة . ــي أثنــاء احلمــل ومــا قبــل ال ف

عوامــل كيميائيــة Neurochemical: نتيجــة للتلــوث البيئــي وزيــادة نســب  •

املعــادن الثقيلــة مثــل " الرصــاص والزئبــق ".

• .Metabolic Causes العوامل املسببة لإلضطراب االيضي

وسنركز هنا على العوامل املسببة لالضطراب األيضى الرتباطها بالتغذية : •

ــى اإلصابــة بالفطريات   ــي؛ ممــا يــؤدى إل اع ن م ــل ال ل خ ــاء وال ع ــة االم اذي ف ــادة ن ــة زي ري ظ ن

ــي  ــن مادت ــي، واحلساســية م ــن الشــخص الطبيع ــى م ــة بنســبة أعل ــات املعوي وامليكروب

اجللوتــني والكازيــن وغيرهمــا وســنعرض ألهــم هــذه النظريــات مــن خــالل إلقــاء الضــوء 

ــى برامــج التغذيــة العالجيــة بالتوحــد. عل

ن : �ي وت ل ج ن وال ازي ك ن ال ة م ي ال خ ة ال ذي غ ت ال

[GFCF] Gluten Free Casein Free Diet

ــد  • ــل  بيبتي ــة لفع ــي، نتيج ــببه غذائ ــد س ــرى أن التوح ــي ت ــات الت ــم النظري ــن أه ــذه م ه

ب  ــى النقــل العصبــي داخــل اجلهــاز العصبــي املركــزي ويســبِّ خارجــي )Peptides( يؤثــر عل

اضطــراب اجلهــاز العصبــي املركــزي  بدرجــات متفاوتــة )حيــث إن هــذه البيبيتديــات تنافس 

األندورفينــات الطبيعيــة فــي املــخ وتلتصــق  باملســتقبالت العصبيــة(، فيتأثــر االدراك والفهم 

واملــزاج والســلوك ويظهــر العديــد مــن أعــراض التوحــد.

هذه البيتدات مشتقة من التحلل غير الكامل لبعض األطعمة مثل : •

- اجللوتني: املوجود في القمح والشعير والشوفان واجلاودار.

- الكازين : املوجود في احلليب ومنتجات األلبان .

ــة  • ــا احلمضي ــى عناصره ــل إل ــن( تتحل ــني والكازي ــات )اجللوت ــذه البيبتيدي ــي أن ه الطبيع
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ــدم )بســبب  ــرى ال ــى مج ــاء إل ــدار االمع ــن ج ــص م ــر ميت ــا أصغ ــح جزئيئ ــة فتصب االميني

ــة  ــادة نفاذي ــى زي ــؤدي إل ــًا شــديدًا ي ــل مناعّي ــبب رد فع ــا يس ــواد( ؛م ــذه امل ــية له احلساس

    Blood ــي الدمــوي ــدم ، ومــن خــالل احلاجــز املخ ــى ال ــات الضــارة إل األمعــاء لهــذه اجلزيئ

ــات مبــا يســبب  ــة للمورفين ــد املســتقبالت العصبي ــخ لتســتقر عن ــى امل Brain Barrier إل

ــابقة. ــراض الس األع

ملحوظة : نفاذية االمعاء أيضًا ترجع إلى :  •

ــى الكبريــت؛ بســبب قصــور أنظمــة ناقــالت )حفــر  -    قصــور تكــون البروتينــات احملتويــة عل

ــة  ــي طبق ــي الطبيع ــكل ف ــذي يش ــو ال ــت Sulphar Transferase، وه ــال( الكبري انتق

واقيــة ودائمــة مبطنــة جلــدار املعــدة ؛ويســّبب نقــص الناقــالت .

ــدا   ــر الكاندي ــة فط ــة( وخاص ــف املناع ــى ضع ــرًا إل ــاء )نظ ــي األمع ــات ف ــر الفطري -   تكاث

ــك اســتخدام مضــادات الفطريــات واملضــادات البكتيريــة  ــا ، وكذل والفيروســات والبكتيري

ــرة ... بكث

ــة  ــي األدوي ــة(، وف ــل : الشــيكوالتة والفواكــه احلمضي ــي األطعمــة مث ــول )ف ــات الفين -   مركب

ــل : " الباراســيتامول". مث

لعمــل األنزميــات بكفــاءة )أنــزمي نقــل الكبريــت - وأنزميــات تكســير اجللوتــني والكازيــن(   -

البــد مــن العوامــل املســاعدة Catalysts التــي هــي عــادة الفيتامينــات واملعــادن ، 

ــف  ــون القصــور لضع ــد يك ــة ،وق ــالت غذائي ــة كمكم ــة ضروري ــون اإلضاف ــد تك ــك ق ولذل

ــة. ــاة الهضمي ــى القن ــاص ف اإلمتص

ن: ازي ك ن وال �ي وت ل ج ن ال ة م ي ال خ ة ال ي م ح ل ة ل ي اب ج ي ار االإ االآث

حتقق احلمية نتائج إيجابية بنسبة 69 % من األطفال التوحديني على كل من:

- جهاز املناعة.

- السلوك الشاذ والتكراري.

- احلركات الشاذة.

- الدافعية.

- الوظائف العملية.

- فهم اللغة وتطور التواصل.

- اإلحساس واإلدراك.
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:GFCF Diet ن �ي وت ل ج ن وال ازي ك ة ال ي م ق ح ي ب ط ات ت وق ع م

ــًا ؛ ممــا  • ــي االســواق غالب ــدم توافرهــا ف ــني مــع ع ــن واجللوت ازي ك ــل ال دائ ــة ب ف ل ك ــاع ت ف ارت

ــي مســتوى الكالســيوم - ومعــدل النمــو عنــد الطفــل )نقــص الطاقــة(  ــى نقــص ف يــؤدي إل

ــل بشــكل كاٍف . ــاول البدائ ــم يتن إذا ل

ــى بدائــل احلبــوب وااللبــان وتفــي باحتياجــات  • ــل : إعــداد وجبــات اقتصاديــة حتتــوي عل ح ال

األطفــال تبعــًا للســن والــوزن واجلنــس مثــال:

ــوي  • ــرى ال حتت ــة بأخ ــدر للطاق ــني كمص ــى اجللوت ــة عل ــوب احملتوي ــتبدل احلب تس

ــى اجللوتــني، فيســتبدل القمــح والشــعير والشــوفان )اخلبــز والباســتا واملعجنــات(  عل

ــخ بالنســب نفســها كمصــدر  ــذرة والبطاطــس والبطاطــا واحلمــص ....إل ــاألرز وال ب

ــة . للطاق

ــار  • ــة اإلفط ــى وجب ــاج إل ــبع يحت ــنوات الس ــر ذاتالس ــل الذك ــا أن الطف ــو فرضن فل

ــي احملتــوى مــكان اجللوتني(عندئذميكــن اســتبداله  ونصــف رغيــف خبــز أســمر )عال

ــذا. ــس متوســطتني.... وهك ــي بطاط بحبت

ــًا  • ــم يومي ــني 800 - 1000 ملج ــراوح ب ــبة تت ــيوم بنس ــر الكالس ــب توفي ــًا يج أيض

ــق : ــن طري ــا ع ــان ومنتجاته ــن األلب ــاًل ع بدي

ــى  ــال والبروكل ــل: "السمســم والبرتق ــوى مــن الكالســيوم مث ــة احملت - األطعمــة عالي

و ...."

- املكمالت الغذائية احملتوية على الكالسيوم.

يستفيد أيضًا التوحدي من نظم غذائية أخرى )كما سبق التوضيح( مثال : •

ــول( بنســبة  ــات الفين ــن الساليســالت ومركب ــوى م ــد )منخفضــة احملت ــة فاينجول - حمي

.% 58

. Low Oxalate Diet % 50 حمية قليلة األوكساالت بنسبة -

ــل الســكريات  ــل:" تقلي ــات مث ــة للفطري ــوالت املقاوم ــات( واملأك ــدا )الفطري ــالج الكندي - ع

ــبة 58 %". ــا بنس ــل وغيرهم ــوم والقرنف ــاول الث ــدرات وتن والكربوهي

- استعمال األنزميات الهاضمة كمكمل للطعام اخلالي من اجللوتني و/ أو الكازين.

- اســتعمال فيتامينــات ومعــادن كمكمــالت أيضــًا حلفــز األنزميــات الهاضمــة وتعويــض 

قلــة االمتصــاص، وأشــهرها اســتخدامًا فيتامــني B12 ,B6 ، ماغنســيوم، احلديــد ، 

ــك. الزن
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ــغ 7 ســنوات  • ــر يبل ــل ذك ــة لطف ــات الغذائي ــل الوجب ــة تعدي ــي جــدول يوضــح كيفي ــا يل فيم

ــال(: ــى ســبيل املث ــني )عل ــن واجللوت ــن الكازي ــة م ــة اخلالي ــة للحمي ــح مالئم لتصب

الطفل املتوحد

2 حبــة بطاطــس  متوســطة 2+ م ك عســل 
أســود+ 1م ك فــول بالزيــت+ ثمــرة طماطــم.

ــر  ــا صغي ــق فاصولي ــر- طب ــق أرز صغي طب

ــر. ــق ســلطة صغي - طب

1 كــوب حمــص الشــام أو 2 بطاطا مشــوية 
+ قطعــة حــالوة طحينيــة 2- طعميــة - 

ــم. طماط

ثمــرة   2 )عــدد  برتقــال  عصيــر  كــوب 

برتقــال(.

ابيض-بيضــة  م ك عســل  بطاطــا +2   1

مقليــة- كــوب عصيــر برتقــال كبيــر.

طبــق أرز صغير-قطعــة حلــم متوســطة-

ــة. ــرة فاكه ــة - ثم ــلطة طحين ــق س طب

أســود  عســل  ك  م   -2 مســلوقة  ذرة   1
وطحينــة- 1 بيضــة )4 مالعــق فــول بالزيــت 

والطماطــم(.

الوجبات الطفل

اًل  ام ا ك وًم ب ي اس ن ات ت ب وذج وج م ن

ة. ف ل ك ت ة ال ض ف خ ن وم

ــدي+ 2 م ك عســل أســود+  ــف بل 3/4 رغي
ــول بالزيــت+ ثمــرة طماطــم. 1م ك ف

طبــق أرز- طبــق فاصوليــا بيضــاء- طبــق 

سلطة صغير. 

3/4 رغيــف بلــدي- قطعــة حــالوة طحينيــة 
 - طعميــة   2 البيضة-عــدد  حجــم  فــى 

ــم. ــرة طماط ــرة صغي ثم

كوب لنب صغير.

 

ا  وًم ب ي اس ن ات ت ب وذج وج م ن

ة ف ل ك ت ة ال ع ف رت اًلوم ام ك

1/2 رغيــف بلــدي 2- م ك عســل أبيــض-
بيضــة- كــوب لــنب صغير - ثمــرة طماطم.

الغــذاء  طبــق أرز صغير-قطعــة متوســطة 

حلــم محمــر - طبــق خضــار صغير-طبــق 

ســلطة خضراء-ثمــرة فاكهــة..

1/2 رغيــف بلــدي - زبــدة باملربــى صغيــر 
- جبنــة بيضــاء فــي حجــم البيضة-ثمــرة 

1 ذرة مسلوقة-2 م ك عسل  طماطم. 

الوجبات

اإلفطار

الغذاء

العشاء

قبل النوم

االفطار

الغذاء 

العشاء 
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ة: ظ الح - م

يجــب أن  يؤخــذ فــي االعتبــار قبــل البــدء فــي برنامــج احلميــة الغذائيــة العالجيــة للتوحــدي  •

،أن طفــل التوحــد يعانــى نقــص )ســوء( التغذيــة ؛ لهــذا يجــب أاّل نبــدأ احلميــة قبــل التأكــد 

ــى العناصــر الغذائيــة الكافيــة  مــن تصحيــح منــط تغذيــة الطفــل، والتأكــد مــن حصولــه عل

وتقبلــه للبدائــل الغذائيــة.

: ن �ي دي وح ت ن ال ى م م ظ ع ة ال ي ب ال غ د ال ن ة ع ذي غ ت وء ال اب س ب أس

- سلوك الطعام.

- النمطية.

- حالة األمعاء.

- الُّسمّية املعدنية.

- اإلصابات املعوية واملعدية املتكررة.

- ضعف حركة األمعاء.

- التناول املسرف للمكمالت الغذائية.

ــي  ــذ بشــكل علم ــم وتنف ــم تصم ــة إذا ل ــد تســبب ســوء التغذي ــة نفســها ق ــات الغذائي - احلمي

ــق. دقي

د: وح ت ل ة ل ي الج ع ة ال ذي غ ت ة ال م ظ ن أن رى م واع أخ أن

(SCD) Specific Carbohydrate Diet :

-   هي أقل شيوعا ونذكرها على سبيل احلصر جلميع األنظمة.

ــى جميــع  ــى تقليــل الســكريات والكربوهيــدرات ألقــل نســبة ملــدة عــام للقضــاء عل -   وتعتمــد عل

الفطريــات والبكتيريــا الســامة فــى اجلهــاز الهضمــي، واســتعادة صحــة األمعــاء واملناعــة.

-   عيوبها :

-   أن نسبة البروتينات العالية وملدة عام قد تؤذي الكلى.

ــى األرز والــذرة وكذلــك البطاطــس والبطاطــا )عاليــة  -   جميــع احلبــوب غيــر مســموح بهــا، حت

احملتــوى مــن الكربوهيــدرات(.

-   األكل املســموح بــه  فقــط هــو اللحــوم والبروتينــات احليوانيــة والبقــول وبعــض اخلضــراوات 

والفاكهــة.
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Body Ecology Diet- 2

ــى اســتعادة مناعــة اجلســم وصحــة األمعــاء عــن طريــق اســتبعاد الســكريات  وتعتمــد عل

والكربوهيــدرات متامــًا وال يســمح بتنــاول كل أنــواع احلبــوب والبقــول والفواكــه لكــن مــن العســير 

ــي. ــج الغذائ ــذا البرنام ــزام به االلت

ة داون : الزم ت م

- من أهم اإلعاقات النمائية وأكثرها شيوعاً، ولها مسببات وراثية .

ــى  - يتميــز أطفــال الــداون بــأن 50 % منهــم يعانــون مــن الســمنة فــي ســنوات الطفولــة األول

ــى 58 %. ،بينمــا فــى ســن البلــوغ تصــل النســبة إل

ــة  ــًا قل ــاء وأيض ــة األمع ــف حرك ــى ضع ــاك ؛ نظراًإل ــائعة اإلمس ــكالت الش ــن املش ــك م - كذل

ــض. األي

ــي  ــف الفم ــأ التجوي ــث مي ــان حي ــم اللس ــائعة لتضخ ــا ًش ــع أيض ــغ والبل ــكالت املض - مش

ويتداخــل مــع املضــغ ويســبب تســوس األســنان ، كمــا أن اللتهــاب جهــاز التنفــس دورًا فــى 

ــع والتغذيــة بشــكل عــام. البل

- لــذا دور التغذيــة العالجيــة هنــا منــوط بــه الوقايــة مــن حــدوث الســمنة أو عالجهــا مــع  - 

ــة  ــة وقل ــاف الغذائي ــاول األلي ــاء وتن ــرة شــرب امل ــض - عــالج اإلمســاك بكث ــدل األي ــادة مع زي

ــادة مناعــة  ــع وزي ــى املضــغ والبل ــدرة عل ــي للســان وحتســني الق الدهــون - والعــالج الوظيف

ــررة. ــة املتك ــة والصدري ــات الرئوي ــل االلتهاب اجلســم لتقلي

لي : ل رادر وي ة ب الزم ت دل وم ي ب ون س م وران ة ل الزم ت م

Prader willi Syndrome & laurance Moon Biedles Syndrome

- نسبة حدوثهما : نادرة نسبّيًا

ــي وعــدم  ــى حــد كبيــر لهمــا مســببات وراثيــة تتميــز بالتأخــر العقل - متالزمتــان متشــابهتان إل

ــى ســمنة مفرطــة تســبب الوفــاة إذا لــم  ــى التحكــم فــي الشــهية متامــًا ؛ممــا يــؤدي إل القــدرة عل

ــى نوعيــة الطعــام املطلوبــة قليلــة الدهــون، عاليــة األليــاف الغذائيــة كاخلضــروات  يوجــه األهــل إل

والفاكهــة ، وشــرب املــاء بكثــرة أيضــًا قــد يفيــد.

أمــراض  بعــض  عــن  الناتجــة  لإلعاقــات  العالجيــة  التغذيــة  أهميــة  ثانّيــًا: 

الغذائــي: التمثيــل 

ــى عبــارة عــن مجموعــة مــن األمــراض تتجــاوز 200 مــرض ناجتــة  • أمــراض التمثيــل الغذائ
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ــي أنزميــات األيــض )التفاعــالت اخللويــة( ملــواد اجلســم املختلفــة . عــن نقــص أو اعتــالل ف

ــل :  • ــي اجلســم مث ــة أى جهــاز أو عضــو ف  أعراضهــا : ميكــن أن تكــون ناجتــة عــن إصاب

اجلهــاز الهضمــي أو الــدوري أو العضــالت أو غيرهــا. وهــذه االعــراض مرتبطــة بطبقــة املــواد 

ــي تفقــد أو تقــل  املتراكمــة عــن نقــص اإلنــزمي أو مــكان اإلنــزمي الناقــص واملــواد املهمــة الت

بســبب هــذا اخللــل.

أما اهم األعراض ظهورا ًفهي : قصور النمو والتخلف العقلي . •

مــن املمكــن تفــادي كل هــذه االمــراض )أو معظمهــا( بالتشــخيص املبكــر والتدخــل الطبــي  •

ــى الوقــت املناســب، وأهــم تدخــل هــو التغــذوي إذ يجــب منــع العناصــر الغذائيــة  املبكــر ف

ــو مت  ــى تفاعــل هــذه اإلنزميــات الناقصــة واســتبدالها مبغذيــات أخــرى . ول ــي حتتــاج إل الت

ــال: ــون كامــاًل مث ــكاد يك ــة بشــكل ي ــة مــن اإلعاق ــا وقاي ــوالدة حلققن ــذ وقــت ال هــذا من

:Glactosemia ا ي وزم ت الك رض ج - م

ــى جلوكوز )الشــكل النهائــى لهضــم الكربوهيدرات(؛  خلــل نســبي فــي حتــول ســكر اجلالكتــوز إل

نتيجــة لنقــص إنــزمي تكســير اجلالكتــوز فــى اجلســم - ويظهــر فــي أول أســبوعني مــن العمر.

- يسبب تلفًا في املخ والعني والكلى والكبد.

- األعراض : قيء - الصفراء فى الدم- تضخم الكبد - نقص في سكر الدم.

- فــي حالــة التشــخيص املبكــر مينــع اللــنب نهائياً؛حتــى ال حتــدث مضاعفــات ، والتوقــف عــن 

تنــاول األلبــان ومنتجاتهــا والفواكــه أيضــاً، وتســتخدم بدائــل أللبــان االطفــال مثــل : االيزوميــل 

وغيــره".

هنــا قــد تظهــر أهميــة التغذيــة العالجيــة عنــد إعــداد وجبــات )مــدى احليــاة( خاليــة مــن 

اجلالكتــوز.

: Phenylketonuria )PKU ا وري ون ت ي ك ل ي ن ي ف ال

نسبة حدوثه 1: 10000 مولود

ــى أبســط  ــى حمــض أمين ــه إل ــني وحتول ــل أالن ــزمي تكســير الفيني ــى نقــص إن ويرجــع أيضــًا إل

ــًا شــديداً. ــف املــخ وتأخــرًا عقلّي ــدم ، مــا يســبب تل ــي ال ــزداد نســبته ف ــن فت وهــو التيروزي

ــى  إذن يجــب التشــخيص املبكــر والتدخــل املبكــر بالتغذيــة اخلاليــة مــن البروتينــات احملتويــة عل

الفينيــل االنــني مثــل: لــنب األكفــال Phenyl-Free 1,2 ، مــع التحليــل الــدوري لنســبته فــي الــدم 

' بحيــث ال يقــل تركيــزه عــن 2 % بصفــة مســتمرة.
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ثالثًا: األمراض المزمنة:
- بحســب بعــض التعريفــات والتصنيفــات العامليــة ملاهيــة اإلعاقــة وأنواعهــا، تقــع ضمــن الفئــات 

ذات االحتياجــات اخلاصــة، واحتياجاتهــا وهــذه احلــاالت التغذويــة شــائعة ومعروفــة وتلبــى 

ــى أدائــه بشــكل عــام . ــى الصحــة العامــة للطفــل وعل تبعاًلــكل مــرض وشــدته ومــدى تأثيــره عل

- مثال احلمى الروماتيزمية - أمراض الكلى املزمنة- داء السكري من النوع األول... وغيرها

ــة  ــة عالجي ــج تغذي ــى برام ــم إل ــن احتياجه ــات اخلاصــة م ــى ذوي االجتياج ــق عل ــا ينطب - فم

ــؤالء أيضــاً. ــا ه ــى أبنائن ــق عل خاصــة ، ينطب
 

ــال  ف ــم (الأط الئ م ــذاء ال غ ــ�ن ) ال ع ــق م ي ب ط ــر ت ؤخ ــت ت ــا زال ي م
ــ�ت ــات ال وق ع م ــات وال وب ع ص ال

: ن ــ�ي اق ع م ي ال ــر�ب ع ــن ال وط ال

ــم  ــة ونظ ــكل إعاق ــة ب ــة اخلاص ــاكل التغذوي ــة واملش ــات الطبي ــكل الصعوب ــاًل ل ــا تفصي عرضن

التغذيــة العالجيــة لــكل فئــة ،ولكــن تبقــى مشــكالت عامــة مجتمعيــة وإقتصاديــة تؤخــر تطبيــق 

ــق  ــن ح ــا ورد ع ــًا مل ــًا )وفق ــني ايض ــني والبالغ ــا املعاق ــم ألطفالن ــذاء املالئ ــة والغ ــى التغذي معن

ــة: ــة عام ــا بصف ــنتعرض له ــدة(، وس ــة االمم املتح ــي وثيق ــذاء ف ــي الغ ــوياء ف ــني األس املعاق

رص. ح ال ال ال ث م ل ال ي ب ل س ة: ع ادي ص ت ات اق وب ع 1  ص

ــى اســتيراده  • عــدم توافــر األغذيــة اخلاصــة باحلــاالت املرضيــة ممــا يضطــر األســر القــادرة إل

ــن  ــم م ــى الرغ ــادرة(، عل ــر الق ــا )غي ــى مجتمعن ــر ف ــا مبعظــم األس ــا بالن ــن اخلــارج، فم م

ــر هــذه األغذيــة بأســعار اقتصاديــة. إمكانيــة توفي

االحتكار والغش التجاري وإقحام مواد ضارة في املصنعات الغذائية . •

تلوث األراضي واملياه بامللوثات الكيميائية واملواد املشعة وغيرها. •

عدم مراقبة سالمة الغذاء املتاح للعامة. •

ي": ع م ت ج م ي ال وع ة ال ل وان "ق ن ت ع ح ا ت ه ع ي م درج ج ن ة: وت ي ع م ت ج ات م وب ع 2 ص

باختيار طعام صحي . •

مبفهوم التغذية العالجية وأهميته )فهي وقاية أكثر منها عالجاً(. •

عــدم توافــر هــذه األطعمــة فــى أماكــن تواجــد أطفالنــا املعاقــني مثــل املدرســة والنــادي وأماكــن  •

التجمعــات؛ ممــا يســبب مشــكلة كبــرى حتــول دون االلتــزام بالنظــم الغذائيــة العالجية.

عــدم وعــي كثيــر مــن األســر بأهميــة التغذيــة العالجيــة لتحســن أوشــفاء كثيــر مــن  •

اإلعاقــات بنســب تفــوق املتوقــع أحيانــاً.
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تأثير هذه الصعوبات على دمج أوالدنا المعاقين:
عــدم توافــر الغــذاء الصحــى املالئــم ألطفالنــا املعاقــني؛ يســبب صعوبــة بالغــة فــي دمجهــم دمجــًا 

مجتمعيــًا ودراســيًا كامــاًل - رغــم أن الدمــج حقهــم االصيــل فــي احليــاة ؛ وذلــك للصعوبــات التــي 

ــع  ــع املجتم ــي م ــاج بشــكل طبيع ــدم االندم ــى ع ــرة ككل إل ــر األس ــالفًا ممــا يضط ــا س ذكرناه

واعتــزال احليــاة العامــة فــال نــواٍد رياضيــة وال أماكــن ترفيهيــة وال حتــى مــدارس وجتمعــات أخــرى 

ــى مزيــد مــن العزلــة ليــس فقــط للطفــل ، ولكــن إلخوتــه ووالديــه. ؛ األمــر الــذي يــؤدي إل

التوصيات :
االســتفادة مــن الدراســات والبحــوث القيمــة فــى مجــال تغذيــة املعاقــني فــي املراكــز البحثيــة  .1

املختلفــة )هنــاك جهــود فرديــة حثيثــة فقــط حتــى اآلن(.

توفيــر احتياجــات مــا قبــل الــزواج - وفــي أثنــاء احلمــل- وبعــد الــوالدة مباشــرة ، بأســعار  .2

زهيــدة لإلكتشــاف املبكــر والتدخــل الســريع وقايــة مــن هــذه اإلعاقــات أو تفاقمهــا بتوفيــر 

برامــج التغذيــة املناســبة.

ــا  .3 ــدارس(، أم ــذ امل ــط تالمي ــمل فق ــا اآلن تش ــث إنه ــي )حي ــني الصح ــة التأم ــيع مظل توس

املعاقــون فمعظمهــم محرومــون.

ــكل  .4 ــة املالئمــة ل ــر دقــة عــن املعاقــني وطــرق التغذي ــر قاعــدة معلومــات وإحصــاءات أكث تواف

إعاقــة .

ــي ريــاض االطفــال واملــدارس اإللزاميــة، وأيضــًا القابــالت الصحيــات ورائــدات  .5 ــب معلم تدري

ــى كيفيــة اكتشــاف اإلعاقــة مبكــرًا ومــن ثــم توجيــه األســر للعــالج مبكــراً. الصحــة عل

ــى الغــذاء واألطعمــة مــن حيــث ســالمة الغــذاء وتوافــر األغذيــة الصحيــة واخلاصــة  .6 الرقابــة عل

ــعار زهيدة. باس

زيــادة الوعــي املجتمعــى واألســري بشــكل خــاص بأهميــة التغذيــة العالجيــة وكيفيــة إعــداد  .7

ــة  ــدول واملؤسســات األهلي ــع مؤسســات ال ــر جمي ــا يجــب أن تتضاف ــام اخلــاص، وهن الطع

أيضــاً.

نشــر برامــج التوعيــة الغذائيــة بــني كل فئــات الشــعب عــن طريــق وســائل األعــالم املختلفــة  .8

وخاصــة بــني الفئــات املســتهدفة، مــع االهتمــام بتحســني النمــط الغذائــي والعنايــة بنظافــة 

البيئــة للمجتمــع ككل.
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مــلــــــــــــــف العــــــــــــــــــدد
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــي  • ــس العرب ــدوة املجل ــرض ن ــاٍق" ع ــٍر ب ــدة وذك ة ممت ــري ــار .. مس ــد عم "حام

للطفولــة والتنميــة ، بتاريــخ 28 أبريــل 2015.*

حرر الندوة : رضا عطية 

مقاالت نشرت في وداع حامد عمار

وداعًا حامد عمار .. شيخ التربويني العرب .. د. حسن البيالوي •

وداعًا حامد عمار .. حسام عيسى  •

وصايا شيخ التربويني .. نبيل زكى •

ــد  • ــور/ حام ــتاذ الدكت ــي لألس ــاج العلم ــة واإلنت ــة والعملي ــرات العلمي ــات واخلب املؤه

ــار ــى عم مصطف

ــي ، واألســتاذ  ــي هــذه النــدوة : األســتاذ الدكتــور محمــد الســكران، واألســتاذ الدكتــور أحمــد حجـ *  أســهم ف
ــس العربــي: األســتاذ الدكتــور حســن البيــاوي ا، د.  ـ ــق املجل ـ الدكتــور محمــود نســيم. كمــا شــارك مــن فري

ــد أمــني، وإ.  ــروة هاشــم، أ. محم ــن، أ. م ــي الدي هـ ــوزي، أ. إميــان بـ ــد رضــا ف ــاح، م. محم ــد الفت ســهير عب

ــار جمــال الديــن. إيث
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حامد عمار: مسيرة ممتدة وذكر باٍق*

ندوة عقدت مبقر املجلس العربي للطفولة والتنمية حضرها :

أ.د. محمد السكران، أ.د أحمد حجـي ، أ.د. محمود نسيم.

كما شارك من املجلـس العربي أ.د حسن البيالوي األمني العام للمجلس ، د. سهير عبد الفتاح،

ي الدين، أ. مروة هاشم ، أ. محمد أمني، وأ. إيثار جمال الدين م. محمد رضا فوزي، أ. إميان بـهـ

ــوي، اســتطاع أن يصنــع لنفســه اســًما  ــي تاريــخ الفكــر الترب ــارزًا ف ــا ب يعــد حامــد عمــار علًم

ناصًعــا فــي ســفر الكتابــات التربويــة مبــا قدمــه مــن أطروحــات ومــا شــارك بــه مــن إســهامات 

مهمــة فــي مســيرة العطــاء الفكــري فــي مجــاالت التربيــة، أمســت كشــجرة باســقة فــي بســتان 

الفكــر التربــوي تفــوح أزهارهــا بأريــج اخلبــرات وشــذى املعــارف.

ــي  ــن ف ــام البارزي ــرمي األع ــى تك ــة عل ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــرص املجل ــن ح ــا م وانطاًق

حقــول الطفولــة والتربيــة، وانبثاًقــا مــن إدراك "مجلــة الطفولــة والتنميــة" لضــرورة ذكــر الراحلــني 

ــاه  ــا تتعاط ــم درًس ــون طرحه ــي؛ ليك ــم العلم ــتثمارًا ملنجزه ــم واس ــا له ــم تكرمًي ــاول عطائه وتن

األجيــال وتنتفــع بــه، فقــد أقامــت املجلــة برئاســة األســتاذة الدكتــورة ســهير عبــد الفتــاح نــدوة 

ــة حــول "حامــد عمــار". علمي

ولــد حامــد عمــار، امللقــب بشــيخ التربويــني املصريــني، فــي قريــة "ســلوا" مبحافظــة أســوان فــي 

أقصــى جنــوب مصــر فــي 25 فبرايــر )شــباط( 1921 ، ونــال ليســانس اآلداب مــن جامعــة فــؤاد 

األول، جامعــة القاهــرة حالّيــاً.

ــى درجــة الدكتــوراه فــي اجتماعيــات التربيــة مــن جامعــة لنــدن عــام  كان أول مصــري يحصــل عل

ــر  ــى مص ــاد إل ــة"، وع ــة مصري ــي قري ــة ف ــئة االجتماعي ــوان "التنش ــالته عن ــت رس 1952، وحمل

ــي جامعــة عــني شــمس. ليعمــل ف

ــي  ــب منهــا "ف ــي 1954، وأتبعــه بكت ــف" ف ــي الري ــي ف ــه األول "العمــل امليدان أصــدر عمــار كتاب

* حرر الندوة : أ. رضا عطية ، صحفي مبجلة فصول.  
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اقتصاديــات التعليــم" 1963 و"أعاصيــر الشــرق األوســط وتداعياتهــا السياســية والتربويــة" و"فــي 

ــن  ــتقبل م ــم املس ــة" و"تعلي ــى اجلامع ــال إل ــاض األطف ــن ري ــرة م ــة املعاص ــة العربي ــاق التربي آف

ــي الوطــن  ــي التعليــم والثقافــة" و"التنميــة البشــرية ف ــى التحــرر" و"مواجهــة العوملــة ف التســلط إل

العربــي" الــذي نــال عنــه جائــزة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي فــي 1994 ، وهــو العــام الــذي 

ــي مصــر حينــذاك كمــا نــال  فــاز فيــه أيضــًا بجائــزة الدولــة التقديريــة ، وهــي أرفــع اجلوائــز ف

ــي مصــر. ــر جائــزة ف ــوم االجتماعيــة وهــي أكب ــي العل ــي 2008 جائــزة النيــل ف عمــار ف

ــرم  ــى ح ــة إل ــر واملصادف ــني الفق ــى اجتزناهــا.. ب ــه "خط ــي كتاب ــة ف ــار ســيرته الذاتي ســجل عم

اجلامعــة" التــي اعتبرهــا "رحلــة طويلــة مذهلــة.. مــن مجتمــع الزراعــة البدائــي واقتصــاد الكفــاف 

ــى مرحلــة آفــاق مجتمــع العوملــة وعصــر  واالكتفــاء مبــوارده الذاتيــة إنتاجــًا واســتهاكًا إل

ــة." املعلوماتي

ولعمــار إســهامات عربيــة فــي مجــال التربيــة؛ حيــث أســهم فــي تأســيس معهــد اخلدمــة 

ــال  ــة األطف ــدة لرعاي ــدوق األمم املتح ــب صن ــج مكت ــي برام ــي 1970 ، وف ــاألردن ف ــة ب االجتماعي

ــى  ــب عل ــز التدري ــيس مرك ــي تأس ــي )1974-1972( ، وف ــي ظب ــي أب ــي ف ــف( اإلقليم )يونيس

ــقط". ــة "مس ــة العماني ــي العاصم ــى ف ــل االجتماع العم

ــي التابــع ملجلــس  ــي للعمــل االجتماع ــي وضــع وثيقــة إنشــاء الصنــدوق العرب وســاهم أيضــًا ف

وزراء الشــئون االجتماعيــة العــرب فــي تونــس )1982( ، وفــي تأســيس املجلــس القومــى للطفولــة 

ــد الدراســات  ــي معه ــة ف ــي إنشــاء قســم الدراســات التربوي ــي مصــر )1988( ، وف ــة ف واألموم

والبحــوث العربيــة التابــع للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 2001. 

ــى ارتبــاط  وفــي كلمتهــا االســتهالية للنــدوة ، أشــارت األســتاذة الدكتــورة ســهري عبــد الفتــاح إل

ــورة 1919  ــد ث ــد بع ــث ول ــة؛ حي ــة احلديث ــار بالنهضــة املصري ــد عم ــني حام ــاة شــيخ التربوي حي

وقــت أن كانــت مصــر تناضــل مــن أجــل اســتقالها مــا أوجــد يقظــة شــاملة هــزت مصــر.

ــني  ــد عمــار ب ــدى حام ــق ل ــك التواشــج الوثي ــى ذل ــاح عل ــد الفت ــورة ســهير عب ــا أكــدت الدكت كم

ــة  ــورة العقلي ــن الث ــي م ــب التعليم ــار بضــرورة انطــاق اجلان ــي عم ــي، ووع ــي واملجتمع التعليم

واالبتعــاد عمــا هــو تلقينــي. ووعيــه بضــرورة أن تترافــق مــع مســاعي النهــوض بالتعليــم مســاٍع 

ــى االرتفــاع مبســتوى حيــاة املواطــن. وكأن حامــد عمــار قــد آمــن مبــا طرحــه طــه  أخــرى ترمــي إل

حســني مــن أن التعليــم كاملــاء والهــواء، حــق مكفــول لــكل مواطــن.
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"، يؤكــد  نســان الــذي انشــغل ببنــاء البــرش ــي جــاءت بعنــوان "حامــد عمــار الإ ــي مســاهمته الت وف

ــى أن حامــد عمــار قــد خــاض  بيــة بجامعــة حلــوان عل األســتاذ الدكتــور أحمــد حجــي أســتاذ الرت

ــى القاهــرة والعالــم. رحلــة كفــاح مســتمر مــن القريــة النائيــة إل

ــى أن مصــر كانــت فــي قلــب عمــار وعقلــه، وكان العالــم العربــي حبــه واهتمامــه؛ لــذا  ويذهــب إل

ــى إعــادة بنائــه. ســعى إل

ناها": ز ي كتابه "خطى اجرت
يقول عمار �ز

ي واقتصــاد الكفــاف 
ي رحلــة طويلــة مذهلــة مــن مجتمــع الزراعــة البــدا�ئ

�ت "إن مســري

والكتفــاء بمــوارده الذاتيــة، إنتاًجــا واســتهالًكا، إىل مرحلــة آفــاق مجتمــع العولمــة 

ــماوات  ــة والس ــة الوراثي ــروات الهندس ــة وث ــوق العالمي ــة والس ــر المعلوماتي وع

ي ممــا يطلــق عليــه  ي وصبــاي وشــبا�ب
المفتوحــة برســائلها الفضائيــة. وكانــت طفولــىت

)الفقــر الدكــر(؛ أي الخانــق".

ز بأصالة النشأة والقرية إذ يذكر: لكن حامد عمار يعرت

ــه  ّاً بثقافت ز ــرت ــد، مع ــق الي ــري ضي ــه وبتأث ي عزلت
ي �ز

ــا�ز ــة الثق ــاخ القري ــد كان من "لق

ي الفالحــة والئســاطري المتوارثــة، وبالئنســاب 
اتــه �ز الدينيــة، ومحيطـًـا بمعارفــه وخرب

ــة". القبلي

ــة  ــى درج ــل عل ــه، وحص ــص في ــخ وتخص ــار درس التاري ــأن عم ــي ب ــور حج ــر الدكت ــم يذك ث

ــي  ــى درجــة املاجســتير ف ــم حصــل عل ــرة، ث ــة القاه ــة اآلداب - جامع ــن كلي ــه م الليســانس في

ــام 1945. ــة" ع ــدول اإلفريقي ــة بال ــر اململوكي ــات مص ــا "عاق ــالة عنوانه ــارخ برس الت

ــرى الدكتــور حجــي أن هــذه الرســالة "بينيــة"، جتمــع التاريــخ بالعاقــات الدوليــة السياســية  وي

ــى توجــه منفتــح وفهــم متقــدم للتاريــخ. ــة عل واالقتصاديــة والثقافيــة أيًضــا، وهــي دالل

ــى  ــى مراجــع ملفكريــن ومؤرخــني مســلمني، مبثــل اعتمــاده عل وقــد اعتمــد عمــار فــي رســالته عل

مؤرخــني غربيــني ذوي تخصصــات متنوعــة.

ــى اململكــة املتحــدة ويلتحــق مبعهــد التربيــة بجامعــة لنــدن، ويحصــل  ثــم يســافر حامــد عمــار إل

ــى كتابــني مــن أهــم كتــب  ــل للماجســتير الدبلــوم األكادميــي، وُيتــاح لــه أن يطلــع عل ــى املؤهِّ عل

فلســفة العلــوم السياســية:

- الكتاب األول: لكارل بوبر، وهو كتاب ذو جزءْين، عنوانه الرئيس:
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The Open society and its enemies "املجتمع املفتوح وأعداؤه"

ــة،  ــداء احلري ــاب النظــم والفلســفات الشــمولية، كمــا هاجــم أع ــي هــذا الكت ــر ف ــد هاجــم بوب وق

 .Critical Rational :ــاب ــب كت ــا صاح ــو أيًض ــوح، وه ــا املفت ومجتمعه

- الكتاب الثاني: إليريك فروم األملاني:

Escape from freedom "الهروب من احلرية"

Fear from freedom  "أو "اخلوف من احلرية

ــي.  ــل نفس ــو محل ــد، وه ــيجموند فروي ــر لس ــد كبي ــي، ناق ــس اجتماع ــم نف ــروم عال ــك ف وإيري

ــر وهــو أحــد أقطــاب مدرســة فرانكفــورت النقديــة الشــهيرة  كمــا أن إيريــك فــروم فيلســوف كبي

”Creativity requires the Courage to let go Certainties“ :والنظريــة النقديــة

ــى الدكتــوراه مــن  ــى مرحلــة حصــول الدكتــور حامــد عمــار عل ثــم ينتقــل الدكتــور أحمــد حجــي إل

ــة- ســلوا أســوان"  ــة مري ي قري
ــة �ز ــدن برســالته: "التنشــئة الجتماعي ــة لن ــة بجامع ــد التربي معه

1992 ، وهــي رســالة فــي علــم األنثروبولوجــي، وعلــم االجتمــاع وعلــم االجتمــاع التربــوي.

ــار  ــد عم ــىز حام ــاً أن يتب ــن غريب ــم يك ــه ل ــاده: أن ــتنتاج مف ــى اس ــي إل ــور حج ــل الدكت ويتوص

ــة. بي ي الرت
ــي �ز ــدي الجتماع ــور النق المنظ

ــار  ــد عم ــوي حلام ــور الرؤي ــق باملنظ ــم يتعل ــر مه ــور آخ ــاول مح ــي لتن ــور حج ــل الدكت ــم ينتق ث

وهــو: "المقاربــة المنهجيــة النقديــة الجتماعيــة الديناميــة التاريخيــة"، وهــذه املقاربــة تنبنــي على:

الشتباك مع الواقع

أي اشــتباك التربيــة والعلــوم االجتماعيــة مــع مــا يؤثــر فــي التعليــم ويتأثــر بــه مــن خــال تفاعلــه 

مــع قــوى احمليــط السياســي واالجتماعــي والثقافــي، ويلخــص - ذلــك - كمــا يقــول حامــد عمــار 

- إشــكالية: نعلِّــم مــن؟ ، ونعلِّــم ماذا؟

وفــي هــذه اإلشــكالية تضطــرب منظومــة التعليــم مــع املتغيــرات والتناقضــات والتوازنــات 

وصراعاتهــا. ومصاحلهــا  املجتمعيــة 

حامد عمار والمدرسة االجتماعية النقدية

ــد كان شــاغله وتســاؤله  ــة، وق ــة النقدي ــن رواد املدرســة االجتماعي ــدًا م ــار رائ ــد عم ــر حام يعتب

ــورات: ــة منظ ــن ثاث ــك م ــة؟ Critical theory ، وذل ــة النقدي ــا النظري ــول: م ــدور ح ي

- منظور علم االجتماع.
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- منظور األدب.

- منظور الفلسفة.

التعليم والسياسة عملية سياسية:

كان عمــار يؤمــن مبقولــة بولــو فريــري أن كّاً مــن التعليــم والسياســة عمليــة سياســية. ويقــول 

ــى قــدر دهشــتها وإدهاشــها ال حتــوي أي غرابــة، فــا غــرو أن التعليــم فــي ظــل  إنهــا مقولــة عل

)املدرســة االجتماعيــة النقديــة( إمــا أن يكــون أداة للتحــرر وإمــا أداة للقهــر. ومــن َثــمَّ، فقــد أكــد 

ــى ضــرورة أن تنمــو ثقافــة احلريــة والدميقراطيــة. الكتــاب عل

ومما يقوله حامد عمار:

ــن أن  ــوي م ب ــأن الرت ي الش
ــة �ز ــا المتنوع ــا بظالله ــة ونظرياته ــة النقدي ــق الرؤي تنطل

ز  ي هذيــن الوجهــ�ي
بيــة عمليــة سياســية، كمــا أن السياســة عمليــة تربويــة. وهــي �ز الرت

ي 
ــة �ز ــلطة والدول ــة وبالس ــاج القتصادي نت ــات الإ ــوى عالق ــر بق ــدة تتاث ــة واح عمل

ــد أنمــاط المعرفــة ومناهجهــا وتوزيعهــا وتقييمهــا. ي تحدي
حكــم المجتمــع، و�ز

ــراع  ــا الص ــي قضاي ــية ف ــع املاركس ــت م ــد التق ــة ق ــة النقدي ــت النظري وإذا كان

ــى: الطبقــي والعوامــل االقتصاديــة، فإنهــا جتــاوزت ذلــك إل

- طبيعة القهر السياسي وآلياته.

- الرموز الثقافية.

- العنف الخشن أو الئيديولوجية الناعمة.

 وكان لتلــك النظريــة توجهــات فــي مواجهــة القهــر، ومقاصــد قيميــة دميقراطيــة واشــتراكية ذات 

وجــه وفعــل إنســانْيني.

ــى الفهــم والوعــي؛  والنظريــة النقديــة: تنطلــق مــن ضــرورة تزويــد اإلنســان باملعرفــة والقــدرة عل

ومــن ثــم إمكانيــة العمــل للتحــرر مــن عوامــل القهــر وثقافــة الصمــت.

تكمــن فــي حلمتهــا قيــم معياريــة، فهــي ال تفصــل بــني الذاتــي واملوضوعــي، وال تقتصــر 

ــى االنغمــاس املفــرط بالتدقيــق فــي تشــخيص احلقائــق. كالبحــث البراجماتــي عل

ــة الوصــول  ــة؛ بغي ــة واأليديولوجي ــاده السياســية واالقتصادي ــي أبع ــع ف ــد الواق التوجــه نحــو نق

ــة. ــة والدميقراطي ــة أفضــل وأكمــل مــن إقامــة مجتمــع العدال ــى رؤي إل



200
مجلة الطفولة والتنمية -ع 23 / 2015

نسان: التنمية المتكاملة والشاملة لالإ

ــى  ــى تعليــم التلميــذ/ اإلنســان علينــا أواًل أن نتوجــه إل يــرى حامــد عمــار أننــا حــني نســعى إل

ــه،  ــاً، يستشــعر بحواســه كمــا يتصــور بخيال ــًا وعقانّي ــًا بيولوجّي ــة، كائن ــع طاقاتــه املركب جمي

ــى مســتقبله، منفــرًدا واجتماعيــاً، فاعــًا ومنفعــاً، متبًعــا ومبدًعا،  يفكــر فــي حاضــره ويتطلــع إل

ــى الســماء. ــى األرض وميتــد بناظريــه وفــؤاده إل ميشــي بقدميــه عل

ة حامــد  ــاول د. محمــود نســيم المــدرس بأكاديميــة الفنــون ســري ــدوة، تن ــي ورقتــه املقدمــة للن وف

ناهــا". ز عمــار الذاتيــة "خطــى اجرت

يــرى د. نســيم أن كتابــة الســيرة كجنــس أدبــي هــي مــن أكثــر األشــكال إثــارة للخــاف، ويحــاول 

فيهــا الكاتــب اإليهــام بواقعيــة مــا يكتــب، وثمــة عقــد ضمنــي بينــه وبــني القــارئ.

وياحظ د. نسيم تركيز عمار في كتابه السيري على عاقة بني عاملني: الفقر واملصادفة.

ويدفــع د. محمــود نســيم بــأن فــي الســيرة ذاكــرة انتقائيــة حتــاول التمويــه والتبديــل. ونحــن فــي 

ــى مــع  كتابــة الســيرة ال نكــون إزاء العالــم بشــكل مباشــر، وإمنــا إزاء بنيــة ســردية متخيلــة حت

توهــم أن مــا يحــدث هــو الواقــع.

ــاب  ــوان كت ــا"، وعن ــى اجتزناه ــار "خط ــد عم ــاب حام ــوان كت ــني عن ــاط ب ــيم االرتب ــظ نس وياح

ــي: ــرءوف عبــاس "خطــى مشــيناها" املســتوحى مــن بيــت شــعري لعبــد العزيــز الدرين الســيرة ل

نا ـ مشيناها خطـى كتبت علي

ومن كتبت عليه خطى مشاها

ــة،  ــي 24 حكاي ــات، ف ــي شــكل حكاي ــب الســيرة ف ــد كت ــأن حامــد عمــار ق وياحــظ د. نســيم ب

ــة ســاعة؟ ــر يومــًا واحلكاي ــوم؛ فيكــون العم ــي الي ــى 24 ســاعة ف ــة إل ــك إحال فيتســاءل: هــل ذل

ــى  ــا إل ــول به ــد الوص ــه كان يري ــه كأن ــر حكايات ــي أواخ ــار ف ــيم أيضــًا أن عم ــظ د. نس وياح

ــم 24. الرق

وفــي تناولــه ملقدمــة الكتــاب، ياحــظ د. نســيم بــأن حامــد عمــار قــد اســتعار فكــرة "املــرآة"؛ إذ 

ــي  ــى الصــورة املركزيــة للــذات؛ حيــث يقــف اإلنســان أمــام املــرآة ف تقــوم فكــرة فلســفة املــرآة عل

حالــة تأمــل الــذات.

يستشــف د. نســيم أن ثمــة ربطــًا لــدى عمــار بــني املصادفــات وقدريتهــا ممــا يدفــع بحتميتهــا، 
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وكأن إرادة علويــة أو مشــيئة مهيمنــة تــؤدي إليهــا.

ــي أشــخاص عديديــن حلامــد  ــي تبن وياحــظ د. محمــود نســيم مــا لعبتــه الصــدف مــن دور ف

ــى الرغــم مــن عــوز أبيــه وفقــره الشــديد،  عمــار طالبــًا مــن املرحلــة االبتدائيــة حتــى اجلامعــة عل

ــي التعليــم. ــي كانــت متنــح للبعــض ف واســتفادة مــن املجانيــة الت

والطريــف أن فكــرة التاريــخ كانــت تــراود عمــار مــع التحاقــه بكليــة اآلداب - جامعــة فــؤاد األول. 

ثــم يتــردد د. نســيم فــي تأملــه لســيرة عمــار بــني ســؤالني:

هل نحن إزاء فقر يدعمه التفوق ، •

أم نحن إزاء تفوق يدعمه الفقر ؟ •

ــى أن هنــاك "إرادة أب" وراء تعلــم االبــن حامــد عمــار وتفوقــه؛ األب  ويركــز د. محمــود نســيم عل

الــذي لــم يبخــل بشــيء حتــى بيــع بعــض ممتلكاتــه وبيــع األم قطعــة أرض لهــا ليواصــل االبــن 

تعليمــه.

ــة  ــى عاق ــيرة دومنــا اإلشــارة إل ــن الس ــاء األب م ــيم، اختف ــذي ياحظــه د. نس ــب ال ــن الغري لك

ــد تخرجــه. ــه بع ــن مع االب

ــتاذنا  ــر أس ــد الذك ــاًء لخال ــوان "وف ــت بعن ــي كان ــكران الت ــد الس ــور محم ــاهمة الدكت ــي مس وف

الدكتــور حامــد عمــار"، يؤكــد أن حامــد عمــار كان بــارًّا بأهلــه وعشــيرته بتخليــده قريتــه "ســلوا". 

وهــو البــار بأســتاذيته؛ حيــث جعــل منهــا طاقــة نــور يهــرع إليهــا من يود االســتفادة واالســتزادة. 

ــغله  ــا ش ــن قضاياه ــل م ــث جع ــة؛ حي ــه العربي ــه وأمت ــار بوطن ــو الب ــد ه ــن بع ــل وم ــن قب وم

ــق  ــيراته، وف ــه وتفس ــكل حتليات ــي ل ــز األساس ــي املرتك ــع االجتماع ــاذ الواق ــع اتخ الشــاغل، م

املنهــج النقــدي الــذي يتفــرد ويتميــز بــه، وهــو فــي كل هــذا يســتهدي بشــراع قيمــي متناســق.

ــور عمــار يكشــف  ــخ الدراســي للدكت ــى أن التاري ــى اإلشــارة إل ــور الســكران إل ــل الدكت ــم ينتق ث

ــاء  ــراء وأبن ــح للمتفوقــني والفق ــي كانــت مُتن ــة الت ــع باملجاني ــم؛ فاســتطاع التمت عــن تفوقــه الدائ

املناطــق النائيــة، كمــا يكشــف تكوينــه الثقافــي عــن أن حيــاة "التمدرس"التــي عاشــها كان لهــا 

ــة،  ــراءة النهم ــذات، والق ــات ال ــوق إلثب ــاة، والتف ــة واملعان ــث الغرب ــن؛ حي ــذا التكوي ــي ه ــا ف أثره

ــاة السياســية. ــي احلي ــة، واملشــاركة ف ــي كل األنشــطة املدرســية واجلامعي ــة ف واملشــاركة الفاعل

كمــا كان للظــروف القاســية التــي عاشــتها قريتــه مــن نســيان وعزلــة وحرمــان ومــن فقــر، أثرهــا 

العميــق فــي إميانــه بقضيــة "العدالــة االجتماعيــة"، ومقاومــة كل أشــكال القهــر.
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ــى لنــدن  ــى القاهــرة إل ــى ســوهاج إل ــي عاشــها مــن "ســلوا" إل كمــا كان للنقــات احلضاريــة الت

ــي. ــي تكوينــه الثقاف ــى أوائــل اخلمســينيات، تأثيرهــا العميــق ف مــن أوائــل العشــرينيات إل

ــى فيهــا  ــزة، تتجل ــة متمي ــة فكري ــور الســكران أن عمــار قــد اختــط لنفســه منهجي ويؤكــد الدكت

ــدع النقــدي، ومــن هــذه اخلصائــص: ــر املب وبوضــوح خصائــص الفك

ــر  ــكل التحليــات والتفســيرات وعمليــات التنظي ــي املرتكــز األساســي ل اتخــاذ الواقــع االجتماع

ــي تناولهــا بالبحــث والدراســة. ــا واملشــكات الت ملختلــف القضاي

ــا  ــط به ــذي يحي ــي ال ــياق املجتمع ــال الس ــن خ ــة م ــة والتربوي ــر االجتماعي ــه الظواه معاجلت

ــه. ــن خال ــل م وتعم

ــات املســيطرة  ــد العاق ــر ونق ــا وراء الظواه ــوار م ــع لســبر أغ ــدي للواق ــر النق اهتمامــه بالتنظي

ــة. واملهيمن

ــداًل مــن العاقــات  ــدة ب ــة والكشــف عــن عاقــات جدي ــرؤى والتصــورات البديل اهتمامــه بطــرح ال

ــم. ــل للوضــع القائ ــد لوضــع قــادم بدي ــاخ والتمهي ــة املن ــم تهيئ ــة ومــن ث الســائدة املهيمن

وأخيرًا توجهه القومي، وإميانه بوحدة العمل العربي في النهوض باألمة العربية. 

أمــا مــن حيــث املوضــوع فقــد اهتــم الراحــل خالــد الذكــر بتنــاول قضايــا وموضوعــات ومشــكات 

ــن  ــذا م ــى ه ــس أدل عل ــًا للدراســة. ولي ــا موضوع ــث اختياره ــن حي ــة م ــز باجلــدة واألصال تتمي

تناولــه لقضايــا: الثقافــة الوطنيــة والقوميــة، والشــخصية االجتماعيــة، وقضايــا التنميــة، وبنــاء 

ــر العلمــي. ــي، وقضايــا العلــم والتفكي اإلنســان العرب

ــي  ــه الت ــه وتصورات ــار حتليات ــد عم ــي إســهامات حام ــور الســكران ف ــه الدكت ــي علي وممــا يثن

ــا: ــرز منه يب

الفهــم العميــق ملفهــوم التنميــة الشــاملة وأهميــة التنميــة البشــرية فــي هــذا املجــال؛ حتــى  •

يتحقــق التــوازن بــني بنــاء احلجــر وبنــاء البشــر وبــني تأســيس العمــران وكرامــة اإلنســان.

فهمه األصيل واملعاصر للثقافة القومية، ودورها في عمليات التنمية وتكوين الهوية. •

اهتمامــه الشــديد بدراســة الشــخصية االجتماعيــة العربيــة باعتبارهــا مــن املداخــل  •

األساســية لتحديــد دور اإلنســان العربــي فــي جوهــر عمليــة التخطيــط اإلمنائــي.

رؤيتــه الواعيــة لنوعيــة املجتمــع الــذي ينبغــي أن نســعى لصياغتــه: مــن حيــث كونــه  •

ــي،  ــراده ويشــيع فيــه العــدل االجتماع ــكل أف مجتمعــًا منتجــًا يتيــح فــرص العمــل املنتــج ل
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ــه. ــه كل أبنائ ــي بنائ ــارك ف ــي، ويش ــوار الدميقراط ــي، واحل ــل الثقاف والتواص

رؤيته الناقدة لدور التعليم في إعادة إنتاج الشخصية. •

ــاذ  • ــة، واتخ ــة االجتماعي ــم بالصيغ ــة للتعلي ــاد االقتصادي ــغ األبع ــة صب ــى أهمي ــده عل تأكي

ــه. ــاء ب ــم واالرتق ــية للتعلي ــوارد أساس ــية كم ــانية واإلرادة السياس ــوارد اإلنس امل

ــى  • ــده عل ــا، وتأكي ــاف مراحله ــى اخت ــم عل ــات التعلي ــا مؤسس ــة قضاي ــه مبعاجل اهتمام

ــدء  ــدع ونقطــة الب ــر املب ــي صناعــة الفك ــة مســاهمة ف ضــرورة أن تكــون املؤسســة التعليمي

ــد. ــع جدي ــة مجتم ــل صياغ ــن أج ــة م ــة اجلدلي ــي املمارســة واحلرك ف

ــى وجــه اخلصــوص  • ــة عل ــة، ودور اجلامع ــة التنمي ــي عملي ــي ف ــم العال ــدور التعلي ــه ب إميان

ــرة والطاقــة احملركــة  ــى أهميــة أســتاذ اجلامعــة كمركــز للدائ ــي هــذا املجــال. وتأكيــده عل ف

ــة مؤسســة ورســالة. للجامع

j
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وداعًا حامد عمار .. شيخ التربويني العرب

د. حسـن البيـالوي *

ــن  ــن م ــني الثام ــوم االثن ــرب ي ــني الع ــز شــيخ التربوي ــه أســتاذنا العزي ــة الل ــى رحم ــا إل رحــل عن

ــل  ــًا ، حم ــرًا ومثقف ــًا ومفك ــود ، عاشــها باحث ــعة عق ــاوز تس ــر يتج ــن عم ــمبر 2014 ، ع ديس

ــوق  ــن حق ــًا ع ــا، مناض ــن نهضته ــًا ع ــر باحث ــده مص ــوم بل ــه هم ــوال حيات ــار ط ــد عم حام

ــة . ــرأة املصري ــني امل ــة ومتك ــة االجتماعي ــاواة والعدال ــة واملس ــي احلري ــا ف أجياله

ــرة  ــي قريتــه الصغي ــي أجراهــا ف ــًا والت بــدأ حامــد عمــار رحلتــه العلميــة بدراســته الرائــدة عاملّي

ــام  ــدن ع ــة لن ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــل درج ــًا لني ــًا مقدم ــته بحث ــت دراس ــر. كان ــد مص بصعي

ــت الدراســة  ــة كان ــذ البداي ــام 1954، ومن ــرا ع ــي إجنلت ــة ف ــرة باإلجنليزي 1956. ونشــرت ألول م

ــه،  ــوال حيات ــار ط ــارق عم ــم يف ــذي ل ــي ال ــي السياس ــي االجتماع ــام الوطن ــن األهتم ــر ع تعب

كانــت الدراســة بحثــًا أنثروبولوجّيــًا ميدانّيــًا لتحليــل العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة فــي 

ــت  ــد مصــر . كان ــي أعمــاق صعي ــه ف ــي بلدت ــدة ف ــال اجلدي ــة لألجي ــة التنشــئة األجتماعي عملي

ــي  ــر ف ــرة بالنش ــة جدي ــة اإلجنليزي ــا اجلامع ــي. واعتبرته ــد العامل ــى الصعي ــدة عل ــة رائ الدراس

ــى الكامــل للكلمــة مــن حيــث املنهــج  لغتهــا اإلجنليزيــة الرصينــة . كانــت الدراســة رائــدة باملعن

ــى طريــق تقــدم علــم األنثروبولوجيــا عاملّيــًا وعربّيــاً، كانــت نبراســًا  واملضمــون . وكانــت عامــة عل

ومنوذجــًا لنــا فــي التربيــة واالجتمــاع  ملــا يجــب أن تكــون عليــه الدراســات امليدانيــة العلميــة فــي 

ــم  ــن أســاتذة عل ــزة م ــة ممي ــذه الدراســة مجموع ــى به ــة. احتف ــة مصري ــي لقرب ــل الثقاف التحلي

ــام 1987. ــة ونشــرت ع ــة العربي ــى اللغ ــا إل ــوا بترجمته ــني وقام ــاع املصري االجتم

ــة  ــة والعدال ــًا للحري ــده طلب ــا بل ــًا بقضاي ــًا مهموم ــرًا ومثقف ــاءه كمفك ــار عط ــد عم واصــل حام

ــم  ــه امله ــى كتاب ــه إل ــن الضــروري أن ننب ــة جنــد م ــني إســهاماته الفكري ــن ب ــاده، وم ونهضــة ب

األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية .
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ــه  ــه رؤيت ــرض في ــي. ع ــرن املاض ــن الق ــتينيات م ــة الس ــي نهاي ــذي صــدر ف " ال ــرش ــاء الب ي بن
"�ز

ــة  ــه العميق ــدم حتليات ــة واملســاواة . وق ــورة واحلري ــا الث ــة الواضحــة عــن قضاي ــة الوطني الفكري

عــن القــوى الثقافيــة واالجتماعيــة والصــراع الفكــري واالجتماعــي، الــذي كانــت متــوج بــه مصــر 

فــي حــراك اجتماعــي جديــد بعــد ثــورة 1952، واكتشــف حامــد عمــار "شــخصية الفهلــوي" فــي 

ــى معرفــة عميقــة لهــذه  املجتمــع، وهــي شــخصية مازالــت تعيــش بيننــا ، ومــا زلنــا فــي حاجــة إل

ــرام  ــم والعمــل واإلنتــاج واالحت ــي بنــاء شــخصية تتســم بقيــم العل ــى ننجــح ف الشــخصية ؛ حت

ــى املســار نفســه فــي مشــوار كفاحــه الفكــرى، جــاءت  بــداًل مــن قيــم الفهلــوة واالســتخفاف ، وعل

ــة  ــل العلمي ــي احملاف ــاد ف ــاء الب ــت أرج ــي عم ــاته الت ــه ومناقش ــار ومقاالت ــد عم ــات حام كتاب

ــى حريــة  ز المــرأة" مــن القضايــا املهمــة فــي حياتــه، دعــا حامــد عمــار إل .وكانــت قضيــة "تمكــ�ي

ــة ،  ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــي احلي ــًا ف ــًا حقيقّي ــا دمج ــرأة ودمجه ــاواة امل ومس

ــن  ــرأة ل ــاج امل ــار أن إدم ــع املصــري. رأى عم ــدم املجتم ــة تق ــي صناع ــًا ف ــا عضــوًا فاع بوصفه

يكتمــل إال مــن خــال بنــاء إطــار تنمــوي شــامل يعبــر عــن مشــروع تغييــر حضــاري، تعبــر بــه 

ــي تنميــة  ــر إنســانية ، يقــول: "ال بــد مــن إدمــاج املــرأة ف ــر عــداًل وأكث ــى مســتقبل أكث مصــر إل

إنســانية تتكامــل فيهــا زيــادة اإلنتــاج مــع عدالــة التوزيــع وأن تصبــح التنميــة غايــة رئيســة فــي 

ــع  ــوق جمي ــد حق ــى إرســاء وحتدي ــادرة عل ــة. والق ــن املشــاركة الشــعبية اإليجابي إطــار واســع م

املواطنــني وواجباتهــم ، املــرأة والرجــل، فــي املواطنــة واحلريــة واحلــق فــي حيــاة إنســانية كرميــة .

ــة  ــروع النهض ــداث مش ــى إح ــوة إل ــًا للدع ــه ، وفّي ــى وفات ــه وحت ــذ بدايات ــار من ــد عم ــل حام ظ

ــن الشــباب  ــدة م ــال اجلدي ــة ولألجي ــة االجتماعي ــة والعدال ــن أجــل مســتقبل احلري ــي مصــر م ف

ــني عــن  ــكل الباحث ــًا ل ــكاره نبراســًا حقيقّي ــار وأف ــد عم والشــابات ، وســوف تظــل كلمــات حام

ــا حامــد عمــار  ــدًا . قــدم لن ــد ينشــد مســتقبًا جدي ــي هــذا البل ــة ف ــة االجتماعي ــة والعدال احلري

ــتاذنا  ــه أس ــم الل ــدة ، رح ــده دون مزاي ــوم بل ــل هم ــذي يحم ــر ال ــًا للمفك ــه منوذج ــوال حيات ط

ــب. احلبي

j
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وداعًا حامد عمار
حسام عيسى *

لماذا أصبح العالم جحيم المؤمنين وجنة اآلخرين؟
ــرن  ــن الق ــى م ــى النصــف الثان ــى ف ــرى عصــر النهضــة األول ــى ملفك ــت الصرخــة األول ــك كان تل

ــب  ــاؤاًل صاح ــا تس ــت معه ــه، وحمل ــتخدام مفاهيم ــر وباس ــة العص ــاءت بلغ ــر، ج التاســع عش

املفكــر املصــرى طــوال اجلــزء األكبــر مــن تاريخنــا احلديــث: ملــاذا نهــض الغــرب، وملــاذا تخلفنــا؟

وكان مــن الطبيعــى أن تتعــدد االجابــات عــن هــذا التســاؤل وتختلــف بتعــدد واختــاف مــدارس 

الفكــر والعمــل داخــل احلركــة الوطنيــة املصريــة، حســب التعبيــر اجلميــل ألنــور عبدامللــك.

ــاً،  ــة متام ــت مفهوم ــك الوق ــى ذل ــة ف ــة النهض ــرح قضي ــد ط ــرب عن ــى الغ ــارة إل ــت اإلش وكان

ــلع  ــاءت بس ــى ج ــارة الت ــدأ بالتج ــحاً.. ب ــًا وكاس ــا طاغي ــى بادن ــرب ف ــور الغ ــد كان حض فق

الغــرب الرخيصــة نتــاج الثــورة الصناعيــة التــى عصفــت بالتجــار واحلرفيــني، وانتهــى باجلنــود 

ــى. ــاع الزراع ــحوا القط ــن اكتس ــة الذي ــوك الغربي ــم البن ــني ث ــرورًا باملراب ــاح، م والس

ــة،  ــة مــن ناحي ــة واحلري ــن رئيســنْي: الدميقراطي ــات عــن هــذا الســؤال حــول محوري ودارت اإلجاب

ــة أخــرى. ــم والتعليــم مــن ناحي والعل

ــع  ــع هــم أدوات النهضــة املنشــودة، م ــر واملصن ــة والفك ــت احلري ــم كان ــد الطهطــاوى العظي فعن

ــم هــو الســبيل  ــده، كان التعلي ــد عب ــد محم ــة، وعن ــة واحلري ــى الدميقراطي ــد املســتمر عل التأكي

ــى نهضــة األمــة. إل

مــع ثــورة الشــعب املصــرى الكبــرى فــى 1919، ومــع تطــور احلركــة الفكريــة املصاحبــة لهــا بدخول 

ــى قلــب احلركــة السياســية واالجتماعيــة، بــدأت قضيــة النهضــة تطــرح  قــوى اجتماعيــة جديــدة إل

ــى الغــرب، باعتبــار أن أى مشــروع للنهضــة ال ميكــن بــأى حــال  ــًا مبعــزل عــن اإلشــارة إل تدريجّي

ــرة  ــات الدائ ــة الصراع ــة وطبيع ــة األوضــاع الداخلي ــار خصوصي ــى االعتب أن ينجــح إال إذا أخــذ ف

داخلهــا، والتــى تختلــف متامــا فــى مصــر عنهــا فــى الغــرب املســتعمر املهيمــن.

نشر في جريدة الشروق، السبت 13 من ديسمبر 2014
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ــى، وال ميكــن  ــى حقائــق الواقــع احملل وبعبــارة أخــرى، فــإن مشــروع النهضــة البــد أن يســتند إل

ــى. بحــال نقلــه مــن اخلــارج مبعــزل عــن التاريــخ الوطن

وفــى هــذا اإلطــار بــدأت احلــركات االشــتراكية مبختلف فصائلها تطــرح قضية العــدل االجتماعى 

ــى مصــر،  ــا أى مشــروع للنهضــة ف ــى أن يســتند إليه ــى ينبغ ــاره أحــد أهــم األســس الت باعتب

ــى جانــب األســس األخــرى التــى اعتمدتهــا احلركــة الوطنيــة منــذ القــرن التاســع عشــر. إل

ــث،  ــا احلدي ــة طــوال تاريخه ــة الوطني ــرى احلرك ــل وأعظــم مفك ــن أنب ــل م ــك بفضــل جي وكان ذل

ــددة:  ــدة متع ــى أعم ــوم عل ــرورة يق ــب بالض ــروع مرك ــو مش ــة ه ــروع النهض ــل أدرك أن مش جي

ــا الواســع. ــة مبعناه ــب الصناع ــى جان ــم، إل ــم والتعلي ــة والعل ــة االجتماعي ــة والعدال احلري

ــب  ــرح جوان ــى ط ــًا ف ــت دورًا هائ ــرى، لعب ــر املص ــى الفك ــة ف ــة ونبيل ــماء عظيم ــرت أس وظه

مشــروع النهضــة املأمــول.

ومــن بــني هــذه األســماء كان العظيــم حامــد عمــار، الــذى يصفــه اجلميــع بشــيخ التربويــني، وهــو 

وصــف ال يحيــط أبــدًا مبختلــف جوانــب الــدور الهائــل، الــذى لعبــه هــذا العظيــم فــى تاريــخ هــذا 

ــى أهميتــه. الوطــن، والــذى يتجــاوز بكثيــر دوره التربــوى عل

ــه  ــم ب ــذى حل ــة ال ــروع النهضــة املصري ــرى مش ــر منظ ــن أكب ــدًا م ــار واح ــد عم ــد كان حام فق

ــورة الفاحــني  ــداء مــن ث ــى طــول تاريخهــا ابت ــة عل ــه احلركــة الوطني ــت مــن أجل شــعبنا، وناضل

ــال  ــم جم ــادة العظي ــو بقي ــورة يولي ــاء بث ــى، وانته ــد عراب ــادة أحم ــني حتــت قي ــار واحلرفي والتج

ــى 1919. ــرى ف ــر الكب ــورة مص ــرورا بث ــر، م عبدالناص

حّقــًا إن التعليــم لعــب دورًا مركزّيــًا فــى فكــر حامــد عمــار النهضــوى، إال أن قضيــة التعليــم لــم 

ــات وال عــن السياســة  ــة احلري ــى وال عــن قضي ــة العــدل االجتماع ــا مبعــزل عــن قضي تطــرح هن

مبفهومهــا الواســع النبيــل

ـــ يقتضــى اخلــروج أواًل مــن إســار  ـــ عنــد حامــد عمــار ـ فبنــاء نظــام تعليمــى يصنــع النهضــة ـ

ــى عاملنــا. التبعيــة االقتصاديــة والفكريــة للقــوى املهيمنــة عل

وبنــاء تعليــم يصنــع النهضــة، يقتضــى أن يكــون هــذا التعليــم للفقــراء واألغنيــاء معــاً، ومــن هنــا 

ــى مجانيــة التعليــم فــى مواجهــة نظــام  كان نضــال حامــد عمــار الــذى ال يــكل وال يهــدأ لإلبقــاء عل

مبــارك، عندمــا بــدأ رجــال أعمالــه حملتهــم املجرمــة ضــد تعليــم الفقــراء، ومــن أجل حتويــل التعليم 

ــى لتنميــة ثرواتهــم املنهوبــة مــن دم الشــعب املصــرى. ــى مجــرد مجــال لاســتثمار املال إل
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هــذا املنظــر العظيــم للنهضــة املصريــة رحــل عنــا فجــأة، ونحــن فــى أشــد احلاجــة إليــه ملواجهــة 

ــا الســاحة  ــة، مبــا فيه ــى الســاحة املصري ــوة إل ــن بق ــارك العائدي ــال مب ــة الشرســة لرج الهجم

ــوا مهمــة  ــورة، عــادوا ليتول ــرة أخــرى، بعــد أن أقصتهــم الث ــوا فيهــا فســادًا م ــة، ليعيث التعليمي

ــى مــن مشــاهد مســرح الامعقــول. ــى مشــهد كوميــدى عبث إصــاح التعليــم ف

ــس  ــر لي ــه أدرك أن العص ــار، وكأن ــد عم ــم حام ــل العظي ــل النبي ــل الرج ــت رح ــذا الوق ــى ه ف

عصــره، وآن أوان النهضــة قــد انتهــى.

وداعاً حامد عمار.. طبت حّياً وميتاً أيها النبيل.

j
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وصـايــا شـــيخ التــربويني

نبيــل زكـــى *

التعليــم ليــس ســلعة، ولكنــه حــق، وهــو عمليــة تنشــئة متكاملــة لانســان..عقًا وجســمًا وروحــًا 

وقيمــًا وســلوكاً. 

هكذا كان يقول لنا شيخ التربويني الذي فقدناه قبل أيام، وهو الدكتور حامد عمار.

ــة  ــوة ملقاوم ــون ق ــب ان يك ــا يج ــة، وإمن ــاع احلالي ــاج األوض ــد إنت ــم ال يعي ــرى أن التعلي ــو ي فه

ــل. ــع أفض ــتهداف مجتم ــدة واس ــة الناق ــق العقلي ــة وخل ــم املواطن ــاء قي ــف وبن التخل

ــدارس  ــو امل ــه اليصــح أن تنم ــدد.. فإن ــس التع ــم، ولي ــي التعلي ــوب ف ــو املطل ــوع ه ــا كان التن ومل

ــى  ــى مــن املــدارس احلكوميــة بحيــث يلــوح خطــر أن تطغــى عل اخلاصــة واألجنبيــة مبعــدالت أعل

ــرة  الســوق، فــا يجــد خريجــو املــدارس احلكوميــة وظائــف يلتحقــون بهــا.. وثمــة مــدارس متناث

ــي..، وهــي بــا منظومــة متكاملــة، والنتيجــة هــي  لنظــم تعليــم حكومــي وأزهــري وخــاص وأجنب

ــك  ــو تل ــو وضــع ســقف لنم ــوب ه ــة. واملطل ــح مختلف ــات ومصال ــات ورؤى واجتاه تشــكيل عقلي

ــة. ــر احلكومي املؤسســات غي

ــي  ــع اللحــن األصل ــادة توزي ــن إع ــارة ع ــوع عب ــث إن التن ــوع؛ حي ــدد والتن ــني التع ــرق ب ــاك ف وهن

ــي احلــوار، وهــي عمليــة دميقراطيــة  لألهــداف األساســية، كمــا أنــه يســتهدف األخــذ والعطــاء ف

لبنــاء الثقافــة الوطنيــة والقيــم القوميــة، ألن مــن أهــم وظائــف التعليــم تعظيــم اجلوامــع وتقليــل 

ــة  ــر قابل ــة وغي ــوق االنســان طبيعي ــوق اإلنســان، وحق ــن حق ــم حــق م ــا أن التعلي ــوارق. وكم الف

ــؤ  ــى تكاف ــوم عل ــة ويق ــه الدول ــيادي حتكم ــاع س ــم قط ــإن التعلي ــا، ف ــازل عنه ــاوض أو التن للتف

الفــرص واجلــودة دون متييــز، وأيضــًا أن يكــون كل مــا هــو أجنبــي فــي خدمــة كل مــا هــو محلي.

* نشر في األخبار يوم 21 - 12 - 2014
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ــري حامــد عمــار - هــو إصــاح القواعــد األساســية للبنــاء التعليمــي، وتنظيــم  املهــم - فيمــا ي

إيقاعــه بحيــث يحقــق تراكمــًا ملموســًا وواضحــاً.

ــي أن  ــود، ه ــر منش ــأي تغيي ــق ب ــا يتعل ــني، فيم ــيخ التربوي ــر ش ــي تقدي ــري، ف ــة الكب واملعضل

ــر.  ــي التطوي ــة ف ــي الرغب ــاك قصــور ف ــبب املشــكلة، فهن ــم س ــر ه ــم التغيي ــب منه ــن نطل الذي

ــي ذلــك أننــا لــم نســتفد مــن معونــات خارجيــة ألجهــزة التعليــم؛ ألن هنــاك أســاتذة  والدليــل عل

اليرغبــون فــي اســتخدام التكنولوجيــا، وال يقــدرون أهميــة عمــل برمجيــات مــن »الســوفت ويــر«، 

ــي أولويــات مثــل، برامــج التحســني للتعليــم األساســي أو برامــج  ولــم تصــرف هــذه املعونــات ف

ضمــان جــودة التعليــم. وملــا كانــت مدخــات ومخرجــات التعليــم تختلــف عن مدخــات ومخرجات 

املــواد الصناعيــة، فــإن معاييــر اجلــودة تتحــدد فــي ضــوء مــا إذا كان الهــدف هــو اإلبقــاء علــى 

ــره. ــره وتغيي ــي أم تطوي التعليــم احلال

ــداء مــن الســنة  ــي ابت ــم احلكوم ــي التعلي ــة ف ــة األجنبي ــام باللغ ــو لاهتم ــار يدع ــد عم كان حام

ــة  ــى عملي ــة عل ــة القائم ــة اإلمائي ــن الطريق ــا ظــل يشــكو م ــة، كم ــدارس الثانوي ــي امل ــى ف األول

ــي مجــرد مذكــرات؛ بحيــث لــم يعــد الطــاب  التلقــني فــي اجلامعــة، وحتويــل الكتــاب اجلامعــي إل

ــي احملاضــرات، ولــم يعــد هنــاك حافــز لدخــول املكتبــات. أمــا عــن الرســائل  يواظبــون عل

ــي ومعظــم املعاجلــات، وخاصــة  ــي أو مهن ــي أو خدم ــع إنتاج ــا ال تتصــل بواق ــة، فإنه اجلامعي

ــرار مــن مراجــع ســابقة، وهــي تشــبه عمليــة  ــي النقــل واالجت ــوم االجتماعيــة، تقــوم عل ــي العل ف

ــى  ــر إل ــا، وتفتق ــوذة منه ــع املأخ ــى املراج ــارة إل ــات دون اإلش ــع املعلوم ــزق« وجتمي ــص والل »الق

ــا! ــوف بحمله ــوء الرف ــا.. وأال تن ــي رفوفه ــع عل ــة، واألفضــل أن تقب ــة العلمي األمان

j
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املؤهالت واخلبرات العلمية والعملية واإلنتاج العلمي

لألستاذ الدكتور/ حامد مصطفى عمار

أوالً: المؤهالت العلمية :
ليسانس اآلداب املمتازة - كلية اآلداب جامعة فؤاد األول تخصص تاريخ 1941. .1

دبلوم في التربية ،معهد التربية العالي للمعلمني . القاهرى ، 1942. .2

ماجستير في التاريخ ، كلية األداب ،جامعة امللك فئاد األول 1945. .3

ماجستير في التربية ،معهد التربية ،جامعة لندن ، تخصص أصول التربية 1949. .4

ــات  .5 ــص اجتماعي ــدن ، تخص ــة لن ــة ،جامع ــد التربي ــة ، معه ــي التربي ــفة ف ــوراه الفلس دكت

التربيــة 1952.

ثانيًا: الخبرة العلمية والعملية : )مرتبة تاريخيًا من األقدم(
ا-  الوظائف التدريسية :

مدرس مبدرسة قنا االبتدائية  )من 1942 - 1943(. .1

مدرس باملدرسة النموذجية الثانوية ،حدائق القبة ،القاهرة )من 1943 - 1946(. .2

مدرس ثم أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة عني شمس )من 1952 - 1963(. .3

أستاذ األصول االجتماعية للتربية ، كلية التربية جامعة عني شمس )من 1964 - 1973(. .4

أستاذ متفرغ ،كلية التربية ، جامعة عني شمس )منذ عام 1987(. .5

ب - الوظائف والمهام الئخرى :

ــي لتنميــة املجتمــع بســرس الليــان املنوفيــة  .1 ــر ثــم رئيــس قســم التدريــب باملركــز الدول خبي

)مــن 1953 - 1966(.

عضــو مجلــس إدارة معهــد األمم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتماعيــة، )جنيــف مــن 1961  .2

)1967 -
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ــة املجتمــع بســرس  .3 ــي لتنمي ــة باملركــز الدول ــة االجتماعي ــي التني مستشــار األمم املتحــدة ف

ــن 1967 - 1968(. ــان )م اللي

املستشــار اإلقليمــي لــألمم املتحــدة فــي تنميــة املــوارد البشــرية باللجنــة االقتصاديــة  .4

واالجتماعيىــة لغــرب آســيا )إســكوا ، مــن 1968 - 1986(

عضو اللجنة األكادميية ملعهد التخطيط بالكويت )1975 - 1976( .5

عضوة جلنة حتكيم اإلنتاج العلمي جلائزة الكويت عامي 1982 ، 1985. .6

مستشــار مشــروع تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر الــذي يقوم بإعــداده معهــد التخطيط  .7

القومــي )منذ عــام 1991(

ــذ عــام  .8 ــي القاهــرة )من ــة البحــث العلم ــة، أكادميي ــوم االجتماعي ــة الســكان والعل عضــو جلن

.)1993

عضــو جلنــة الســكان والعلــوم االجتماعيــة ، أكادمييــة البحــث العلمــي القاهــرة )منــذ عــام  .9

)1993

عضو املنتدى الفكر العربي )عمان(. .10

عضو باجلمعية العمومية للمجلس العربي للطفولة والتنمية )القاهرة(. .11

عضو اللجنة االستشارية الفنية للمجلس القومي للطفولة واألمومة )القاهرة(. .12

ــني  .13 ــة ع ــة بجامع ــز العلمي ــة واملراك ــان الفني ــارية واللج ــس االستش ــن املجال ــدد م عضــو ع

شــمس ووزارة التعليــم ومعهــد التخطيــط القومــي ، والهيئــة العامــة حملــو األميــة ، باملركــز 

ــرة(. ــة )القاه ــة واجلنائي ــوث االجتماعي ــي للبح القوم

ي الئعمال النشائية 
سهام �ز ج- الإ

ــي لتنميــة املجتمــع ومحــو األميــة  فــي العالــم العربــي بســرس الليــان  .1 تأســيس املركــز الدول

)ج. م. ع(.

تأسيس وتطوير معهد اخلدمة االجتماعية باألردن. .2

تأسيس وتطوير مركز التدريب على العمل االجتماعي - مسقط - سلطنة عمان. .3

ــج  .4 ــة اخللي ــني مؤسس ــم( ب ــا سمس ــح ي ــي )افت ــل التلفزيون ــروع السلس ــة مش ــداد وثيق إع

لإلنتــاج التلفزيونــي ومؤسســة األطفــال األمريكيــة .

عضو اللجنة اخلاصة بدعم برامج معهد التخطيط بالكويت . .5
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د- مستشار لهيئة تحرير مجالت علمية:

مرآة العلم االجتماعية . وزارة التربية والتعليم ، القاهرة )من 1962 - 1968( .1

صحيفة التربية ، رابطة خريجي معاهد وكليات التربية القاهرة ) من 1965 - 1967( .2

ــة  .3 ــة للتربي ــة العربي ــة ، املنظم ــة العربي ــوث التربوي ــة البح ــة ، ومجل ــة العربي ــة التربي مجل

ــام 1980( ــذ ع ــس )من ــوم ، تون ــة والعل والثقاف

دراسات تربوية ، رابطة التربية احلديثة ، القاهرة ) منذ عام 1987( .4

التربية املعاصرة ، رابطة التربية احلديثة ، القاهرة )منذ عام 1987( .5

املنار ، بيروت )منذ عام 1988( .6

التربية والتنمية - مركز التنمية البشرية واملعلومات القاهرة )منذ عام 1992( .7

مجلة كلية التربية ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة )منذ عام 1992( .8

ي إعداد وتحرير الوثائق التالية :
هـ- المسئول الرئيسي �ز

األمانة العامة جلامعة الدول العربية )اإلدارة االجتماعية والثقافية(: .1

استراتيجية العمل االجتماعي في الوطن العربي . تونس 1980. •

امليثاق العربي للتنمية االجتماعية الشاملة . تونس 1984. •

االستراتيجية العربية للتنمية االجتماعية  الشاملة . تونس 1985 . •

املجلس القومي للطفولة واألمومة في مصر : .2

استراتيجية الطفولة واألمومة في مصر . القاهرة 1990. •

األمم املتحدة )اللجنة االقتصادية(. .3

ي المؤتمرات والندوات :
و- المشاركة والتمثيل �ز

عضو وفد مصر إلى املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو ، باريس 1952، 1993. .1

عضو املؤمتر األول لتضامن الشعوب األسيوية و األفريقية القاهرة 1995. .2

عضو وفد املؤمتر األول لتضامن الشباب األسيوي األفريقي ، القاهرة 1960 . .3

ــة "  .4 ــى التنمي ــري ف ــل البش ــن "العام ــكو ع ــا اليونس ــي نظمه ــة الت ــدوة العلمي ــس الن رئي

.1962 باريــس 

مصر في مؤمتر أمريكا الاتينية حول التنمية والتخطيط التربوي شيلى 1963. .5

ــي  .6 ــة ف ــى للتنمي ــية األول ــة اخلمس ــر اخلط ــي مؤمت ــي ف ــط االجتماع ــة  التخطي ــرر جلن مق
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.)1979  -  1975( األردن 

ــى للتنميــة فــي اليمــن  .7 مقــرر جلنــة التخطيــط االجتماعــي فــي مؤمتــر اخلطــة اخلمســية األول

)1977 - 1981( واخلطة اخلمســية  الثانية )1982 - 1986(.

ــم  .8 ــر وزراء التعلي ــى مؤمت ــة( إل ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــدة )اللجن ــة األمم املتح ــل جلن ممث

ــر 1980. ــوم ، اجلزائ ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــي ، املنظم العال

ــي  .9 ــر العامل ــى املؤمت ــة( إل ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــدة )اللجن ــة األمم املتح ــد جلن ــس وف رئي

ــن ، 1980. ــرأة . كوبنهاج للم

ــي  .10 ــى املؤمتــر العامل ــة( إل ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة األمم املتحــدة )اللجن ــد جلن ــس وف  رئي

ــيك ،1984. للســكان ، املكس

ــي  .11 ــى املؤمتــر العامل  رئيــس وفــد جلنــة األمم املتحــدة )اللجنــة ااالقتصاديــة واالجتماعيــة( إل

ــي 1985. ــرأة . نيروب لتقييــم منجــزات عضــو األمم املتحــدة للم

 املشــاركة فــي العديــد مــن النــدوات العلميــة والفنيــة التــي نظمتهــا األمانــة العامــة جلامعــة  .12

ــدة  ــة األمم املتح ــكو ، ومنظم ــة اليونس ــوم ، ومنظم ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــدول العربي ال

ــة )يونيســيف( . للطفول

 

ثالثًا : اإلنتاج العلمي 
أ- الرسائل الجامعية : 

عاقــة مصــر اململوكيــة بالــدول األفريقيــة - رســالة ماجســتير - تخصــص تاريــخ ، كليــة  .1

ــك فــؤاد األول 1945. اآلداب ، جامعــة املل

ــي مصــر ، رســالة ماجســتير تخصــص أصــول تربيــة ،  .2 عــدم تكافــؤ الفــرص التعليميــة ف

معهــد لنــدن للتربيــة ، جامعــة لنــدن 1949.

ــة ســلوا / أســوان  .3 ــة مصري ــي قري ــة ف ــوان : التنشــئة االجتماعي ــوراه حتــت عن رســالة دكت

مــن معهــد لنــدن للتربيــة ، جامعــة لنــدن 1952 نشــرتها مؤسســة Octagon Books فــي 

ــى اللغــة العربيــة : ســيد غريــب ، عــادل  نيويــورك عامــي 1973 ، 1974 وقــام بترجمتهــا إل

الهــواري ، عبــد الباســط عبــد املعطــي ، أنعــام عبــد اجلــواد  ومراجعــة املؤلــف مــع مقدمــة 

إضافيــة حــول الدراســة ومنهجهــا . دار املعرفــة اجلامعيــة ، االســكندرية 1987.
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ب - دراسات وبحوث : )مرتبة تاريخيا من الئقدم(

 املخططــات التربويــة وعاقتهــا باالجتاهــات االقتصاديــة واالجتماعيــة . فــي كتاب مشــكات  .1

التخطيــط التربــوي فــي البــاد العربيــة . جامعــة الدول العربيــة 1955.

تعليم الكبار . املركز الدولي لتنمية املجتمع بسرس الليان 1956. .2

برامج التدريب في تنمية املجتمع في العالم العربي ، سرس الليان 1958. .3

ــى  .4 ــب عل ــي التدري ــاث ف ــاب أبح ــي كت ــة .ف ــات النامي ــي املجتمع ــب ودوره ف ــة التدري أهمي

ــان 1963. ــرس اللي ــع . س ــة املجتم تنمي

في اقتصاديات التعليم ، املركز الدولي لتنمية املجتمع ، سرس الليان 1964. .5

تقــومي التنميــة االجتماعيــة . فــي كتــاب التخطيــط للتنميــة االجتماعيــة فــي الوطــن العربي،  .6

األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربية . القاهــرة، 1968.

ــة  .7 ــو األمي ــاب مح ــي كت ــة . ف ــة االقتصادي ــار التنمي ــي إط ــي ف ــة الوظيف ــو األمي ــج مح برام

ــان 1969. ــرس اللي ــة ، س ــاد العربي ــي الب ــاج ف ــة واإلنت ــة التنمي ــي خدم ــي ف الوظيف

األســرة العربيــة . القيــم والتقاليــد ،فــي كتــاب أزمــة التطــور احلضــاري فــي الوطــن العربــي  .8

. جمعيــة اخلريجــني الكويــت 1975.

ــي  .9 ــي ف ــر االجتماع ــرول والتغي ــدوة البت ــي . ن ــن العرب ــي الوط ــم ف ــور التعلي ــرول وتط البت

ــت 1981. ــى الكوي ــط ف ــي للتخطي ــر العرب ــي . املؤمت ــن العرب الوط

ــر  .10 ــو الســكاني )باالشــتراك( املؤمت ــا بالنم ــت وعاقته ــة الكوي ــي دول ــة ف ــة االجتماعي التنمي

التخطيطــي حــول مســتقبل النمــو الســكاني والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي فــي 

الكويــت . وزارة التخطيــط الكويــت 1 - 4 مايــو 1983.

ــي لتنميــة  .11 فــي بنــاء البشــر. دراســات فــي التغييــر احلضــاري والفكــر التربــوي. املركــز الدول

املجتمــع ســرس الليــان 1963 )طبــع أكثــر مــن مــرة آخرهــا الطبعــة الرابعــة 1985(بتونــس، 

الــدار التونســية للنشــر.

ــن  .12 ــي الوط ــرية ف ــوارد البش ــة امل ــدوة تنمي ــرية ، ن ــة البش ــي التنمي ــة ف ــل االجتماعي العوام

ــي للتخطيــط بالكويــت بعنــوان ، تنميــة املــوارد البشــرية  ــي ، مطبوعــات املعهــد العرب العرب

.1989

ــينا  .13 ــرات واألوضــاع جـــ1. دار س ــم واملؤش ــي ، املفاهي ــن العرب ــي الوط ــرية ف ــة البش التنمي

ــرة 1991. ــر ، القاه للنش
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في تطوير القيم التربوية ، دار سعاد الصباح القاهرة 1991. .14

من قضايا األزمة التربوية ، دار سعاد الصباح القاهرة 1992. .15

ــي  .16 ــر العلم ــي :-املؤمت ــن العرب ــي الوط ــرية ف ــة البش ــة التنمي ــول ورق ــة ح ــر منهجي خواط

ــن 7 - 9  ــروت م ــتقبل بي ــع واملس ــي : الواق ــن العرب ــي الوط ــرية ف ــة البش ــي : التنمي الثان

نوفمبــر 1992.

التنمية البشرية في الوطن العربي اإلحصاءات والوثائق جـ2 القاهرة 1993. .17

رابعًا: الجوائز الحاصل عليها 
جائزة دولة الكويت عام 1995 م. .1

جائزة الدولة التقديرية في العلوم االجتماعية عام 1996م. .2

جائزة مبارك )النيل( عام 2009م . .3

j
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جتــــارب وعـــروض نـــــــدوات ومؤتـــمرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي الســنوي الرابــع لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات  • املعــرض واملؤمتــر الدول

لتمكــن ذوي اإلعاقــة " دمــج ... مشــاركة ... متكــن "

أ. محمد الحنــاوي 
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املعرض واملؤمتر الدولي السنوي الرابع لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
لتمكني ذوي اإلعاقة "دمج .. مشاركة .. متكني"

أ. محمد الحناوي *

حتــت شــعار " دمــج ... مشــاركة ... متكــن " لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في مصــر، افتتح املهندس 

ــا  ــر االتصــاالت وتكنولوجي ــد جنــم، وزي ــوزراء، واملهنــدس خال ــس ال ــس مجل ــب، رئي ــم محل إبراهي

وتكنولوجيــا  لالتصــاالت  الرابــع  الســنوي  ــي  الدول واملؤمتــر  املعــرض  فعاليــات  املعلومــات، 

املعلومــات لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــذي تنظمــه الــوزارة بالقريــة الذكيــة خــالل الفتــرة 

مــن 21-20 إبريــل 2015، حتــت عنــوان "دمــج … متكــن... مشــاركة"، وذلــك بحضــور عــدد مــن 

الــوزراء واحملافظــن، وســفير االحتــاد األوربــي بالقاهــرة، ورئيــس املجلــس القومــي لشــئون اإلعاقة 

األردنــي، ورئيــس مجلــس شــئون اإلعاقــة بالســودان، ومديــر عــام هيئــة تنظيــم االتصــاالت بدولــة 

ــي  ــى جانــب ممثلــن عــن العديــد مــن احلكومــات العربيــة ومنظمــات املجتمــع املدن اإلمــارات، إل

ــي عــدد مــن املنظمــات الدوليــة  مــن كل مــن دول : البحريــن، وتونــس، والكويــت، وســوريا، وممثل

ــي لالتصــاالت، واليونســكو، واألمم املتحــدة. مــن االحتــاد الدول

ــي  ــد الفتــاح السيســي، رئيــس اجلمهوريــة، وذلــك ف وقــد ُعقــد املؤمتــر حتــت رعايــة الرئيــس عب

ــم  ــات لدع ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــوزارة االتص ــتراتيجية ل ــة اإلس ــاور اخلط ــذ مح ــار تنفي إط

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم، الــذي يعــد مــن أحــد محاورهــا األساســية دمــج األشــخاص 

ذوى اإلعاقــة املختلفــة ومتكينهــم، واإلفــادة مــن طاقاتهــم اإلبداعيــة خلدمــة املجتمــع باســتخدام 

ــا املعلومــات وأدواتهــا. ــات تكنولوجي تقني

وتتمثــل جهــود وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لدعم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهم، 

فــى اســتخدام أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي عــدة مشــروعات مهمــة فــي مجــاالت 

* منسق الربامج التنفيذية للجمعية املرصية لتقدم األشخاص ذوي اإلعاقة. 
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ـــ 50 مليون جنيه ســنوّياً. ـ التعليــم، والصحــة، والتأهيــل، وذلــك بتكلفــة تقــدر ب

ــق  ــا يتعل ــل فيم ــتدامة العم ــان اس ــل ضم ــن أج ــد م ــة األم ــة طويل ــوزارة خط ــت ال ــث وضع حي

ــى محــاور أساســية ،منهــا خلــق صناعــة  بدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم ، ترتكــز عل

ــى التطبيقــات املطــورة باللغــة العربيــة، وإنشــاء املركــز اإلقليمــي  االتصــاالت والتركيــز عل

ــات  ــيس املكتب ــية وتأس ــج الدراس ــارف واملناه ــة املع ــات ورقمن ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي لالتص

ــاون  ــد التع ــى صعي ــاً. وعل ــة مجان ــب الناطق ــبكات الكت ــى ش ــول إل ــة الوص ــة وإتاح اإللكتروني

ــي فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،  ــى املســتوين اإلقليمــي والدول عل

ــا  ــة مصــر بوصفه ــرض جترب ــا ع ــذا املجال،منه ــي ه ــوات ف ــن اخلط ــد م ــوزارة بالعدي ــت ال قام

ــل  ــة مث ــوة املنظمــات الدولي ــي لالتصــاالت، ودع ــل االحتــاد الدول ــدة مــن قب إحــدى التجــارب الرائ

ــوزارة . ــدة لل ــكو واألمم املتح اليونس

ــى هامــش املؤمتــر، أعلــن الســيد جيمــس مــوران ســفير االحتــاد األوربــي عــن تخصيــص 10  وعل

ماليــن يــورو للمركــز اإلقليمــي لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لألشــخاص ذوي االعاقــة، والذي 

ــى مســتوي الوطــن العربــي؛ بهــدف دعــم  يقــدم خدماتــه ألكثــر مــن 55 مليونــًا مــن ذوي اإلعاقــة عل

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم مــن اســتخدام أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.

ــى التميــز مــن  ــي إطــار دعــم جهــود األشــخاص ذوي االعاقــة وتقديرهــم وتشــجيع قدرتهــم عل وف

ــة  ــة الرخصــة الدولي ــي منح ــرمي خريج ــوزراء بتك ــس ال ــام رئي ــا ، ق ــع وإبرازه ــة املجتم ــل خدم أج

ــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأيضــًا تكــرمي خريجــي منحــة التدريــب والتأهيل  لقيــادة احلاســب اآلل

ــى  ــن ف ــرمي الفائزي ــى تك ــة إل ــة، باإلضاف ــل أفضــل لألشــخاص ذوي اإلعاق ــل فرصــة عم ــن أج م

ــة. ــة لألشــخاص ذوى اإلعاق ــات وتطبيقــات الهواتــف احملمول ــر البرمجي "مســابقة متكــن" لتطوي

ــي مقدمتهــا  ــادرات املهمــة ف ــد مــن املب ــات املؤمتــر هــذا العــام، إطــالق العدي وقــد شــهدت فعالي

تدشــن إطــالق املركــز اإلقليمــي لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لــذوي االحتياجــات اخلاصــة 

ــة  ــر واألطــر والسياســات اخلاصــة باإلتاحــة التكنولوجي ــه وضــع املعايي ــذي ســيتم مــن خالل ،ال

لــذوي االحتياجــات اخلاصــة بعــد إجــراء األبحــاث والدراســات الالزمــة، وتطويــر برمجيــات 

وتطبيقــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعريبهــا، وتنميــة وبنــاء قــدرات مطــوري البرمجيــات؛ حيــث 

ــي  مــن املنتظــر أن يقــدم املركــز خدماتــه ألكثــر مــن 55 مليونــًا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة عل

ــي ككل. مســتوي الوطــن العرب
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وســيقوم املركــز بتوفيــر املنــح التدريبيــة املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة مثــل: منحة رخصة 

ــي؛ حيــث تقــدم لهــذه املنحــة حتــى اآلن 366 شــخصًا مــن األشــخاص ذوي  قيــادة احلاســب اآلل

ــب 237 شــخصاً،  ــًا تدري ــري حالَي ــاح 129 شــخصًا ، ويج ــة بنج ــم املنح ــاز منه ــة، اجت اإلعاق

ــة  ــي املنح ــل، وه ــل أفض ــة عم ــل فرص ــن أج ــف م ــب والتوظي ــة التدري ــز منح ــدم املرك ــا يق كم

ــل التســويق  ــي مهــارات بعينهــا مث ــة عل ــب األشــخاص ذوي اإلعاق ــم مــن خاللهــا تدري ــي يت الت

الهاتفــي وإدخــال البيانــات واألعمــال اإلداريــة؛ تلــك البرامــج التــي مت حتديدهــا مــن قبــل شــركات 

االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات التــي تقــوم باختيــار بعــض املتدربــن لشــغل الوظائــف بهــا؛  

ــي  حيــث مت تدريــب 210 أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتوظيــف 75 % ممــن اجتــازوا التدريــب ف

ــي، ويجــري  ــر االنتهــاء مــن مشــروع جتريب شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وذلــك إث

ــًا اإلعــداد إلحلــاق 250 شــخصًا باملنحــة. حالّي

كمــا شــهدت فعاليــات املؤمتــر توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات 

واألكادمييــة املهنيــة للمعلــم لتدريــب املعلمــن املتعاملــن مــع الطلبــة ذوي اإلعاقــة؛ وذلــك بهــدف 

رفــع كفــاءة أداء املعلــم وتعريفــه بأحــدث األســاليب احلديثــة املتطــورة التــي تصــب فــي مصلحــة 

العمليــة التعليمية،وتلبيــة متطلبــات مبــادرة ألــف مدرســة املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

ــة  ــع وزارة التربي ــاون م ــات بالتع ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــا وزارة االتص ــبق أن أطلقته ــي س الت

ــي  ــة األول ــن املرحل ــاء م ــث مت االنته ــة اخلاصــة؛ حي ــي التربي ــن معلم ــب 5400 م ــم لتدري والتعلي

ــة  ــدارس األشــخاص ذوي اإلعاق ــل 245 مدرســة مــن م ــي شــملت تأهي ــف املدرســة الت ــادرة أل ملب

وإمدادهــا باألجهــزة والبرمجيــات لرفــع مســتوي أداء العمليــة التعليميــة بهــا، وجــاٍر حالّيــًا اإلعداد 

ــب 5000  ــي تدري ــة إل ــم 500 مدرســة باإلضاف ــن دع ــي تتضم ــادرة الت ــن املب ــة م ــة الثاني للمرحل

ـــ 2.5 مليون  معلــم. وتبلــغ فتــرة تنفيــذ االتفاقيــة عامــًا مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا وبتكلفــة تقدر ب

ــارة  ــة اإلش ــوس لغ ــي، وقام ــب اآلل ــات احلاس ــة برمجي ــي حزم ــب عل ــة التدري ــل قيم ــه، ومتث جني

ــي املهــارات الشــخصية. ــب عل املوحــدة، وأساســيات التعليــم الدمجــي، هــذا فضــاًل عــن التدري

ــر بالذكــر أن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات تتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم  اجلدي

كذلــك فــي تنفيــذ مشــروع مــدارس الدمــج التعليمــي ،وهــي املــدارس املعنيــة بدعــم ذوي اإلعاقــات 

ــي  ــي منــه والت ــي تنفيــذ املرحلــة األول البســيطة داخــل مــدارس التعليــم العــام؛ حيــث مت البــدء ف

ــى مســتوى اجلمهوريــة؛ إذ مت دعــم 35 مدرســة وتأهيلهــا فــي كل  تتضمــن نحــو 300 مدرســة عل
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مــن محافظــات الفيــوم وأســوان وبنــي ســويف، ويجــري حالّيــًا االســتعداد لتنفيــذ باقــي مــدارس 

هــذه املرحلــة خــالل الفتــرة القادمــة.

كمــا شــهدت فعاليــات املؤمتــر أيضــًا إطــالق أول قامــوس لغــة إشــارة تعليميــة موحــدة، والــذي 

نفذتــه وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم، ليتــم 

ــمع. ــاف الس ــدارس الصــم وضع ــل م ــه داخ تطبيق

ــة الناجحــة لتمكــن ذوي اإلعاقــة  ــة والدولي ــي املؤمتــر اجلهــود اإلقليمي واســتعرض املشــاركون ف

ــب "مــدى" للتكنولوجيــا املســاعدة. مثــل جتربــة مركــز تدري

ــي هامــش املؤمتــر معــرض للتكنولوجيــات املســاعدة، تشــارك فيــه أكثــر مــن 20 شــركة  ويقــام عل

ومنظمــة مجتمــع مدنــي، تقــوم بعرض أحــدث التقنيات العامليــة في مجال التكنولوجيات املســاعدة 

ــابقة  ــي مس ــزة ف ــركات الفائ ــن الش ــدد م ــركات ع ــك الش ــن تل ــن ب ــة، وم لألشــخاص ذوى اإلعاق

ــا  ــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجي ــي تقيمه ــة، والت ــف احملمول ــات الهوات ــات وتطبيق متكــن للبرمجي

املعلومــات بشــكل ســنوي للشــركات الصغيــرة واملتوســطة املتخصصــة فــي هــذه املجــاالت.

ومــن أبــرز املشــروعات املتواجــدة باملعــرض، مشــروع غرفــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات 

لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والــذي أســفر عــن توظيــف 160 شــخصًا مــن ذوي اإلعاقــة 

مــن خــالل مشــروع الغرفــة الرائــد، الــذي مت البــدء فيــه منــذ مــا يقــرب مــن عــام ونصــف العــام 

ــي  ــًا إل ــر، هادف ــر اخلي ــة مص ــات ومؤسس ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــع وزارة االتص ــاون م بالتع

ــف؛  ــم للتوظي ــم األساســية لتأهيله ــة مهاراته ــة وتنمي ــدرات األشــخاص ذوى اإلعاق ــام بق االهتم

ــل  ــة العم ــي بيئ ــاج ف ــم لالندم ــدرات تؤهله ــون بق ــم يتمتع ــة أنه ــت الدراســات العلمي ــث أثبت حي

ــاالت  ــاع االتص ــركات قط ــن ش ــة م ــاء الغرف ــن أعض ــركات م ــروع 9 ش ــي املش ــاركت ف ــد ش .وق

ــيلة كرميــة  ــر وس ــي توفي ــاء ف ــا البن ــة دوره ــة بأهمي ــن الغرف ــًا م ــات؛ إميان ــا املعلوم وتكنولوجي

للــرزق ومحترمــة ألبنائنــا ذوي اإلعاقــة ، وهــو مايتوافــق متامــًا مــع رؤيــة حكومتنــا الرشــيدة فــي 

دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم ، واالســتفادة مــن طاقاتهــم اإلبداعيــة خلدمــة املجتمــع 

ــع  ــاون م ــًا التع ــة حالّي ــث الغرف ــا تبح ــا، كم ــات وأدواته ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــتخدام تقني باس

عــدد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمعيــات األهليــة املعنيــة بتنمية األشــخاص ذوي اإلعاقة 

ــركات  ــي ش ــط ف ــس فق ــال لي ــاع األعم ــي قط ــر ف ــم املؤث ــًا وإدماجه ــم مهنّي ــتكمال تأهيله الس

ــة بالســوق  ــف القطاعــات الرئيســة واحليوي ــي مختل ــا املعلومــات وإمنــا ف االتصــاالت وتكنولوجي
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  CIT ــي أن غرفــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املصريــة . هــذا وجتــدر اإلشــارة إل

تعكــف حالّيــًا بالتعــاون مــع عــدد مــن اجلهــات املعنيــة فــي احلكومــة املصريــة ومتخــذي القــرار 

ــي مصــر؛ لالعتمــاد عليهــا  ــى بنــاء قاعــدة بيانــات تضــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة كافــة ف عل

ــي املجتمــع . ــم ف ــم ودمجه ــي وضــع اخلطــط اإلســتراتيجية لتمكينه ف

ــام  ــي ع ــة ف ــرمي املجموع ــا ، ومت تك ــا وريادته ــات تألقه ــة للبرمجي ــة خليف ــت مجموع ــا واصل كم

ــى  ــدف إل ــي ته ــمعية الت ــة الس ــخاص ذوي االعاق ــل لألش ــة تواص ــكار منظوم ــى ابت 2014 عل

ــي  ــي املجتمــع ، وف تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية وتدريبهــم وتواصلهــم ودمجهــم ف

ــى ابتــكار لهــا جديــد لألشــخاص  عــام 2015 خــالل فعاليــات املؤمتــر، جــرى تكــرمي الشــركة عل

ــق تخاطــب لألشــخاص  ــو تطبي ــة تواصــل ، وه ــة الســمعية كان  اســتكمااًل ملنظوم ذوي اإلعاق

ذوي اإلعاقــة الســمعية ، يعــد نقلــة فــي تواصــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية مــع املجتمع، 

ــي التحــدث مــع  ــى األندرويــد ميكــن للشــخص ذي اإلعاقــة الســمعية اســتخدامه ف وتطبيقــًا عل

ــر األصــم وهــو تطبيــق مشــابه للواتــس أب. كمــا شــمل التكــرمي إطــالق القامــوس اإلشــاري  غي

ــي  ــو تعليم ــاري بالفيدي ــوس إش ــو أول قام ــة، وه ــر العربي ــة مص ــد جلمهوري ــي املوح األكادمي

ــى أكثــر مــن 200 مدرســة لألشــخاص  ومعتمــد مــن وزارة التربيــة والتعليــم، وســيتم توزيعــه عل

ــي مصــر . ــد لغــة اإلشــارة ف ــى لتوحي ــواة األول ذوي اإلعاقــة الســمعية ويعــد الن

ــى 30  ــوس اإلشــاري ليصــل إل ــر القام ــى تطوي ــة إل ــرة القادم ــا تســعى الشــركة خــالل الفت كم

ألــف كلمــة ومقابلهــا اإلشــاري بالفيديــو خــالل مراحــل متعــددة ، كمــا ســيتم تطويــر تطبيقــات 

ــى اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية  ــى القامــوس اإلشــارى تهــدف إل مختلفــة مبنيــة عل

ــى توفيــر املزيــد مــن اإلتاحــة للمحتــوى  ــي املجتمــع ، وســتعمل مجموعــة خليفــة عل ودمجهــم ف

ــة األشــخاص ذوي  ــي تعظــم مــن إنتاجي ــة الت ــات التعليمي ــد مــن التطبيق ــر املزي ــي وتطوي العرب

ــة  ــرار التجرب ــى تك ــة إل ــعى املجموع ــث تس ــع ؛حي ــي املجتم ــاركتهم ف ــمعية ومش ــة الس اإلعاق

الناجحــة فــي كل الــدول العربيــة، بعــد أن مت تطويــر البنيــة األساســية للمنظومــة بعــد أن 

ــى  ــة ، كمــا تســعى املجموعــة إل ــكل دول ــوى اخلــاص ب ــة احملت ــاج ســوى إضاف أصبحــت ال حتت

تكويــن شــراكات فــي العالــم العربــي لتفعيــل ذلــك ؛ وبذلــك ميكــن أن حتقــق الهــدف األبعــد وهــو 

ــودان ،  ــة : الس ــة التالي ــواق العربي ــتهدفة األس ــي ، مس ــم العرب ــي العال ــة اإلشــارة ف ــد لغ توحي

ــارات ، األردن . ــر ، اإلم ــان ، قط ــت ، عم الســعودية ، الكوي
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ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــدم األش ــة لتق ــة املصري ــروع اجلمعي ــي مش ــة ف ــود األهلي ــرزت اجله ــا ب كم

ــي" الم ــول "ك م ح م دام ال خ ــت اس ــل ب دي ب ــل ال واص ت ــام ال ظ وع ن ــرش م ــمى ب ــد، واملس والتوح

Mobile Alternative Communication System (Kalami)

ــى التواصــل  وع : بــدأ مشــروع كالمــي مــن حلــم أم لشــاب ذي توحــد غيــر قــادر عل ــرش م ــأة ال ش ن

ــو مــن خــالل وســيط تكنولوجي.ومــن هنــا كان  اللفظــي، كان أملهــا أن تســمع صــوت ابنهــا ول

ــي  ــن .وف ــع اآلخري ــي م ــن التواصــل اللفظ ــا ذوي التوحــد م ــي أبناءن ــن كالم ــي أن مُيك ــل ف األم

إطــار متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الدمــج فــي عصــر انتشــار التكنولوجيا،جــاءت فكرتنا 

عــن تصميــم برنامــج تواصــل الــذي يســتخدم مــن خــالل جهــاز احملمــول. حيــث طــورت اجلمعيــة 

ــى نظــام التواصــل بتبــادل الصــور تطبيــق كالمــي للتواصــل اللفظــي اســتنادًا إل

Pictures Exchange Communication System (PECS)

ــن  ــد يخــدم األشــخاص املبصري ــة األندروي ــى بيئ ــل عل ــق يعم ــر تطبي وع : تطوي ــرش م ــدف ال ه

ــي تســتخدم اللغــة  ــي التواصــل اللفظــي فــي مصــر، وغيرهــا مــن البلــدان الت فاقــدي القــدرة عل

ــة. العربي

ــى حتســن التواصــل لــدى األشــخاص املبصريــن فاقدي  ة: يســعى املشــروع إل دف ه ــت س م ــة ال ئ ف ال

ــى التواصــل اللفظــي ؛ممــن يتعــذر عليهــم اســتخدام اللغــة املنطوقــة فــي التواصــل مــع  القــدرة عل

اآلخريــن مــن خــالل اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا احملمــول. ويتضمــن الفئــات التاليــة :

األشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد . •

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية. •

األشخاص ذوي اضطرابات النطق والكالم. •

األشخاص فاقدي النطق من مختلف األعمار. •

عدد املستفيدين : بلغ عدد املستفيدين من املشروع أكثر من 1000 مستفيد .

مدة املشروع : بلغت مدة املشروع 18 شهراً.

بناء المشروع
ل راح م أوالً : ال

1 - املرحلة األولى : 50 كلمة.

2 - املرحلة الثانية : 100 كلمة.
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3 - املرحلة الثالثة : 150 كلمة.

4 - املرحلة الرابعة : 200 كلمة.

ــي عــدد الكلمــات املســتخدمة فــي التطبيــق 500 كلمــة وظيفيــة وفــق  ليكــون بذلــك إجمال

متطلبــات عينــة املشــروع.

وات اً : االأص ي ان ث

ــة ، صــوت  ــل ، صــوت طفل ــي : صــوت طف ــة أصــوات رئيســة ه ــي أربع ــق ف مت إصــدار التطبي

ــرأة . رجــل ، صــوت ام

إصدارات المشروع
أوالً : إلكتروني

1 - نسخة جتريبية أولية.

2 - نسخة جتريبية معدلة.

3 - نسخة نهائية.

ثانيًا : مطبوع

1 - الدليل العلمي.

2 - الدراسات العلمية.

ــي 12 محافظــة هــي : القاهــرة، اجليــزة، القليوبيــة، اإلســكندرية، املنوفيــة،  • نفــذ املشــروع ف

الدقهليــة، بورســعيد، الشــرقية، دميــاط، أســيوط، ســوهاج، قنــا.

ــة  • ــات : 18 جمعي ــتوى احملافظ ــى مس ــب عل ــذت التدري ــى نف ــريكة الت ــات الش ــدد اجله ع

ــالفًا . ــورة س ــات املذك ــى احملافظ ــة عل ــة موزع ومؤسس

عدد املتدربن فى تدريب TOT كالمى على مستوى احملافظات : 33 متدرباً. •

ــى عــدد اجللســات التدريبيــة التــى أقيمــت حــول تطبيــق كالمــى باحملافظــات : بلغــت  • إجمال

1111 جلســة تدريبيــة متخصصــة .
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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.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

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

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

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.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

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.

يعتبــر العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن حتتــوي الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يــرد عــن الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

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.
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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،  •

ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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