




2
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

دورية علمية – متخصصة – محكمة

العدد )25(  – 2016
ُيصدرها املجلس العربي للطفولة والتنمية

مع اإلشراف العلمي
لكلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة

حقوق الطبع محفوظة
املجلس العربي للطفولة والتنمية

8681-1110 ISSN الترقيم الدولي

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 2001/6942
أرضية الغالف للفنان : عدلي رزق اهلل

ــة  ــر حكومي ــة غي ــة إقليمي ــة منظمــة عربي ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل

ــس عــام 1987  ــة، وقــد جــاء تأســيس املجل ــة الطفول ــي مجــال تنمي تعمــل ف

ــز،  زي ع ــد ال ب ــن ع ــال ب ــري ط ــ�ي الأم ل م و ال ــم س ــب ال اح ــن ص ــادرة م مبب

ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي ــاء عل ــس؛ بن ــس املجل رئي



3
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

ــر  ــي ُتنش ــاالت الت ــات واملق ــوث والدراس ــر البح ُتعب
ــرورة  ــر بالض ــا وال ُتعب ــن آراء كاتبيه ــة ع ــي املجل ف
عــن رأي املجلــة، كمــا أن ترتيــب البحــوث فــي املجلــة 

ــة الباحــث. ــة البحــث وال ملكان ال يخضــع ألهمي

سعر النسخة داخل جمهورية مصر العربية

 20 جنيها مصريًا

االشتراكات السنوية

مؤسساتأفرادالدولة

1٦٠ جنيهاً مرصيا٦٠ً جنيهاً مرصياًداخل مصـر

1٠٠ دوالر أمريكي25 دوالراً أمريكياً   الدول العربية

1٦٠ دوالراً أمريكيا4٠ً دوالراً أمريكياً الدول االأجنبية

توجه جميع املراسالت إلى العنوان التالي:
مجلة الطفولة والتنمية

المجلس العربي للطفولة والتنمية
تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية

ص.ب:  7537 - احلي الثامن – مدينة نصر – القاهرة 11762 – جمهورية مصر العربية
هاتف : 29/25 /23492024 )202 +( – فاكس : 23492030 )202 +(

e-mail: info@arabccd.org
www.arabccd.org



4
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

الهيئة االستشارية *

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

أ. جبرين الجبرين 
مدير إدارة املشاريع - برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( - اململكة العربية السعودية

أ. د. طلعت منصور 
أستاذ بكلية التربية – جامعة عني شمس – جمهورية مصر  العربية 

أ. د. عبد السالم المسدي 
أستاذ اللسانيات باجلامعة التونسية – اجلمهورية التونسية

د. عبد الحسين شعبان
املستشار القانوني واخلبير الدولي - اجلمهورية العراقية

أ. د. مصطفى الرزاز
أستاذ بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة - جمهورية مصر  العربية

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

جمهورية مصر  العربية  

د. نبيل صموئيل 
خبير في التنمية االجتماعية  - جمهورية مصر  العربية 

* مت ترتيب األسماء أبجدياً.



5
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

هيئة التحرير

اإلشراف العام

أ.د. حسن البيالوي

األمني العام

j

رئيس التحرير

د. سهير عبد الفتاح

j

مدير التحرير

م. محمد رضا فوزي

j

اإلخراج الفني

أ. محمد أمين

j

سكرتير التحرير

أ. إيثار جمال

j

املراجعة اللغوية

أ. محمد حسن

 
اللجنة العلمية

أ.د. أحمد حجي
أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية 

جامعة حلوان
أ.د طارق الريس

عميد كلية التربية - جامعة امللك سعود

أ.د. محمود نسيم
أستاذ بأكادميية الفنون





7
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

احملتــــويــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاوي ............................................................... 9 ي ب ــن ال س ــة العــدد، أ.د. ح افتتاحي

ــاح ...................................................... 11 ت ف ــد ال ب ري ع ــه كلمــة رئيــس التحرير، د. س

دراسات وبحوث 

• دور احلكايات الشعبية في جتسيد الذاكرة الوطنية )رصد حتليلي ُمقارَن	

ألمناط املطالعة والتعامل مع احلكايات الشعبية بني األجيال في ليبيا(

ــر  .............................................................. 15 ام ــن ع ــم ب ي راه ة إب ن ْي ــَك  أ. د. ُس

• ة	 ة في اململكة األردنيَّ مة للمرأة ذات اإلعاقة السمعيَّ مستوى اخلدمات املُقدَّ

ن س ز ح زي ع د ال ب ن ع ي دي - أ. �ش ال خ ع ال رسي ان ال ف دي ان غ س ة. د. إح الهاشميَّ

ي ........................................................................ 41 ـ اغ ب ي طل م د ال ب ا ع ي أ. آس

مقاالت

نِشَئة واستشكاالت اإلدمان • الطفل واإلنترنت: التَّضاُيف بني حدود التَّ

ف ...................................................................................... 81 ل خ زة ي اي أ.د  ف

ملف العدد : الموهبة واإلبداع

د ................................. 95 • ي م ح د ال ب ر ع ــاك املوهبة واإلبداع: مالحظات أولية، د. ش

• ي ...................................... 113	 ج ل ح ي اع ــم د إس م اإلبداع أصوله وتنميته. أ.د  أح

• تنمية املوهبة واإلبداع.. إعمال العقل، وقوة الفكر، ومتعة التعليم / التعلُّم	

د .................................................................. 127  ــي س ى ال ف ط ص دة م اج  أ.د/ م

• ب .......................................... 135	 ي ط ر ال اه ظ د ال ب د ع م ح املوهبة واإلبداع. أ.د/ م



8
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

عروض ودراسات

ة في شأن الطفل العربّي بني الواقع واملأمول )حصاد 2015( • نظرة حتليليَّ

اوي ......................................................................................................... 147 ز ــري ج ا  ال ي د. دال

• الورشة التدريبية اإلقليمية لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم	

ة  ................................................................ 181 ـ ي ط ا ع ـ ر - رض ري ق واملجتمع.  ت

رسش ............................................................................................... 193 • ن د ال واع ات وق اس ي س

ة : ........................................................................................ 197 • ي ز ري ل ج ن ة الإ غ ل ال ص ب خ ل م

 

 



9
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

افتتــاحيـــة العـــــــدد
أ.د. حسن البيالوي*

ــازة  ــة ممت ــه نخب ــًا شــاركت في ــدم ملف ــة" يق ــة والتنمي ــن "الطفول ــد م ــدد اجلدي هــذا الع

مــن كبــار أســاتذة علــم النفــس، بأربعــة أبحــاث تــدور كلهــا حــول " املوهبــة واإلبــداع". هــذا 

املوضــوع ال يهــم األســاتذة املختصــني وحدهــم؛ وإمنــا يهــم اجلميــع، اآلبــاء واألمهــات، واألبناء 

واألحفــاد، واألســاتذة والتالميــذ، واألدبــاء والفنانــني، واملســئولني واملواطنــني. ألن املســتقبل هو 

قضيــة اجلميــع ومســئولية اجلميــع. وألن املرحلــة التــي منــر بهــا مرحلــة صعبة، واملشــكالت 

التــي نواجههــا معقــدة يتطلــب حلهــا جهــودا فائقــة وطاقــات غيــر عاديــة نعوض بهــا الزمن 

ــى املســتقبل املنشــود. الــذي توقفنــا فيــه عــن التقــدم، وتفتــح لنــا الطريــق إل

ــى كنــوز ال نعــرف أيــن  ــي جميــع املياديــن وإل ــى قفــزات بطوليــة ف ــي حاجــة إل نحــن ف

جندهــا وال متــى جندهــا، فهــل نســتطيع مبزيــد مــن الدراســة والتخطيــط واإلبــداع اكتشــاف 

الكنــوز املكنونــة فــي واقعنــا، أن نحقــق مــا نريــد؟ 

ــا  ــا ونكتشــف فيه ــا جهودن ــز فيه ــي نرك ــا املجــاالت الت ــات حتــدد لن ــاك عالم ــل هن ه

ــة  ــود منظم ــرة جه ــا ثم ــة، أم َنعدُّه ــة منحــة طبيعي ــدُّ املوهب ــل َنُع ــني؟ وه ــني واملبدع املوهوب

ــا؟  ــا وأدواته ــروطها ومناهجه ــا ش ــة لتنشــئة خاصــة له دءوب

والســؤال نفســه نوجهــه لإلبــداع. هــل باســتطاعتنا ونحــن نتعامــل مع أطفالنــا وأجيالنا 

اجلديــدة أن نــرى ونكتشــف الطاقــات الكامنــة لإلبــداع لدى أطفالنــا جميعاً.

ــرة  ــزل واألس ــي املدرســة واملن ــة ف ــا التربوي ــكل أمنــاط ُنُظمن ــًا ب ــل جميع ــب أن نعم يج

ــى التفكيــر املنطقــي والوصــول  ــى تنميــة قــدرة أطفالنــا - أطفالنــا جميعــًا - عل واإلعــالم، عل

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
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ــى معلومــات جديــدة وأفــكار وتســاؤالت منطقيــة وإبداعيــة. وعلينــا  عــن طريــق االســتنتاج إل

ــى املنافســة. أن ننمــي اســتعدادت أطفالنــا للعمــل والقــدرة عل

ونحــن بدورنــا نســأل فــي هــذا امللــف عــن العالقة بني الــذكاء واملوهبــة واإلبداع. فالســؤال 

جديــر بــأن يكــون موضوعــًا مســتمرًا للبحث من العلماء والفالســفة.

وســؤال آخــر هــل املوهبــة أو اإلبــداع يرتبطــان مبجــاالت معينــة، مجــال فنــي.. أدبــي.. 

ــرف أن  ــا ت ــس لدين ــة، لي ــاب رياضي ــوم.. ألع ــات.. عل ــر.. رياضي شــعر.. موســيقى.. تصوي

نتــرك طفــاًل واحــدًا بيننــا دون تنميــة قدراتــه اإلبداعيــة وإطــالق طاقاتــه اإلنســانية، ورعايــة 

موهبتــه.

ملــف العــدد يحــاول اإلجابــة عــن هذه األســئلة وعن غيرها ممــا يتعلق باملوضــوع، ويؤكد 

لنــا باألمثلــة التــي يقدمهــا مــن أســماء املبدعــني وســيرهم أننــا نســتطيع أن نعمــل فــي هذا 

ــي نرجوهــا؛ ألن احلقــل فســيح ممتــد،  ــى النتائــج الت املجــال بكفــاءة وثقــة، وأن نحصــل عل

ــة، والتجــارب التــي خضناهــا، والتجارب التــي خاضتها األمم  واألرض خصبــة، واحلاجــة ُملحَّ

األخــرى وعرفــت فيهــا كيــف حتــول النشــاط العــام فــي مختلــف املياديــن إلى مجــال للتربية، 

ــى التكامــل والتفاعــل الــذي يصبــح فيــه الوطــن كلــه  وكيــف تنســق اجلهــود وتســير بهــا إل

ســاحة لإلبــداع.. حينئــذ يحــدث التقــدم.. ونســاهم فــي احلضــارة التي نعيشــها.   

ــة  ــي كتاب ــاهموا ف ــن س ــالء الذي ــاتذة األج ــى األس ــه بالشــكر إل ــام، أتوج ــي اخلت وف

هــذا العــدد، وفــي هــذا امللــف املهــم" ملــف املوهبــة واإلبــداع"، كمــا أشــكر فريــق التحريــر 

رئيســًا وأعضــاء وفنيــني، الذيــن ســاهموا فــي إخــراج هــذا العــدد بجهــد متميــز وإبــداع 

ملمــوس.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ــى  ــة ســواء عل ــذوي اإلعاق ــام ب ــاد االهتم ــوِّه بازدي ــة أن أن ــة هــذه الكلم ــي بداي أحــب ف

ــي تــرد مــن مختلــف الــدول العربيــة حتمــل  املســتوى الشــعبي أو الرســمي، فاألخبــار الت

ــى  ــى وضــع يســمح بوقــوف اجلميــع إل لنــا األمــل فــي وصــول مســألة االهتمــام باإلعاقــة إل

ــى توفيــر مــا يجــب توفيــره للتخفيــف مــن معاناتهــم هــم  جانــب ذوي اإلعاقــة، والعمــل عل

ــع  ــاة املجتم ــي حي ــاج ف ــن االندم ــم م ــي متكنه ــة الت ــان الشــروط الضروري ــم، وضم وذويه

ــي نشــاطه. وف

ــر  ــي األمي ــمو امللك ــب الس ــة صاح ــار وبرعاي ــذا اإلط ــي ه ــه وف ــذا التوج ــن ه وضم

ــس ورشــة  ــة والتنميــة، عقــد املجل ــي للطفول ــس العرب طــالل بــن عبــد العزيــز رئيــس املجل

العمــل اإلقليميــة اخلاصــة بدمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة حتــت عنــوان "دمــج الطفــل العربــي 

ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع"؛ بهــدف إعــداد مدربــني يســاهمون فــي توعيــة املجتمــع 

بشــكل عــام واملعنيــني بالتعليــم والدمــج بشــكل خــاص بأهميــة دمــج الطفــل العربــي فــي 

التعليــم واملجتمــع، وبــأن هــذا الدمــج ممكــن، وأنــه هــدف حيــوي يــؤدي بــه املجتمــع واجبــه 

ــن  ــة م ــم، بداي ــى حقوقه ــة عل ــال ذوو اإلعاق ــل األطف ــه، ويحص ــني ل ــه احملتاج ــو أبنائ نح

ــي املجتمــع. وعندمــا  ــي التعليــم هــو الطريــق للدمــج ف ــي التعليــم. ألن الدمــج ف الدمــج ف

ــي املجتمــع يجــد كل مواطــن مكانــه وجتــد كل مشــكلة حلهــا.  يتــم الدمــج ف

ــوان  ــة حتــت هــذا العن ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــي عقدهــا املجل هــذه الورشــة الت

عقــدت مبقــر املنظمــة الكشــفية العربيــة بالقاهــرة، خــالل الفتــرة مــن 2-7 أبريــل املاضــي 
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بالشــراكة والتعــاون مــع برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة "أجفنــد"، وجامعة الــدول العربية، 

ــة "إيسيســكو"،  ــوم والثقاف ــة والعل ــة اإلســالمية للتربي ــة، واملنظم ــك اإلســالمي للتنمي والبن

ــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، واملنظمــة الكشــفية العربيــة. والصنــدوق الكويت

ــي  ــي أعمــال هــذه الورشــة خمســون متدربــًا مــن املعلمــني والعاملــني ف وقــد شــارك ف

مؤسســات التعليــم ورعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم وقيــادات الكشــافة مــن إحــدى 

عشــرة دولــة عربيــة، هــي )الســعودية -األردن -اإلمــارات -البحريــن- الســودان - الكويــت 

- لبنــان - مصــر - املغــرب - موريتانيــا - اليمــن(.

ــى الــورش املتوازيــة، مــارس  ــى مــدى أكثــر مــن عشــرين جلســة عمــل باإلضافــة إل وعل

ــى منهجيــة تفاعلــت فيهــا خبــرات  املتدربــون شــتى أســاليب التدريــب وفنياتــه، اعتمــادًا عل

الباحثــني املتخصصــني ونظرياتهــم مــع خبــرات املتدربــني وخبراتهــم الفعليــة، وظهــر ذلــك 

فــي احلــوار الــذي دار دائمــًا بــني احلاضريــن، ونحــن فــي انتظــار النتائــج العمليــة لهــذه 

التجربــة التــي ننتظــر منهــا الكثيــر.
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دور الحكايات الشعبية في تجسيد الذاكرة الوطنية

رصد تحليلي ُمقارَن ألنماط المطالعة والتعامل مع 
الحكايات الشعبية بين األجيال في ليبيا

أ. د. ُسَكْينة إبراهيم بن عامر *

مدخل عام للبحث

ــول  ــعبي ح ــال الش ــجه اخلي ــري ينس ــكل تعبي ــا »ش ــعبية بأنه ــة الش ــرَّف احلكاي ُتع

ــي كل  ــات وف ــي كل املجتمع ــت ف ــة الصي ــات ذائع ــن حكاي ــارة ع ــي عب ــم ، وه ــدث مه ح

ــون  ــد يك ــا ق ــع وبعضه ــيطًا ببســاطة املجتم ــا بس ــون بعضه ــد يك ــة ، ق ــة واألزمن األمكن

ــى آخــر؛ ألنهــا ال تتميــز بشــكلها  معقــدًا ، وهــي تنتقــل عــادًة  بُيْســر وســهولة مــن راٍو إل

اللفظــي بقــدر مــا تتميــز بنســقها العــام ، كمــا أنهــا تفتــرض خلفيــة معينــة مــن األفــكار 

ــة«)1( .  ــة باألصــول الَقَبليَّ املتصل

ــى الرغــم مــن أن احلكايــة الشــعبية مجهولــة املؤلــف ولهــا روايــات كثيــرة؛  وعل

ــَد  ــاًل بع ــفويًا جي ــاس ش ــا الن ــداث يتناقله ــات واألح ــن احلكاي ــة م ــل مجموع ــا متث فإنه

ــُل الســمات  ــي حتم ــا، وه ــي أبدعته ــرة الشــعوب الت ــُل ذاك ــات متّث ــل باعتبارهــا حكاي جي

اجلوهريــة لوعــي هــذه الشــعوب وثقافاتهــا وتصوراتهــا العامــة، وثقتهــا العميقــة بانتصــار 

ــر)2(. ــة واخلي ــم العدال قَي

ــا  ــه؛ ألنه ــه ووجدان ــا بعاطفت ــامع يقبله ــعبية أن الس ــات الش ــزات احلكاي ــن ممي وم

ــك  ــيرات، وبذل ــي التفس ــوٍض ف ــرد دون خ ــي بالس ــي وتكتف ــتدالل العقل ــن االس ــو م تخل

لــة الطفــل وإثرائهــا، بتوظيفهــا فيمــا  ميكــن اســتعمالها بشــكٍل إيجابــي فــي تنميــة ُمخيَّ

ــة)3(.  ــه اخليالي ــة وثقافت ــه التصويري ــع آفاق يوسِّ

* جامعة بنغازي - كلية اإلعالم.
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ــى ألســنة احليوانات،  ــى مجموعــات ثــالث: حكايــات عل ــم احلكايــات الشــعبية إل وُتقسَّ

ــدُّ  ــن والســاحرات. وُتع ــات اجِل ــي حكاي ــة ه ــة، وثالث ــاس الواقعي ــاة الن ــرى تصــور حي وأخ

ــات الشــعبية  ــر احلكاي ــن أكث ــات م ــى ألســنة احليوان ــي وردت عل ــات الشــعبية الت احلكاي

عراقــًة، وفيهــا تــؤدي مجموعــة مــن وحــوش الغــاب وحيواناتهــا دور البطولــة؛ حيــث تصــف 

ــره؛ فاألســد شــجاع  ــن غي ــزه م ــة متي ــاٍت ثابت ــواٍن بصف ــات كلَّ وحــٍش أو حي هــذه احلكاي

ــع،  ــِرس وجِش ــب ش ــش، والذئ ــرور وطائ ــك مغ ــال ، والدي ــث ومحت ــب خبي ــادل، والثعل وع

ــى ذلــك)4(.  ــي، والســلحفاة حكيمــة، ومــا إل وأحيانــًا غب

ــور  ــي تكويــن شــخصية اإلنســان، إذ تتبل وألن مرحلــة الطفولــة هــي املرحلــة األهــم ف

فيهــا الســمات األساســية ملــا ســتكون عليــه شــخصية الطفــل فــي املســتقبل؛ لذلــك يــزداُد 

االهتمــاُم بتربيــة الطفــل تربيــًة متكاملــًة تشــمل النواحــي الوجدانيــة والعقليــة واالجتماعية 

ــة؛ ومنهــا  ــة املُِعين ــد الوســائل والوســائط التربوي ــة عدي ــي هــذه التربي ــًة، وُتســتعمل ف كاف

اســتعمال احلكايــات بأنواعهــا كواحــدة مــن أهــم األدوات التــي تنهــُض بهــذا الــدور، حيــث 

ُتســتعمل هــذه احلكايــات فــي تربيــة الطفــل، وتنميــة ســلوكه اإليجابــي، وتعديــل الســلوك 

الســلبي، وتفعيــل نشــاطه الفكــري، وتأســيس منــاٍخ نفســي طيــب لديــه)5(. 

وقــد تباينــت آراء التربويــني فــي أهميــة اســتعمال احلكايــة الشــعبية للغايــات التربوية 

ــة الشــعبية  ــة تراوحــت بــني رفــض اســتعمال احلكاي ــارات ثالث ــرت تي املختلفــة؛ حيــث ظه

ــم  ــد اســتعمالها بشــرط تنقيتهــا مــن القي ــد اســتعمالها أو تأيي ــني تأيي ــة، وب ــي التربي ف

ــي توجــد بهــا. الســلبية الت

ــاَر الأول مجموعــٌة مــن الدارســني والباحثــني الذيــن رفضــوا بشــكل  ي ت َّ ال ــىز ب حيــث ت

قاطــع أن ُتســتعمل احلكايــات الشــعبية، خاصــة املتمثلــة فــي احلكايــات اخلرافيــة 

ــدِّ لألطفــال، بــل رفضــوا كل األمنــاط احملكيــة التــي تســتعمل  ـ واألســاطير، فــي األدب املُعـ

ــى عالــم املجهــول،  ــى ارحتــال األبطــال إل اخليــال الواســع والوســائل الســحرية وترتكــز عل

مثــل عالــم األرواح والشــياطني واألشــباح، حيــث يــرى أنصــار هــذا التيــار بــأن األســاطير 

ــال  ــن األطف ــدِّد أم ــي ته ــة الت ــة، والشــخصيات املرعب ــة باألحــداث املفزع ئة مليئ ــادة ســيِّ م

ــى  ــذه إل ــر ه ــة النظ ــم. وتســتند وجه ــذا العال ــي ه ــان ف ــدم األم ــْشعرهم بع ـ ــي، وُت الداخل
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ــة  ــن معرف ــل ع ــاد الطف ــن شــأنه »إبع ــي أو األســطوري م ــم اخلراف ــذا العال ــأن ه ــول ب الق

ــول جاهــزة للمشــكالت  ــة التعامــل معــه، وتقــدمي حل ــه عــن محيطــه، وكيفي ــه ، وتغريب ذات

ــب نضــااًل مريــرًا فــي بعــض األحيــان، وُيعــدُّ هــذا األمــر مــن مكامــن  العويصــة التــي تتطلَّ

ــب مــا  ــى جان ــم يكــن كلَّهــا - إل ــة إن ل ــات اخلرافي ــلِّ احلكاي ــي األســاطير وُج اخلطــورة ف

ــب وأفعــال الزمــن ومكائــده، والهــروب  ــة والقســمة والنصي ــي الَقَدريَّ حتملــه مــن اإلغــراق ف

ــى إرادات مســتترة ، واالندفــاع والطيش  مــن املســئولية ، ونزعــة التبريــر ، وإرجــاع األمــور إل

ــد،  ــاعة اجل ــدقُّ س ــا ت ــواكل عندم ــن والت ــني، واجل ــذر ضروريَّ ــروِّي واحل ــون الت ــا يك عندم

ــك« )6(.              ــى ذل ــا إل ــني، وم ال واإلميــان باخلــوارق واإلميــان باملشــعوذين والدجَّ

ــى امتــالء حكاياتنا  ويتفــق بعــض الدارســني العــرب مــع هــذا الــرأي، حيــث يؤكــدون عل

ــاًل صــورة )زوجــة  ــة ســلبّية قــد ُتفســد الطفــل ، منهــا مث ة بنمــاذج وصــور منطّي الشــعبيَّ

األب( القاســية الشــرِّيرة التــي ال تتــورَّع عــن قتــل ابــن زوجهــا ألتفــه األســباب؛ ممــا يخلــق 

ــدى  ــاًل ل ــًا مماث ــق كره ــة أب(، ويخل ــاه كل )زوج ــل جت ــدى الطف ــبقني ل ــداًء مس ــًا وع ُكره

ــى متجيــد بعــض الســلوكيات  ــافة إل ـ الزوجــة نفســها جتــاه أبنــاء وبنــات زوجهــا، باإلضـ

ــل  ــة، مث ب ــوص احملبَّ ــار واللص ـ ـ ّط ـشُّ ــوالت ال ــت ببط ــي رُبط ــرقة الت ــل الس ــلبية مث الس

ــواًل  ــًا ومقب ــاًل مباح ــا عم ــرقة باعتباره ــرعية الس ــخ ش ــذي يرسِّ ــا( ال ــي باب ــوالت )عل بط

ــًا)7(.  ــًا واجتماعي أخالقّي

ــي التعــارض بــني احلكايــات الشــعبية مبــا فيهــا  ــى نف ، فيقــوم عل ي
ــا�ز ث ــار ال ّي ت ــا ال أم

ــه  ــا حقلَ ــكل منه ــرى ألن ل ــة أخ ــن جه ــم م ــني العل ــة وب ــن جه ــات م ــاطير وخراف ــن أس م

اخلــاص، واملجــال احملــّدد لعملــه، وكل منهــا ُيشــبع حاجــاٍت ورغبــاٍت مختلفــًة فــي النفــس 

ــدِّدة للخــوف مــن اســتعمال  ــة اجتاهــات مب ــى بعــض علمــاء التربي اإلنســانية، وعليــه تبنَّ

ــي اجتاهاتهــم هــذه  ــث اســتندوا ف ــل، حي ــة الطف ــي تربي ــة ف ــة اخلرافي األســطورة واحلكاي

ــى  ــًا مــن حاجــة هــذا الطفــل إل ــة انطالق
َّ
ـ ــدأ اهتمــام الطفــل بالقصــص اخلرافي ــى مب عل

ــي شــكل  ــه ف ــات خيال ــة إبداع ــي تعترضــه، وترجم ــي للمشــكالت الت ــاء شــكل درام إعط

نــة فــي احلكايــة، مبــا فــي ذلــك  حكايــات وأســاطير خياليــة، إذ إن عديــد املواقــف املُتضمَّ

ـــص  ــى أن يتقمَّ املشــاهد العنيفــة، تتطابــق مــع عالــم الطفــل الباطنــي، وهــي تســاعده عل
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ــألة  ــات مس ــذه احلكاي ــتعمال ه ــح اس ــك يصب ــة، وبذل ــر احلكاي ــف مظاه ــهولة مختل بس

ــال  ــة ألبط ــدرات الذاتي ــى الق ــد عل ــة تعتم ــف قوي ــن مواق ــه م ــا متتلك ــبب م ــة بس يَّ صحِّ

احلكايــة وحتقيــق املعجــزات وجتــاوز الصعــاب والعقبــات، وامتــالك حركــة الزمــن واملــكان 

ــيها.  ـ ــلة الطفــل وينمِّ ـ فيهــا، وهــذا ممــا ُيثــري مخيَّ

ّــة  ـ ث على الدور األساســي لألســاطير واحلكايات الشعبي ال ث ــار ال َّ ـ ي ت اع ال ب يســتند أت

ــة  ــة احلكاي ــى أهمي ــار عل ــذا التي ــو ه ــد ُمتبنُّ ــث يؤك ــانية، حي ــاء احلضــارة اإلنس ــي بن ف

ــى  الشــعبية فــي جتســيد ذاكــرة الشــعوب وحفظهــا مــن الضيــاع؛ لذلــك فهــم يؤكــدون عل

ــي، وتربيــة  ــي تنميــة املُواَطنــة واالنتمــاء الوطن أهميــة توظيــف هــذه احلكايــات الشــعبية ف

ــرى  ــث ي ـّـة، حي ـ ـّـة والوجداني ـ ـّـلته ، وقدراتــه الذهني ـ ــة مخي ــاً، وتنمي ــًا ووجداني الطفــل عقلي

أتبــاع هــذا التيــار بــأن احلكايــات الشــعبية تقــدِّم للطفــل منوذجــًا مــن الســلوك اإلنســاني 

ــي،  ــط االجتماع ــون، واحملي ــن الك ــُوره ع ــكيل تص ــي تش ــة ف ــون أداة للمعرف ــد، وتك اجليِّ

ــت  ــة وُدعم
َّ
ـ ــات الشعبي ــذه احلكاي ــا عوجلــت ه ــه، خاصــة إذا م ــه ومجتمع ــه بوطن وتربط

ارَّة والشــوائب  ــضَّ ـ مبقاييــس العصــر ومعاييــره، وُنقيــت مــن التصــوُّرات املرعبــة والقيــم ال

ــل)8(.  ــدَّم للطف ــل أن ُتق املُفســدة قب

ــي،  ــي والعرب ــا الشــعبي الليب ــًا مــن تراثن ــل جــزءًا مهم ــات الشــعبية متث وألن احلكاي

ــور  ــاء جس ــي بن ــة، وف ــن جه ــاء م ــة األبن ــي تربي ــة ف ــرة الليبي ــا األس ــدت عليه ــد اعتم فق

التواصــل بــني األجيــال مــن جهــة أخــرى، إال أنــه لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة تراجــع 

ــى مســتوى األســرة أم  االهتمــام بروايــة احلكايــات الشــعبية فــي املجتمــع، ســواء عل

ــى مســتوى مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة؛ ممــا خلــق ُهــوَّة ثقافيــة بــني جيــل اآلبــاء  عل

ــة  ــة اجتماعي ــني، وأوجــد قطيع ــة اجليل ــي ثقاف ــًا واضحــًا ف ــاء، وأحــدث اختالف ــل األبن وجي

ــِكل يســتلزم  ــى وجــود وضــع ُمْش ــر أدى إل ــني، وهــذا األم ــم بــني اجليل ــم والقي ــي املفاهي ف

ــر  ــات الشــعبية، وتأثي ــى أســباب تراجــع االهتمــام باحلكاي الدراســة والبحــث للوصــول إل

ــي. ــع الليب ــي املجتم ــرة الشــعبية ف ــى الذاك ــذا التراجــع عل ه

ــة  ي اف ق ــوة ث ــود ه ــي »وج ــث ف ــكلة البح ــص مش ــن تلخي ــق ميك ــذا املنطل ــن ه وم

ــدم  ع ــة ل ج ي ت ــا؛ ن ي ب ي ي ل
ــاء �ز ــل الآب ي ــاء وج ن ــل الأب ي ز ج ــ�ي ــة ب ح ــة واض ي اع م ت واج
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ــاء  م ت ــة والن وي ب رت ــم ال ي ق ــرس ال ي غ
ة �ز ي ب ــع ش ــات ال اي ك ح ال ال عم ــت ــري اس أث ت ــام ب م ت اله

ــال«. ي ز الأج ــ�ي ــارب ب ق ت ي وال
ــىز وط ال

: الي ت س ال ي رئ اؤل ال س ت ي ال
ة �ز ي ث ح ب ة ال ل ك ش م ورة ال ل ن ب ك ا يم م ك

ــني  ــق التواصــل ب ــة وحتقي ــرة العربي ــيد الذاك ــي جتس ــة الشــعبية ف ــا دور احلكاي )م

ــال؟(. األجي

اإلجراءات البحثية 

األهداف العامة للبحث:
يسعى البحث احلالي إلى حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل في اآلتي:

التعرف على مدى انتشار بعض احلكايات الشعبية التي ُتروى في ليبيا.   .1

حتديد أمناط تعامل األهل وأمناط تعامل األبناء مع هذه احلكايات.  .2

ــى احلكايات  حتديــد مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا الطفــل فــي التعرف عل  .3

الشعبية.

حتديد دور احلكاية الشعبية في إمداد الطفل بثقافة املجتمع.  .4

تساؤالت وفروض البحث:
في إطار األهداف السابقة وِضعت مجموعة التساؤالت اآلتية:

ما أشهر احلكايات الشعبية املشتركة بني جيل الكبار وبني جيل األطفال ؟  .1

ما مصادر احلصول على احلكايات الشعبية لدى اآلباء واألبناء؟  .2

ما أمناط املطالعة والتعامل مع احلكايات الشعبية لدى اآلباء واألبناء؟  .3

ما دور احلكاية الشعبية في ترسيخ القيم اإلنسانية والتربوية لدى اآلباء واألبناء؟  .4

ة: ي ة الآت ي رع ف روض ال ف ة ال وع م ج ن م اً م ض ث أي ح ب ق ال طل ن ي

ــعبية  ــات الش ــض احلكاي ــال لبع ــة األطف ــني معرف ــة ب ــة ضعيف ــة ارتباطي ــد عالق توج  -1

ــات. ــذه احلكاي ــار له ــة الكب ــني معرف ــتبيان وب ــع االس ــة م املُرْفق
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توجــد عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة فــي أســاليب روايــة وفهــم احلكايــات الشــعبية املرفقــة   -2

مــع االســتبيان وبــني األطفــال والكبــار. 

ــي اســتقاء معلوماتــه  ــي يعتمــد عليهــا الطفــل ف ــة الت ــة الوســيلة اإلعالمي ــر نوعي تؤث  -3

ــتبيان. ــي االس ــواردة ف ــات الشــعبية ال ــه للحكاي ــى معرفت ــا، عل ــرض له ويتع

ــال  ــل األطف ــن ِقب ــتها م ــات الشــعبية وممارس ــام باحلكاي ــي االهتم ــع ف ــؤدي التراج ي  -4

ــة. ــم احمللي ــم لثقافته ــي انتمائه ــع ف ــى تراج إل

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:
ة بأنهــا » كل أحدوثــة يتناقلهــا النــاس  ة: ُتعــرَّف احلكايــة الشــعبيَّ ي ب ــع ش ــة ال اي ك ح ال  .1

شــفوّيًا جيــاًل بعــَد جيــل  قبــل أن تبــدأ الشــعوُب بتدوينهــا خوفــًا عليهــا مــن الضياع، 

ــتمرَّ  ــا اس ــاس م ــنة الن ــى ألس ــر عل ــا الشــفوي بشــكٍل أو بآخ ــى وجوده ــث يبق وحي

ــُل الســمات  ــا، وحتم ــي أبدعته ــُل أرواح الشــعوب الت ــا متّث ــا؛ ألنه ــي روايته ــاس ف الن

ــذه الشــعوب  ــة ه ــُل ثق ــا حتم ــة، كم ــا العام ــا وتصوراته ــا وثقافاته ــة لوعيه اجلوهري

ــر«)9(.  ــة واخلي ــم العدال ــة بانتصــار قي العميق

ق  رف م ة ال ي ب ــع ش ــات ال اي ك ح ــي لإلشــارة إل ال ويســتعمل املصطلــح فــي البحــث احلال

ــل  ي م ، وج سي ــي س ــات )أم ب اي ك ي ح
ــة �ز ل ث م ت م ــث وال ح ب ان ال ي ب ــت ــع اس ــا م ه ُص خَّ ل م

ــص(. ي ص ــص ان ــة، ون ل ي م وج

ــي تتصــف  ــي » مجموعــة الســمات الت ــة: ه ي اف ق ث ــة ال وي ه ة أو ال ي ب ــع ش ــرة ال ذاك ال  .2

ــد اإلحســاس لــدى األفــراد  بهــا جماعــة مــن النــاس فــي فتــرة زمنيــة معينــة، والتــي تولِّ

ــزاز  ــاعر االعت ــن مش ــر ع ــني، والتعبي ــن مع ــاط بوط ــني، واالرتب ــعب مع ــاء لش باالنتم

ــراد« )10(. ــه هــؤالء األف ــي إلي ــذي ينتم ــار بالشــعب ال والَفَخ

ة  ي ب ــع ش ة ال ي اف ق ث ات ال ن وِّ ك م ــي لإلشــارة إل ال وُيســتعمل املصطلــح فــي البحــث احلال

ــة  ع اب ن ــة، وال اص خ ة ال ز ــري م ت م ــة ال ي اف ق ث ه ال ات ــم ــدد س ح ي ت
ــىت ي ال ــىب ي ل ــع ال م ت ج م ل ل

ي.  ــام س ــه الإ ن ــة، ودي ي رب ع ــه ال ت اف ق ــن ث م
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تقسيمات البحث
ينقسم البحث احلالي إلى جزَءين رئيسني كاآلتي:

مدخــل نظــري للموضــوع يتضمــن تعريفــًا بأهميــة احلكايــات الشــعبية فــي جتســيد   -1

ــى دورهــا فــي تنميــة القيــم  ــة الذاتيــة للمجتمــع، باإلضافــة إل الذاكــرة الشــعبية والُهِويَّ

التربويــة لــدى األطفــال. 

ــى احلكايــات الشــعبية، والفــروق  دراســة تطبيقيــة ميدانيــة ملصــادر تعــرف األطفــال عل  -2

ــات وأســاليب  ــذه احلكاي ــى ه ــرف عل ــي أســاليب التع ــم ف ــاء أموره ــني أولي ــم وب بينه

ــم الشــعبي  ــال بتراثه ــام األطف ــني اهتم ــة ب ــى العالق ــك للوصــول إل ــا، وذل ــم له روايته

ــي.  ــني انتمائهــم الوطن وب

منهج البحث
ــى  ــاد عل ــالل االعتم ــن خ ــة، م ــات الوصفي ــار الدراس ــي إط ــي ف ــث احلال ــع البح يق

أســلوب املســح  السوســيولوچي، وطريقــة دراســة العالقــات املتبادلــة، وذلــك لرصــد بعــض 

ــي، وكيفيــة توصيلهــا  ــًا فــي املجتمــع الليب ــروى حالّي ــي ال زالــت ُت احلكايــات الشــعبية الت

ــة.  ــي تفســير بعــض املمارســات والســلوكيات االجتماعي ــال، ومــدى اســتعمالها ف لألطف

ــة )أم  ــي حكاي ــة؛ ه ــاد عاملي ــا أبع ــص له ــالث قص ــار ث ــار مت اختي ــذا اإلط ــي ه وف

ــة  ــا حكاي ــص( وتقابله ــص انصي ــة )ن ــأر(، وحكاي ــل الف ــة )ذي ــا حكاي ــي( وتقابله بسيس

ــث  ــة والوحــش(، حي ــة )جميل ــا حكاي ــة( وتقابله ــل وجميل ــة )جمي ــع(، وحكاي ــة اإلصب )عقل

ــا  ــم كم ــا ألطفاله ــور حكايته ــاء األم ــن أولي ــب م ــات، وُطل ــذه احلكاي ــٌص له ــع ملخ وِض

يعرفونهــا، كمــا ُطلــب مــن األطفــال إعــادة حكايتهــا، ومــن َثــمَّ أُجريــت مقارنــة بــني 

ــة. ــي كل رواي ــاء ف ــاء واألبن ــني اآلب ــات ب ــد االختالف ــني لتحدي الروايت

ــى البيانــات الكميــة  ــى اســتمارة االســتبيان كأداة بحثيــة للحصــول عل وقــد اعُتمــد عل

ــى ثالثــة أجــزاء رئيســة: لتفســير الظاهــرة، حيــث ُقســمت االســتمارة إل

ــتبيان،  ــة باالس ــات الشــعبية املرفق ــل للحكاي ــة الطف ــاص مبــدى معرف اجلــزء األول خ  .1

ــئلة  ــن األس ــة ع ــل باإلجاب ــوم الطف ــا يق ــة، وفيه ــة املفضل ــائل اإلعالمي ــة الوس ونوعي

ــرده.  مبف
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ــي يحكيهــا الطفــل مــع أقرانــه،  ــواع احلكايــات الشــعبية الت ــق بأن ــي يتعل اجلــزء الثان  .2

ــاء.  ــئلة مبشــاركة األصدق ــن األس ــة ع ــه باإلجاب ــل في ــوم الطف ــث يق حي

اجلــزء الثالــث يهتــم بعالقــة األطفــال والكبــار باحلكايــات الشــعبية ومــدى اشــتراكهم   .3

ــة عــن هــذا اجلــزء. ــار باإلجاب ــوم األهــل مــن الكب ــث يق ــا، حي ــي روايته ف

ــى األداة البحثيــة، حيــث حتصلــت  هــذا، وقــد أُجريــت اختبــارات الصــدق والثبــات عل

ــى درجــة مناســبة )0.91( تتيــح تطبيقهــا.    عل

مجتمع البحث 
ة  ــفيَّ ــرق الَكْش ــي الف ــني ف ــال املنتظم ــة األطف ــي مجموع ــث ف ــع البح ــل مجتم يتمث

ــى  ــة األول ــة والدرج ــة الثاني ــي الدرج م ــي ُمخيَّ ــاركني ف ــات واملش ــان والفتي ــي الفتي بحلقَت

مبدينــة بنغــازي، ممــن تتــراوح أعمارهــم بــني )12- 15( ســنة وعددهــم )301( طفــل وطفلــة، 

ــم. ــى املســح الشــامل ملجتمــع البحــث أثنــاء تطبيــق البرنامــج فــي املُخيَّ حيــث اعتمــد عل

 وميثل اجلدول التالي توزيع مجتمع البحث وفق النوع االجتماعي: 

ي اع م ت وع الج ن ق ال ث وف ح ب ع ال م ت ج ع م ز توزي �ي ب دول )1(: ي ج

         ذكور             إناث          املجموع

التكرار        %          التكرار         %           التكرار        %

100      301  49.2      148  50.8      153   

اإلطار المعرفي للدراسة
أهمية الحكاية الشعبية في تجسيد الذاكرة الشعبية في المجتمع

جتســد احلكايــات الشــعبية الواقــع الــذي يعيشــه الشــعب ويحــس بقســوته، وذلــك فــي 

ــر مــن خاللهــا الشــعب  ثالثــة أشــكال فنيــة للحكايــة الشــعبية، أولهــا األســطورة التــي  يعبِّ

ــي الــذي  عــن ارتباطــه باحليــاة العليــا والقــوى اإللهيــة، وثانيهــا الَقصــص الشــعبي الواقع

ــث  ــذي يحــس بقســوته وظلمــه، والثال ــدي ال ــه الشــعب عــن واقعــه التراچي ــر مــن خالل يعب

يتمثــل فــي النكتــة التــي يســتعملها كســالح يعــرض مــن خاللــه القــاص احليــاة الواقعيــة 
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ــى الرفــض والشــك الــذي هــو وســيلة للخــالص مــن الواقــع )11(.  بصــورة ســاخرة تبعــث عل

ويلعــب البطــل الشــعبي دورًا أساســيًا فــي جتســيد ذاكــرة الشــعب، حيــث ميثــل هــذا 

ــى النجــاح وإن كان وعــراً. وفــي  البطــل منوذجــًا عــن املواطــن الباحــث عــن الطريــق املــؤدي إل

هــذا الطريــق تعترضــه العقبــات وتصادفــه القــوى الشــريرة ولكنــه مــن جهــة أخــرى تعاونــه 

ــي  ــددة ف ــر بصــور متع ــل هــذا البطــل يظه ــات. ومث ــك العقب ــم تل ــى حتطي ــرة عل ــوى خيِّ ق

ــو  ــة الشــعبية، وه ــي احلكاي ــي ف ــو شــخص واقع ــه : فه ــي مجموع القصــص الشــعبي ف

ــي فــي احلكايــة اخلرافيــة واألســطورة، وهــو الفيلســوف الناطــق بضميــر األمــة  مغامــر خيال

فــي النكتــة والفكاهــة، وقــد يكــون هــذا البطــل شــخصية حقيقيــة لبطــل مجاهــد وقائــد َفــّذ 

ــي« و»ذات الهمــة«،  مثــل حكايــات »غومــة احملمــودي« و»ســيف بــن ذي يــزن« و»أبــو زيــد الهالل

أو قــد  يكــون بطــاًل خياليــًا مثــل » نــص انصيــص« أو بطــاًل واقعيــًا مثــل » جحــا« الــذي 

ــي فــي أقطــاره كافــة ضمــن حكاياتــه الســاخرة احلكيمــة. جمــع ذاكــرة الشــعب العرب

وفــي حقيقــة األمــر؛ فــإن بطــل احلكايــة الشــعبية ليــس بطــاًل بذاتــه إمنــا هو جتســيد 

ألحــالم وآمــال طبقــة مــن الشــعب، خلقتــه ووضعــت لــه مســارًا من األحــداث التــي انتظمت 

ــكار  ــك األف ــع تل ــذي صن ــعبي ال ــال الش ــك ألن اخلي ــة، ذل ــعبية معين ــة ش ــن حكاي ضم

املطروحــة فــي احلكايــات الشــعبية ليــس مجــرد ســياحة وهميــة فــي عالــم األحــالم؛ وإمنــا 

ــا  ــا كلم ــن رموزه ــوالت تتباي ــي بط ــدت ف ــي جتس ــعبية الت ــروح الش ــكال ال ــد أش ــو أح ه

ــى عاتقهــا  ــة الشــعبية حــني تأخــذ عل ــي. وبهــذا املفهــوم فــإن احلكاي اختلــف اإلطــار الفن

اخلــوض فــي تناقضــات التركيــب االجتماعــي ال تســلَم مــن أن تكــون متحيــزة لوجهــة نظر 

معينــة هــي أواًل وأخيــرًا وجهــة نظــر الطبقــة التــي تبتدعهــا وتتــداول تناقلهــا؛ ولهــذا نــرى 

ــاب مثــاًل صاحــب ثــراء  البطــل النمــط وقــد تخطــى حــدود الطبقــة باخليــال. فأصبــح احلطَّ

عظيــم أو صاَهــر املُشــرَّد امللــك. وال يســعنا أن نــرى فــي ذلــك ســوى أن الطبقــة املســحوقة 

ــال  ــى اخلي ــر أن تلجــأ إل ــم تســتطع غي َبع فل ــشِّ ـ ــدرة وال ــت جتســيد أحــالم الق ــد حاول وق

ــى  الــذي فيــه يحقــق البطــل طموحــه وطمــوح الطبقــة التــي ميثلهــا، وهــو طمــوح يهــدف إل

ــي حتطيــم احلواجــز االجتماعيــة، وكلمــا  ــى ف ــى املــال وطمــوح يتجل حتقيــق احلصــول عل

ــذا  ــورت ه ــرح وتص ــالم بالف ــا األح ــت فيه ــحوقة قوي ــة املس ــى الطبق ــان عل ــتد احلرم اش
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الفــرح صــورًا خارقــة بعيــدة عــن واقــع احليــاة. فالواقــع لــم يصبهــا منــه إال الشــر. وتلــك 

ــًا ملــا يعانــون منــه)12(.  ســًا وهمي األحــالم منحتهــم ُمتنفَّ

ــى أخــالق اجلماعــة التــي ســمعتها ورددتهــا  وتــدل احلكايــة الشــعبية داللــة واضحــة عل

ــارف  ــد تع ــا ق ــع م ــة الشــعبية م ــج احلكاي ــارض نتائ ــن أن  تتع ــك ال ميك ــا؛ لذل أو ابتكرته

ــرة  ــاًل أن األمي ــة الشــعبية مث ــي احلكاي ــن أخــالق، إذ ال ميكــن أن جنــد ف ــع م ــه املجتم علي

التــي اختطفهــا الغــول ظلــت أســيرة فــي منفاهــا وفــي حمــى ذلــك الغــول، بــل يأتــي بطــل 

شــعبي وينقذهــا بالشــجاعة أو احليلــة أو مــا شــابه ذلــك، فيحتفــي بهــا ويتزوجها فــي داللة 

ــى الشــهامة والكــرم واألخــالق؛ لذلــك فــإن الشــعب ال ميكــن أن يــردد قصــة ينتصــر فيهــا  عل

البطــل الشــرير ألن ذلــك يتعــارض مــع أحالمــه وأمانيــه. وفــوق ذلــك فالبطل الشــرير ال ميكن 

أن يوصــف فــي احلكايــة الشــعبية بأنــه حســن الصــورة، أو شــهم األخــالق ألنــه ال ميكــن أن 

يتصــور فــي موضــع اخليــر إال مــا آمــن بــه وأُعجــب بــه ورضــي عنــه )13(.  

أهمية الحكاية الشعبية في تنمية بعض القيم التربوية لدى األطفال

ــة ذات الطاَبــع اإلنســاني ببعــض الصفــات الفريــدة  ـ عبي يتميــز أبطــال احلكايــات الـشَّ

ــون يســارعون  ــم أيضــًا لطيف ــني، وه ــاء وشــجعاَن ومقدام ــني وأقوي ــم محبوب ــي جتعله الت

ّــعبة، وينصــرون الضعفــاء ويهزمــون األعــداء ، وبالتالي  لتقــدمي املســاعدة فــي املواقــف الصـ

ــم  ــي بصفاته ـ ـحلِّ ــي مســاندتهم، والتَّ ــرّغبة ف ـ ــل ال ــدى الطف ــون ل ــؤالء األبطــال يحرّض فه

ــوّة  ــزات وق ــى اإلميــان باملعج ــول، ويســارعون إل ــل واخلم ــال الكس ــذ األطف ــم، فينب ومزاياه

ــى لديهــم الشــعور بقوتهــم الداخليــة، وبإمكاناتهــم  اإلرادة ، وأّن ال شــيء مســتحيل ، فيتناَم

ــدِّي  ــى حت ــم عل ــني بقدرته ــم يق ــح لديه ــاوف، ويصب ــن املخ ــرّرون م ــدودة، ويتح ــر احمل غي

ــى أن الطفــل يكتســب مــن احلكايــات الشــعبية  ــي تواجههــم، باإلضافــة إل الصعوبــات الت

ــى التعــرف  ــة عديــدة مثــل اجلمــال والبطولــة والتفــوق والســعادة. باإلضافــة إل
َّ
ـ قيمــًا جمالي

ــرم )14(. ــل والك ب ــة والنُّ ــة املختلفــة، كالبشاشــة والبطول ــوالت اجلمالي ــة واملق ــى الواقعيَّ عل

كمــا يتعلــم األطفــال أيضــًا مــن خــالل احلكايــات الشــعبية اإلحســاس بالزمــان واملــكان 

ــن  ــه م ــر عن ــم التعبي ــن يت ــًا ، فاإلحســاس بالزم ــم فيزيائّي ــًا ونفســّياً، ث واســتيعابهما فنّي
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خــالل عبــارات اعتياديــة فــي احلكايــة مثــل عبــارات »فــي قــدمي الزمــان« و»مــّر وقــت طويــل« 

و»اســتغرق وقتــًا طويــاًل أو قصيــراً« ومــا إليهــا، فالطفــُل كلمــا كان أصغــر ســّنًا ، انســاب 

الوقــت بالنســبة لــه أكثــر بطئــاً، ألنــه يعيــش دون زمــن ، مثلــه مثــل احلكايــة نفســها . كمــا 

ــك  ــاه؛ لذل ــات وســهول وســماوات ومي ــال وغاب ــو جب ــي فه ــر مرئ ــده أيضــًا غي ــكان عن أن امل

يتــم التعبيــر عــن اإلحســاس باملــكان فــي احلكايــة مــن خــالل وصــف الفضــاءات الواقعيــة 

الضيقــة، مثــل اســتعمال عبــارات »فــي إحــدى املمالــك« و»فــي الســهول أو اجلبــال أو املــروج 

اخلضــراء« أو »فــي القصــر، فــي املغــارة ، فــي الســوق« ومــا إليهــا )15(.

ــي  ــي تنم ــل، فه ــاة الطف ــي حي ــّدًا ف ــرًا ج ــة الشــعبية دورًا كبي ــؤدي احلكاي  أيضــًا ت

ــى احلــوار واحلديــث، خاصــة عندمــا تكــون شــفوية، فهــي تركيــز  قــدرات الطفــل عل

ــع  ــني الواق ــط ب ــى الرب ــى مســاعدته عل ــة إل ــة باإلضاف ــارات اللغوي ــة للمه ــاه، وتقوي لالنتب

واخليــال وتنميــة احلــوار بــني الطفــل واآلخريــن، وتنميــة مهــارة االســتماع وآدابــِه مــن مثــِل 

ــى  عــدم املقاطعــة، واإلجابــة بشــكل مرتــب خاصــة بعــد طــرح ســؤال محــدد، باإلضافــة إل

تعميــق الروابــط بــني األشــقاء فــي األســرة، الشــتراكهم فــي ســماع احلكايــات نفســها فــي 

اآلن نفســه ومناقشــتها معــًا فــي جــو دميقراطــي ســمح، أو إعــادة ســردها فيمــا بينهــم، 

ــا،  ــة القصــة وروايته ــوم األم نفســها بحكاي ــر حــني تق ــح أكب ــد تصب ــذه الفوائ ــا أن ه كم

وبذلــك تصبــح حلظــة الســرد هــي حلظــة تفاعــل بــني األم وأطفالهــا، وحلظــة اندمــاج فيمــا 

ــزول  ــاداتها، في ــا وإرش ــا ونواهيه ــف أوامره ــة األم وتتوق ــا عصبي ــي أثناءه ــا تختف بينهم

ــة )16(. ــاء واحلميمي ــود والصف ــات روح ال ــاء، وحتــلُّ محــل اخلالف متــرُّد األبن

الجزء الثاني: الجانب التطبيقي للبحث

ــات الشــعبية  ــة احلكاي ــي لرواي ــداد التاريخ ــي للبحــث االمت ــب امليدان ــس اجلان يقي

ــم  ــة تعامله ــار، وكيفي ــل الكب ــال، وجي ــن األطف ــي م ــل احلال ــني اجلي ــا ب ــرف عليه والتع

مــع هــذه احلكايــات، ومــدى تأثرهــم بالثقافــات األخــرى الوافــدة عبــر وســائط املعرفــة 

ــج  ــي النتائ ــا يل ــتبيان، وفيم ــج االس ــل نتائ ــالل حتلي ــن خ ــك م ــالم، وذل ــائل اإلع ووس

ــث: ــة للبح العام
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ف األطفال على الحكايات الشعبية:   أوالً: مدى تعرُّ

ــض  ــال لبع ــة األطف ــني معرف ــة ب ــة ضعيف ــة ارتباطي ــود عالق ــة وج ــت الدراس افترض

احلكايــات الشــعبية املــدرج ملخصهــا فــي االســتبيان، وبــني معرفــة أوليــاء األمــور والكبــار 

ــي: احمليطــني بالطفــل لهــا، حيــث كانــت إجابــات املبحوثــني عــن أســئلة االســتمارة كاآلت

ة ق رف م ات ال اي ك ح ل ار ل ب ك ال وال ف ة الأط رف ع دى م ز م �ي ب م )2( ي دول رق ج

ــي  ــار ف ــال والكب ــني األطف ــالف الواضــح ب ــات اجلــدول االخت ــل بيان ــج حتلي ــني نتائ تب

ــن  ــال الذي ــبة األطف ــاوز نس ــم تتج ــث ل ــي(؛ حي ــة )أم بسيس ــى حكاي ــم عل ــة تعرفه درج

تعرفــوا عليهــا نســبة ) 16.3 %( مقابــل نســبة )94.1 %( مــن الكبــار الذيــن اســتعان بهــم 

ــى حكايــة )نــص انصيــص( حيــث  الطفــل ملعرفــة احلكايــة، وكذلــك احلــال فــي التعــرف عل

بلغــت نســبة مــن تعــرف عليهــا مــن األطفــال )17.3 %( فــي مقابــل نســبة )96.6%(؛ بينمــا 

ــم يتعــرف  ــر حيــث ل ــة( بشــكل كبي ــى حكايــة )جميــل وجميل تراجعــت نســبة التعــرف عل

ــاء األمــور، بينمــا  عليهــا ســوى )12( راشــدًا بنســبة )3.9%( مــن مجمــوع )301( مــن أولي

لــم يتعــرف عليهــا أي طفــل مــن مجتمــع البحــث.

ــي املخيــم، وربطهــا  ــى األطفــال املشــاركني ف وبإعــادة روايــة احلكايــات مــن جديــد عل

ــر،  ــكل كبي ــات بش ــى احلكاي ــرف عل ــبة التع ــا زادت نس ــرة له ــة املناظ ــات العاملي باحلكاي

حيــث اكتشــف األطفــال إنهــم يعرفــون هــذه احلكايــات ويروونهــا لبعضهــم البعــض ولكــن 

ــى حــدٍّ مــا وفــق الروايــة العامليــة لهــا، وهــذا مؤشــر  مبســميات عامليــة ، وأحــداث تختلــف إل

ــى تراجــع دور األســرة ووســائط الثقافــة والتربيــة فــي املجتمــع، فــي الربــط بــني  واضــح عل

احلكايــات الشــعبية احملليــة وبــني احلكايــات الشــعبية العامليــة.

وبســؤال األطفــال عــن أهــم احلكايــات الشــعبية التــي يتبادلونهــا ويروونهــا لبعضهــم 

حكاية نص انصيص حكاية جميل وجميلةحكاية أم بسيسي معرفة
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البعــض، أجــاب معظــم األطفــال بأنهــم يــروون حكايــات جحــا باعتبارهــا ُنكتــًا وحكايــاٍت 

ــرة  ــب، واألمي ــى والذئ ــل ليل ــة الشــهيرة؛ مث ــات العاملي ــب بعــض احلكاي ــى جان مســلية، إل

ــندباد  ــحري والس ــاح الس ــن واملصب ــالء الدي ــات ع ــا حكاي ــذاب، أم ــي الك ــة، والراع النائم

ــوا عليهــا مــن خــالل أفــالم الرســوم املتحركــة. ــة( فقــد تعرف ــي )ابــن الغاب وموغل

وبســؤال األطفــال عــن أهــم األشــخاص الذيــن يــروون لهــم احلكايــات الشــعبية 

ــى احلكايــات مــن خــالل املعلمــني  املرفقــة، أجــاب عــدد كبيــر منهــم بأنهــم قــد تعرفــوا عل

وقــادة الفــرَق أكثــر مــن تعرفهــم عليهــا مــن خــالل األبويــن واألهــل، حيــث يوضــح اجلــدول 

ــى املعلومــات: ــي احلصــول عل ــال ف ــم األطف ــن اســتعان به ــار الذي ــي نســب الكب التال

ال ف م الأط ه ان ب ع ت ن اس ذي اص ال خ ز الأش �ي ب دول )3( ي ج

ارة م ت ي الس
ة �ز ْدرَج ُم ات ال اي ك ح ل ال رف ع ع ت ي ال

�ز

يبــني اجلــدول األشــخاص الذيــن اســتعان بهــم الطفــل في معرفــة احلكايات الشــعبية 

ــب األول بنســبة  ــى الترتي ــون واملعلمــات عل ــل املعلم ــث حتصَّ ــة مــع االســتبيان، حي املرفق

ــي  ــب الثان ــى الترتي ــن اجلنســني أيضــًا عل ــرق م ــادة الف ــي حــني حتصــل ق )30.8 %(؛ ف

ــل  ــم ونق ــى أبنائه ــراف عل ــي اإلش ــرة ف ــع دور األس ــح تراج ــذا يوض ــبة )21.6(، وه بنس

ــى املعلومات،  ثقافــة املجتمــع إليهــم، فالطفــل حينمــا يســتعني باآلخريــن فــي احلصــول عل

ــى الوالديــن واألهــل، فهــذا مؤشــر يســتحق التوقــف أمامــه مــن أجــل دراســة  لهــم عل ويفضِّ

اإلناث املجموعذكور

األشخاص
%تكرار%تكرار%تكرار

61

29

27

23

0

2

8

3

20.3

9.6

8.9

7.6

0

0.7

2.6

0.9

33

36

31

30

4

4

5

5

10.9

11.9

10.3

9.9

1.3

1.3

1.4

1.4

93

65

58

53

4

6

13

8

30.8

21.6

9.3

17.6

1.3

1.9

4.3

0.3

املعلم

قائد الفرقة

األب

األم

اخلالة

اجلد

األخ

آخرون



28
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

ــل  ــإن حســاب ُمعام ــة، ف ــة عام ــاء. وبصف ــة األبن ــي تربي ــرة ف ــدور األس ــّي ل الوضــع احلال

پيرســون لالرتبــاط أوضــح ضعــف العالقــة بــني معرفــة األطفــال للحكايــات املدرجــة ضمــن 

االســتبيان، وبــني معرفــة الكبــار لهــا، حيــث وجــد أن درجــة االرتبــاط تبلــغ ) 0.25( وهــي 

ــى  ــص عل ــي تن ــة اخلاصــة بالبحــث والت ــول الفرضي ــن قب ــي ميك ــة. وبالتال درجــة ضعيف

وجــود )عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة بــني معرفــة األطفــال ومعرفــة الكبــار للحكايــات الشــعبية 

ــة  ــغ درج ــث تبل ــّدًا حي ــة ج ــة ضعيف ــذه العالق ــار أن ه ــتبيان.(، واعتب ــع االس ــة م املرفق

ــاط )0.25(. االرتب

ثانيًا: العالقة بين رواية األطفال ورواية الكبار للحكايات الشعبية: 

ــات الشــعبية  ــة أحــداث احلكاي ــي رواي ــرات ف افترضــت الدراســة عــدم وجــود أي تغيي

املرفقــة مــع االســتمارة، بــني األطفــال والكبــار، حيــث جــاءت إجابــات املبحوثــني مــن 

ــق  ــات الشــعبية، وف ــى احلكاي ــرف عل ــم للتع ــتعانوا به ــن اس ــار الذي ــن الكب ــال، وم األطف

ــة: اجلــداول التالي

ات اي ك ح ة ال ي رواي
ار �ز ب ك ال وال ف ز الأط �ي اف ب ت اق والخ ف ح الت وض م )4( ي دول رق ج

الكباراألطفال
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يتضــح مــن خــالل اجلــدول الســابق الفــرق الواضــح بــني الكبــار واألطفــال فــي روايــة 

ــات  ــن احلكاي ــني م ــون حكايت ــال يعرف ــن أن األطف ــم م ــى الرغ ــعبية، فعل ــات الش احلكاي

ــا  ــتبيان، وهم ــئلة االس ــن أس ــم ع ــي إجاباته ــادوا ف ــا أف ــتبيان، كم ــن االس ــة ضم املدرج

حكايتــا )نــص انصيــص( ولكــن فــي قالبهــا العاملــي )عقلــة اإلصبــع( و)أم بسيســي( فــي 

قالبهــا العاملــي )ذيــل الفــأر( أيضــاً، فــإن هنــاك اختالفــات فــي روايــة هــذه احلكايــات بــني 

األطفــال وبــني أوليــاء أمورهــم، حيــث تركــزت هــذه االختالفــات أكثــر فــي أحــداث احلكايــة 

ــم  ــني ول ــة للحكايت ــل الدقيق ــار بالتفاصي ــه الكب ــذي متســك في ــت ال ــي الوق ــة، فف اخلرافي

ــر هــذه األحــداث، أو إضفــاء معلومــات عصريــة ومنطقيــة عليهــا، جنــد أن  ــوا تغيي يحاول

ــا  ــة وربطوه ــاالت العصري ــن اخلي ــر م ــة الكثي ــداث احلكاي ــى أح ــوا عل ــد أضف ــال ق األطف

ــي عليهــا نوعــًا  ــي احلكايــة، وتضف مبعلومــات علميــة تفســر األمــور الغيبيــة املوجــودة ف

ــة واملنطقيــة. مــن العصري

وفيمــا يخــص حكايــة )جميــل وجميلــة( فلــم يلتفــت إليهــا أيٌّ مــن الفئتــني )األطفــال 

ــا  ــة، ورمب ــش( العاملي ــة والوح ــة )جميل ــا بحكاي ــا أو ربطه ــوا روايته ــم يحاول ــار(، ول والكب

ــى  ــى عــدم تــداول احلكايــة الشــعبية بشــكل كبيــر فــي ليبيــا واقتصارهــا عل يعــود هــذا إل

ــى حــد كبيــر  مناطــق دون األخــرى، عكــس احلكايتــني األخريــني اللتــني كانتــا معروفتــني إل

فــي معظــم مناطــق ليبيــا.

ــى وجــود »عالقــة ارتباطيــة  ــي الــذي ينــصُّ عل ــي الثان ــى الفــرض البحث وبالرجــوع إل

ــني  ــتبيان وب ــع االس ــة م ــعبية املرفق ــات الش ــم احلكاي ــة وفه ــاليب رواي ــي أس ــة ف ضعيف

ــار  ــال والكب ــني األطف ــة ب ــي الرواي ــة ف ــرات ملحوظ ــدت تغيي ــد وِج ــار«، فق ــال والكب األطف

خاصــة فــي حكايــة )نــص انصيــص( وحكايــة )أم بسيســي( بينمــا لــم توجــد أي 

ــى أن األطفــال لــم يســمعوا  تغيــرات ُتذكــر بينهــم فــي حكايــة )جميــل وجميلــة(، نظــرًا إل

ــاك  ــار أن هن ــرض واعتب ــول الف ــن قب ــي ميك ــا، وبالتال ــوا عليه ــم يتعرف ــة، ول ــذه احلكاي ه

ــا،  ــلوب روايته ــعبية وأس ــات الش ــى احلكاي ــال عل ــرف األطف ــني تع ــًة ب ــاٍت واضح اختالف

ــم. ــاء أموره ــرُّف أولي ــة تع ــني درج وب
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ض الطفل الليبي لوسائل اإلعالم ثالثًا:العالقة بين تعرُّ

ومعرفته بالحكايات الشعبية

افترضــت الدراســة احلاليــة بــأن نوعيــة الوســيلة اإلعالميــة التــي يتعــرض لهــا الطفل، 

ــار أن مــن أهــم وظائــف  ــات الشــعبية وممارســته لهــا، باعتب ــى معرفتــه باحلكاي ــر عل تؤث

وســائل اإلعــالم نقــل ثقافــة املجتمــع وتراثــه بــني األجيــال، حيــث كانــت إجابــات املبحوثــني 

عــن أســئلة االســتمارة املتعلقــة بتفضيــل التعــرض للوســائل اإلعالميــة، والتعامــل معهــا 

كاآلتي: 

ل ف ط ل ة ل ل ض ف م ة ال ي ام ع ة الإ ل ي وس دول )5( ال ج

ــل  ــل الطف ــالم، وتفضي ــائل اإلع ــرض لوس ــاط التع ــدول أمن ــات اجل ــن بيان ــح م يتض

لهــا، حيــث احتــل التليفزيــون الترتيــب األول بنســبة )100%( مــن تفضيــل األطفــال، وهــذه 

نتيجــة متوقعــة، حيــث أوضحــت عديــد الدراســات العلميــة أهميــة هــذه الوســيلة لألطفــال؛ 

ــى املعلومــات بطريقــة جذابــة ومغرية،  إذ تتيــح هــذه الوســيلة الفرصــة للطفــل احلصــول عل

ــى  ــرًا عل ــره لــه مــن متعــة وترفيــه. وقــد اعتمــد األطفــال اعتمــادًا كبي ــب مــا توف ــى جان إل

ــى  ــا حت ــط وإمن ــة فق ــس الليبي ــعبية، لي ــات الش ــد احلكاي ــة عدي ــي معرف ــون ف التليفزي

احلكايــات الشــعبية العامليــة التــي ُوِضعــت فــي شــكل رســوم متحركــة ومسلســالت ُتــذاع 

ــدار ســاعات  ــى م ــثُّ عل ــي ُتب ــال، والت ــوات اخلاصــة باألطف ــن القن ــدار الســاعة م ــى م عل

ــوم. الي

اإلناث املجموعذكور الوسيط 
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احتــل اإلنترنــت الترتيــب الثاني بنســبة )89.7%( في تفضيل األطفال واســتخداماتهم 

ــى  ــي التعــرف مــن خاللــه عل للوســيلة، وذلــك باعتبــاره وســيلة مهمــة وأساســية لديهــم ف

املعلومــات، ومنهــا احلكايــات الشــعبية املقدمــة لهــم فــي االســتبيان؛ إذ ســرعان مــا بحــث 

األطفــال عــن احلكايــات التــي أُدرجــت ملخصاتهــا فــي محــركات البحــث العامليــة، وبــدُءوا 

ــى تفضيــل  فــي تداولهــا والبحــث عــن جذورهــا وعــن احلكايــات املشــابهة لهــا، وهــذا أدى إل

ــز بــه  ــك ملــا تتمي ــر مــن االســتعانة بالوســائل األخــرى، وذل االســتعانة بهــذه الوســيلة أكث

مــن تفاعليــة وتشــويق وإمتــاع للطفــل. 

ــي  ــة ف ــة، واملتمثل ــالم التقليدي ــائل اإلع ــال لوس ــل األطف ــع تفضي ــل تراج ــي املقاب وف

ــل  ــبي لتفضي ــاع النس ــن االرتف ــم م ــى الرغ ــالت. فعل ــف واملج ــب والصح ــو والكت الرادي

ــز  ــإنَّ تركي ــالت، ف ــوع التفصي ــن مجم ــى نســبة )86.1 %( م ــت عل ــي حتصل املجــالت والت

ــع  ــذي رف ــو ال ــد( ه ــي وماج ــا ) ميك ــط؛ هم ــني فق ــتعانة مبجلت ــى االس ــال كان عل األطف

ــى الرغــم مــن كــون مجلــة ماجــد التــي تصــدر مــن اإلمــارات العربيــة،  ــالع، وعل نســبة االطِّ

ــة، وتهتــم بترســيخ الثقافــة العربيــة لــدى الطفــل، واهتمــت كثيــرًا  هــي مجلــة عربيــة الُهِويَّ

ــي إعدادهــا، فــإنَّ  ــي ف ــراث العرب بنشــر معلومــات حــول احلكايــات الشــعبية العربيــة والت

مجلــة ميكــي مــا هــي إال مجلــة مترجمــة عــن مؤسســة ) والــت ديزنــي( األمريكيــة األصــل، 

ــى تالشــي  وهــي حتمــًا ال تنشــر ســوى احلكايــات الغربيــة والثقافــة الغربيــة التــي تــؤدي إل

ــود هــذه  ــي ثقافــات أخــرى مــن خــارج حــدوده، ورمبــا تع ــان ثقافــة الطفــل ف ــة وذوب احمللي

ــى عــدم ارتبــاط الطفــل باملجــالت كوســيلة إعالميــة نتيجــة لعــدم انتظــام صدور  النتيجــة إل

ــع املجــالت  ــف توزي ــى تأخــر وضع ــب، وإل ــا مــن جان ــا وتوقفه ــة وانقطاعه املجــالت احمللي

ــب آخــر.   املســتوردة، ومحدوديتهــا مــن جان

ــو، فقــد بلغــت نســبة )67.1%( مــن  أمــا مــا يخــص نســبة تفضيــل اســتعمال الرادي

ــتعمل  ــل ال يس ــة وأن الطف ــة خاص ــبة منخفض ــذه نس ــل، وه ــالت الطف ــي تفضي إجمال

ــي  ــوات املتخصصــة ف ــتماعه بالقن ــي ويخــص اس ــى األغان ــتماع إل ــي االس ــو إال ف الرادي

ــوا بأنهــم  ــإن نســبة بســيطة جــّدًا أجاب ــق بالبرامــج ف ــي، أمــا مــا يتعل إذاعــة هــذه األغان

ــى برامــج األطفــال فــي الراديــو، خاصــة وأن االهتمــام ضعيف بهــذه البرامج،  يســتمعون إل
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ــة األخــرى.  ــان الوســائط البصري ــب طغي ــى جان إل

أمــا الكتــب فقــد احتلــت الترتيــب األخيــر مــن قائمــة التفضيــالت، حيــث لــم تتجــاوز 

نســبة تفضيــل اســتعمال الكتــب )65.8%( مــن تفضيــالت األطفــال لهــا، وتركــزت نوعيــة 

الكتــب املفضلــة فــي كتــب املغامــرات، والقصــص والروايــات البوليســية، والكتــب الدينيــة، 

أمــا الكتــب التــي تتضمــن احلكايــات الشــعبية فهــي محــدودة جــّدًا وتــكاد تكــون معدومــة 

نتيجــة عــدم االهتمــام بنشــر احلكايــات الشــعبية، إال فــي شــكل كتــب أكادمييــة وثقافيــة 

خاصــة بالكبــار.

ــي  ــة الت ــيلة اإلعالمي ــة الوس ــر نوعي ــى تأثي ــص عل ــذي ين ــرض ال ــى الف ــوع إل وبالرج

ــى معرفتــه للحكايــات الشــعبية، فــإن نتائــج التحليــل توضــح أنَّ  يتعــرض لهــا الطفــل عل

ــى معرفــة الطفــل باحلكايــة الشــعبية  هنــاك ضعفــًا واضحــًا لتأثيــر الوســيلة اإلعالميــة عل

أو روايتــه لهــا؛ حيــث إن معظــم الوســائل اإلعالميــة فــي األســاس لــم ُتــوِل هــذه احلكايــات 

أهميــة ُتذكــر، ولــم تخصــص لهــا مســاحة مناســبة لنشــرها أو التعريــف بهــا. 

ــي درجــة اعتمــاد الطفــل  كمــا أوضحــت نتائــج التحليــل أن هنــاك فروقــًا واضحــة ف

ــة  ــعبية، خاص ــات الش ــى احلكاي ــرف عل ــي التع ــة ف ــائل االتصالي ــتعمال الوس ــى اس عل

ــب  ــو والكت ــرى كالرادي ــة األخ ــني الوســائل التقليدي ــة، وب ــة واملرئي ــني الوســائل اإللكترونيَّ ب

ــف. والصح

رابعًا: العالقة بين اهتمام األطفال بالحكايات الشعبية

وبين انتمائهم لثقافتهم المحلية: 

ــى انتمائه  افترضــت الدراســة إمكانيــة تأثيــر اهتمــام الطفــل باحلكايــات الشــعبية عل

ــى املجموعــة حكايــة )جميــل وجميلــة(  لثقافتــه احملليــة، وحرصــه عليهــا، حيــث طرحــت عل

ــب مــن  ــة والوَْحــش(، ثــم ُطل ــي حلكايــة )جميل ــى أنهــا النمــوذج احملل ــًة مــع إشــارة إل كامل

ــة  ــة )جميل ــداث حكاي ــة( بأح ــل وجميل ــة )جمي ــداث حكاي ــتبدال أح ــراح اس ــال اقت األطف

ــي: ــي اجلــدول التال والوحــش(، وقــد تلخصــت آراء األطفــال ف
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ة ي ب ع ش ة ال اي ك ح ال ة ب ي م ال ع ة ال اي ك ح دال ال ب ت ل اس ل ع ف ط ة ال ق واف دى م ز م �ي ب دول )6( ي ج

ــة  ــة )جميل ــى حكاي ــاء عل ــون اإلبق ــال يفضل ــابق أن األطف ــدول الس ــن اجل ــظ م ُيالح

ــار أن  ــا، باعتب ــة( الشــعبية به ــل وجميل ــة )جمي ــر أو اســتبدال حكاي والوحــش( دون تغيي

حكايــة )جميلــة والوحــش( هــي حكايــة يعرفونهــا جيــدًا مــن خــالل القصــة العامليــة التــي 

ــي(. ــت ديزن ــه شــركة )وال ــى شــريط ســينمائي أنتجت ــت إل حتول

ــة  ــة )جميل ــني حكاي ــا، وب ــة( وأبطاله ــل وجميل ــة )جمي ــداث حكاي ــني أح ــة ب  وباملقارن

ــي الشــخصيات الرئيســة  ــٌر بينهمــا، ســواء ف والوِحــش( العامليــة، وِجــد هنــاك تشــابٌه كبي

واملدعمــة، أو فــي األحــداث واملُْجريــات اخلاصــة بهــا، إال أن حكايــة )جميلــة والوحــش( أكثــر 

منطقيــًة وتشــويقاً، وأحداثهــا مترابطــة متماســكة، وفيهــا مــن القَيــم اإليجابيــة مــا يدعــم 

األطفــال نفســّيًا واجتماعّيــاً، بعكــس حكايــة )جميــل وجميلــة( التــي كثــرت بهــا اإلشــارات 

الســلبية واحملِبطــة.

وبســؤال األطفــال عــن إمكانيــة اســتبدال احلكايــة الشــعبية )جميــل وجميلــة( 

باحلكايــة العامليــة )جميلــة والوحــش(، أجــاب عــدد كبيــر منهــم بأنهــم يفضلــون االحتفــاظ 

ــر أحداثهــا، خاصــة وأنهــا ُقدمــت  مبجريــات حكايــة )جميلــة والوحــش( وذلــك لســهولة تذكُّ

ــة اســتثمرت  ــدة، وأن الشــركات العاملي ــات عدي ــم للغ ــينمائي مترج ــي شــكل شــريط س ف

ــل.  ــاب خاصــة بالطف ــه مبنتجــات وألع جنــاح الشــريط وربطت

وفيمــا يتعلــق باألطفــال الذيــن فضلــوا اســتبدال احلكايــة  الشــعبية )جميــل وجميلة( 

ــب  ــم تهذي ــك شــرط أن يت ــة ذل ــرون إمكاني ــم ي ــة والوحــش(؛ فإنه ــة )جميل ــة العاملي باحلكاي
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ــة،  ــر الواضح ــداث غي ــلبية واألح ــم الس ــض القَي ــن بع ــا م ــعبية وتخليصه ــة الش احلكاي

ــة.  ــة العاملي ــات احلكاي ــس مســتوى ومواصف ــة الشــعبية بنف ــون احلكاي ــث تك بحي

ســهم للحكايــات العامليــة أكثر مــن احلكايات الشــعبية،  كمــا أعــرب األطفــال عــن حتمُّ

باعتبــار أنهــم يشــتركون مــع كل أطفــال العالــم فــي معرفــة احلكايــات العامليــة، فــي حــني 

ــث  ــن احلدي ــوا م ــن يتمكن ــي فل ــم، وبالتال ــد غيره ــا أح ــعبية ال يعرفه ــات الش أن احلكاي

ــة  ــرى. وهــذه النتيجــة احملزن ــات األخ ــن املجتمع ــم م ــن يعرفونه ــال الذي ــع األطف ــا م حوله

ــدة مــن  ــات الواف ــال بالثقاف ــام األطف ــني اهتم ــوَّة الواســعة ب ــني الُه ــر يب ــي مؤشــر خطي ه

ــام  ــى باهتم ــدة حتظ ــات الواف ــذه الثقاف ــة، فه ــم احمللي ــني ثقافته ــرى وب ــات األخ املجتمع

ــا  ــات حوله ــد الدعاي ــه، ويج ــه ومأكل ــه وملبس ــه ولعب ــي حكايات ــل ف ــالزم الطف ــع، وت واس

ــي كل مــكان، ويســتطيع أن يتبــادل احلــوار حولهــا مــع كل اجلنســيات، بينمــا ثقافتــه  ف

ــى قبــول الفرضيــة  ــي؛ فــإن هــذه النتيجــة تــؤدي إل احملليــة ال يعــرف عنهــا شــيئاً. وبالتال

ــل  ــن ِقب ــا م ــعبية وتبادله ــات الش ــام باحلكاي ــي االهتم ــع ف ــى أن التراج ــصُّ عل ــي تن الت

ــة. ــم احمللي ــى ثقافته ــم إل ــى تراجــع انتمائه ــؤدي بالضــرورة إل ــال، ي األطف

النتائج النهائية للدراسة:

: ي
الآ�ت ج ك ائ ت ن ن ال ة م وع م ج ة إل م دراس ت ال ل توص

ــى وجــود »عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة بــني  قبــول الفــرض األول للبحــث والــذي ينــص عل  .1

ــة  ــني معرف ــتبيان وب ــع االس ــة م ــعبية املرفق ــات الش ــض احلكاي ــال لبع ــة األطف معرف

ــة  ــت درج ــّدًا . وبلغ ــة ج ــة ضعيف ــذه العالق ــت ه ــث كان ــات« حي ــذه احلكاي ــار له الكب

ــى احلكايــات الثــالث إال عندمــا رُبطــت  االرتبــاط )0.25(، حيــث لــم يتعــرف األطفــال عل

ــْي )أم  ــى حكايَت ــور عل ــاء األم ــرَّف أولي ــا تع ــا، بينم ــرة له ــة املناظ ــات العاملي باحلكاي

ــى حكايــة )جميــل وجميلــة( إال  بسيســي ونــص انصيــص(؛ فــي حــني لــم يتعرفــوا عل

ــا. ــة املناظــرة له ــة العاملي ــا باحلكاي ــد ربطه بع

ــى وجــود »عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة في أســاليب  قبــول الفــرض الثانــي الــذي ينــص عل  .2

روايــة وفهــم احلكايــات الشــعبية املرفقــة مــع االســتبيان وبــني األطفــال والكبــار«؛ حيــث 
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وِجــدت تغيــرات ملحوظــة فــي الروايــة بــني األطفــال والكبــار خاصــة فــي حكايــة )نــص 

ــي  ــا ف ــر بينهم ــرات ُتذك ــم توجــد أي تغي ــا ل ــة )أم بسيســي(؛ بينم ــص( وحكاي انصي

ــم  ــة، ول ــذه احلكاي ــمعوا ه ــم يس ــال ل ــى أن األطف ــرًا إل ــة(، نظ ــل وجميل ــة )جمي حكاي

يتعرفــوا عليهــا.

ــيلة  ــة الوس ــى »نوعي ــاد عل ــر االعتم ــى تأثي ــص عل ــذي ين ــث ال ــرض الثال ــول الف قب  .3

ــني  ــات الشــعبية«؛ إذ تب ــه باحلكاي ــى معرفت ــل عل ــا الطف ــرض له ــي يتع ــة الت اإلعالمي

ــال  ــا األطف ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــيلة اإلعالمي ــر الوس ــًا لتأثي ــًا واضح ــاك ضعف أن هن

ــة الشــعبية أو  ــى احلكاي ــرف عل ــتعمالها للتع ــم واس ــتقاء معلوماته ــي اس ــار ف والكب

ــي  ــة ف ــة املتمثل ــة التقليدي ــم الوســائل اإلعالمي ــث تراجــع دور معظ ــا، حي ــم له روايته

ــى شــبكة املعلومات  الراديــو والتليفزيــون والصحــف والكتــب، بينمــا ظهــر االعتمــاد عل

ــات  ــذه احلكاي ــوَل ه ــم ُت ــي األســاس ل ــال. فف ــدى األطف ــًا خاصــة ل ــت( واضح )اإلنترن

ــا. ــف به ــا مســاحة مناســبة لنشــرها أو التعري ــم ُتخصــص له ــر، ول ــة ُتذك أهمي

ــى مــا يؤديــه »التراجــع فــي االهتمــام باحلكايــات  قبــول الفــرض الرابــع الــذي ينــص عل  .4

ــى تراجــع فــي انتمائهــم لثقافتهــم احمللية«؛  الشــعبية وممارســتها مــن ِقبــل األطفــال إل

حيــث تبــني مــن نتائــج حتليــل البيانــات احتفــاء األطفــال باحلكايــات العامليــة املناظــرة 

للحكايــات الشــعبية املرفقــة مــع االســتبيان، بينمــا لــم يعرفــوا شــيئًا عــن احلكايــات 

الشــعبية األصليــة، ولــم يتقبــل معظمهــم أحداثهــا.

التوصيات العامة للدراسة

: ي
الآ�ت ة ب ي ال ح ة ال دراس وصي ال ت

اســتحداث مرصــد تراثــي عربــي لتجميــع وتوثيــق احلكايــات الشــعبية والتعريــف بها،   -1

ــة،  ــال القادم ــي ولألجي ــل احلال ــا للجي ــر، ونقله ــار والتغيي ــن االندث ــا م ــاظ عليه واحلف

ــى  ــى أن تكــون هــذه املكتبــات مراكــز ثقافيــة يتعــرف مــن خاللهــا الطفــل عل عل

ــات  ــي املجتمع ــْصرَنِتها ونشــرها ف ـ ــا وَع ــي تطويره ــات الشــعبية، ويســهم ف احلكاي

ــة. كاف
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تنظيــم مؤمتــر ومهرجــان عربــي دوري للتعريــف باحلكايــات الشــعبية املشــتركة،   -2

بحيــث ُتخصــص كل دورة مــن هــذا املهرجــان لنوعيــة معينــة مــن احلكايــات الشــعبية، 

ــرب. ــال الع ــني أطف ــة ب ــارب واأُللف ــق أواصــر التق ــك لتوثي وذل

ــعبية  ــات الش ــف باحلكاي ــى التعري ــج عل ــدِّي البرام ــني وُمع ــاب واملؤلِّف ــجيع الُكتَّ تش  -3

ونشــرها، وتضمينهــا داخــل أعمالهــم وإبداعاتهــم، لربــط األطفــال العــرب بهــذه 

احلكايــات، واســتمرار تذكيرهــم بهــا.

االســتعانة باخلبــراء واملتخصصــني فــي التقنيــة احلديثــة، لتحويــل احلكايات الشــعبية   -4

ــي  ــات لنشــرها ف ــات هــذه احلكاي ــر أدوات وآليَّ ــة، وتطوي ــى برامــج وألعــاب إلكترونيَّ إل

ــيٍّ حديــث يتناســب مــع متطلبــات العصــر وآلياتــه. شــكٍل ِتَقن

ــات  ــرح احلكاي ــي ط ــرها ف ــا ونش ــات وتخزينه ــل املعلوم ــات نق ــن إمكان ــتفادة م االس  -5

ــى شــبكات اإلنترنــت والفضائيــات، لتعريــف الثقافــات األخــرى بهــا  الشــعبية عل

ــة. ومحاولــة إدماجهــا ضمــن برامــج التليفزيــون والوســائط التفاعليــة واإللكترونيَّ

ــدة  ــن قاع ــعبية وتكوي ــات الش ــال احلكاي ــي مج ــوب ف ــي املكت ــراث العرب ــع الت جتمي  -6

ــة  ــي ظــل هيمن ــار ف ــراض واالندث ــراث مــن االنق ــة؛ لالحتفــاظ بهــذا الت معلومــات عربي

ــة. ــات العربي ــى املجتمع ــدة عل ــات الواف الثقاف

ــي  اســتحداث جائــزة عربيــة إلعــادة كتابــة احلكايــات الشــعبية، وتشــجيع وتبنِّ  -7

الشــفوي وتطويــره. التــراث  توثيــق  فــي  والشــخصية  الفرديــة  احملــاوالت 
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ملحق نموذج حكاية أم بسيسي
السلسلة التراثية لألطفال

أم بسيسي

قصة لألطفال من:3 - 6 سنـوات

بقلم: ُسَكْينة إبراهيم بن عامر

• ــام كانــت أم بسيســي )١( تنظــف بيتهــا فوجــدت دينــارًا فــي زاويــة البيت، 	 فــي أحــد األيَّ

أخذتــه واشــترت بــه لتــَر حليــٍب كــي تشــربه فــي الصبــاح، غلــت أم بسيســي احلليــب 

وغطتــه بالغربــال كــي يبــرد.

• ــخ 	 ــل للمطب ــه: »ادخ ــت ل ــي، فقال ــن أُمِّ بسيس ــال م ــتعير الغرب ــي يس ــأر ك ــاء الف ج

ــب«. ــن احللي ــرب م ــن ال تش ــذه، ولك وخ

• ، فلــم يقاومــه وشــربه كلــه، لكنــه نســي أن ميســح احلليــب 	 ــيَّ رأى الفــأر احلليــَب الشهـ

مــن فمــه.

• عرفــت أم بسيســي بــأن الفــأر ســرق احلليــب فعاقبتــه وقطعــت ذيلــه، فصــار شــكُله 	

. مضحكًا

• ــد بــه 	 ــي كــي أعيِّ ــي ذيل بكــى الفــأر وقــال لهــا: » يــا أم بسيســي ســامحيني وأعطين

يــوم العيــد«.

• ــي بلتــِر حليــٍب بــداًل مــن الــذي 	 قالــت أم بسيســي: » لــن أعطَيــك ذيلــك حتــى تأتــي ل

شربته«.

• ــي لتــر حليــب كــي 	 ــي البقــرة ، أعطين ــى البقــرة وقــال لهــا: » يــا خالت ذهــب الفــأر إل

ــي، ألعيــد بــه يــوم العيــد«. ــي ذيل أعطيــه ألم بسيســي، كــي تعطين

•  أتغــدَّى 	
ــَصفة)2( ـ ــي بربطــة َصْف ــَي ل ــى تأت قالــت لــه البقــرة: » لــن أعطيــك احلليــب حت

بهــا«.

1 - أم بسيسي هي طائر السنونو باللهجة الليبية .

2- الصفصفة هي البرسيم باللهجة الليبية .
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• ــَصفة كي 	 ـ ــى الفــالح وقــال لــه: » يــا عمــي يــا فــالح، أعطنــي ربطــة َصْف ذهــب الفــأر إل

أعطيهــا للبقــرة، كــي تعطينــي لتــر حليــب، كــي أعطيــه ألم بسيســي، كــي تعطينــي 

ــي، ألعيــد بــه يــوم العيــد«. ذيل

• ــَصفة حتــى تأتينــي برغيــِف خبــٍز 	 ـ نظــر الفــالح للفــأر وقــال لــه: » لــن أعطيــك الّصْف

ــاز«. ســاخٍن مــن اخلبَّ

• ــي رغيــف خبــز كــي 	 ــي يــا خبــاز، أعطن ــى اخلبــاز وقــال لــه: » يــا خال أســرع الفــأر إل

ــي  ــي تعطين ــرة ك ــي أعطيهــا للبق ــة، ك ــي ربطــة صفصف ــي يعطين ــه للفــالح، ك أعطي

ــوم العيــد«. ــد بــه ي ــي، ألعي ــي ذيل ــي تعطين ــي أعطيــه ألم بسيســي، ك ــب، ك ــر حلي لت

• ــي بقطعــِة حلــٍم 	 ــر اخلبــاز قليــاًل ثــم قــال للفــأر: » لــن أعطيــك اخلبــز حتــى تأتــي ل فكَّ

مــن اجلــزار«.

• ــي 	 ــي قطعــَة حلــٍم ك ــا جــزار، أعطن ــي ي ــا عم ــه: » ي ــال ل ــى اجلــزَّار وق ــأر إل أســرع الف

ــاز، كــي يعطَينــي رغيــَف خبــٍز، كــي أعطَيــه للفــالح، كــي يعطينــي ربطــة  أعطَيهــا للخبَّ

صفصفــة؛ كــي أعطيهــا للبقــرة، كــي تعطينــي لتــر حليــب؛ كــي أعطيــه ألم بسيســي؛ 

ــد بــه يــوم العيــد«. ــي ألعيِّ كــي تعطينــي ذيل

• ــي بيضــًة مــن الدجاجــِة 	 قــال اجلــزار للفــأر: » لــن أعطيــك قطعــة حلــم حتــى حتضــَر ل

كــي أفطــَر بهــا«.

• ــي 	 ــي بيضــة ك ــي الدجاجــة، أعطين ت ــا عمَّ ــال لهــا: » ي ــى الدجاجــة وق ــأر إل جــرى الف

ــي  ــي يعطين ــاز؛ ك ــا للخب ــي أعطيه ــٍم؛ ك ــَة حل ــي قطع ــي يعطين ــزار؛ ك ــا للج أعطيه

ــا  ــي أعطيه ــة؛ ك ــة صفصف ــي حزم ــي يعطين ــالح؛ ك ــه للف ــي أعطي ــز؛ ك ــف خب رغي

ــي  ــي ذيل ــي تعطين ــه ألم بسيســي؛ ك ــي أعطي ــب؛ ك ــر حلي ــي لت ــي تعطين ــرة؛ ك للبق

ــد«. ــوم العي ــه ي ــد ب ألعي

• ــي بحفنــِة قمــٍح مــن 	 ــي ل ــى تأت قاقــِت الدَّجاجــة وقالــت لــه:» لــن أعطيــك البيضــة حت

ــدُّكان«. صاحــب ال

• ــى صاحــب الــدكان وقــال لــه: » يــا عمــي يــا صاحــب الــدكان، أعطنــي 	 أســرع الفــأر إل

ــزار؛  ــا للج ــي أعطيه ــي بيضــة؛ ك ــي تعطين ــة؛ ك ــا للدجاج ــي أعطيه ــح؛ ك ــة قم حفن
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ــي  ــز؛ ك ــف خب ــي رغي ــي يعطين ــاز؛ ك ــا للخب ــي أعطيه ــة حلــم؛ ك ــي قطع ــي يعطين ك

أعطيــه للفــالح؛ كــي يعطينــي ربطــة صفصفــة؛ كــي أعطيهــا للبقــرة ؛ كــي تعطينــي 

ــد«. ــوم العي ــد بــه ي ــي، ألعي ــي ذيل ــي تعطين ــي أعطيــه ألم بسيســي؛ ك ــب؛ ك ــر حلي لت

• ــى الفــأر فقــال لــه: » ســوف أعطيــك حفنــة قمــح شــرط أن 	 أشــفق صاحــب الــدكان عل

تعدنــي بــأن ال تأخــذ شــيئًا ليــس لــك إال بعــد االســتئذان«.

• ــة، 	 ــى الدجاج ــرى إل ــا وج ــح، فأخذه ــة قم ــدُّكان، فأعطــاه حفن ــَب ال ــأُر صاح ــَد الف وع

ــرة. ــه بيضــة كبي ــح فأعطت ــة القم ــة حفن ــأر الدجاج ــى الف أعط

• ينه وقطــع لــه 	 ــى اجلــزار وأعطاهــا لــه، فأمســك اجلــزار بســكِّ حمــل الفــأر البيضــة إل

ــرة وأعطاهــا لــه، فأخذهــا الفــأر وأســرع بهــا نحــو اخلبــاز. قطعــة حلــم كبي

• ــذاً، 	 ــٍز ســاخنًا ولذي ــَف خب ــة اللحــم، فأخذهــا وأعطــاه رغي ــاز قطع ــأر اخلب ــى الف أعط

ــة. ــه ربطــة الصفصف ــب من ــه وطل ــالح وأعطــاه ل ــه نحــو الف فأســرع ب

• ــرة 	 ــرعة للبق ــا بس ــذة، فحمله ــراء ولذي ــة خض ــة صفصف ــأر ربط ــالح الف ــى الف أعط

ــب. ــر احللي ــا لت ــب منه ــا، وطل ــا له وأعطاه

• أعطــِت البقــرُة الفــأَر لتــر احلليــب وأوصتــه أن يحافــظ عليــه وال يشــرب منــه، فحملــه 	

ــى أم بسيســي وقــال لهــا:» هــذا هــو لتــر احلليــب يــا أُمُّ بسيســي،  بســرعة وذهــب إل

ــد بــه يــوم العيــد«. ــي كــي أعيِّ فأعطينــي ذيل

• أخذت أم بسيسي لتر احلليب من الفأر وأعادت إليه ذيله.	

• ــأن 	 ــذر مــن أم بسيســي، ووعدهــا ب ــد، واعت ــه مــن جدي ــي مكان ــه ف ــأر ذيل ألصــق الف

ال يأخــذ شــيئًا إال بعــد أن يســتأذن مــن صاحبــه، وخــرج يرقــص بفــرح كــي يشــارك 

ــد. ــوم العي أصحابــه االحتفــال بي

 

 ***
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مة للمرأة ذات اإلعاقة مستوى الخدمات الُمقدَّ
ة ة الهاشميَّ ة في المملكة األردنيَّ السمعيَّ

  إعداد 

د. إحسان غديفان السريع الخالدي*

أ. شيرين عبد العزيز حسن حسين**

أ.  آســـيا عبــد المطلـــب ياغـــي***

ملخص
مــة للمــرأة ذات  ــى مســتوى اخلدمــات املُقدَّ ــرُّف عل ــى التع ــة إل هدفــت الدراســة احلالي

ــن )100(  ــة الدراســة م ن ــت عيِّ ــة الهاشــمية، وتكوَّن ــة األردني ــي اململك ــة الســمعية ف اإلعاق

ــرة.  ــة العشــوائية املُتيسِّ ــًا للطريق ــة ســمعية، مت اختيارهــنَّ وفق ــرأة ذات إعاق ام

ــم  ــل أه ــاد متث ــمل )7( أبع ــرة تش ــن )58( فق ــت م ــث تكون ــتبانة حي ــاء االس ومت بن

ــن ُســلَّم اإلجابــة عــن هــذه  اخلدمــات الــالزم توفيرهــا للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية، وتضمَّ

ــم، ال(. ــا )نع ــرات مســتوينْي؛ هم الفق

ــي ألبعــاد مقيــاس مســتوى  ــى أن املتوســط احلســابي الكل  أشــارت النتائــج إل

ــد جــاء مبســتوى "مســتوى متوســط"  ــة الســمعية، ق ــرأة ذات اإلعاق ــة للم اخلدمــات املقدم

ــغ )42,0(. ــث بل حي

ــة  ــد الرعاي ــتوى لُبْع ــتوى املس ــي مس ــًا ف ــاك فروق ــى أن هن ــج إل ــارت النتائ ــا أش كم

الصحيــة فــي إقليــم الشــمال، وإقليــم الوســط لصالــح إقليــم الوســط. وبــني إقليم الشــمال 

*    جامعة آل البيت / كلية العلوم التربوية - قسم التربية اخلاصة.
**  جمعية أنا إنسان حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

*** رئيس جمعية أنا إنسان حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ــم  ــح إقلي ــوب، لصال ــم اجلن ــم الوســط، وإقلي ــني إقلي ــم الشــمال، وب ــح إقلي ــوب لصال واجلن

الوســط، كمــا أن هنــاك فروقــًا فــي مســتوى اخلدمــات لبعــد الترويــح والرياضــة فــي إقليــم 

ــي اجلنــوب والشــمال مــن جهــة أخــرى، لصالــح إقليــم الوســط. الوســط مــن جهــة وإقليَم

ــد  ــه توج ــى أن ــاِدّي )ANOVA( إل ــن األُح ــل التباي ــار حتلي ــج اختب ــا أشــارت نتائ كم

ــرأة  ــة للم ــة املقدم ــات االجتماعيَّ ــد اخلدم ــي بع ــة )α = 05,0( ف ــة إحصائي ــروٌق ذات دالل ف

ــي إقليــم  ــروق كان بــني اخلدمــات ف ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى لألقاليــم، وأن اجتــاه الف

ــوب. ــم اجلن ــح إقلي ــوب لصال ــم اجلن الشــمال، وإقلي

ــي  ــى أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة )α = 05,0( ف وأشــارت نتائــج الدراســة إل

ــر، وأن  ــزى للعم ــمعية ُتع ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــة املقدم ــات التكنولوچي ــد اخلدم بع

ــة  ــة العمري ــة )31 - 40( ســنة، والفئ ــة العمري ــي الفئ ــروق كان بــني اخلدمــات ف اجتــاه الف

)41 فأكثــر( لصالــح الفئــة العمريــة )41 فأكثــر(. وأشــارت نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن 

ــة  ــات التربوي ــد اخلدم ــة ُبع ــتوى فاعلي ــي مس ــروٌق ف ــد ف ــه توج ــادّي )ANOVA( أن األُح

املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية تعــزى للعمــر، وأن اجتــاه الفــروق كان بــني اخلدمــات 

فــي الفئــة العمريــة )30 – 18( ســنة، والفئــة العمريــة )41 فأكثــر( لصالــح الفئــة العمريــة 

ــنة.  )١8 – 30( س

ــروٌق  ــى أنــه توجــد ف ــادّي)ANOVA( إل ــن األُح ــل التباي ــار حتلي ــج اختب وأشــارت نتائ

ذات داللــة إحصائيــة )α = 05,0( فــي بعــد اخلدمــات التربويــة، وبعــد اخلدمــات التكنولوچية 

ــى مؤهــل علمــي أقــل مــن  وبعــد خدمــات الترويــح والرياضــة، بــني النســاء احلاصــالت عل

ــح  ــى، لصال ــة فأعل ــة عام ــي ثانوي ــل علم ــى مؤه ــالت عل ــاء احلاص ــة والنس ــة عام ثانوي

ــى. ــي ثانويــة عامــة فأعل ــى مؤهــل علم احلاصــالت عل

ــى أنــه توجــد  وأشــارت نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األُحــادي ّ)ANOVA( إل

ــي بعــد خدمــات الترويــح والرياضــة، بــني عزبــاء  فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 05,0( ف

ــات. ــاء املتزوِّج ــح النس ــة، لصال ومتزوِّج
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خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة 

ــى الرغــم مــن صــدور عديــٍد مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان  عل

ــح  ــام الواض ــن االهتم ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــة خاص ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة وحق عام

الــذي أبدتــه وُتبديــه أغلــب احلكومــات فــي مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إضافــة 

ــى جهــود منظمــات غيــر حكوميــة فــي املجــال، ومنهــا بلداننــا العربيــة؛ فــإنَّ سياســات  إل

ــى النظــرة التقليديــة واألســلوب  اإلعاقــة فــي معظــم الــدول العربيــة ال تــزال تقــوم عل

ــة الشــخص  ــات مــن زاوي ــى الصعوب ــي: النظــر إل ــا؛ وه ــت عــدم جناحه ــي ثب القــدمي والت

ــم.  ــاث منه ــه، وباألخــص اإلن ــار أن املشــكلة في ــة، باعتب ذي اإلعاق

ــة  ــى ضعــف التنســيق والتكامــل فيمــا بــني األجهــزة والقطاعــات احلكومي إضافــة إل

نفســها مــن جهــة، وفيمــا بينهــا وبــني املنظمــات غيــر احلكوميــة وأوليــاء األمــور 

ــك النظــرة  ــى تل ــد أساســًا إل ــة أنفســهم مــن جهــة أخــرى، والعائ واألشــخاص ذوي اإلعاق

ــى تكامــل  ــة القائمــة عل ــة احلقوقي ــاب املقارب ــى غي ــا، وإل ــة الســابق اإلشــارة إليه التقليدي

ــدأ املشــاركة والشــفافية واملُســاَءلة  ــى مب ــة، واملســتندة إل ــا للتجزئ ــدم قابليته ــوق وع احلق

ــون.  ــيادة القان وس

ــاع القــرار  ــى غيــاب الوعــي بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــدى ُصنَّ هــذا إضافــًة إل

والــرأي العــام املجتمعــي، وشــيوع ثقافة الشــفقة واإلحســان في تقدمي اخلدمات، وانحســار 

ثقافــة حقــوق اإلنســان، لــدى أغلبهــم، والوصمــة واخلجــل لــدى أغلــب أوليــاء األمــور.

ــة  ــرأة ذات اإلعاق ــع امل ــاٍت أساســيًة عــن واق ــاٍت ومعلوم ســيتضمن هــذا البحــث بيان

ــة  الســمعية فــي األردن، ومــا مت إجنــازه مــن خدمــات صحيــة وتعليميــة وتأهيليــة واجتماعيَّ

ــرز  ــر أب لتلبيــة احتياجاتهــا مــن حيــث شــمول اخلدمــات ونوعيتهــا، كمــا يتضمــن التقري

نقــاط القــوة والتحديــات.

ــى احلقــوق، كمــا ويعتمــد التقريــر فــي  ــى البحــث نهجــاً حتليلّيــاً مبنّيــاً عل ســوف يتبنَّ

ــى اســتجابة النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية أنفســهن حــول رأيهــن  البيانــات الــواردة فيــه عل

ــى األدوات والوســائل األخــرى فــي جمــع املعلومــات. فــي مــدى حتقيــق حاجاتهــن، باإلضافــة إل
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ينطلــق البحــث مــن فلســفة ُمؤدَّاهــا أن قضيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام 

ــة  ــة أو تأهيلي ــة أو تعليمي ــة صحي ــت قضي ــاص، ليس ــكل خ ــة بش ــاء ذوات اإلعاق والنس

ــا أن  ــان. كم ــوق اإلنس ــها حق ــانية أساس ــة إنس ــة مجتمعي ــي قضي ــا ه ــب، وإمن فحس

قضيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ليســت مســئولية وزارة أو مؤسســة حكوميــة أو تطوُّعيــة 

ــى بهــا مؤسســات املجتمــع كافــة، ُكلٌّ حســب  ة ُتعن أو خاصــة؛ وإمنــا مســئولية تشــارُكيَّ

ــع. ــراد املجتم ــا ألف ــرض أن يقدمه ــي يفت ــات الت دوره واخلدم

ومــع أن هنــاك الكثيــر مــن التحديــات التــي يواجههــا األردن فــي املجــاالت االقتصادية 

ــة والتنمويــة وُشــحِّ املــوارد املاليــة، إال أن قضيــة املــرأة ذات اإلعاقــة كانــت ضمــن  واالجتماعيَّ

ــة األردنيــة. لقــد شــهد األردن ومنــذ إعــالن الســنة الدوليــة لألشــخاص ذوي  أولويــات الدول

اإلعاقــة عــام 1981، تقدمــًا ملحوظــًا فــي تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــة  ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس ــام خ ــذا االهتم ــارع ه ــد تس ــم، فق ــام بقضاياه واالهتم

ــيقية  ــة تنس ــة كجه ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــون حق ــام بصــدور قان ــذا االهتم ــوِّج ه وُت

ــر  ــل أكث ــح العم ــة، وأصب ــى باألشــخاص ذوي اإلعاق ــي ُتعن ــع الت ــني مؤسســات املجتم ب

ــة  ــة وثيق ــئون األشــخاص ذوي اإلعاق ــى لش ــس األعل ــى املجل ــد أن تبنَّ ــتوًى بع ــًة ومس دق

ــة. ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق االســتراتيـچية الوطني

ــي  ــع املدن ــات املجتم ــوزارات ومؤسس ــن ال ــدد م ــل ع ــن ِقَب ــرة م ــود الكثي ــذل اجله ُتب

ــى قضيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام، وجتتهــد فــي تقــدمي  لالســتجابة إل

ــر  ــي عملهــا وتكــرار غي ــى ازدواجيــة ف خدمــات بــدون التنســيق فيمــا بينهــا؛ ممــا أدى إل

ــا. ــزة منه ــرات متمي ــن خب ــتفادة م ــدم االس ــا وع ــرَّر لعمله ُمب

مشكلة الدراسة وأهميتها:
  تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تشــكل األســاس الــذي ميكــن أن ُتبنــى 

عليــه خطــط تطويــر وإصــالح اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن، 

ــى وصــف دقيــق للواقــع القائــم مــن  الــة ال بــد أن تســتند إل وذلــك ألن أيــة خطــة تطويــر فعَّ

ــى  ــوف عل ــي ضــوء الوق ــه ف ــى حتقيق ــا تســعى الدراســة إل ــو م ــه، وهــذا ه ــع جوانب جمي

واقــع اخلدمــات التــي ُتقــدم للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية.
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ــى  ــني عل ــة للقائم ــاٍت حيوي ــاٍت ومعلوم ــدم بيان ــة تق ــئلة الدراس ــن أس ــة ع إن اإلجاب

ــذي  خ ــاص وُمتَّ ــكل خ ــمعية بش ــة الس ــن ذوات اإلعاق ــاء م ــة النس ــب وخدم ــم وتدري تعلي

ــينها،  ــات وحتس ــذه اخلدم ــر ه ــاص بتطوي ــام واخل ــني الع ــن القطاع ــني م ــرار، واملهتم الق

ــى وجــود دراســات تناولــت  ــْدرة ورمبــا االفتقــار إل كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن ُن

ــمولية.  ــورة ش ــوع بص املوض

ــى مســتوى "مســتوى  ــرف عل ــة التع ــي محاول ــة ه ــإن مشــكلة الدراســة احلالي ــذا؛ ف ل

ــي األردن. ــة الســمعية ف ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــات" املقدم اخلدم

ــوزارات  ــع ال ــي جمي ــني ف ــًا للَمْعنيِّ ــة عون ــذه الدارس ــج ه ــدم نتائ ــول أن تق ــن املأم وم

ــدًا  ــج، وحتدي ــم الدام ــل والتعلي ــات التأهي ــذ ممارس ــط لتنفي ــار التخطي ــي إط ــة، ف املعني

ــي:  ــا يل ــي م ــاهم ف ــة أن تس ــذه الدراس ــن له ميك

ــة الســمعية . 1 ــة للنســاء ذوات اإلعاق ــات املقدم ــع اخلدم ــن واق ــات ع ــر معلوم توفي

ــام.  ــة ســمعّيًا بشــكل ع ــي تســتهدف ذوي اإلعاق ــج الت ــي البرام ــني ف للعامل

ــة إلعــداد وتأهيــل العاملــني مــع املــرأة ذات . 2 ــة وتأهيليَّ توفيــر وتطويــر برامــج تدريبيَّ

اإلعاقــة الســمعية، وذلــك ضمــن احتياجاتهــا الفعلية.

أسئلة الدراسة 
جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية: 

ما مستوى فاعلية اخلدمات املقدمة للمرأة ذات اإلعاقة السمعية في األردن؟. 1

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( فــي مســتوى فاعليــة اخلدمــات . 2

املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن ُتعــزى لإلقليــم )الوســط، 

ــوب(؟ الشــمال، اجلن

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( فــي مســتوى فاعليــة اخلدمــات . 3

املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن ُتعــزى للعمر؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( فــي مســتوى فاعليــة اخلدمــات . 4

املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن ُتعــزى للمؤهــل العلمي؟
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هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( فــي مســتوى فاعليــة اخلدمــات . 5

ة؟ املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن ُتعــزى للحالــة االجتماعيَّ

التعريفات اإلجرائية

• ة أو 	 اخلدمــات: هــي جميــع مــا ُيقــدم من خدمــات صحيــة أو تعليميــة أو اجتماعيَّ

تأهيليــة ومتكــني اقتصــادي أو رياضيــة وترويحيــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية 

األردن. في 

• ــي بلغــت مــن العمــر ثمانيــة عشــر 	 ــرأة الت ــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية: هــي امل امل

ــر. ــًا ســمعّيًا بدرجــة شــديد فأكث ــى أن لديهــا فقدان عامــاً، ومت تشــخيصها عل

ُمحّددات الدراسة 

• تتحدد الدراسة باحملددات التالية: 	

- إجراءات بناء أداة الدراسة، وما سيتحقق لها من دالالت صدق وثبات.

- مدى صدق االستجابة على أداة الدراسة.

نة لفئات اإلعاقة وطريقة اختيارها. - مدى شمول العيِّ

األدب النظري والدراسات السابقة

ــي مجــال تقــدمي اخلدمــات التشــخيصية والصحيــة والتربويــة  شــهد األردن تقدمــًا ف

ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد تســارع هــذا التقــدم خــالل  والتأهيليــة واالجتماعيَّ

ــم  ــة رق ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــون حق ــدور قان ــوِّج بص ــة وُت ــة املاضي ــنوات القليل الس

ــى لشــئون األشــخاص  ــس األعل ــن إنشــاء املجل ــه م ــا متخــض عن ــنة 2007، وم )31( لس

ــن  ــات املســئولة ع ــع اجله ــني جمي ــة تنســيقية ب ــة لرســم السياســات، وكمظل ذوي اإلعاق

تقــدمي اخلدمــات، وكذلــك صــدور االســتراتيـچية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والبــدء 

ــا.  بتنفيذه

عــن طريــق  التقليديــة  بالطريقــة  فُتقــدم  والتدريبيــة؛  التعليميــة  اخلدمــات  أمــا 
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ــة، وال توجــد اســتراتيـچية واضحــة لــدى هــذه املراكــز  إنشــاء مراكــز ومؤسســات منفصل

واملؤسســات إلدمــاج مــن يلتحــق بهــا فــي املدرســة النظاميــة، فيمــا عــدا بعــض احملــاوالت 

ــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــادًة ف ــاك زي ــوم بهــا بعــض املراكــز. ومــع أن هن ــي تق الت

ــاك تســاؤالت مشــروعة حــول  ــإنَّ هن ــة، ف ــة والتدريبي ــم اخلدمــات التعليمي ــدم له ــن ُتق الذي

ــا  ــن هن ــة اخلاصــة، وم ــز ومؤسســات التربي ــل مراك ــن ِقَب ــدم م ــي ُتق ــات الت ــة اخلدم نوعي

ــة هــذه الدراســة. ــي أهمي تأت

وفيمــا يتعلــق بخدمــات التأهيــل املهنــي والتشــغيل، فتقــوم بهــا وزارة التنميــة 

ــة ومؤسســة التدريــب املهنــي. ومــن الواضــح أن هنــاك زيــادًة فــي أعــداد  االجتماعيَّ

ــن  ــا يكم ــي، وهن ــل املهن ــات التأهي ــن خدم ــتفادوا م ــن اس ــة الذي ــخاص ذوي اإلعاق األش

تســاؤل أيضــًا حــول عــدد مراكــز التأهيــل املهنــي وبرامــج املراكــز املتوافــرة ومــدى 

مواءمتهــا مــع ســوق العمــل. أمــا خدمــات التشــغيل؛ فهــي متواضعــة مقارنــًة مبــا نــص 

عليــه قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــذي يقضــي بتعيــني 4% مــن أعــداد 

ــى هــذا الرقــم ُيعــدُّ مــن األمنيــات )قانــون  العاملــني فــي املؤسســات والدوائــر والوصــول إل

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 2007(.

ــى  إن معرفــة اخلدمــات والبرامــج املقدمــة للنســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية تســاعد عل

ــى حقيقــة وواقع  ــى نوعيــة اخلدمــات التــي ُتقــدم لهــن؛ وذلــك بهــدف الوقــوف عل التعــرف عل

ــة  ــة الســمعية، ومعرف ــى بالنســاء ذوات اإلعاق ــي ُتعن ــي املؤسســات الت اخلدمــة املقدمــة ف

ــدم  ــي ُتق ــة الت ــة النوعي ــق خدم ــعي لتحقي ــه، والس ــى تنميت ــل عل ــه والعم ــا مت حتقيق م

ــة الســمعية. للنســاء ذوات اإلعاق

ــمعية  ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــات املقدم ــتوى اخلدم ــى مس ــرف عل ــإن التع ــذا؛ ف ل

ــا  ــب عليه ــرة تترت ــة كبي ــن أهمي ــه م ــا ل ــداً؛ مل ــًا متزاي ــال اهتمام ــح ين ــد أصب ــي أي بل ف

رؤيــة واضحــة ملــا ســُيقدم لهــن، ومــن ذلــك مــا نــراه مــن قوانــني واتفاقيــات دوليــة تنــادي 

بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واســتراتيـچيات وطنيــة تعمــل علــى حتقيــق مــا ميكــن 

ــة  ــات املقدم ــة مســتوى اخلدم ــن معرف ــد م ــا ال ب ــن هن ــن احملــاور، وم ــٍد م ــن خــالل عدي م

ــي مختلــف اجلوانــب؛ ملعرفــة مــا هــو متحقــق والعمــل  للنســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية ف
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ــى تنميتــه، ومعرفــة مــا لــم يتحقــق للعمــل علــى حتقيقــه. إن النســاء ذوات اإلعاقــة لهــن  عل

ــى تلبيــة هــذه االحتياجــات، وأن توفيــر  حاجــات متنوعــة، وُيفتــرض أن املؤسســات تقــوم عل

ــى مســتوى البرامــج واخلدمــات املقدمــة. ــة عل هــذه االحتياجــات ُيعــدُّ مــن املؤشــرات املُهمَّ

ــى احتياجــات النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية هــو شــيء  ال شــك أن التعــرف عل

ــال  ــي ح ــي ف ــات، الت ــذه االحتياج ــر ه ــو توفي ــود نح ــه اجله ــي لتوجي ــروري وأساس ض

ــية  ــني: النفس ــن الناحيت ــنَّ م ــًا عليه ــا إيجابّي ــينعكس أثره ــات س ــي املؤسس ــا ف توافره

ــر  ــدان أكث ــث ســيصبح الوال ــى األســرة حي ــل إن أثرهــا ســينعكس أيضــًا عل ــة، ب واألدائي

ــا  ــل م ــاء أفض ــاء إلعط ــاعدة األبن ــى مس ــدرًة عل ــر ق ــل، وأكث ــي التعام ــًا ف ــة ووعي إيجابيَّ

ــم.  لديه

الدراسات السابقة )البحث عن دراسات حديثة - إن وجدت(

ــاء  ــة للنس ــات املقدم ــتوى اخلدم ــت مس ــي تناول ــن الدراســات الت ــر م ــد الكثي ال يوج

ذوات اإلعاقــة الســمعية، وفــي هــذه الدراســة متــت مراجعــة مجموعــة مــن الدراســات التــي 

ــة الســمعية.  ــرأة ذات اإلعاق ــر مــن اخلدمــات املقدمــة للم ــًا أو أكث ــت جانب تناول

ــى مســتوى اخلدمــات املقدمــة  ــى التعــرف عل أجــرى اخلالــدي )2011(، دراســة هدفــت إل

ــي ضــوء نتائــج تقــومي احلاجــات، أظهــرت النتائــج أن  ــي مؤسســات التربيــة اخلاصــة ف ف

ــاً،  ــمعية كان منخفض ــة الس ــات اإلعاق ــي مؤسس ــة ف ــات املقدم ــة اخلدم ــتوى فاعلي مس

ــة  ــات الرعاي ــة خدم ــتوى فاعلي ــي مس ــًا ف ــاك فروق ــى أن هن ــًا إل ــج أيض ــارت النتائ وأش

الصحيــة ملؤسســات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى لألقاليــم، وأن اجتــاه الفــروق كان بــني 

مؤسســات اإلعاقــة الســمعية فــي إقليــم الوســط وإقليــم اجلنــوب لصالــح إقليــم الوســط. 

ــاد  ــع األبع ــي جمي ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــك أن ــج كذل ــارت النتائ وأش

ــة.   ــوع املؤسس ــزى لن ــة الســمعية ُتع ملؤسســات اإلعاق

وأجــرى دبابنــة )2006(، دراســة بعنــوان: تقــومي خدمــات التأهيــل املهنــي لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي األردن، وأظهــرت النتائــج أن نســبة كبيــرة مــن املراكــز ال 

تقــدم خدمــات التأهيــل املهنــي بالشــكل املطلــوب، وأن البعــض اآلخــر مــن املراكــز ال يقــدم 
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ــي  ــل املهن ــرت الدراســة أن خدمــات التأهي ــوب، كمــا أظه ــة بالشــكل املطل اخلدمــات املهني

ــى تلبيــة حاجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة  املتوافــرة فــي بعــض املراكــز ال تعمــل عل

ــة،  ــرة العملي ــى اخلب ــز إل ــذه املراك ــي ه ــون ف ــر العامل ــا ويفتق ــة، كم النفســية واالجتماعيَّ

ــة. ــى الشــهادات العلمي وإل

أجــرت نحــاس )2004(، دراســة بعنــوان: تقــومي البرامــج التربويــة املقدمــة للطلبــة ذوي 

اإلعاقــة الســمعية فــي األردن مــن وجهــة نظــر املديريــن واملعلمــني، وأوليــاء األمــور والطلبــة، 

ــة املقدمــة  ــومي البرامــج التربوي ــى تق ــرح لتطويرهــا؛ حيــث هدفــت الدراســة إل ومنــوذج مقت

ــع  ــى رف ــني إل ــة املعلم ــج حاج ــرت النتائ ــي األردن، وأظه ــة الســمعية ف ــة ذوي اإلعاق للطلب

كفايتهــم فــي مجــال اســتخدام اللغــة اإلشــارية وفــي اســتخدام الكمبيوتــر واإلنترنــت فــي 

التعليــم.

ــى مســتوى  ــى التعــرف عل ــاز Matjaz )2004(، دراســة هدفــت إل وأجــرى ماتـچـ

ــي تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية  ــى صفحــات اإلنترنــت ف ڤيديــو القائــم عل ـ ال

لغــَة اإلشــارة مقارنــة بالطريقــة التقليديــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 36 فــردًا ذي إعاقــة 

ــى أربــع مجموعــات، جميــع املشــاركني كان لديهــم  ســمعية راشــداً، مت تقســيمهم إل

ــن  ــات كان م ــع املجموع ــوب، وجمي ــتخدام احلاس ــي اس ــة ف ــن املعرف ــه م ــتوى نفس املس

ــار" ت"  ــرة، ومت اســتخدام اختب ــون مــن 41 فق ــاس مك ــق مقي جنســني مختلفــني، مت تطبي

ــى وجــود تأثيــٍر دالٍّ إحصائّيــًا  واختبــار حتليــل التبايــن األُحــادّي، حيــث أشــارت النتائــج إل

ــي تعليــم لغــة اإلشــارة لألشــخاص  ــى اإلنترنــت ف ڤيديــو القائــم عل ـ للتعليــم مــن خــالل ال

ــمعية. ــة الس ذوي اإلعاق

ــتوى الصــور  ــى مس ــرف عل ــى التع ــت إل ــاري Mary )2004(، دراســة هدف ــرت م وأج

ــن  ــة م ــدى عين ــراءة ل ــة بالق ــات املرتبط ــل املعلوم ــي نق ــارة ف ــة واإلش ــبة والطابع ْوس احمُلَ

األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وعددهــم 124 طالبــاً، من خالل اســتخدام تقنية احلاســوب 

ــة؛  ــع صــور مختلف ــن أرب ــرض قصــص م ــراص مدمجــة لع الشــخصي، ومت اســتخدام أق

ــة  ــة، ومطبوع ــا إشــارات لغوي ــة وبه ــا صــور، مطبوع ــة وبه ــط، مطبوع ــة فق ــي: مطبوع وه

وبهــا صــور وإشــارات لغويــة. مت اســتخدم حتليــل التبايــن للقياســات املتكــررة مــن أجــل 
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ــى وجــود اختــالٍف دالٍّ  حتليــل أداء املشــاركني فــي االســتيعاب القرائــي، وأشــارت النتائــج إل

إحصائيــًا بــني الظــروف التجريبيــة األربعــة، حيــث لوحــظ أن بإمــكان املشــاركني االنتقــال 

ــى رمــوز اللغــة اإلجنليزيــة عندمــا يتــم حتليــل النــص. كمــا  مــن لغــة اإلشــارة األمريكيــة إل

ــص، صــورة،  ــراءة )ن ــددة للق ــات متع ــي وضعي ــرض القصــص ف ــى ع ــج إل أشــارت النتائ

رمــوز(، مــن شــأنه أن يجعــل املــادة ممتعــة.

ــى دور  ــرف عل ــى التع ــت إل ــة هدف ــة حاليَّ ــد Overland )2002( دراس ــرى أوفرالن وأج

التكنولوچيــا املســاندة فــي احملاضــرات والنصــوص املطبوعــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 

ــى  )123( طالبــًا يدرســون فــي مســاق مقدمــة فــي جامعــة ميدوســن، وأشــارت النتائــج إل

ــف  ــة الص ــي غرف ــا ف ــام  Public Speaking والتكنولوچي ــدث الع ــتخدام التح ــر اس تأثي

ــرة والراحــة. وتبــني أن الطلبــة  ــي مســتوى اخلب بأنــه ليــس متســاوياً، بســبب االختــالف ف

يســتمتعون باســتخدام التكنولوچيــا داخــل الصــف إذا اســتخدمها املــدرس داخــل الصف 

كوســيلة مســاعدة، واالســتنتاج مــن وراء هــذه الدراســة أن االســتخدام املرتفــع للتكنولوچيا 

ــى ارتفــاع مســتوى األداء. ال ينعكــس دومــًا عل

ــاجليري Paligari )1998(، دراســة فــي تقييــم أســلوب تدريــس الرياضيــات  ـ وأجــرى پ

ــى )259( معلًمــًا  للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية، حيــث قــام الباحــث بتوزيــع اســتبانات عل

ــي  ــوف مــن اخلامــس االبتدائ ــة الســمعية للصف ــة ذوي اإلعاق ــي الطلب ومعلمــة مــن معلم

ــر.  ــي عش ــة الصــف الثان ــن الصــف التاســع ولغاي ــي، وم ــن االبتدائ ــى الصــف الثام حت

وبينــت نتائــج الدراســة أن 90% مــن املعلمــني يســتخدمون التكنولوچيــا فــي تعليــم 

ــن  ــى التماري ــة إل ــبة إضاف ــوب واآلالت احلاس ــتخدام احلاس ــل اس ــاب، مث موضــوع احلس

ــى فيتبــع معظــم املعلمــني فيهــا األســاليب  الكتابيــة للصفــوف العليــا، أمــا الصفــوف األول

ــى حــل املســائل، مــع األخــذ بعني  التقليديــة مثــل التماريــن الكتابيــة والتدريــب املســتمر عل

ــة املخصصــة  ــرة الزمني ــار الزمــن املخصــص حلصــة الرياضيــات حيــث تــزداد الفت االعتب

ــة الدراســية. مــع ارتفــاع مســتوى املرحل

ــى  ــى نتائــج هــذه الدراســات يالحــظ أن أغلبيــة الدراســات تشــير إل ــالع عل وبعــد االطِّ

ضعــف البرامــج املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية.
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ــة  ــات املقدم ــى مســتوى اخلدم ــرف عل ــا حتــاول التع ــة أنه ــز الدراســة احلالي وممــا ميي

ــع  ــن شــأنها رف ــي م ــب الت ــن اجلوان ــٍد م ــي عدي ــي األردن، ف ــة الســمعية ف ــرأة ذات اإلعاق للم

ــف املــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية واندماجهــا فــي املجتمــع. وهكذا ميكن للدراســة  مســتوى تكيُّ

ــي األردن. ــى واقــع اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ف احلاليــة الوقــوف عل

الطريقة واإلجراءات

ــي  ــق الت ــراءات التطبي ــراد الدراســة وأداة الدراســة، وإج ــًا ألف ــذا اجلــزء وصف ــدم ه يق

ــات. ــة للبيان ــان واملعاجلــة اإلحصائي ــا الباحث اتبعه

مجتمع الدراسة وعينتها

ــي  ــي األردن ف تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية ف

ــرأة  ــار )100( ام ــم اختي ــة فت ــا العين ــوب(. أم ــمال، اجلن ــط، الش ــة )الوس ــم الثالث األقالي

ممــن يعانــني مــن ذوات اإلعاقــة الســمعية، حيــث مت اختيارهــن وفقــًا للطريقــة العشــوائية 

ــة. ــراد العين ــع أف ــني توزي املتيســرة. واجلــداول )1 - 4( تب

م ي ل ق ِّ الإ ري غ ت ب ُم س ة ح دراس ة ال ن ي ع ع دول )1(: توزي ج

عدد ال م    ي ل ق الإ

36 الوسط    

47 الشمال   

17 اجلنوب    

100 املجموع   

ر عم ري ال غ ت ب م س ة ح دراس ة ال ن ي ع ع دول )2(: توزي ج ال

عدد ال ر     عم ال

61  18 - 30 سنة   

28 31 - 40 سنة   

11 41 سنة فأكثر   

100 املجموع   
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ي م عل ل ال ؤه م ري ال غ ت ب م س ة ح دراس ة ال ن ي ع ع دول )3(: توزي ج

عدد ي   ال م عل ل ال ؤه م ال   

73 أقل من ثانوية عامة     

27 ثانوية عامة فأعلى     

100 املجموع       

ة يَّ اع م ت ة الج ال ح ري ال غ ت ب م س ة ح دراس ة ال ن ي ع ع وزي دول )4( : ت ج

عدد ة   ال يَّ اع م ت ة الج ال ح ال   

81 عزباء       

19 متزوجة       

100 املجموع       

أدوات الدراسة 

ــى  لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة قــام الباحثــون بتطويــر اســتبانة، بهــدف التعــرف عل

مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن، حيــث قــام الباحثــون 

ــات  ــع املعلوم ــي جم ــة ف ــة الدراس ــة لطبيع ــائل املالئم ــتخدام األدوات والوس ــع واس بوض

ــى:  ــي شــملت عل الالزمــة، والت

• اســتبانة اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي األردن. حيــث تكونت 	

االســتبانة بصورتهــا النهائيــة مــن )58( فقــرة متثــل )7( أبعــاد؛ هي:

1- اخلدمات التربوية.

ة. 2- اخلدمات االجتماعيَّ

3- اخلدمات التكنولوچية.

4- خدمات الترويح والرياضة.

5- خدمات التأهيل والتشغيل.

6- خدمات الرعاية الصحية.

7- خدمات التواصل اإلشاري.
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ة: ي ال ت طوات ال خ ق ال ة وف دراس ر أداة ال طوي م ت د ت وق

ــى األدب الســابق املرتبــط مبوضــوع الدراســة احلاليــة مــن أجــل اشــتقاق . 1 ــالع عل االطِّ

الفقــرات املعبــرة عــن اخلدمــات الواجــب توفيرهــا؛ وذلــك مــن خــالل: 

• مراجعــة األدب التربــوي والدراســات الســابقة املتعلقــة باخلدمــات التــي 	

حتتاجهــا النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية.

• ــي 	 ــع األردن ــي املجتم ــة ف ــاء ذوات اإلعاق ــن النس ــة م ــتطالع آراء مجموع اس

ــن. ــة له ــات الالزم ــن واخلدم ــم احتياجاته ــول أه ح

• حتليل ما ُجمع من آراء ومعلومات ذات صلة مبوضوع الدراسة.	

ــى آراء النســاء ذوات . 2 ــى األدب الســابق املرتبــط مبوضــوع الدراســة وعل بنــاًء عل

ــن  ــارة ع ــي عب ــة وه ــر أداة الدراس ــن تطوي ــون م ــن الباحث ــمعية، متكَّ ــة الس اإلعاق

ــى )7( أبعــاد، تناولــت اخلدمــات الالزمــة  اســتبانة مكونــة مــن )75( فقــرة موزعــة عل

مــني مــن  ــى ســتة ُمحكِّ ــي األردن. ومت عرضهــا عل ــة الســمعية ف ــرأة ذات اإلعاق للم

ــرات، وقــد  ــي مــدى مالَءمــة هــذه الفق ــداء رأيهــم ف ــي املجــال إلب ــرة ف أصحــاب اخلب

ــرات  ــرات، وقــد ُحذفــت الفق مــني بحــذف جــزء مــن هــذه الفق أوصــى80% مــن احمُلكِّ

ــى حذفهــا، وذلــك ألن هــذه الفقــرات ال تنتمــي وال تقيــس اخلدمــات  فقــوا عل التــي اتَّ

لــت مــن خــالل فقــرات أخــرى، وبذلــك  الالزمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية، وقــد ُمثِّ

ــى الصــورة النهائيــة مــن هــذا اجلــزء مــن االســتبانة والتــي تضمنــت  مت التوصــل إل

ــن  ــا، وتضم ــالزم توفيره ــات ال ــم اخلدم ــل أه ــرة متث ــة )58( فق ــا النهائي بصورته

ــرات مســتوينْي؛ همــا )نعــم، ال(. ــة عــن هــذه الفق ســلم اإلجاب

صدق وثبات األداة:

مــني ذوي اخلبــرة فــي  ــى مجموعــة مــن احمُلكِّ مت التأكــد مــن صــدق األداة بعرضهــا عل

املجــال. كمــا مت التوصــل لــدالالت ثبــات األداة مــن خــالل اســتخراج قَيــم الثبــات للمقيــاس 

ــي، بواســطة معادلــة كرونبــاخ ألفــا حيــث بلغــت معــدالت الثبــات  بطريقــة االتســاق الداخل

.)0.94(
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إجراءات الدراسة:

 بعد االنتهاء من بناء استبانة الدراسة بصورتها النهائية، قام الباحثون باإلجراءات 

التالية:

حتديــد مجتمــع وعينــة الدراســة مــن النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية مــن خــالل . 1

ــى لشــئون  ــس األعل ــل املجل ــة؛ مث ــات ذات العالق ــن اجله ــد م ــى العدي الرجــوع إل

ــة، وزارة التربيــة  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وزارة الصحــة، وزارة التنميــة االجتماعيَّ

والتعليــم.

قام الباحثون بالتواصل مع أفراد عينة الدراسة وحتديد املكان والزمان.. 2

ــراد الدراســة لتعبئتــه، مــع األخــذ بعــني االعتبــار وجــود . 3 ــى أف توزيــع املقيــاس عل

مترجــم لغــة إشــارة.

جمــع البيانــات وتفريغهــا وعددهــا )108(، مت اســتبعاد )8( لعــدم اكتمــال . 4

ــّي )100(. إجاباتهــا ليصبــح العــدد الكل

ــى احلاســوب إلجــراء املعاجلــات اإلحصائيــة، واســتخراج . 5 إدخــال البيانــات عل

ــج. النتائ

التحليل اإلحصائي:

ــى املنهــج الوصفــي  ة، حيــث تعتمــد عل الدراســة احلاليــة هــي دراســة َمْســحيَّ

فــي األردن. الســمعية  للمــرأة ذات اإلعاقــة  املقدمــة  للخدمــات  ــي  التحليل

ــة  ــات املعياري ــطات واالنحراف ــاب املتوس ــة األول مت حس ــؤال الدراس ــن س ــة ع ولإلجاب

ــرات االســتبانة. ــن فق ــرة م ــكل فق ل

ــن  ــل التباي ــد مت اســتخدام حتلي ــث، فق ــي والثال ــن ســؤال الدراســة الثان ــة ع ولإلجاب

ــر  ــة ملُتغيِّ ــات الَبْعدي ــيفيه للمقارن ــار ش ــًا باختب ــادّي )One Way ANOVA( متبوع األُح

ــرات  ــطات للمتغي ــني املتوس ــروق ب ــان الف ــر(، لبي ــر )العم ــي ملتغي ــار توك ــم( واختب )اإلقلي

ــامس، مت  ـ ـ ـ ـ ــابة عــن الســؤال الرابــع واخلـ ـ ـ ـ ـ ــر مــن مســتويني. لإلجـ ــي حتتــوي أكث الت

.)One Way ANOVA( ــادي ــن األح ــل التباي ــدام حتلي استخـ
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النتائج

ــى مســتوى فاعليــة اخلدمــات املقدمة للمــرأة ذات  ــى التعــرف عل هدفــت هــذه الدراســة إل

اإلعاقــة الســمعية فــي األردن، ولتحقيــق هــدف الدراســة مت بنــاء اســتبانة لقيــاس اخلدمات.

ــات  دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ــا م ــو: )م ــؤال الأول وه س ــن ال ــة ع اب ج ــج الإ ائ ت ن

الأردن؟(. ي 
�ز ة  ي ع ــم س ال ــة  اق ع الإ ذات  ــرأة  م ل ل ــة  دم ق م ال

ــة.  ــاد الرئيس ــابية لألبع ــطات احلس ــاب املتوس ــؤال مت حس ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

ــتوًى  ــتوَى مس ــل مس ــط )0,67 - 1( ليمث ــاد املتوس ــتوى مت اعتم ــتوى املس ــر مس ولتقدي

مرتفــٍع و)066. - 0.33( ليمثــل مســتوَى مســتوًى متوســط، وأقــل مــن )0,33( ليمثــل 

ــض.  ــتوًى منخف ــتوَى مس مس

ــي األردن،  وللتحقــق مــن مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ف

فقــد مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالنحرافــات املعيارية، وحتديد مســتوى املســتوى 

لألبعــاد الرئيســة كمــا يظهــر فــي جــدول )5(.

اد  ع ة لأب ي ل اع ف وى ال ت س ة وم اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول )5(: ال ج

ي الأردن
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ل ة ل ي ل اع ف وى ال ت س اس م ي ق م

مقيــاس مســتوى  ألبعــاد  املتوســطات احلســابية  أن   )5( اجلــدول  مــن  يالحــظ 

وى  ت س م
ة ي ل اع ف ال

راف ح الن
اري ي ع م ال

ط وس ال

ي ا�ب س ح ال
عدد ال عد ب ال

اخلدمات التربوية

ة اخلدمات االجتماعيَّ

اخلدمات التكنولوچية

خدمات الترويح والرياضة

التأهيل والتشغيل

الرعاية الصحية

التواصل اإلشاري

األداة ككل

100

100

100

100

100

100

100

١00

.40

.52

.28

.38

.49

.41

.57

.42

.209
.335
.312
.300
.343
.274
.243
.172

متوسط

متوسط

منخفض

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط
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ــى )0,57(، إذ  ــني )0,28( إل ــت ب ــمعية، تراوح ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــات املقدم اخلدم

كان مســتوى الفاعليــة جلميــع أبعــاد املقيــاس مبســتوًى متوســط، ســوى ُبعــٍد واحــٍد هــو 

ــي لألبعــاد  بعــد "اخلدمــات التكنولوچيــة" جــاء مبســتوى فاعليــة منخفــض. واملتوســط الكل

ــط. ــة متوس ــتوى فاعلي كان )0,42( مبس

ــة  ــروق ذات دلل ــد ف ــل يوج ــو : )ه ـ ي وه
ــا�ز ث ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ـ ـ ائ ت ن ال

ــة  اق ع ــرأة ذات الإ م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ة )α = 0,05( �ز ي ــائ ـ ص إح

ــوب(؟  ن ج ال، ال ــم ش ــط، ال وس ــم )ال ي ال اأق ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ال

لإلجابــة عــن هذا الســؤال، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية 

ألبعــاد املقيــاس لألقاليــم الثالثــة فــي اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي 

األردن. واجلــدول )6( يوضــح ذلك.

اس ي ق اد م ع ة لأب اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول)6(: ال ج

ي الأردن
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ال

راف ح الن
اري ي ع م ال

ط  وس ت م ال

ي ا�ب س ح ال عدد ال م ي ل ق الإ عد ب ال

اخلدمات التربوية

ة اخلدمات االجتماعيَّ

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

47
36
17
100

47
36
17
100

.35

.44

.44

.40

.57

.58

.25

.52

.245

.١70

.١44

.209

.3١7

.305

.33١

.335
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اخلدمات التكنولوچية

خدمات الترويح والرياضة

التأهيل والتشغيل

الرعاية الصحية

التواصل اإلشاري

األداة ككل

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

شمال

وسط

جنوب

Total

47
36
17
100

47
36
17
100

47
36
17
100

47
36
17
100

47
36
17
100

47
36
17
100

.29

.27

.24

.28

.2١

.63

.32

.38

.48

.5١

.5١

.49

.39

.55

.١9

.4١

.54

.57

.67

.57

.37

.50

.39

.42

.3١4

.342

.247

.3١2

.202

.263

.254

.300

.294

.340

.475

.343

.258

.2١6

.272

.274

.268

.١93

.257

.243

.١77

.١50

.١54

.١72
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ــن  ــم م ــكل إقلي ــطات ل ــي املتوس ــة ف ــروٍق ظاهري ــود ف ــدول )6( وج ــن اجل ــظ م يالح

ــتخدام  ــد مت اس ــطات، فق ــني املتوس ــروق ب ــة الف ــتوى دالل ــى مس ــرف عل ــم، وللتع األقالي

حتليــل التبايــن األحــادي )ANOVA( واجلــدول )7( يوضــح ذلــك.

ط،  وس ة )ال اث ث م ال ي ال ز الأق �ي ة ب ي ل اع ف وى ال ت س ي م
روق �ز ف ل ن ل اي ب ت ل ال ي ل ح ج ت ائ ت دول)7(: ن ج

ي الأردن
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ل وب( ل ن ج ال، ال م ش ال

وى ت س م
ة دلل ال

ة م ي ق
ف

ن اي ب ت در ال ص م

اخلدمات 

التربوية

اخلدمات 

ة االجتماعيَّ

اخلدمات 

التكنولوچية

خدمات 

الترويح 

والرياضة

خدمات 

التأهيل 

والتشغيل

.2.489
 

 
7.680

 

 
.218

 
 

32.424
 
 

.114
 
 

.088
 
 

.001
 
 

.804
 

 
.000

 
 

.893
 
 

ط  وس ت م
ات ع رب م ال

.105

.042

 
.761
.099

 
.022
.099

 
1.782
.055

 

.014

.120
 

ات درج
ة ري ح ال

2
97
99

2
97
99

2
97
99

2
97
99

2
97
99

وع م ج م
ات ع رب م ال

.211
4.110
4.321

1.523
9.614
11.137

.043
9.619
9.662

3.563
5.330
8.893

.027
11.609
11.636

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع
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ُيالحــظ مــن اجلــدول )7( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0,05( فــي ُبعــد 

ــة، إذ كانــت قيمــة ف)7,68( وهــي ذات داللــة إحصائيــة، وُبعــد خدمــات  اخلدمــات االجتماعيَّ

الترويــح والرياضــة، إذ كانــت قيمــة ف )32,42( وهــي ذات داللــة إحصائيــة، وبعــد الرعايــة 

الصحيــة، إذ كانــت قيمــة ف )12,75( وهــي ذات داللــة إحصائيــة.

  )Scheffe(ــى اجتاهــات الفــروق، فقــد مت اســتخدام اختبــار شــيفيه وللتعــرف عل

واجلــدول )8( يوضــح ذلــك.

خدمات 

الرعاية 

الصحية

خدمات 

التواصل 

اإلشاري

األداة

ككل

12.759
 
 

1.656
 
 

6.154
 
 

.000
 
 

.196
 

 
.003

 
 

.773
.061

 
.097
.058

 
.165
.027

 

2
97
99

2
97
99

2
97
99

1.546
5.878
7.424
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5.658
5.851
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2.607
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بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع
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ة  اث ث م ال ي ال ز الأق �ي روق ب ف ات ال اه ج ه )Scheffe(  لت ي ف ي ار ش ب ت ج اخ ائ ت دول )8(: ن ج

ي الأردن
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ل وب( ل ن ج ال، ال م ش ط، ال وس )ال
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يالحــظ مــن اجلــدول )8( أن هنــاك فروقــًا فــي مســتوى فاعليــة ُبعــد اخلدمــات 

ــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى لألقاليــم، وأن اجتــاه الفــروق كان  االجتماعيَّ

ــح إقليــم اجلنــوب، وبــني إقليــم  ــي إقليــم الشــمال، وإقليــم اجلنــوب لصال بــني اخلدمــات ف

الوســط وإقليــم اجلنــوب لصالــح إقليــم الوســط. وهنــاك فــروق فــي مســتوى فاعليــة بعــد 

ــة  ــوب والشــمال مــن جه ــي اجلن ــة وإقليَم ــم الوســط مــن جه ــي إقلي ــح والرياضــة ف التروي

أخــرى، لصالــح إقليــم الوســط. وهنــاك فــروق فــي مســتوى فاعليــة بعــد الرعايــة الصحيــة 

فــي إقليــم الشــمال، وإقليــم الوســط لصالــح إقليــم الوســط. وبــني إقليــم الشــمال واجلنوب 

ــم الوســط.  ــح إقلي ــوب، لصال ــم اجلن ــم الوســط، وإقلي ــني إقلي ــم الشــمال، وب ــح إقلي لصال

وهنــاك فــروق فــي مســتوى فاعليــة األداة ككل فــي إقليــم الشــمال، وإقليــم الوســط، 

ــم الوســط. ــح إقلي لصال

ــة  ــروق ذات دلل ــد ف ــل يوج ــو: )ه ــث وه ال ث ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ال

ــة  اق ع ــرأة ذات الإ م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة)α = 0,05( �ز ي ائ ص إح

ــر؟(.  عم ل ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ال

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 

املعياريــة ألبعــاد املقيــاس للعمــر فــي اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي 

ــك. ــح ذل ــدول )9( يوض األردن. واجل
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ات دم خ اس ال ي ق اد م ع ة لأب اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول )9(: ال ج

ر عم ري ال غ ت ب م س ي الأردن ح
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ال

راف ح عد الن ب ال

اخلدمات التربوية

اخلدمات 

ة االجتماعيَّ

اخلدمات 

التكنولوچية

خدمات الترويح 

والرياضة

التأهيل 

والتشغيل

الرعاية

الصحية

التواصل اإلشاري

.208

.182

.194

.209
.354
.305
.325
.335
.309
.263
.374
.312
.289
.301
.352
.300
.353
.330
.326
.343
.301
.220
.263
.274
.252
.236
.221
.243

ط  وس ت م ال

.44

.36

.23

.40

.52

.54

.48

.52
.30
.16
.42
.28
.41
.37
.26
.38
.47
.54
.53
.49
.41
.42
.43
.41
.59
.55
.53
.57

عدد ال

61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100

من 30-18

من 40-31

 41 فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

 41  فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

41  فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

41 فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

41 فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

41 فأكثر

Total
من 30-18

من 40-31

41 فأكثر

Total

ر عم ال
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ــة،  ــة عمري ــكل فئ ــي املتوســطات ل ــة ف ــروق ظاهري ــود ف ــن اجلــدول )9( وج يالحــظ م

ــى مســتوى داللــة الفــروق بــني املتوســطات، فقــد مت اســتخدام حتليــل التبايــن  وللتعــرف عل

األحــادي )ANOVA(. واجلــدول )10( يوضــح ذلــك.

اث،  ث ة ال ري م ع ات ال ئ ف ز ال �ي ة ب ي ل اع ف وى ال ت س ي م
روق �ز ف ل ن ل اي ب ت ل ال ي ل ح ج ت ائ ت دول )10(: ن ج

ي الأردن
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ي ال

�ز

األداة ككل

.185
.130
.184
.172

.44

.40

.35

.42

61
28
11
100

من 30-18

من 40-31

فأكثر 41

Total

وى ت س م
ة دلل ال

ة م ي ق
ف

ن اي ب ت در ال ص م

اخلدمات 

التربوية

اخلدمات 

ة االجتماعيَّ

اخلدمات 

التكنولوچية

خدمات 

الترويح 

والرياضة

5.792

.159

3.607

1.097

.004

.853

.031

.338

ط  وس ت م
ات ع رب م ال

.230

.040

.018

.114

.334

.093

.098

.090

ات درج
ة ري ح ال

2
97
99

2
97
99

2
97
99

2
97
99

وع م ج م
ات ع رب م ال

.461
3.860
4.321

.036
11.100
11.137

.669
8.993
9.662

.197
8.697
8.893

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع
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ــي  ــة )α = 0,05( ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج ــدول )10( أن ــن اجل ــظ م ُيالح

بعــد اخلدمــات التربويــة، إذ كانــت قيمــة ف )5,79( وهــي ذات داللــة إحصائيــة، وفــي بعــد 

ــة. ــة إحصائي ــي ذات دالل ــة ف)3,60( وه ــت قيم ــة، إذ كان ــات التكنولوچي اخلدم

ــى اجتاهــات الفــروق، فقــد مت اســتخدام اختبــار توكــي Tukey ، واجلــدول  وللتعــرف عل

)11( يوضــح ذلك.

خدمات 

التأهيل 

والتشغيل

خدمات 

الرعاية 

الصحية

خدمات 

التواصل 

اإلشاري

األداة

ككل

.541

.035

.406

1.690

.584

.966

.667

.190

.064

.119

.003

.076

.024

.060

.049

.029

2
97
99

2
97
99

2
97
99

2
97
99

.128
11.508
11.636

.005
7.419
7.424

.049
5.803
5.851

.099
2.839
2.938

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع
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ار م ات الأع ئ ز ف �ي روق ب ف ات ال اه ج وكي لت ار ت ب ت ج اخ ائ ت دول )11(: ن ج

 

يالحــظ مــن اجلــدول )11( أن هنــاك فروقــًا فــي مســتوى فاعليــة ُبعــد اخلدمــات 

التربويــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى للعمــر، وأن اجتــاه الفــروق كان بــني 

ــح  ــر( لصال ــة )41 فأكث ــة العمري ــنة، والفئ ــة )18 - 30( س ــة العمري ــي الفئ ــات ف اخلدم

ــد اخلدمــات  ــة ُبع ــي مســتوى فاعلي ــًا ف ــاك فروق ــة )18 - 30( ســنة. وأن هن ــة العمري الفئ

التكنولوچيــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى للعمــر، وأن اجتــاه الفــروق كان 

بــني اخلدمــات فــي الفئــة العمريــة )31 - 40( ســنة، والفئــة العمريــة )41 فأكثــر( لصالــح 

ــر(. ــة )41 فأكث ــة العمري الفئ

Sig. Std.
Error

 Dependent

Variable

اخلدمات التربوية

اخلدمات 

التكنولوچية

.172

.005

.172

.177

.005

.177

.090

.495

.090

.047

.495

.047

 Mean

Difference )I-J( 

.046

.065

.046

.071

.065

.071

.070

.100

.070

.108

.100

.108

)J( ر عم ال

.08
*.21

-.08

.13

-.21

-.13

.15

-.11

-.15

-.26

.11

.26

ر عم ال
)I(

من 40-31

41 فأكثر

من 30-18

41 فأكثر

من 30-18

من 40-31

من 40-31

41 فأكثر

من 30-18

41 فأكثر

من 30-18

من 40-31

من 30-18

من 40-31

فأكثر 41

من 30-18

من 40-31

فأكثر 41
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ــة  دلل ذات  ــروق  ف ــد  يوج ــل  وهو:)ه ــع  راب ال ــؤال  س ال ب ــة  ق عل ت م ال ــج  ائ ت ن ال

ــة )α = 0,05( فــي مســتوى فاعليــة اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية  ي ائ ص إح

ــي(؟ ــل العلم ــزى للمؤه ــي األردن ُتع ف

لإلجابــة عــن هذا الســؤال، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية 

ألبعــاد املقيــاس للمؤهــل العلمــي فــي اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية فــي 

األردن. واجلــدول )12( يوضــح ذلك.

ة  دم ق م ات ال دم خ اس ال ي ق اد م ع ة لأب اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول )12(: ال ج

ي م عل ل ال ؤه م ري ال غ ت ب م س ي الأردن ح
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ل

راف ح الن
اري ي ع م ال

ط  وس ت م ال

ي ا�ب س ح ال عدد ال
ل  ؤه م ال

ي م عل ال

عد ب ال

اخلدمات التربوية

اخلدمات 

ة االجتماعيَّ

اخلدمات 

التكنولوچية

خدمات الترويح 

والرياضة

أقل من ثانوية

ثانوية فأعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فأعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فأعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فاعلى

Total

73
27
100

73
27
100

73
27
100

73
27
100

.36

.49

.40

.52

.52

.52

.24

.38

.28

.33

.52

.38

.198

.211

.209

.331

.353

.335

.292

.348

.312

.281

.306

.300
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ــر  ــب متغي ــطات حس ــي املتوس ــة ف ــروٍق ظاهري ــود ف ــدول )12( وج ــن اجل ــظ م يالح

ــى مســتوى داللــة الفــروق بــني املتوســطات، فقد مت اســتخدام  املؤهــل العلمــي، وللتعــرف عل

ــك. ــادي )ANOVA(. واجلــدول )13( يوضــح ذل ــن األُح ــل التباي حتلي

التأهيل

والتشغيل

الرعاية الصحية

التواصل اإلشاري

األداة ككل

أقل من ثانوية

ثانوية فاعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فاعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فاعلى

Total

أقل من ثانوية

ثانوية فاعلى

Total

73
27
100

73
27
100

73
27
100

73
27
100

.52

.42

.49

.38

.49

.41

.55
.64
.57

.39

.50

.42

.333

.365

.343

.248

.325

.274

.251

.210

.243

.162

.179

.172
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رأة م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ل ة ل ي ل اع ف وى ال ت س ي م
روق �ز ف ل ن ل اي ب ت ل ال ي ل ح ج ت ائ ت دول )13(: ن ج

ي م عل ل ال ؤه م ب ال س ي الأردن ح
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع ذات الإ

وى ت س م
ة دلل ال

ة م ي ق
ف

ن اي ب ت در ال ص م

اخلدمات 

التربوية

اخلدمات 

ة االجتماعيَّ

اخلدمات 

التكنولوچية

خدمات الترويح 

والرياضة

خدمات التأهيل 

والتشغيل

خدمات الرعاية 

الصحية

خدمات التواصل 

اإلشاري

األداة

ككل

8.504

.005

4.046

9.058

1.632

3.162

3.008

8.070

.004

.943

.047

.003

.205

.078

.086

.005

ط  وس ت م
ات ع رب م ال

.345

.041

.001

.114

.383

.095

.752

.083

.191

.117

.232

.073

.174

.058

.224

.028

ات درج
ة ري ح ال

1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99

وع م ج م
ات ع رب م ال

.345
3.976
4.321
.001

11.136
11.137
.383

9.279
9.662
.752
8.141
8.893
.191

11.446
11.636
.232
7.192
7.424
.174

5.677
5.851
.224

2.715
2.938

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات

املجموع
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ــي  ــة )α = 0,05( ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج ــدول )13( أن ــن اجل ــظ م يالح

ــة  ــن ثانوي ــل م ــي أق ــل علم ــى مؤه ــني النســاء احلاصــالت عل ــة، ب ــات التربوي ــد اخلدم ُبع

ــى، لصالــح احلاصــالت  ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعل عامــة والنســاء احلاصــالت عل

ــي  ــة ف ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــاك فروق ــى. وأن هن ــة فأعل ــة عام ــي ثانوي ــل علم ــى مؤه عل

ــى مؤهــل علمــي أقــل مــن ثانويــة  بعــد اخلدمــات التكنولوچيــة بــني النســاء احلاصــالت عل

ــى، لصالــح احلاصــالت  ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعل عامــة والنســاء احلاصــالت عل

ــى. وأن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة فــي بعــد  ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعل عل

ــى مؤهــل علمــي أقــل مــن ثانويــة  خدمــات الترويــح والرياضــة بــني النســاء احلاصــالت عل

ــى، لصالــح احلاصــالت  ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعل عامــة والنســاء احلاصــالت عل

ــي  ــة ف ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــاك فروق ــى. وأن هن ــة فأعل ــة عام ــي ثانوي ــل علم ــى مؤه عل

ــة والنســاء  ــة عام ــن ثانوي ــل م ــي أق ــى مؤهــل علم ــني النســاء احلاصــالت عل األداة ككل ب

ــل  ــى مؤه ــح احلاصــالت عل ــى، لصال ــة فأعل ــة عام ــي ثانوي ــل علم ــى مؤه احلاصــالت عل

ــى. ــة عامــة فأعل ــي ثانوي علم

ــة  ـ ـ ــروق ذات دلل ــد ف ــل توج ــو: )ه ــس وه ام خ ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن  ال

ــة  اق ع ــرأة ذات الإ م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة )α = 0,05( �ز ي ائ ص إح

ــة؟(. يَّ اع م ت ــة الج ال ح ل ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ال

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 

ــي اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة  ــة ف ــة االجتماعيَّ ــة ألبعــاد املقيــاس للحال املعياري

ــك. ــح ذل ــدول )14( يوض ــي األردن. واجل ــمعية ف الس
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ة دم ق م ات ال دم خ اس ال ي ق اد م ع ة لأب اري ي ع م ات ال راف ح ة والن ي اب س ح ات ال ط وس ت م دول)14(: ال ج

ي م عل ل ال ؤه م ري ال غ ت ب م س ي الأردن ح
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع رأة ذات الإ م ل ل

راف ح الن
اري ي ع م ال

ط  وس ت م ال

ي ا�ب س ح ال عدد ال
ة  ال ح ال

ة ي اع م ت الج

عد ب ال
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19
100
81
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100
81
19
100
81
19
100
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19
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81
19
100
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19
100
81
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.40

.39

.40

.49
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.52

.29

.23

.28

.34
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.38

.49

.53

.49

.40
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.243
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.158
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ــر  ــب متغي ــطات حس ــي املتوس ــة ف ــروٍق ظاهري ــود ف ــدول )14( وج ــن اجل ــظ م ُيالح

ــد مت  ــطات، فق ــني املتوس ــروق ب ــة الف ــتوى دالل ــى مس ــرُّف عل ــة، وللتع ــة االجتماعيَّ احلال

اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي)ANOVA(. واجلــدول )15( يوضــح ذلــك.

رأة م ل ة ل دم ق م ات ال دم خ ل ة ل ي ل اع ف وى ال ت س ي م
روق �ز ف ل ن ل اي ب ت ل ال ي ل ح ج ت ائ ت دول )15(: ن ج

ة يَّ اع م ت ة الج ال ح ب ال س ي الأردن ح
ة �ز ي ع م س ة ال اق ع ذات الإ

وى ت س م
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ة م ي ق
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ُيالحــظ مــن اجلــدول )15( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0,05( فــي بعــد 

خدمــات الترويــح والرياضــة، بــني عزبــاء ومتزوجــة، لصالــح النســاء املتزوجات.

مناقشة النتائج والتوصيات

ــى مســتوى فاعليــة اخلدمــات املقدمــة للمرأة  ــى التعــرُّف عل هدفــت الدراســة احلاليــة إل

ذات اإلعاقــة الســمعية في األردن.

ويتضمــن هــذا الفصــل مناقشــًة للنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة، وقــد 

ــي توضيــح لهــا:   مت ترتيبهــا حســب أســئلة الدراســة، وفيمــا يل

ــة  ي ل اع وى ف ــت س ــا م ــو )م ــؤال الأول، وه س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ال ــة  ش اق ن م

الأردن(؟ ي 
�ز ة  ي ع ــم س ال ــة  اق ع الإ ذات  ــرأة  م ل ل ــة  دم ق م ال ــات  دم خ ال

ــّي ألبعــاد مقيــاس مســتوى  ــى أن املتوســط احلســابي الُكل تشــير النتائــج إل

ــط  ــة متوس ــتوى فاعلي ــاء مبس ــد ج ــمعية، ق ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــات املقدم اخلدم

ــمعية  ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــات املقدم ــع اخلدم ــك أن جمي ــغ )0,42(، ذل ــث بل حي

ــة  فــي األردن كانــت مبســتوى فاعليــة متوســط فــي جميــع األبعــاد التربويــة، واالجتماعيَّ

ــارّي،  ــل اإلش ــة، والتواص ــة الصحي ــة، والرعاي ــح والرياض ــغيل، والتروي ــل والتش والتأهي

ــود  ــة، وهــذا يع ــد اخلدمــات التكنولوچي ــي بع ــة كان منخفضــًا ف ولكــن مســتوى الفاعلي

ــة  ــزة التكنولوچي ــف األجه ــي تعري ــف الشــديد ف ــا: الضع ــن أهمه ــدة أســباب؛ م ــى ع إل

أو اســتخدامها ســواء فــي املدرســة أم اجلامعــة أم البيــت، وقلــة البرامــج التدريبيــة مــن 

ــى األجهــزة واألدوات  ِقبــل اجلهــات ذات العالقــة كــوزارة التربيــة والتعليــم واجلامعــات، عل

لــني لتعليــم وتدريــب النســاء  التكنولوچيــة احلديثــة، وعــدم توافــر معلمــني أو مدربــني مؤهَّ

ــة.  ــة احلديث ــزة التكنولوچي ــتخدام األجه ــة اس ــة وكيفي ــى آلي ــمعية عل ــة الس ذوات اإلعاق

ــى حاجــة املعلمــني  ــا إل ــي أشــارت نتائجه ــق مــع دراســة نحــاس )2004(، الت وهــذا يتف

ــق  ــم. ويتف ــي التعلي ــت ف ــر واإلنترن ــتخدام الكمبيوت ــال اس ــي مج ــم ف ــع كفايته ــى رف إل

ــي  ــي أظهــرت أن مســتوى فاعليــة اخلدمــات املقدمــة ف مــع دراســة اخلالــدي )2011(، الت

ــمعية كان منخفضــاً. ــة الس ــات اإلعاق مؤسس
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ــاليري Paligari )1998( التــي أظهــرت أن 90 % مــن املعلمــني  ـ وتختلــف مــع دراســة پ

يســتخدمون التكنولوچيــا فــي تعليــم موضوع احلســاب، مثل اســتخدام احلاســوب واآلالت 

ــى فيتبــع  ــى التماريــن الكتابيــة للصفــوف العليــا، أمــا الصفــوف األول احلاســبة إضافــة إل

ــب املســتمر  ــة والتدري ــن الكتابي ــل التماري ــة مث ــا األســاليب التقليدي معظــم املعلمــني فيه

ــات  ــة الرياضي ــص حلص ــن املخص ــار الزم ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــائل، م ــل املس ــى ح عل

ــرة الزمنيــة املخصصــة مــع ارتفــاع مســتوى املرحلــة الدراســية. حيــث تــزداد الفت

ــروق ذات  ــد ف ــل توج ــو: ه ، وه ي
ــا�ز ث ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ــة ال ش اق ن م

ــرأة ذات  م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة )α = 0,05( �ز ي ائ ص ــة إح دلل

ــوب(؟ ن ج ال، ال ــم ش ــط، ال وس ــم )ال ي ل ق اإ ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ــة ال اق ع الإ

أشــارت نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي )ANOVA( أنــه توجــد فــروٌق فــي 

ــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى  مســتوى فاعليــة ُبعــد اخلدمــات االجتماعيَّ

ــوب  ــم اجلن ــم الشــمال، وإقلي ــي إقلي ــات ف ــني اخلدم ــروق كان ب ــم، وأن اجتــاه الف لألقالي

ــر  ــة األكث ــة االجتماعيَّ ــاة والبيئ ــة احلي ــى طبيع ــع إل ــذا يرج ــوب، وه ــم اجلن ــح إقلي لصال

تفاعــاًل فــي إقليــم اجلنــوب منــه فــي إقليــم الوســط. وهنــاك فــروق فــي مســتوى فاعليــة 

ــي اجلنــوب والشــمال مــن  ــي إقليــم الوســط مــن جهــة وإقليَم ُبعــد الترويــح والرياضــة ف

ــه  ــد في ــط يوج ــم الوس ــى أن إقلي ــع إل ــذا يرج ــط. وه ــم الوس ــح إقلي ــرى، لصال ــة أخ جه

ــكل  ــة بش ــح والرياض ــة والتروي ــات الرعاي ــا خدم ــز فيه ــي تترك ــة الت ــة العاصم محافظ

ــم  ــي إقلي ــة ف ــة الصحي ــد الرعاي ــة بع ــتوى فاعلي ــي مس ــروق ف ــاك ف ــر وأوســع. وهن أكب

الشــمال، وإقليــم الوســط لصالــح إقليــم الوســط. وبــني إقليــم الشــمال واجلنــوب لصالــح 

ــذا  ــط. وه ــم الوس ــح إقلي ــوب، لصال ــم اجلن ــط، وإقلي ــم الوس ــني إقلي ــم الشــمال، وب إقلي

يــة والنوعيــة فــي القطاعــني: العــام واخلــاص  ــى انتشــار اخلدمــات الصحيــة الَكمِّ يرجــع إل

ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة الثاني ــم الشــمال بالدرج ــى وإقلي ــة األول ــم الوســط بالدرج ــي إقلي ف

ــر.  ــط بشــكل أكب ــم الوس ــي إقلي ــدى قاطن ــة ل ــة الصحي ــة الرعاي ــي بأهمي انتشــار الوع

ــتوى  ــي مس ــروٍق ف ــوَد ف ــرت وج ــي أظه ــدي )2011(، الت ــة اخلال ــع دراس ــق م ــذا يتف وه

ــم، وأن  ــزى لألقالي ــمعية ُتع ــة الس ــات اإلعاق ــة ملؤسس ــة الصحي ــات الرعاي ــة خدم فاعلي
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اجتــاه الفــروق كان بــني مؤسســات اإلعاقــة الســمعية فــي إقليــم الوســط وإقليــم اجلنــوب 

ــا مــع هــذه الدراســة. ــم الوســط. وال توجــد دراســات تتعــارض نتائجه ــح إقلي لصال

ــروق ذات  ــد ف ــل توج ــو: ه ــث، وه ال ث ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ــة ال ش اق ن م

ــرأة ذات  م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة )α = 0,05( �ز ي ائ ص ــة إح دلل

ــر؟ عم ل ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ــة ال اق ع الإ

ــي  ــروٌق ف ــد ف ــه توج ــادي)ANOVA( أن ــن األح ــل التباي ــار حتلي ــج اختب ــارت نتائ أش

ــزى  ــمعية ُتع ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة للم ــة املقدم ــات التربوي ــد اخلدم ــة ُبع ــتوى فاعلي مس

للعمــر، وأن اجتــاه الفــروق كان بــني اخلدمــات فــي الفئــة العمريــة )18 - 30( ســنة، والفئــة 

ــة  ــى أن الفئ ــود إل ــة )18 - 30( ســنة. وهــذا يع ــة العمري ــح الفئ ــر( لصال ــة )41 فأكث العمري

ــر وأوســع، ووجــود  ــرت لهــا اخلدمــات التربويــة بشــكل أكب العمريــة مــن )18- 30( قــد تواف

ــة  ــي مســتوى فاعلي ــروٌق ف ــاك ف ــني. وهن ــن املتعلمــني واملثقف ــة م ــي هــذه الفئ ــر ف ــدد أكب ع

بعــد اخلدمــات التكنولوچيــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة الســمعية ُتعــزى للعمــر، وأن اجتــاه 

الفــروق كان بــني اخلدمــات فــي الفئــة العمريــة )31 - 40( ســنة، والفئــة العمريــة )41 فأكثــر( 

ــي  ــدورات ف ــن ال ــر م ــدد كبي ــذ ع ــود لتنفي ــذا يع ــر(. وه ــة )41 فأكث ــة العمري ــح الفئ لصال

ــات  ــأن الفئ ــدًة ب ــر(، معتق ــة )41 ســنة فأكث ــة العمري ــة تســتهدف الفئ اخلدمــات التكنولوچي

ــب  ــف أو تدري ــن تعري ــه م ــا يحتاجون ــر م ــة بتوفي ــوم املدرســة أو اجلامع ــنًا تق ــر ِس األصغ

 Overland باألجهــزة واألدوات التكنولوچيــة. وهــذا يتفــق مــع الدراســة التــي أجراها أوفرالنــد

ــى أن الطلبــة يســتمتعون باســتخدام التكنولوچيــا داخل  )2002( ، والتــي أشــارت نتائجهــا إل

الصــف إذا اســتخدمها املــدرس داخــل الصــف كوســيلة مســاِعدة، وأن االســتخدام املرتفــع 

ــى ارتفــاع مســتوى األداء. ــا ال ينعكــس دومــًا عل للتكنولوچي

ــروق ذات  ــد ف ــل توج ــو: ه ــع، وه راب ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ــة ال ش اق ن م

ــرأة ذات  م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة )α = 0,05( �ز ي ائ ص ــة إح دلل

ــي؟ م عل ــل ال ؤه م ل ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ــة ال اق ع الإ

ــروٌق ذات  ــه توجــد ف ــن األحــادي )ANOVA( أن ــل التباي ــار حتلي ــج اختب أشــارت نتائ

ــى  ــي ُبعــد اخلدمــات التربويــة، بــني النســاء احلاصــالت عل داللــة إحصائيــة )α = 0,05( ف
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ــة  ــي ثانوي ــل علم ــى مؤه ــالت عل ــاء احلاص ــة والنس ــة عام ــن ثانوي ــل م ــي أق ــل علم مؤه

ــاك  ــى. وأن هن ــة فأعل ــة عام ــي ثانوي ــى مؤهــل علم ــح احلاصــالت عل ــى، لصال ــة فأعل عام

ــى  فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة فــي ُبعــد اخلدمــات التكنولوچيــة بــني النســاء احلاصــالت عل

ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة  مؤهــل علمــي أقــل مــن ثانويــة عامــة والنســاء احلاصــالت عل

ــًا  ــاك فروق ــى. وأن هن ــة عامــة فأعل ــي ثانوي ــى مؤهــل علم ــح احلاصــالت عل ــى، لصال فأعل

ــى  ــي ُبعــد خدمــات الترويــح والرياضــة بــني النســاء احلاصــالت عل ذات داللــة إحصائيــة ف

ــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة  مؤهــل علمــي أقــل مــن ثانويــة عامــة والنســاء احلاصــالت عل

ــى  ــود إل ــى. وهــذا يع ــة عامــة فأعل ــي ثانوي ــى مؤهــل علم ــح احلاصــالت عل ــى، لصال فأعل

ــى مــن الثانويــة العامــة، قــد أُتيحــت لهــن  ــى مؤهــل علمــي أعل أن النســاء احلاصــالت عل

ــى مشــاركتهن  ــر، إضافــة إل ــة بشــكل أكب ــرُّف واســتخدام التكنولوچي ــم والتع ــرص التعلُّ ف

مــات والرحــالت، فــي حــني أن  زميالتهــن ســواء فــي اجلامعــة أم خارجهــا فــي املُخيَّ

ــم ُتتــح لهــن فــرص التعلــم واالنتقــال واســتخدام  ــي لــم يكملــن دراســتهن ل النســاء اللوات

التكنولوچيــة؛ األمــر الــذي حــدَّ مــن تعرضهــن خلبــرات أكثــر. وال يوجــد دراســات تتفــق أو 

تختلــف نتائجهــا مــع نتائــج هــذه الدراســة.

ــروق  ــد ف ــل توج ــو: ه ــس، وه ام خ ــؤال ال س ال ــة ب ق عل ت م ــج ال ائ ت ن ــة ال ش اق ن م

ــرأة ذات  م ل ــة ل دم ق م ــات ال دم خ ــة ال ي ل اع وى ف ــت س ي م
ــة)α = 0,05( �ز ي ائ ص ــة إح ذات دلل

ــة؟ يَّ اع م ت ــة الج ال ح ل ــزى ل ع ي الأردن تُ
ة �ز ي ع ــم س ــة ال اق ع الإ

ــروٌق ذات  ــه توجــد ف ــن األحــادي )ANOVA( أن ــل التباي ــار حتلي ــج اختب أشــارت نتائ

ــي ُبعــد خدمــات الترويــح والرياضــة، بــني عزبــاء ومتزوجــة،  داللــة إحصائيــة )α = 0,05( ف

ــل أســر النســاء  ــن ِقب ــى احلــرص الشــديد م ــود إل ــذا يع ــح النســاء املتزوجــات. وه لصال

ذوات اإلعاقــة الســمعية، وعــدم الســماح لهــن باخلــروج فــي الرحــالت ومنعهن من املشــاركة 

ــة أو برامــج  ــر مرافــق رياضي ــى أن اجلامعــات ال توف ــة إل ــة، إضاف ــي الرياضــات املختلف ف

ترفيهيــة تراعــي متطلبــات الطالبــات ذوات اإلعاقــة الســمعية، وأن النســاء املتزوجــات 

ــد  ــاء. وال توج ــزوج واألبن ــالل ال ــن خ ــح والرياضــة م ــرص أفضــل للتروي ــى ف ــن عل يحصل

ــج هــذه الدراســة. ــف نتائجهــا مــع نتائ دراســات تتفــق أو تختل
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التوصيات 

ي: ات؛ ه ي وص ت ن ال ة م ل م ون ج ث اح ب ح ال رت ق ة ي ي ث ح ب ات ال ي وص ت ن ال م

• إجــراء املزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول املــرأة ذات اإلعاقــة بشــكل عــام، 	

ــكالتهن  ــرز مش ــى أب ــرف عل ــر؛ للتع ــكل أكب ــمعية بش ــة الس ــرأة ذات اإلعاق وامل

واحتياجاتهــن.

• قيــام اجلامعــات بإعــداد برامــج تربويــة وتكنولوچيــة وترفيهيــة تســتهدف النســاء 	

ذوات اإلعاقــة بشــكل عــام، واإلعاقــة الســمعية بشــكل خــاص. 

• ــة 	 ــل النســاء ذوات اإلعاق ــى تأهي ــز عل ــل ترتك ــة وورش عم ــم دورات تدريبي تصمي

ــاً. ــًا وِمهني الســمعية معرفي

• قيــام وزارة التربيــة والتعليــم واجلامعــات بتوفيــر معلمــني ومترجمــي لغــة إشــارة 	

للطالبــات ذوات اإلعاقــة الســمعية؛ لتســهيل عمليــة تواصلهــن فــي املســتقبل.

• ــي 	 ــع املدن ــات املجتم ــة ومؤسس ــخاص ذوي اإلعاق ــات األش ــل دور مؤسس تفعي

ــا  ــالل تركيزه ــن خ ــمعية م ــة الس ــرأة ذات اإلعاق ــة بامل ــب ذات العالق ــي اجلوان ف

ــة وغيرهــا مــن هــذه  ــى التوعيــة، وأهميــة وجــود اخلدمــات التربويــة واالجتماعيَّ عل

ــات. اخلدم
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�çcN��æU��¬äUààH_Ç�W�ààAM��vK��Uàà�ÑU�Âè�WààO�UI��Ç�Wàà î�O ò� ]��Ç�åuààNH*�Ébàà�b'Ç�Ê��bàà�Ç�sàà��ràà�d�Ç
®äUààH_Ç�Wàà���ébàà��êdààJH�Ç�È��àà
�Çè�WààMLON�Ç�Ê�uààI0�WààD��d*Ç�UààN ï�Çu���Ébàà�b'Ç�Uàà�bO*Ç
�¬æUàà�Ï�Ç�Ê�UJààA�
Çè�W�ààAM��Ç�ÊU�UOàà
�5àà��WààîK{UHï*Ç�çcàà��Ïèbàà��5àà����vàà��è
�Ëbàà��M��»äUààH_Ç�Wàà�H��WOàà HM�Çè�W��u�uOàà
u �Ç�`àà��*Ç�Á���àà
Ç�vàà �Å�ëÇÁbàà��t�u�Màà


®æUàà�Ï�Ç�dààU���sàà��UààNK�UI��Uàà�è�W�ààAM��Ç�çcàà��dàà�UE��tàà�èÃ�vàà K��pàà�Ð�bààF�

ŦřŉťŤ�ĚżĹřŭŤēŴ�ĚŻƊŵŤŵżĸŵĹŤē�ĪŨǙũŤē�ŚżŀŵĜ�ŽŘ���
�¬ÚuààK��Ç�WààK�d��vàà �Å�ÉÏ�uàà�Ç�sàà��b̂àà�9�wàà��Ç�Wàà�d òL ïF�Ç�WààK�d*Ç�pààK��vàà �Å�Wàà�uHD�Ç�dOààA�
�tàà�u��sàà��tĤààA� ��êcàà�Ç�vààMF*Ç�¬nààOKJ��Ç�Wàà�Çb���w��àà
�Ç�tààIH�Ç�wàà��jàà��d��wàà��Çè

®dzÇe'Ç�WF�U��¬�äUB��Çè�å���Ç�åuK��WOK��@
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ــن  ــَن ِم ِذي أَْذَن ال' ــَت ــا اْس َم وا َك أِْذنُ ــَت ْس َي ْل ــَم َف ُل ُح ــُم اْل ُك ن ــاُل ِم َف ــَغ اْ=Xَطْ َل �ºvàà«ِإَذا بَ �UF�
®©Ï)(ــور ٥٩ ن ــورة ال ــٌم» (س ي ِك ــٌم َح ي ِل ــُه َع ل' ــِه َوال اِت ــْم آيَ ُك ــُه َل ل' ُ ال / d ــ01 َب ــَك يُ َذِل ــْم ى َك ِه ِل ْب َق
�wàà�è�¬dààA��Ç�ÉUààO��wàà��Wàà ]LN ï��W ]Oàà O
Q��WààK�d��wàà��Wàà�uHD�Ç�æÃ�`ààC���UààM��sàà�
�ÏuààF��Uàà��ëÇdààO���UààM�Ã�qààO�b��¬pàà�Ð�bààF��æUàà ��Ç�WOB�àà��sàà�uJ��wàà��WààG�U��WààOL�Ã�ÊÇÐ
�sàà ðÇîu î��vàà K��ä�b�àà
���WààK�d*Ç�çcàà��vàà �Å�WOàà HM�Ç�ÖÇdàà�_Ç�iààF��hO�ààA��wàà�

®©Ð¨qààK)Ç
�sàà�uJ�è�uààLM�Ç�qàà�Çd��vàà �èÃ�wààN��¬WààO�UO(Ç�WààLOI�Ç�çcààN��Wàà�uHD�Ç�æuààJ��æÃ�ëÇÐÅ�èdàà���è
�Ïu�u�Çè�oààK)Ç�W�Çb��w�è�¬uLM�Ç�qàà�Çd��s��WààOK îB òH ð��WààK�d��wàà�è�¬WO�Uàà ��Ç�WOB�ààA�Ç
ــم'  ــٍة ثُ َف طْ ــْن نُ ــم' ِم ــرَاٍب ثُ ــْن تُ ــْم ِم ُك َق َل ــِذي َخ ــَو ال' �ºvàà«ُه �UF��tàà�u��wàà��ÁUàà��Uàà*�ëUàà�ÇbB�
ــْم  ُك ْن ا َوِم وًخ ــُي ــوا ُش ونُ ُك َت ــم' ِل ْم ثُ ُك ــد' ــوا أَُش ُغ ُل ْب َت ــم' ِل ــuً ثُ ْف ــْم ِط ُك ِرُج ْخ ــم' يُ ــٍة ثُ َق َل ــْن َع ِم
®©³¨©¶·�dàà�U��Ñuàà
 وَن»̈� ُل ِق ْع ــْم تَ ُك ل' َع ى َوَل zــم َس ــuً ُم ــوا أََج ُغ ُل ْب َت ــُل َوِل ْب ــْن َق ' ِم ــَو}/ َت ــْن يُ َم

�UààN�S��¬ràà ïK ï(Ç�ÚuààK���WO��àà
�Ç�WF�dààA�Ç�ç̂dààI ï��Uàà*�ëUààI ò�îè�jàà��d��Wàà�uHD�Ç�Xàà�U��ÇÐÅè
�¬WààO�u�U��ÊÇÑUàà�����ëUààI ò�îè�Ï]bàà����äèbàà�Ç�iààF��Uàà�U ]M����wàà��Ç�WààOF{u�Ç�åUJàà�_Ç�wàà�
�UààNOK��Xàà î�ÏU�è�qààHD�Ç�âuààI��äuàà��Ébàà��*Ç�3_Ç�UààN�Ñb�Ã�wàà��Ç�WààO�UH��Ç�wàà��UààM�è
�æUàà �Å�q���ºtàà�Q��qààHD�Ç�WààIO�u�Ç�çcàà��Xàà�]d��YààO��»pàà�Ð�vàà K�� ìäUàà���Ï××Î�åUàà��UààNï�îè ïÏ
®©Ò¨�bàà ò�̂dK��dààG�Ã�ëUMàà ð
�WààOMu�Ç�5àà�ÇuI�Ç�Ïbàà%�ràà��Uàà��¬ÉdààA��WààM�U��Ç�sàà
�ÒèUàà����ràà�
� ]wààF�d*Ç�ÑUàà�Ç�UààN�èb̂F î��rààN�S��¬WààK�d*Ç�çcàà��WààOL�Ã�vàà K��æuààB��*Ç�bàà�R��ÐÅè
�sàà��æUàà ����sààJ1�wàà��Ç�WààK�d*Ç�ëUàà ñO��UààN�Å�qàà��»©Ó¨�UààNK��æUàà ��Ç�ÉUààO��vàà K�� ]äÇ]bàà�Ç
�çcàà��qàà���wàà��WààO�]è_Ç�ÊUàà�UI=K�U��UààN�ÏUH��ràà���wàà��Ç�ÖÇdàà�_Ç�sàà�� íbàà�b��VààM̂&�UààN��	

®©Ô¨WààK�d*Ç
�UN�ULàà
�wàà��Wàà �U����Ébàà�Çè�WààK�d��Xàà O��Wàà�uHD�Ç�æÃ�¬æUààO��Ç�sàà�� ywààM�è
�UààLO��qàà�UJ���¬WààM�U����ÊÇdàà���Ébàà��vàà K��ä̂bàà��WààK�d��wààN��¬WOàà HM�Çè�WààO�UL���Ç

®©Õ¨Wàà�dLF�Ç�Wàà�H�Ç�çcààN��Wàà�UF�Ç�`àà��*Ç�bàà�b����UààNMO�
�æÃ�¬wàà HM�Ç�uààLM�Ç�äuàà��tàà��dE��wàà��Erickson�æuàà J�ÑÅ�édàà��âUOàà �Ç�Çcàà��wàà�è

ºwàà��»WOàà
U
Ã�ÊÇdàà���fààL���Ïbàà����Wàà�uHD�Ç�WààK�d�
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ºAllaitementة� اع رض ة ال :; *  ف

�UààN�UO�uB	�Édàà�H�Ç�çcààN�è�¬åUàà îD ðH�U��wààN�M�è�ÉÏ�uàà�Ç�sàà��Ãbàà���wàà��Ç�Édàà�H�Ç�wàà�è
�r�Uàà �è�¬wàà�ÑU)Ç�jààO;Ç�ãÇÑÏÅ�ÊUàà ]O�Â�lààO{d�Ç�rààKF���YààO��¬WààO�UL���Çè�WOàà HM�Ç
�wààH��¬lààO{dK��w�uKàà �Çè�wLàà 'Ç�uààLM�Ç�wàà��dààO���qJààA��ÑUàà�Ç�Çcàà��wàà��Édàà
_Ç
�dààO��Ïuàà�uLK��w�uKàà �Ç�uààLM�Ç�`àà�B��¬ë�àà���©WààH î�ï*U�¨�WààO�UL��Ç�eàà�Çu��ÈUààO��qàà�
�Wàà��u�uO��Ç�Wàà�uHD�Ç�ædààI��wàà��Ç�WààOLKF�Ç�WààIOI(Ç�bàà�R��Uàà��uàà�è�»ÈdààDC��èÃ�æeàà ]� ï�

®WààO�UL���Ç�Wàà�uHD�U�
L’enfance précoce:  رة ك ب م ة ال ول ف ط * ال

�YO��¬å_Ç�sàà��wze'Ç�ä�I�àà
�Çè�ÙUàà à à î{]d�Ç�ÁUàà à àN��U��Ãbàà à à à à ���wàà��Ç�Édàà à à à �H�Ç�wàà�è
�áUààA��Ç�wàà�è�ÈdààA�Çè�q�_Ç�wàà��tàà�ÇÐ�vàà K��ÏUààL���Ç�ÊUàà�Çb��qààHD�Ç�UààN��	�rààKF��
�ÊÇÏ=b ï;Ç�æuààJ���UààNOH��¬qààHD�Ç�ÉUààO��wàà��ëWLàà
U��WààK�d*Ç�çcàà��b̂ààF ï�è�¬tàà��jààO;Ç�ràà�UF�Ç

®©Ö¨w�uKàà �Çè�êdààJH�Ç�çûàà ï ï/�nàà�u���UààNOK�è�¬t�OB�ààA��WààO�]è_Ç
:L’Age de jouer ب ِع ل' ر ال م * ع

�¬L’idée de jouer�Vàà à à àFK�Ç�Édàà à à àJ��qàà à à à HD�Ç�Uàà à à àNO��bàà à à�UM��wàà��Ç�Édàà à à �H�Ç�wàà�è
�¬wàà�UL���Ç�tKJàà��vàà �Å�ëUààO��Ñb��äuàà��O��ëUàà�Ïd��vàà �è_Ç�tàà�U�Çb��wàà��æuàà à à àJ��êcàà à à �Ç
�ÈUàà ��Çè�wàà�UL���Ç�ãUJàà���Ç�dàà�UE��äèÃ�fààL̂K���qààHD�Ç�åUàà�Ã�oàà�dD�Ç�pàà�c��ëUàà%U�

®ÊÇdàà�)Ç
�ébàà��WààO�UL���Çè�WààO�ÇÑÏ�Ç�ÊÇÑbààI�Ç�ÉÑuààK��vàà K��dàà�Ã�sàà��VààFK�Ç�ÇcààN��Uàà*�ëÇdààE�è

®©×¨çdààL��sàà��Wàà�bI���qàà�Çd��vàà �Å�tàà�Ò���tàà�S��¬qààHD�Ç
:L’age d’école ة درس م ر ال م * ع

�WOLOKF��Ç�WààLE�_Ç�Vàà ��nK����wàà��Çè�¬ÓïÑ òbàà îL ]��Ç�sàà
�sàà��Ãbàà���wàà��Ç�Édàà�H�Ç�wàà�è
 La�WOàà
òb î(Ç�WààK�d*U��ëUààOLK��Édàà�H�Ç�çcàà��vLàà ï�è�¬WààI�Çd*Ç�Édàà���vàà �Å�¬åUààF�Ç�wàà�
�nààOMB��¬ÊUàà�H�Ç�WDàà
Çu��dààOJH��Ç�oààzÇd�qààHD�Ç�rààKF���UààNO�è�¬phase intuitive

�åuàà à à à à à àNH��làà��qàà à à à�UF��Çè�¬Thématique�wàà�U�u{u*Ç�t�UààA��Ç�ÓUàà
Ã�vàà K��ÁUOàà�_Ç
®©ÏÎ¨Uàà�d�ÏUI��Vàà ��ÊUààODF*Ç�Wàà�ÒÇu�è� Le chiffre�ràà à à à à à à�d�Ç
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:L’adolescence ة ق راه م * ال
�vàà K��ÃdààD��WO�uKàà
�ÊÇdàà ÔG�è�WO�ULàà ��ÊÇÑûààD��UààN��UB��wàà��Ç�WààK�d*Ç�wàà�è
�WOàà = ð(Ç�Wàà� =ÏU*Ç�ÊUààOKLF�Ç�WààK�d��làà��WààFODI�U��WààK�d*Ç�çcàà��ràà ���UààL��®qààHD�Ç�ÉUààO�
�Édàà�H�Ç�wàà��¬Jean Piaget�tOàà à�UO��æUàà à��êdàà �u �Ç�fààHM�Ç�ràà ð�U��Uàà�dB���wàà��Ç
�sàà��Ébàà�L*Ç�WOKJààA�Ç�Wàà�ÑuB�Ç�ÊUààOKLF�Ç�Édàà�H��ràà ]�b����WMàà
�ÏÏ�vàà �Å�Õ�sàà��Ébàà�L*Ç
� ñw�ÇÑÏ�Ç�uààLM�Ç�WààOL�Ã�vàà K��Piaget�tOàà à�UO��bàà�R��âUOàà �Ç�Çcàà��wàà�è�¬WMàà
�ÏÓ�vàà �Å�ÏÏ
�Wàà�èdÃ�sàà��ÏUH�àà ï�è�®©ÏÏ¨Wàà�uEM��UNOLàà ��wàà��Ç�WààO�ÇÑÏ�Ç�VààO�Çd��Ç�åuààNH��vàà K�è

®©ÏÐ¨Wàà�îÑbï*Ç�Wàà�O��Ç�làà��nààÔJ��Çè�rààOEM��Ç�ÊÇÏÇbF�àà
Ç�rààN��wàà���Wàà�uEM*Ç�
�ÑuààD��Ç �éu�àà � �bàà�b%�wàà� �çïÑèÏ �êdààLF�Ç �êuàà�H�Ç �nààOMB��Ç �ÇcààN� �æU� �ÇÐÅè
�UààN�Ã�uàà��¬ëUàà�uL��W��dààA�Ç�çcàà��eààO1�Uàà��æSàà��©ÏÑ¨�qààHDK��wàà�UL���Çè�wàà à�u�uJO �Ç
�`zÇdààA�Ç�dàà��Ã�UààNKF���êcàà�Ç�dàà�_Ç�»tààO�u��Çè�ÏUààOI����WààK�U��¬tààO�d��Çè�uàà òN]K ð��Ébàà�U��Wàà��

®©ÏÒ¨Xàà�d���Ç�UààN�O���wàà��Ç�WààOK ï�Çu��Ç�ÊUààMJLï*Ç�ÁÇÒÅ�ëWOàà
U ��WààO�UL���Ç
�vàà �Å�Uàà�ÏuI��¬äUààH_Ç�Wàà�H��UààN����è�Xàà�d�����WààOK�Çu��Ç�ÊUààMJL*Ç�sàà��Yàà�b(Ç�æÅ
�ÊUààF���äuàà��5àà
ÑÇb�Ç�ÑuààNL��5àà��á�àà	�sàà��ŵààLKF�Ç� ïäU�àà = �Ç�çÑUàà�Ã�UààL��nààAJ�Ç
�wààHOI���Çè�wààLOKF��Ç�Ñèbàà�Çè�W�ààAM��Ç�Ïèbàà��vàà K��UààNO��eàà�d��sàà��ãUààMN��¬Wàà��F�Ç�çcàà�

®WààO�UM����Ç�t��UJààA�
Çè�æUàà�Ï�Ç�åuàà���vàà K��nààI��sàà��ãUààM�è�¬Xàà�d����

�ĚđĽŭĝŤē�ŒŨ�Ž ǀűĔũ ǍĝŤē�ĘŬēŵĤ��ĞŬĴĝŬǞēŴ�ŦřŉŤē���
�WààOKL��wàà��rNàà
Ã�qààHD�Ç�ÉUààO��wàà��ëUàà��b��ëUààO�U{Å�vàà ëDF ï��Xàà�d���Ç�q ]Jàà�
�wàà��Ç�dàà�UE*Ç�wàà�è�¬tàà�UO��ÈuKàà
Ã�wàà��Wàà�u�K��ÊÇdààOOG��ËÇbàà�Å�wàà�è�¬t�UDI�àà
Ç
�WààOKL��ÚuààK��vàà	u���êcàà�Ç�wààLOKF��Ç�vàà î� òMî*Ç�sààL{�UààN�ÇÑÏÅ�vàà K��æuààB��*Ç�lààL�Ã
®Adaptation de l’innovation�bàà�b�K��tààO =M� î��sàà ò ï�è�qààHDK��wàà�UL���Ç�oàà�Çu��Ç

�n�dF��æU�Ã�ÁÇuàà
è�¬©ÏÓ �̈tààM��qààOKI��Ç�èÃ�tàà�UH�Å�sààJ1���Xàà�d�����wààLOKF��Ç�dàà�_Ç�æÅ
�Uàà��qJàà��ë��Uàà��æU��åÃ�¬ÓÑbàà�Ç�Wàà�U��wàà��cààOLK��Ç�çUààIK���Uàà��vàà K��ëÇÑuààBI���rààOKF��Ç�
�vàà K��ÉÑbààI�Ç�èÃ�UààN�ÇÐ�ÊUàà�uKF*Ç�oàà�d�sàà��Wàà�dJH�Ç�qààHD�Ç�ÊÇÑbàà��ÉÏUàà�Ò�vàà K��qààLF�
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�ádààB��Çè�rOKàà �Ç�dààOJH��Ç�vàà K��qààHD�Ç�Vàà�Ñb��uàà��rààOKF��Ç�æU�Ã�ÁÇuàà
è�®®®UN�ULF�àà
Ç
®©ÏÔ¨�W�ààAM��Ç�Ïèbàà��vàà �Å�wààL�M��tààK��pàà�Ð�æSàà��®®®WààO�UO(Ç�tàà�ÇÑUN��WààOLM��åÃ�rààOJ(Ç

�ÏdààH�Ç�UààN��qààB���wàà��Ç�WààOHOJ�U��oààKF���¬WK�Uàà��WààOLOKF��WààOKL��wàà��W�ààAM��Ç�æÅ
�WààO�UB�Ç�WààOKL��ëÇÐÅ�wààN��©ÏÕ¨�tààDO���làà��sàà �Ã�nààÔJ���tààK =�R��WààO�U{Å�áÑUààF��vàà K�
 Balanced�Wàà�ÒÇu���Zàà�Çd��ÏUàà��Å�vàà K��ÏdààH�Ç�b�Uàà ��wààHOI���æ=uààJ ï��wàà�è�¬ÒUààO��U�

®©ÏÖ¨tàà�UO��ÑUàà ��wàà��programs

�wàà��Uàà�d�UE��æSàà��¬W�ààAM�K��wàà à�u�uL� ��Ç�wààLO�UH*Ç�ÑUàà�Ç�uàà��Çcàà��æU��sàà��è
ºwàà��Ç�uàà�M�Ç�vàà K��vàà ]K����Xàà�d���Ç�äUàà��

� � =Yàà î�è�dààA��ÊU�UOàà
�wàà =M��è�¬Modernisation�Yàà�b���Ç�Õdàà��sàà��qààHD�Ç�5ààJ9
®Ébàà�b'Ç�ÑUJàà�_Çè�ÊUàà�uKF*Çè�ÊUàà�Çd�	�Çè�áÑUààF*Ç�Dissémination

� �wàà��Ç�WààO�UL���Ç�ÉÑèdOàà �Ç�wàà�è�¬tàà��qààLF�Çè�Yàà�b���Ç�WààA�UF*�qààHD�Ç�qààO�Q�
�wàà��dààOOG��Ïdàà���sààL{�fààO�è�¬qààHD�Ç�ÇcààN��w�uKàà �Ç�×UààAM�Ç�sààL{�qàà	b�

®Vàà ���çUàà&�Çè�áÑUààF*Ç
� �èÃ�w =IK��Çè�Éb�UààA*Ç�äbàà��qàà�UH��Çè�W�ÑUààA*Ç�åuààNH��qààOFH��vàà K��qààHD�Ç�Vàà�Ñb�

�qàà%�WààO�U	�UààNH�u��qàà�èQ��Çè�Ëbàà(Ç�Wàà�UM��WààOzUM��wàà�Q��UààM�è�¬ÖdààF��Ç
®©Ï× d̈Oàà H��Çè�wààIK��Ç�qàà��

� �¬tàà�U�îÑb ï��q��qààOFH��ä�àà	�sàà��qààHDK��wààFO�D�Ç�wàà�dF*Ç�uààLM�Ç�Ïèbàà��lOàà
u�
�¬W�Äd�Çè�lLàà �U��qààHD�Ç�ÓÇuàà��sàà��wààH�J��êcàà�Ç�ë�àà���æuàà�eHK��Ç�á�àà	�vàà KF�
�åÇb��àà
U��ÒeF���wàà��Ç��WààOFO�D�Ç�Wàà�dF*Ç��åuààNH��aOàà
d��vàà K��Xàà�d���Ç�qààLF�
®©ÐÎ¨�rààKF��è�Èdàà���¬qàà =K���¬Yàà����¬ÑUàà����uààN��¬UààN=K ï��èÃ�tàà =
Çu��qJàà��qààHD�Ç

� �wàà��Ç�Ù�D�àà
�Ç�Vàà��Éeàà�d��eàà�eF��ä�àà	�sàà��qààHDK��wààLK̂F��Ç�qààFH�Ç�rààO�b�
�vàà �Å�tààF�b��wàà��Ç�Wàà �UM*Ç�Éeàà�d��Çcàà�è�»åuàà��q��wàà��bàà�b'Ç�nààAJ� ��tààKF&
�ràà�UF�Ç�Çcàà��–�Xàà�d���Ç�ràà�Çu��rààN�è�Ìuàà�è�äUàà���wàà��ÊÇcàà�Ç�Ödàà�è�ÍUàà�M�Ç

®©ÐÏ¨�wàà{Çd���Ç
� �êcàà�Ç�wàà{Çd���Ç�ràà�UF�Çè�wààF�Çu�Ç�ràà�UF�Ç�5àà��WààK�UI*Ç�Õdàà��qààHD�Ç�`ààM�
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�ÈUààF�_Ç�Wàà�U��wààH��¬UààN��dààB����Ébàà�b��Identitaires�WààO�U ]�u ï��ÈÑUàà&�`ààO��
�ràà�Çu��ÁUààM�è�Ébàà�b��ÁULàà
Ã�ÑUààO�	Ç�qààHDK��sààJ1�ë�àà���WOJ�ààA�Ç�WààO�èd�J��Ç
�ràà�Çu�è�ÊÇcàà�Ç�ràà�Çu��5àà��Ñuàà�F�Ç�ÊUààO�Â�sàà��Wàà ]O�Â�wàà�è�¬ÉdààO���WààO{Çd��Ç

®©ÐÐ¨dàà�uO�LJ�Ç
� �WààKzUF�Ç�äuàà����YààO��¬wàà KzUF�Ç�tààDO���ÑUààÅ�wàà��qààHD�Ç�WO��I�àà
Ç�qààOFH��

�åuààI�� >wàà�ÇÏd�� >wàà KzU�� íÁUààC��vàà �Å�Wàà�d���Ç�ràà ï
UI��vàà K��rààzU��wàà KzU��ÁUààC��sàà�
�Xàà�d���Ç�rNàà ò ï��ÇcààJ��»©ÐÑ¨�Wàà�Ïd��dàà��Ã�WààOM�Ò�vàà K�è�WààFUI���ÊÇÁUààC��vàà K�
Pa- wààAOK��f�d�Uàà à ��tOLàà ��WààO�UL'Ç�ÉUààO(Ç�sàà��bàà�b��jàà/�qOJààA��wàà��
�uàà�è�¬�Living together separately��sàà�ÏdHM��ëUààF��gààOF�Ç��ºtrice Flichy

®©ÐÒ¨WKI�àà *Ç�qààHD�Ç�ÊÇÐ�ÁUààM��vàà K��ëUàà��Ñb��ÙUààL���Ç�ÁUààLK��çb̂ààF��êcàà�Ç
�ÉÑèdààO��tààLOKF��wàà�è�¬qààHD�Ç�ÊU�àà �J��rààO�b��wàà��Xàà�d���Ç�Ñèbàà��ÑÇdàà��Ç�æÅ
�ÇcààN���wààzUH���Ç��ÈUààD)Ç�Wàà�u1Ï�äÇuàà�_Ç�q��wàà��wààMF����¬WààO�UL���Ç��Wàà î� îÏòd îH�Ç�
�qàà�1�Xàà�d���Ç�æÃ�ÓuààJF��qJààA��WLzUààA�*Ç�ÉdààEM�Ç�édàà��YààO��»wDzUàà
u�Ç�äUààB��Ç
�làà{u�Ç�¬wàà�UI��Ç�t���àà
Ç�dàà�UE��sàà��ëÇdààNE�è�qààHD�Ç�vàà K��WààMLON�Ç�qàà�Çu��sàà��ë�àà�U�
�dàà�_Ç�oààKF���¬©ÐÓ¨�UààN� ]�ïd��Wàà�Çb(Ç�WO�UJàà�Å�sàà��qààBHM����ÊÇuàà���tààM��dàà�M��êcàà�Ç

ºvàà �Å�tàà�uM��U�

ĞŬĴĝŬǞē�ŹťŐ�ūĔŨįǞē��ųĜǘĔšĽĝĸēŴ�ŦřŉŤē���
�åbàà�è�ÁwààA�Ç�vàà K��ÏUààO���Ç�vàà �Å�tààH�ÑUF��jàà �Ã�wàà��Addiction�æUàà�Ï�Ç�dOààA�
�¬©ÐÕ¨�Uàà�� ídààO�*�éuààBI�Ç�WààOF���Ç�Ê�Uàà��sàà��Wàà�U��ëÇÐÅ�tàà�Å�®©ÐÔ¨�tàà�d��vàà K��ÉÑbààI�Ç
�tàà�U�ÑÏ�Ïbàà%�wàà��Ç�WO�uKàà �Ç�WOàà HM�Çè�WààO�b��Ç�tàà{Çd�Ã�tàà��Ödàà��ëUààOJOMOK�Å�uàà�è

�®©ÐÖ¨�tààM��ÁUHààA�Ç�ÊU�u�àà �è
�Internet addiction�Xàà�d���Ç�æUàà�ÏÅ�nàà�dF��sààJ1�¬ÊUààODF*Ç�çcàà��làà��ëU�Uàà �Çè
�sàà��qààF���¬åUàà��t�àà��ëÇÏUààL��Ç�tààOK��ÏUààL���Çè�WJ�ààA�Ç�åÇb��àà
Ç�wàà��×Çdàà��Ç��tàà�Q�
�qLF�àà *Ç�qààHD�Ç�dFààA��YààO��»©Ð×¨��Wàà�uFB�Ç�wàà��Wàà�U��W�Qàà ��tààM��äUààBH��Ç
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�ràà�Ã�wàà��pààK�è�®tààM��lààM ï��uàà��UààLO��Wàà�èUI��êbàà� ï�è�¬tàà��rààzÇb�Ç�âUO�àà��U��Xàà�d����
�wàà��t�ààA��tààMJ�è�¬êuààH�è�wààzUIK��qJààA��æuààJ����¬æUàà�Ï�Ç�æÃ�Vàà�Ñ��è�æUàà�Ï�Ç�ÖÇdàà�Ã
�Vàà���`àà��H ï��WO�UOàà �Çè�WààO��Ñb��ÉÑuààB��Ãbàà���YààO��¬édàà	_Ç�æUàà�Ï�Ç�Èèdàà{�pàà�Ð
�uàà��oàà�Çd*Ç�èÃ�qààHDK��q�UààA�Ç�qGààA�Ç�`àà�B�è�¬©ÑÎ¨�æUàà�Ï�U��wààN�M�è�Ù�D�àà
�Ç
�bàà���èÃ�dOàà
Ã�tàà�Q��vàà���UààN�O�ÇèÏ�wàà��ÓUààLG��Çè�dàà�uO�LJ�Ç�Wàà�U��åUàà�Ã�ÓuààK'Ç

®WKOàà
u�Ç�çcààN�
�¬Ê�JààA*Çè�ÊUO�uKàà �Ç�nK����qLààA��V =FààA���wààLO�UH��ÑUààÅ�Xàà�d���Ç�æUàà�ÏÅ�æÅ
�wàà��rààJ���Ç�åbàà�è�Motivation�làà�Çb�Ç�jàà�{�vàà K��ÉÑbààI�Ç�åbàà��vàà K��êuààDM��wàà��Ç
�Xàà�d���Ç�làà��qààHD�Ç�qàà�UF��ÉdààJ��ÒeààF��êcàà�Ç�làà{u�Ç�uàà�è�¬©ÑÏ¨�UààN�UL��`àà��è�fààHM�Ç

®©ÑÐ¨�tàà*UF��×èdààA��ÏÇbàà��Ç�tàà�Q�
ورة  ة إ� �/ ي وج ول ك ــي س ــة وال ي اع م ت ــuت ا=ج ث� م ت ــذه ال ــل ه ث ــة م ش اق ن ــا م ن ل ي ِح تُ
روع  ف 0 ال اء }/ ــ;� خ ــا ال ه ل م ْج 0 يُ ــ�: ــت، وال ن :; ن ــان ا=> دم ــددة => ح م ال ال ــك ــ� ا=Xش ــوف ع وق ال

ــة: ي ال ت ال

cyber sexaddiction� ƾźĴė ǂż ǍĹŤē�ĆĔŅřŤē�ŽŘ�ĺŭĥŤē�ūĔŨįč���
�fààM'Çè�gàà ò� ïH�Ç�sàà��ëUàà����s�bàà�Çd�Ç�ÊUJ�ààA��êdààN��åÇb��àà
Ç�sàà��ÉÑUàà���uàà�è
�`ààĤB��vàà K��Wàà�u�_Ç�Wàà��Çd*Ç�ÈUààO��qàà��wàà��qààHD�Ç�qààLF��YààO��¬Xàà�d���Ç�ràà�U��wàà�

®â�àà	���WààO�UM*Ç�Wàà�ÇbN�Ç�ÊUàà�uKF*Çè�WààO��)Ç�ÑuààB�Ç�dààAM��wàà��Ç�làà�Çu*Ç

�Cyber relationship addiction� ƾźĴė ǂż ǍĹŤē�ĆĔŅřŤē�ěĔŜǙŐ�ūĔŨįč���
�vàà K��ÊUàà����ÁUààM��wàà��É�UààG*Çè�×Çdàà��Ç�Wàà�U��wàà��bàà ����êcàà�Ç�æUàà�Ï�Ç�uàà�è
�ÊUàà����ÁUààM��Wàà�Ç]èÏ�wàà��qààHD�Ç�qàà	òb ï��ç=uàà ï2�UààN�K�Ãè�ÉÏUàà��UààNCF��¬Xàà�d���Ç
�uàà�b�� à �Çè�ÑuààB�Ç�dààA�è�¬ãu�àà OH�Ç�wàà��dààA�M��wàà��Ç�pààK���ÊUàà�uL���vàà �Å�ÁUààL���Çè
�Ïèbàà��vààB�Ãè�¬ÝuààO�uO�Ç�qàà���Édàà�UJ�*Ç�ÊUJ�ààA�Ç�oàà�d�sàà��UNLàà ï
UI�è�UààN�U��Åè
�ÔUààI��wàà��qàà�U��p�dàà��vàà �Å�qààHD�Ç�Uàà�UC�I0�äuàà����wàà��Ç�pààK��wàà��æUàà�Ï�Ç�Çcàà�

® íçUààM� ï����wàà�u�
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�Net compulsion�Ğ ǏŭŤē�ĴŲŜ���
�Uàà��WààIOI��bàà�Q���UààM�è�¬Xàà�d���Ç�vàà K��âûàà ��Ç�èÃ�Xàà�d���Ç�vàà K��ÑUàà îL ðI�Ç�qàà��
�ràà�Çu��làà��wàà�UL��Ç�WààKCF���äeàà����wàà��Ç�¬�ÈUDI�àà
�Ç�WààK ðC òF ï���ààà ��ÁÇdàà�)Ç�tOLàà �

®�ÉÏèbàà����Ç�Xàà�d���Ç

�Information overload�ěĔŨŵťőũŤē�ĆĘŐ���
�X�̂ààA�è�âUàà�ÑÅ�sàà��UààN�Ò���Uàà�è�¬ÊUàà�UO��Ç�bàà�Çu��èÃ�Vàà�u�Ç�vàà K��êdààNI�Ç�Yàà���Ç�êÃ

®©ÑÑ¨�ëW�Uàà ��dàà��_Ç�Uàà�ÏUF�Ã�wàà��w =EààA��Ç�Édàà�U��fààJF��êdààJ�

Games computer addiction�ĴĜŵżėũšŤē�ĕĔőŤĉ�ūĔŨįč���
�Wàà���vàà K��ÊÇdààO�Q��sàà��UààN��UB��Uàà�è�Xàà =M�Ç�vàà K��VààFK�Ç�Édàà���wàà��bàà ���è
�Wàà
ÇÑÏ�Êbàà ]�Ã�ÏbààB�Ç�Çcàà��wàà�è�®©ÑÒ¨WààO�UL���Ç�Uàà�ÑÇd{Ãè�WOàà HM�Çè�WààO�b��Ç�qààHD�Ç
�wààN�M��bàà�è�¬qààHD�Ç�WààOKI��vàà K�� ëÉdààO��� ]ÑUààC��dàà�uO�LJ�Ç�ÈUààF�_�æÃ�Wàà��b��WààO�ÑU/ÇÏ
�t�ààA��ÈUààF�_Ç�çcàà��qàà���æÃ�ÊÑUàà�Ã�YààO��¬WààO�UL��Çè�WààOKI��Wàà�U�Å�vàà �Å�áUààD*Ç�tàà�
�sàà��ÙUààM���Ç�æuFOD�àà ����5àà����Ç�iààF���¬UN�UààAF��W�àà M�U��5àà�U�uJ�Ç�Ñbàà��
�Ùîdàà ]B�Ç�sàà��ÑÏUàà��Ùuàà��Ëèbàà��wàà��ëUààO��V�àà ���êcàà�Ç�dàà�_Ç�» ñwàà{îd î��qJààA��UààN�F�
�wàà HM�Ç�æÒÇuàà��Ç�wàà��ë�ààK	�ëWàà�b ò� ï��ÊUàà�uM�Ç�çcàà��qàà���ÑdààJ���Uàà�� ëÉÏUàà�è�¬qààHD�Ç�ébàà�

®©ÑÓ¨oàà�Çd*Ç�èÃ�qààHD�Ç�ÇcààN��wàà�UL���Çè
�¬Wàà
ÇÑb�Ç�ÊÇÐ�Êeàà�Ñ�dàà�uO�LJ�Ç�ÈUààF�Ã�æUàà�Ï��WààO�UL���Ç�ÑUàà��Ç�sàà��UààN��b��wàà�è
�wààCI��êcàà�Ç�qààHD�U��¬ëUààO�UL��Ç�qààHD�Ç�Wàà�e��wàà��rNàà ò ï��ÈUààF�_Ç�çcàà��qàà���æÃ�vàà K�
�`àà�B��¬sàà�d	�Ç�làà��qàà�Çu��æèbàà��¬dàà�uO�LJ�Ç�ÈUààF�Ã�Wàà
ÑU2�wàà��ë�Çuàà� íÊU�Uàà

�Õdàà��ÉÏUàà�Òè�qàà ï�Çu��U��eààOL���wàà��Ç�WO�FààA�Ç�ÈUààF�_Ç�á�àà	�vàà K��tàà�ÇÐ�vàà K��ëUàà�uDM�
�ÁUààI�Ñ�¬wàà(Ç�ÁUàà�b�Ã�¬ÈÇdàà�_Ç�ºWààHK����WààO�UL��Ç�dààzÇèÏ�vàà K��ÍUàà�H��Ç�vàà K��qààHD�Ç
�Ïèbàà��ÚuààB��wàà��Ç�eàà�d�Ç�ràà�Çu��làà��qàà�UF��Ç�wàà��qààHD�Ç�áÇdàà
Å�æÃ�UààL��®®®�Wàà
Ñb*Ç
�ÉÑUààNLK��ëÇbàà�U��ëUààMzU��tààKF��è�¬làà�Çu�Ç�ràà�U��làà��qàà�UF��Ç�sàà��tàà�eF��¬XààM�Ç�vàà K��VààFK�Ç

®édàà	Ã�WààO�UL��Ç�jàà�ÇèÑ�Wàà�Ã�èÃ�Wàà�Çb��ÊUàà����Wàà�U�Å�wàà��WààO�UL���Ç
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�qààHD�Ç�sàà��nààK����qààH�Wàà�UM��wàà��dàà�uO�LJ�Ç�ÈUààF�Ã�rNàà ò ï��uàà�M�Ç�Çcàà��vàà K�
®s�d	�Ç�làà�� ñw�Uàà ��Ç�j�Çd��Çè� ñêdàà î
_Ç�äUààB��Ç�dàà�ÇèÃ�sàà��écààG���êcàà�Ç�¬wàà�UL���Ç
�ÉUààO(�tààKO�Q�è�qààHD�Ç�W�ààAM��wàà��Xàà�d���Ç�tàà�ÏR��êcàà�Ç�Ñèbàà�U��dàà�_Ç�oààKF��ÁÇuàà
è
�Effets différés�Wàà�b òF î��Ç�ÑUàà��U��oààKF��åÃ�¬UààNM��ÕUààM����Postmoderne�WààO�Çb�
�wàà�è�¬UààN�uB���á�àà	���WààIOI��åUàà�Ã�UààM�S��¬Xàà�d���Ç�åÇb��àà
Ç�Áuàà
�wàà��×Çdàà���
� íqààO��¬Wàà�ÑUC(Çè�WààO�UL���Çè�W��u�uJOàà �Ç�t ï�ULàà
�tàà��bàà�b�� íqààO��làà��qàà�UF���UààM�Ã
�wàà �U(Ç�ædààI�Ç�Wàà�Çb��wàà��bàà ð�è�êcàà�Ç�qààO'Ç�pàà�Ð�êÃ�»�Millennials�ààà ��ádààF ï��`àà��Ã
�vàà K��Uàà�è�¬tàà�UO��wàà��ëUààLN��ëÇÁeàà��Xàà���Ã�wàà��Ç�Ébàà�b'Ç�Uàà�bO*Ç�nààM��wàà��ÔUàà�è
�¬bàà�b'Ç�qààO'Ç�Çcàà��làà��qàà�UF��Ç�éuàà
�5àà =O�UL���Ç�5àà =B��ï*Çè�5àà =�dï*Çè�ÁUààO�è_Ç
�Çcàà��×èdàà��æUààO�Çd��Édàà�UG��Wàà�ÑUC��Wàà�ÄÑè�oààDM0�net génération�Xàà�d���Ç�qààO�
�wàà�UM�� =qàà ð��wàà��ÕUàà)Ç�tàà*U��ÁUààM��vàà �Å�qààHD�Ç�Ùèeàà�è�¬êÑUààC(Ç�wàà à�u�uMJ��Ç�ÌUàà�b��Ç

®WààO�Çc�Ç�t�O��I�àà
Ç

ĚũĜĔĬ
�qààHD�Ç�jààO���wàà��5ààK�UHK��W�àà M�U��wàà
U
_Ç�æUàà�=d�Ç�æÃ�o�àà
�Uàà2�hààïK��
�¬©w�Kàà
� w̄àà �U��Å¨�WààOLOI�Ç�Wàà�ÑUH*Ç�çcàà��qàà���oààKF���©®®®ÊUààOFL��¬5àà
Ñb��¬ÁUààO�èÃ¨
�wàà�è�¬oàà�Çd*Ç�èÃ�qààHD�Ç�Çcàà��Wàà ]� ðu ï��vàà K��WààE�U;Ç�q ï�àà ï
�vàà K��b�bààA��Ç�ä�àà	�sàà�
�ëUàà{èdH��ëUààF�Çè�`àà��Ã�êcàà�Ç�¬ ñwàà*u îF�Ç� =bààî*Ç�WààN�Çu��ÈU�àà
Q��t�OKàà ��tàà�ÇÐ�Xàà�u�Ç

®tàà�UO��wàà�
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مشروع أنا اخرت األمل
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الموهبة واإلبداع: مالحظات أولية

د. شاكر عبد الحميد *

تقــدم التعريفــات، عامــة، إطــارًا مرجعيــًا مــن أجــل وضــع البرامــج للموهوبــن وتقــدمي 

ــك  ــا تل ــم، ومنه ــة به ــرارات املتعلق ــه الق ــات توج ــذه التعريف ــا أن ه ــم، كم ــات إليه اخلدم

ــدم  ــن أو تق ــج مع ــم برنام ــيطبق عليه ــن س ــاب الذي ــد الط ــة بتحدي ــرارات اخلاص الق

ــك  ــا خــال ذل ــام به ــيتم االهتم ــي س ــة الت ــك مجــاالت املوهب ــة، وكذل ــة معين ــم خدم إليه

ــات أو  ــي الرياضي ــة محــددة ف ــام، أو موهب ــة( بشــكل ع ــة أو الفني ــة العقلي ــًا املوهب )مث

ــع  ــه اجلمي ــة يقبل ــف مــا للموهب ــاك تعري ــس هن ــخ(، ولي ــوم ... إل املوســيقى أو أحــد العل

ــام. بشــكل ع

 National Association for "هكــذا عرفــت "اجلمعيــة الوطنيــة لألطفــال املوهوبــن

Gifted Children  فــي الواليــات املتحــدة، األفــراد املوهوبــن بأنهــم: هــؤالء األفــراد الذيــن 

ــا  ــى أنه ــتويات عل ــذه املس ــت ه ــد عرف ــتعداد، وق ــن االس ــة م ــتويات مرتفع ــرون مس يظه

ــذي  ــق ال ــن comptence )األداء املوث ــم والتمك ــر والتعل ــى التفكي ــتثنائية عل ــدرة االس الق

ــك(،  ــن ذل ــل م ــة األداء أو أق ــن قم ــد مســتوى 10% م ــع عن ــذي يق ــه أو اإلجنــاز ال مت توثيق

ــى أي نطــاق منظــم  ــذه املجــاالت عل ــال، وتشــتمل ه ــن مج ــر م ــال أو أكث ــي مج ــك ف وذل

ــات، املوســيقى، اللغــة(،  ــًا الرياضي ــه )مث ــوز اخلاصــة ب ــك نســق الرم مــن النشــاط، وكذل

ــاب  ــص، األلع ــًا الرســم، الرق ــة )مث ــية احلركي ــارات احلس ــن امله ــة م وأيضــاً/ أو مجموع

ــخ(. ــة ... إل الرياضي

* ناقد وأكادميي - مرص . 
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هل تتطور الموهبة دائمًا إلى إبداع؟

ملــا كان ليــس مــن احلتمــي أن ينضــج األطفــال املوهوبــون فيصبحوا راشــدين مبدعن، 

كذلــك فإنــه ليــس مــن احلتمــي القــول إن املبدعــن الكبــار كانــوا موهوبــن فــي طفولتهــم، 

ــداع، ولعــل  ــة واإلب ــة بــن املوهب ــح طبيعــة العاق هكــذا قدمــت بعــض التصنيفــات لتوضي

ــن  ــة ب ــات املمكن ــاو )M. Howe( للعاق ــكل ه ــه ماي ــذي قدم ــف ال ــك التصني أشــهرها ذل

ــي ضــوء  ــي الصغــر واإلبــداع الــذي يظهــر خــال مرحلــة الرشــد ف ــي تظهــر ف املوهبــة الت

التفاعــات بــن الظــروف الثاثــة التاليــة:

ــا  • ــه أم أنه ــة ملوهبت ــزة داعم ــي محف ــل ه ــرة )ه ــة املبك ــرد العائلي ــة الف أولً : خلفي

ــك؟(.  ليســت كذل

ــال  • ــن خ ــال مع ــي مج ــتثنائي ف ــق االس ــز الفائ ــدم املتمي ــة التق ــاً : طبيع ي ان ث

مرحلــة الطفولــة )كــون الطفــل موهوبــًا أم غيــر موهــوب(.

اً: اإلجنازات في مرحلة النضج )وجود اإلجنازات خال الرشد أو غيابها(. • ث ال ث

ــي  ــرات ف ــذه املتغي ــي ضــوء ه ــال والراشــدين ف ــات األطف ــذه الفئ ــاو ه ــف ه ــد صن وق

ــي: ــات ه ســت فئ

ــة الأوىل: وتضــم األفــراد الذيــن اســتمتعوا بتنشــئة محفــزة وداعمــة وكانــوا أطفــااًل  ئ ف )1( ال

ــى اإلجنــاز اإلبداعــي )ومنهــم مثــًا  موهوبــن، كمــا أنهــم أصبحــوا راشــدين قادريــن عل

املؤلــف املوســيقي النمســوي الشــهير وولفجافــج أماديــوس مــوزارت(.

ــوا  ــة وكان ــزة وداعم ــن اســتمتعوا بتنشــئة محف ــراد الذي ــة: وتضــم األف ي ان ث ــة ال ئ ف )2( ال

أطفــااًل موهوبــن، ولكنهــم - وهــم راشــدون - كانــوا غيــر قادريــن )ألســباب شــخصية 

ــًا  ــي، ومنهــم وليــم ســيدس، وكان ابن ــى اإلجنــاز اإلبداع أو اجتماعيــة أو صحيــة( عل

ــه  ــنتحدث عن ــدة، وس ــات املتح ــى الوالي ــود إل ــروس اليه ــن ال ــد املهاجري ــًا ألح موهوب

ــي موضــع الحــق. ــل ف ببعــض التفصي

ــم  ــراد الذيــن نعمــوا بتنشــئة محفــزة ومدعمــة، لكنهــم ل ــة: وتضــم األف ث ال ث ــة ال ئ ف )3( ال

ــى تقدمي  ــى الرغــم مــن ذلــك فإنهــم أصبحــوا قادريــن عل يكونــوا أطفــااًل موهوبــن، وعل

إجنــازات إبداعيــة متميــزة خــال الرشــد )ومنهــم متثيــًا ال حصــراً، الروائــي الروســي 
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تولســتوي، وعالــم النفــس وليــم جيمــس، وعالــم البيولوجيــا تشــارلز دارون(.

ــة،  ــزة ومدعم ــئة محف ــوا لتنش ــم يتعرض ــن ل ــراد الذي ــم األف ــة: وتض ع راب ــة ال ئ ف )4( ال

ــة  ــى اإلجنــاز أيضــًا خــال مرحل ــي طفولتهــم، وقادريــن عل ــوا موهوبــن ف لكنهــم كان

رشــدهم )ومنهــم مثــًا الروائــي التشــيكي فرانــز كافــكا، والكاتــب املســرحي األيرلندي 

ــم  ــز، والعال ــي اإلجنليــزي هـــ.ج. ويل ــي الروائ ــال العلم جــورج برناردشــو، ومؤلــف اخلي

ــارادي وغيرهــم(. ــكل ف ــزي ماي اإلجنلي

ــة،  ــزة وداعم ــم تنشــئة محف ــر له ــم تتوف ــن ل ــراد الذي ــة: وتضــم األف س ام خ ــة ال ئ ف )5( ال

ــى  ــي طفولتهــم ولــم يكونــوا - وهــم راشــدون - قــادرون عل لكنهــم كانــوا موهوبــن ف

القيــام بــأي إجنــازات إبداعيــة )واملثــال الــذي يذكــره هــاو يتعلــق هنــا بطفــل أمريكــي 

كان معاصــرًا للعالــم واملهنــدس اإلجنليــزي البــارز جــورج بيــدر خــال القــرن التاســع 

ــة  ــك موهب ــد كان ميتل ــرن"، وق ــا كولب ــس "زيزه ــل املناف ــك الطف ــم ذل ــر، وكان اس عش

ــره  ــن عم ــة م ــذ السادس ــرة، ومن ــه املبك ــال طفولت ــي خ ــاب العقل ــي احلس ــة ف فائق

ــى  طــاف أنحــاء الواليــات املتحــدة مقدمــًا عروضــه وبراعتــه، وحصــل مــن خالهــا عل

ــي عمــر  ــم يقــدم أي إجنــازات إبداعيــة بعــد ذلــك، وقــد مــات مبكــرًا ف أمــوال، لكنــه ل

ــن(. اخلامســة والثاث

ــزة وداعمــة  ــر لهــم تنشــئة محف ــم تتوف ــن ل ــال الذي ــة: وتشــمل األطف ادس س ــة ال ئ ف )6( ال

ــى  ــى الرغــم مــن ذلــك - كانــوا قادريــن عل ولــم يكونــوا أطفــااًل موهوبــن، لكنهــم - عل

ــورج  ــزي ج ــري اإلجنلي ــو العبق ــا ه ــة هن ــرز األمثل ــك، وأب ــد ذل ــي بع ــاز اإلبداع اإلجن

ــاآلالت  ــًا ب ــي طفولتــه مولع ــة، وقــد كان ف ــرع القاطــرة التجاري ــذي اخت ستيفنســون ال

ــد  ــذة كمــا حــدث بع ــة ف ــر عــن أي موهب ــذ وقــت مبك ــم يكشــف من ــه ل ــة لكن البخاري

ــاو - 2005(. ــك )ه ذل

موزارت والموهبة الموسيقية

  كان مــوزارت ابنــًا ألحــد املوســيقين املعروفــن فــي ذلــك الوقــت، وهــو عــازف 

الكمــان واملعلــم واملؤلــف املوســيقي ليوبولــد مــوزارت، كمــا كان لــه أقــارب، مــن جهــة أمــه، 
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ــًا مهمــًا مــن الوراثــة  ــي املجــال املوســيقي، ومــن ثــم قــد يقــال إن هنــاك جانب ــون ف يعمل

قــد تدخــل فــي موهبتــه، لكــن مــن ناحيــة أخــرى فــإن ذلــك االبــن أو وولفجــاجن أماديــوس 

ــب  ــات التدري ــن عملي ــتفاد م ــد اس ــه اآلن( ق ــدث عن ــذي نتح ــر شــهرة وال ــوزارت )األكث م

ــى يــدي والــده والــذي حتكــم فــي حياتــه ألكثــر مــن عشــرين عامــًا  الفريــدة فــي املجــال عل

ــي تعــددت  ــى الرغــم مــن إجنازاتــه الت ــي عمــر 35 عامــًا عل )وقــد مــات مــوزارت مبكــرًا ف

ــع ســنوات،  ــي أرب ــره بحوال ــت تكب ــي كان ــه الت ــت أخت ــك كان ــي مجــال املوســيقى(، كذل ف

عازفــة بيانــو موهوبــة فــي طفولتهــا. وقــد قــام والدهمــا بأخذهمــا، خــال طفولتهمــا، فــي 

ــي 1863 - 1866،  ــن عام ــا مــا ب ــي أوروب ــرة ف ــة واملــدن الكبي ــى القصــور امللكي ــة إل رحل

ــن  ــك ع ــد ذل ــه بع ــت أخت ــد توقف ــا، وق ــي مجاله ــة شــهيرة ف ــذه العائل ــت ه ــث أصبح حي

ــد  ــًا بع ــة يوم ــه الطاغي ــي يكشــف عــن موهبت ــوزار اســتمر ك العــزف، لكــن وولفجــاجن م

. (Robinson, 2010, 10) ــوم ي

ــه  ــا تعلم ــة، وكل م ــة أو جامع ــي مدرس ــوزارت ف ــدرس م ــم ي ــه وشــبابه ل ــي طفولت   ف

ــي  ــا ف ــة دروس تلقاه ــدا بضع ــده بشــكل خــاص، ع ــن وال ــًا داخــل أســرته، م ــاه تقريب تلق

ــه  ــذا فإن ــة أو التاســعة. وهك ــر الثامن ــي عم ــي 1764 و1765، وكان ف ــن عام ــا ب ــدن م لن

منــذ والدتــه فــي ســالزبورج عــام 1756 وحتــى العشــرينيات املبكــرة مــن عمــره كان تعلمــه 

موجهــًا بشــكل أساســي مــن خــال والــده، معلــم املوســيقى وعــازف الكمــان الشــهير فــي 

ــن  ــد بعــض املؤلف ــى ي ــا عل ــة دروس تلقاه ــى بضع ــة إل ــي النمســوي، إضاف ــاط امللك الب

ــا. ــي بولوني ــن خــال عــام 1770 ف واملغنيــن اآلخري

ــا  ــخ، بينم ــا وميوني ــي فيين ــي ف ــاط امللك ــي الب ــزف ف ــوزارت بالع ــام م ــام 1762 ق   ع

ــة،  ــي ســن الرابع ــرزت بشــكل واضــح ف ــد ب ــه ق ــت موهبت ــر السادســة، وكان ــي عم كان ف

ــي ســن  ــاد األوركســترا ف ــن اخلامســة والسادســة، وق ــا ب ــف املوســيقي فيم ــدأ التألي وب

ــي  ــث ف ــورج الثال ــك ج ــام املل ــن أم ــن كثيري ــدة ملؤلف ــات عدي ــزف مقطوع ــم ع ــابعة، ث الس

ــى  ــر إل ــرد النظ ــا مبج ــدل وغيرهم ــاخ" وهان ـ"ب ــات ل ــزف مقطوع ــد ع ــام 1764، وق ــدن ع لن

ــا.  ــات اخلاصــة به النوت

  فــي الســنة نفســها، فــي عمــر الثامنــة أيضــاً، قــام بتأليــف مقطوعتــن موســيقيتن 
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مــن فئــة الســوناتا املكتوبــة كــي تــؤدى بآلــة الكمــان، كمــا قــام بتأليــف عــدد مــن األغنيات 

ــرة  ــة عش ــر الثاني ــي عم ــر .. وف ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــيمفونيات بع ــات arias( والس )اآلري

ــم حتــَظ  ــي«، ول ــمبلتون املدَّع ــوان »س ــت بعن ــرات، وكان ــف األوب ــه لتألي ــى محاوالت ــدأ أول ب

هــذه األوبــرا بقبــول املغنــنِّ أو املوســيقين أو إدارة املســرح، لكــن هــذا لــم يضعــف 

ــة والفرنســية،  ــرات اإليطالي ــرأ ويســمع ويشــاهد األوب ــدأ يق مــن عزميــة هــذا املوهــوب، فب

ــة وذات  ــال البارع ــن األعم ــد م ــج العدي ــى أنت ــرا حت ــن األوب ــات ف ــات وآلي ــدرس دينامي وي

.)Robinson, 2010, 108) ــال ــذا املج ــي ه ــة ف ــة الفائق القيم

ــي حلقــه،  ــي ســن اخلامســة والثاثــن بســبب مــرض مفاجــئ أصابــه ف قبــل وفاتــه ف

كان مــوزارت قــد أجنــز أكثــر مــن 600 مؤلــف موســيقي )حتديــدًا 626 مؤلفــًا منهــا 

ــن  ــا م ــت، وغيرهم ــو وللكارني ــرتو للبيان ــيمفونية، و18 كونش ــا، و41 س ــًا أوبرالي 22 عم

ــي عمــر السادســة، وكان معــدل تأليفــه نحــو  اآلالت(، وقــد بــدأ يؤلــف، كمــا قلنــا، وهــو ف

ــى  20 عمــًا موســيقيًا كل عــام، وهــو يعــد واحــدًا مــن ثاثــة مؤلفــن موســيقين عل

ــى القمــة اخلاصــة بنســبة األعمــال املوســيقية التــي تعــزف في  مســتوى العالــم، يقفــون عل

ــف واحــد، واآلخــران همــا  ــار مؤل ــارات مــن آث احلفــات املوســيقية أو قاعــات العــزف ملخت

ــاميننت، 1993، 129(. ــاخ )س ــن وب بيتهوف

  هــذا العبقــري عندمــا مــات فــي اخلامســة والثاثــن مــن عمــره لــم ميــِش فــي جنازتــه 

ــل - كان  ــا قي ــك ألن اجلــو - كم ــه؛ وذل ــم زوجت ــن بينه ــس م ســوى خمســة أشــخاص لي

شــديد البــرودة فــي ذلــك الوقــت فــي فيينــا!

الموهبة واإلبداع: 

ــك فــإن  إن االهتمــام باألطفــال املوهوبــن اهتمــام موجــه أساســًا نحــو املســتقبل، كذل

اإلبــداع هــو الــذي مييــز بــن أمــة متقدمــة وأمــة أقــل تقدمــاً، واملوهبــة هــي حجــر األســاس 

ــد أشــار جــون  ــي الرشــد. وق ــداع ف ــة عــن اإلب ــة مختلف ــي الطفول ــة ف ــداع، لكــن املوهب لإلب

ــى أن املوهبــة متثــل فقــط إمكانــًا أو اســتعدادًا خاصــًا للنشــاط الكبير  جــوان J.Gowan إل

ــا:  ــى أنه ــة عل ــف املوهب ــا تعري ــه ميكنن ــاء أن ــرى بعــض العلم ــذا ي ــداع. هك ــو اإلب ــذي ه ال
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"إمــكان أن يصبــح املــرء أو الطفــل مبدعــاً"، واملغــزى هنــا هــو أن اإلبــداع يرتقــي، ومــع ذلــك 

فهنــاك إشــكالية ال تــزال تفــرض نفســها هنــا، فاألطفــال املوهوبــون ال يكونــون بالضــرورة 

ــوا بالضــرورة  ــم يكون ــار ل ــك فــإن بعــض املبدعــن الكب ــرون، كذل مــن املبدعــن عندمــا يكب

ــتاين  ــوف( وال آينش ــل )الفيلس ــن هيج ــم يك ــم، فل ــي طفولته ــن ف ــال املوهوب ــن األطف م

ــع  ــك. وم ــون كذل ــاس أديس ــن توم ــم يك ــة، ول ــرة املدرس ــن خــال فت ــن املتميزي ــم( م )العال

ــاً: كان  ــم، مث ــلوك بعضه ــي س ــة ف ــى املوهب ــرى عل ــات أخ ــاك عام ــت هن ــد كان ــك فق ذل

آينشــتاين يقضــي الكثيــر مــن الوقــت املخصــص للدراســة فــي املكتبــة والقــراءات احلــرة، 

.)Gowan, 1980( ــل ــك كان تومــاس أديســون يفع وكذل

ال ينفــي مــا ســبق أن بعــض األطفــال املوهوبــن قــد أصبحــوا راشــدين مبدعــن 

ــاوي  ــيقي النمس ــف املوس ــك اخلــاص باملؤل ــو ذل ــا ه ــال األشــهر هن ــل املث ــن، ولع متميزي

ــي ســن اخلامســة  ــدأ التأليــف ف ــي ســن الرابعــة، وب ــدأ العــزف ف الشــهير مــوزار الــذي ب

أو السادســة.

هكــذا يقتــرح بعــض الباحثــن فــي املجــال ضــرورة إطــاق مصطلــح »موهــوب« 

ــى الراشــد؛  ــدع« )creative( عل ــة »مب ــط، ورمبــا املراهــق، وكلم ــل فق ــى الطف )Gifted( عل

فــأن "يوهــب" املــرء شــيئًا معنــاه أنــه قــد ُمنــح، أو أُعطــي موهبــة مثــل القــدرة املوســيقية 

ــى هــذه "األعطيــة" أو املنحــة،  ــرًا عل ــر العاديــة، وأنــه لــم يبــذل جهــدًا كبي أو الرياضيــة غي

ــت  ــي لعب ــي الت ــة ه ــتعدادات الوالدي ــة واخلاصــة باالس ــة والوراثي ــل النظري ــل إن العوام ب

ــرب  ــا أق ــرة، فإنه ــي ســن مبك ــر ف ــا تظه ــة، وألنه ــإن املوهب ــم ف ــن ث ــا، وم ــرًا هن دورًا كبي

ــى أن تكــون وراثيــة الطبــع، ومتعلقــة باالســتعدادات الفطريــة، ومــن ثــم مرتبطــة مبرحلــة  إل

ــو  ــى نح ــر عل ــن أن تظه ــتعدادات م ــذه االس ــن ه ــي متك ــل الت ــك بالعوام ــة، وكذل الطفول

ــى نحــو مبكــر .. ويبــدو أن هــذا ال  ــى لفــت االنتبــاه إليهــا عل متســم بالتلقائيــة والقــدرة عل

يســتبعد أيضــًا التأثيــر اخلــاص بالبيئــة واالســتعداد واالكتســاب؛ فقــد كان والــد مــوزارت 

ــى احلفــات املوســيقية التــي كان يقــوم بالعــزف فيهــا أمــام األمــراء والنبــاء،  يأخــذه معــه إل

لكــن موهبــة االبــن الفطريــة فرضــت نفســها بعــد ذلــك، فظهــرت بوصفهــا موهبــة فطريــة 

ــي التاريــخ. ــرًا ف ــي ال تتكــرر كثي ــى املعجــزة الت ــرب إل أق
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وهكــذا فإنــه، ومــع املزيــد مــن التطويــر للموهبــة مــن خــال التربيــة والتعليــم املناســبن 

ــى إبــداع. هكــذا تقــول دوريــس واالس D. Wallace ، إنــه عندمــا يكــون املــرء  قــد تتحــول إل

ــم  ــاط دائ ــى نش ــل إل ــأة، ب ــرت فج ــة أو ظه ــة مؤقت ــى حال ــير إل ــك ال يش ــإن ذل ــًا ف مبدع

ــى الرغــم مــن أن  مســتمر، رمبــا بــدأ منــذ وقــت مبكــر، ورمبــا لــم ينتبــه أحــد إليــه. هــذا عل

املوهبــة التــي "مُتنــح" لألطفــال املوهوبــن تكــون بــارزة وغيــر عاديــة، أو اســتثنائية، بســبب 

ــة، أمــا إبــداع الراشــد فيكــون مدهشــًا ألنــه تنتــج  ــة الطفول ظهورهــا املبكــر واملميــز ملرحل

عنــه ظواهــر، لــم يشــهدها العالــم مــن قبــل.

هنــاك كذلــك مــن قــام بالتمييــز بــن املوهبــة واإلبــداع مــن خــال مصطلحــات تنتمــي 

ــس  ــرت دوري ــث اعتب ــة«، حي ــكل« و»األرضي ــا »الش ــا مصطلح ــال اإلدراك، ومنه ــى مج إل

واالس أيضــًا املوهبــة أشــبه باألرضيــة النفســية التــي متهــد الطريــق لبــروز شــكل خــاص 

ــى  ــك عل ــه كذل ــن تطبيق ــد ميك ــز ق ــذا التميي ــن ه ــداع، لك ــو اإلب ــون ه ــا يك ــز منه متمي

املوهبــة فــي حــد ذاتهــا أو مبفردهــا، حيــث تكــون القــدرة املتميــزة املرتبطــة باالســتعدادات 

ــى  ــي املتميــز ذاتــه هــو الشــكل الــدال عل الكامنــة هــي األرضيــة، بينمــا يكــون األداء الفعل

ــى أنحــاء شــتى فــي ضــوء املجــال التــي تظهــر فيــه  ــى عل وجــود هــذه املوهبــة التــي تتجل

 .)Wallace, 1985, 363( )ــخ ــادة ... إل ــم، القي )املوســيقى، الرســم، العل

وكذلــك احلــال بالنســبة لإلبــداع، حيــث تكــون القــدرات اإلبداعيــة املعروفــة هــي األرضيــة 

ويكــون األداء أو اإلجنــاز أو االبتــكار ألعمــال إبداعيــة أصيلــة متميــزة هو الشــكل. ويضاف 

ــر،  ــة أكب ــة تصنيفي ــداع معــًا ضمــن فئ ــة واإلب ــا أن نضــع املوهب ــك كلــه أنــه ميكنن ــى ذل إل

ــى الرغــم مــن أن البعــض قــد يفضــل  هــي فئــة الفائقــن غيــر العاديــن أو النوابــغ، هــذا عل

ــغ«  ــط، و»النواب ــي فق ــي أو األكادمي ــال الدراس ــي املج ــن« ف ــح »الفائق ــتخدام مصطل اس

ــي مثــاً(.  ــي الشــعر )النابغــة الذبيان ــي، كمــا ف ــي والفن ــي املجــال الدراســي ومعــه األدب ف

ــى املجــال الدراســي، بينمــا يربطــه  ويفضــل البعــض الثالــث قصــر مصطلــح »النبــوغ« عل

البعــض الرابــع بعمليــات الظهــور املبكــر للموهبــة.

هكــذا، وفــي ضــوء مــا ســبق كلــه يظــل هنــاك مســاحة مفهوميــة، أو تصورية، مشــتركة 

تضــم املوهبــة واإلبــداع معــاً، بوصفهمــا مجالــن تصويريــن ونشــاطن مرتبطــن بالتميــز 
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والتفــوق والقــدرات فــوق العاديــة أيضــاً. وهكــذا أيضــًا يكــون الفهــم للموهبــة مفيــدًا فــي 

ــق  ــم األعم ــى الفه ــي الوصــول إل ــدًا ف ــداع مفي ــم لإلب ــون الفه ــداع، ويك ــق لإلب ــم األعم الفه

ــات  ــن املصطلح ــا م ــراع وغيره ــكار واالخت ــم لابت ــن الفه ــر نفســه ع ــل األم ــة، وق للموهب

ــي هــذا الفصــل. ــي نعــرض لهــا ونناقشــها ف ــي هــذا املجــال، والت املوجــودة ف

ــداع  ــل وإب ــة الطف ــن موهب ــرى ب ــتركة أخ ــر مش ــود عناص ــول بوج ــا الق ــك ميكنن كذل

ــة  ــي ســمات التلقائي ــر ف ــى أكث ــل إمنــا تتجل ــة الطف ــك ألن خصائــص موهب الراشــد، وذل

ــى التفكــه  ــي وامليــل إل والعفويــة التعبيريــة والبســاطة والطاقــة التعبيريــة والنشــاط اخليال

ــر املتوقــع ضمــن اإلطــار العمــري  ــب وغي ــان باملدهــش والعجي ــى اإلتي واللعــب والقــدرة عل

اخلــاص بــه، كمــا أن هــذه اخلصائــص هــي نفســها اخلصائــص التــي قــال بعــض 

ــال بيكاســو ذات  ــون اســتعادتها أو الوصــول إليهــا، هكــذا ق ــار إنهــم يتمن املبدعــن الكب

ــال". ــل األطف ــه أحــاول أن أرســم مث ــري كل ــت عم ــد قضي ــرة: "لق م

ــي  ــم العال ــار متســمة بالتنظي ــا الكب ــي ينتجه ــة الت ــة واألدبي ــد تكــون األعمــال الفني ق

ــد  ــا نق ــد يوجــه إليه ــم ق ــن ث ــة، وم ــف والقصدي ــة، ورمبــا التكل ــة والصنع ــة املرتفع والتقني

شــديد الفتقادهــا للبســاطة والعفويــة التــي تكــون عليهــا األداءات املتميــزة لألطفــال 

ــن. املوهوب

ــار،  ــال والكب ــزة لألطف ــي األداءات املتمي ــتركة ف ــا مش ــارات م ــاك مه ــون هن ــذا تك هك

ــة،  ــدرات الوالدي ــة أو الق ــتعدادات الفطري ــى االس ــرب إل ــون أق ــال تك ــارات األطف ــن مه لك

ــى ذلــك املزيــج الــذي تشــكل مــن القــدرات الفطريــة  بينمــا تكــون مهــارات الكبــار أقــرب إل

ــر ذلــك مــن الوســائل  ــم واملاحظــة، وغي ــب والتعل ــي مت اكتســابها بالتدري ثــم املهــارات الت

ــة  ــارات إبداعي ــى مه ــا إل ــة وحتويله ــة اخلاصــة باملوهب ــارات الفطري ــل امله ــي حق ــة ف املهم

ــة والوضــوح. ــن الدق ــع ب جتم

هكــذا متهــد املوهبــة الطريــق حلــدوث اإلبــداع، كمــا أن اخلصائــص املميــزة للمبدعــن 

وقدرتهــم مثــل الطاقــة واملرونــة واألصالة واحلساســية للمشــكات وغيرها، تكــون موجودة، 

ــى أنحــاء شــتى، أيضــًا لــدى األطفــال املوهوبــن أيضــاً، حيــث تتســم أداءاتهــم بالطاقة  عل

الواضحــة، وكذلــك املرونــة واحلساســية للمشــكات وحــب االســتطاع والفضــول املعرفــي، 
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ــك ألن  ــداع؛ وذل ــة واإلب ــن املوهب ــا ب ــة هن ــدرة الفارق ــي الق ــط ه ــة فق ــت األصال ــا كان ورمب

ــي األصالــة هــو اجلــدة واملناســبة، ومــن ثــم فإنــه - وخــال مرحلــة  العنصــر األساســي ف

الطفولــة - عندمــا تظهــر املوهبــة قــد ال يتوقــع أن تظهــر نتاجــات جديــدة لــدى األطفــال، 

ــاالً،  ــر خي ــكات وأكث ــية للمش ــة وحساس ــر مرون ــا أكث ــة، ورمب ــر طاق ــون أكث ــد يكون ق

وخاصــة فــي الفتــرة مــن ســن ســنتن وحتــى ســت ســنوات. وكمــا يشــير ســتيفن ليهــن 

.)Lehane, 1979, 3(

هكــذا يظــل عامــل »اجلــدة« يشــكل عامــًا فارقــًا بــن موهبــة األطفــال وإبــداع الكبــار، 

ومــع ذلــك فــإن هــذا التميــز ليــس حاســمًا أيضــاً، ورمبــا كان املتغيــر الوســيط الــذي لــم 

ــن  ــة الوســيطة ب ــة العمري ــك الفئ ــي تل ــًا ف ــم الســابق متمث ــا امله ــي كامن ــه ف نركــز علي

ــي  ــة الت ــة املراهق ــك مرحل ــداع، نقصــد بذل ــة واإلب ــن املوهب ــم ب ــن ث ــة والرشــد، وم الطفول

ــة. ــم املراهق ــوغ ث ــد للبل ــة والتمهي ــة الطفول ــا - نهاي ــي بدايته ــن - ف تتضم

ــى  كذلــك يــرى بعــض الباحثــن أمثــال والبــرج Walberg أن اإلبــداع ال بــد أن يعتمــد عل

املوهبــة، ســواء أكانــت موهبــة والديــة فطريــة أم كانــت موهبــة مكتســبة، "فالطفــل املوهــوب 

ــال  ــي أي مج ــوظ ف ــو ملح ــى نح ــزًا عل ــقًا متمي ــر أداًء متس ــذي ُيظه ــل ال ــك الطف ــو ذل ه

ــة  ــي جعــل املوهب ــب دورهمــا ف ــب املمارســة أو التدري مــن مجــاالت الســلوك املهمــة"، وتلع

ــة  ــص األولي ــز أو النق ــب العج ــى جوان ــب عل ــن التغل ــرة ميك تكتمــل، كمــا أنــه وباملثاب

.)Walberg, 1988(

ــى نــوع مركــب شــديد الثــراء مــن العمليــات اخلاصة  هكــذا تعتمــد املوهبــة اإلبداعيــة عل

بتكويــن الترابطــات والعاقــات بــن العناصــر املعرفيــة، ورمبــا تشــتمل هذه الروابــط أيضًا 

ــون -  ــال املوهوب ــة أيضــًا .. هكــذا يســتطيع األطف ــة ونفســية وحركي ــط وجداني ــى رواب عل

ــى نحــو شــديد  كمــا ذكــر ســتيرنبرج ودافيدســون - تكويــن عاقــات وروابــط )صــات( عل

 .)Walberg, 1988( الســرعة بشــكل يفــوق كثيــرًا مــا يقــوم بــه األطفــال العاديــون

ــر مــن 200 مــن  ــى أكث ــي اشــتملت عل ــرج الت ــي أجراهــا والب وقــد أشــارت البحــوث الت

ــرن العشــرين، ومنهــم  الرجــال النابغــن الذيــن ولــدوا مــا بــن القرنــن الثامــن عشــر والق

متثيــًا ال حصــراً، مــوزارت، نيوتــن، لينكولــن، ومــن خــال الســير الذاتيــة اخلاصــة بهــم، 
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ــرية  ــروط األس ــك الش ــتركة، وكذل ــيكولوجية املش ــص الس ــا اخلصائ ــت خاله ــد ُفحص وق

ــى وجــود خصائــص محــددة  ــي َنَشــُئوا فيهــا، وأشــارت النتائــج إل والتربويــة والثقافيــة الت

ــي، والدافعيــة واملهــارات االجتماعيــة ومهــارات التواصــل  مميــزة لهــم منهــا: التمكــن العقل

مــع اآلخريــن، والصحــة الســيكولوجية العامــة وتنــوع االهتمامــات وحــب االســتطاع 

واالستكشــاف واملواظبــة أو املثابــرة املتســمة بالتركيــز خــال طفولتهــم. وقــد حدثــت 

االســتثارة العقليــة والدافعيــة لهــم كذلــك مــن خــال وجــود مثيــرات ومــواد بيئيــة وثقافيــة 

ــر هــؤالء مــن  ــك مــن خــال معلميهــم ووالديهــم وغي متاحــة ترتبــط مبجــال نبوغهــم؛ وكذل

.)Walberg, 1988( الراشــدين

ولكــن، وكمــا يحــدث أحيانــاً، قــد تأتــي بعــد الصباحــات املشــرقة فتــرات ممطــرة خــال 

ــات ومؤشــرات  ــة والظــروف اخلاصــة بهــا هادي ــرة، هكــذا قــد تكــون ســمات الطفول الظهي

ــت  ــة وليس ــرات عام ــرد مؤش ــال الرشــد، مج ــدث خ ــذي يح ــوغ ال ــة( للنب ــة )محتمل ممكن

ــة دقيقــة بذلــك النبــوغ. مؤشــرات تنبئيَّ

ــى عينــة قوميــة قوامهــا 711 مــن طــاب املــدارس  فــي دراســة أخــرى أجراهــا والبــورج عل

ــى  ــوا عل ــن حصل ــاث مجموعــات: هــؤالء الذي ــى ث ــة إل ــام بتقســيم هــذه العين ــة، ق الثانوي

ــى جوائــز تنافســية فــي العلــوم،  جوائــز تنافســية فــي الفنــون، وهــؤالء الذيــن حصلــوا عل

ــى أي جوائــز. ثــم قــارن بــن هــذه املجموعــات فــي ضــوء 300  وهــؤالء الذيــن لــم يحصلــوا عل

ــر مــن  ــان، أكث ــن املبدعتــن متي ــة. ووجــد أن املجموعت ــدًا مســتمدًا مــن الســير الذاتي بن

ــة للنشــاطات  ــود وُمحب ــى أنهــا مفعمــة بال ــى أن تصــف نفســها عل ــة، إل املجموعــة الثالث

ــدى  ــد كان ل ــاً، وق ــراءة أيض ــب والق ــة للكت ــر َمحب ــها، وأكث ــن نفس ــة م ــة، وواثق اخلارجي

ــة والعلميــة  ــة مبكــرة أيضــًا باألشــياء واملوضوعــات امليكانيكي املجموعتــن اهتمامــات قوي

ــات،  ــة بالتقني ــة واخلاص ــب املهني ــر بالكت ــتمتعون أكث ــوا يس ــا كان ــون، كم ــك الفن وكذل

وكانــوا يــزورون املكتبــات مــن أجــل االســتمتاع بقــراءات غيــر ذات صلــة باملــواد الدراســية، 

ولديهــم أيضــًا عــدد أكبــر مــن الكتــب فــي منازلهــم، وكانــوا أيضــًا أكثــر ولعــًا باالنشــغال 

ــي يندمجــون فيهــا، ولديهــم وقــت للراحــة أو االســترخاء،  بالتفاصيــل الدقيقــة للمهــام الت

ــي العمــل أيضــًا أســرع مــن أقرانهــم. وكذلــك كانــت هاتــان املجموعتــان  وكان إيقاعهــم ف
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ــر  ــة وأكث ــدرة تعبيري ــًا لاســتطاع وق ــااًل وحب ــة وخي ــر إبداعي تشــعران أيضــًا بأنهمــا أكث

ــى تقــدمي االقتراحــات األصيلــة، كمــا كان أفرادهمــا أكثــر توقعــًا ألن يكســبوا قــدرًا  ميــًا إل

ــر مــن املــال بعــد تخرجهــم وأن يحظــوا بوظائــف مرموقــة. أكب

عنــد املقارنــة بــن مجموعتــي الفنانــن والعلمــاء وجــد أن مجموعــة العلمــاء قــد أشــارت 

ــى أن النــاس يجــدون صعوبــة فــي احلديــث معهــم عــن مشــكاتهم الشــخصية، وأنهــم  إل

هــم أيضــًا يعانــون صعوبــًة أكثــر عندمــا يغيــرون مدارســهم، كمــا أن عاقاتهــم باجلنــس 

اآلخــر كانــت أكثــر صعوبــة مــن مجموعــة الفنانــن، كمــا أنهم كانوا أقــل شــعورًا باالرتباك 

ــوا  ــك أقــل اهتمامــًا باهتمامــات اآلخريــن اخلاصــة، وكان ــدة، وكذل ــر اجلي ــي املواقــف غي ف

ــر  ــكا، أكث ــم وامليكاني ــب اخلاصــة بالعل ــر اهتمامــًا بالكت ــك - كمــا هــو متوقــع - أكث كذل

ــة.  ــة اإلبداعي ــيقى والكتاب ــكيلية واملوس ــون التش ــة بالفن ــب اخلاص ــم بالكت ــن اهتمامه م

ــًا  ــي يندمجــون فيهــا، وأقــل مي ــًا إلكمــال األعمــال الت ــر مي ــوا أيضــًا أكث كمــا أنهــم كان

ــر عــن  ــي األنشــطة املدرســية املنظمــة أو الرســمية، وكانــوا أكثــر ميــًا للتعبي لاندمــاج ف

ــر  ــى وأكث ــي أعل ــوح أكادمي ــم طم ــاء منه ــدى العلم ــم اخلــاص، وكان ل ــي ذكائه ــم ف ثقته

ــون  ــي املســتقبل، ويفضل ــي ســيعملون فيهــا ف عزمــًا وتصميمــًا فيمــا يتعلــق باملهنــة الت

أيضــًا املهــن التــي حتظــى بقــدر أكبــر مــن األمــان، أمــا صغــار الفنانــن فكانــوا يشــعرون 

مبثــل هــذه الثقــة ولكــن حــول إبداعهــم اخلــاص.

باختصــار؛ كان العلمــاء أكثــر انشــغااًل باألشــياء واألفــكار أكثــر مــن اهتمامهــم 

بالنــاس واملشــاعر، وكانــوا يتجنبــون حــاالت االقتــراب احلميــم مــن اآلخــر وكذلــك املشــاعر 

للمهــام األكادمييــة والتفاصيــل،  القويــة، وأكثــر مثابــرة، وأكثــر اجنذابــًا  العاطفيــة 

ــًا  ــر اهتمام ــوا أكث ــون فكان ــا الفنان ــي، أم ــم اخلارج ــام وبالعال ــر نحــو امله ومتوجهــن أكث

بالتواصــل والتوصيــل للمشــاعر الداخليــة واجلمــال، وأمــا العلمــاء فكانــوا أكثــر انشــغااًل 

.)Walberg, 1988, 365, 7( باحلقائــق

ــرة، ومــن خــال أدوات قيــاس متنوعــة؛ أظهــرت  وكذلــك فإنــه، وفــي ضــوء دراســات كثي

ــرات  ــي املراهقــة املتأخــرة والرشــد يرتبــط بعــدد مــن املتغي ــي مرحلت البحــوث أن اإلبــداع ف

ــة ومــا بعدهــا، ومنهــا: ــة الطفول األساســية اخلاصــة مبرحل
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أ - اخلصائص احملفزة واملثيرة لاهتمام والتفكير داخل املنزل.

ــة  ــل املدرس ــي األنشــطة داخ ــاج ف ــن االندم ــع م ــتوى مرتف ــع ومس ــدى متس ــود م ب- وج

ــا. وخارجه

ــض األنشــطة  ــة لبع ــي املتابع ــى ف ــذي يتجل ــة االجتــاه وال ــز ومواصل ــرة والتركي ج- املثاب

ــا. ــي يواجهونه ــات الت ــن الصعوب ــم م ــى الرغ عل

ــى الرغــم مــن أن املســتوى املرتفــع مــن  د- وجــود حالــة مــن الدافعيــة العقليــة املرتفعــة عل

هــذه احلالــة أو مــن الــذكاء ليــس أمــرًا ضروريــاً.

الموهبة واإلبداع

ــًا  ــن تعريف ــن أربع ــر م ــع أكث ــام بتجمي ــد ق ــه ق ــر رودس )M. Rhodes, 1987( أن ذك

لإلبــداع وأكثــر مــن ســتن تعريفــًا للخيــال، وأنــه وجــد أن هــذه التعريفــات لإلبــداع واخليــال 

ــور أيضــًا أنــه - بالبحــث - قــد اكتشــف  ــر كالفــن تايل ــك ذك ــة فيمــا بينهــا، كذل متداخل

ــال  ــد ق ــوم، وق ــزداد كل ي ــة ت ــداع، وأن القائم ــًا لإلب ــن 50 : 60 تعريف ــراوح ب ــا يت ــود م وج

.)Taylor, 1988( ــرن مــن الزمــن ــع ق ــر مــن رب ــذ أكث ــك عــام 1988، أي من ــور ذل تايل

ــه،  ــد علي ــور C.W. Taylor التأكي ــاد تايل ــي Ross Mooney وأع ــره مون ــا ذك ــًا مل وفق

ــى  ــي جوهــره عل ــي دراســة اإلبــداع، ويعتمــد األمــر ف فــإن هنــاك أربعــة منــاٍح أساســية ف

ــك  ــو كذل ــداع، وه ــتهم لإلب ــي دراس ــون ف ــث أو الباحث ــه الباح ــز علي ــذي يرك ــب ال اجلان

ــاه  ــذي يتبن ــف ال ــًا - التعري ــة أو ضمن ــه - صراح ــن جنبات ــل ب ــد يحم ــذي ق ــب ال اجلان

ــدع،  ــى الشــخص املب ــن عل ــد يركــز بعــض الباحث ــداع. وهكــذا ق ــون لإلب الباحــث/ الباحث

ــد  ــق، وق ــداع ويتحق ــه اإلب ــي ظل ــو ف ــذي ينم ــة أو املوقــف ال ــى البيئ ــد يركــز آخــرون عل وق

ــي. ــاجت اإلبداع ــى الن ــع عل ــة، وراب ــة اإلبداعي ــى العملي ــث عل ــق ثال ــز فري يرك

ــب  ــن اجلوان ــام 1961 ع ــاص ع ــر رودس اخل ــى تعبي ــك إل ــس كذل ــار توران ــد أش وق

 ،Product والنــاجت ،Process والعمليــة ،Person األربعــة لإلبــداع، وهــي: الشــخص

ــي أو  ــل اإلبداع ــرض العم ــث ع ــن حي ــة، م ــب االجتماعي ــك اجلوان ــكان Place، وكذل وامل

ــلبًا  ــه )س ــش في ــذي يعي ــكان ال ــة أو امل ــدع والبيئ ــن املب ــة ب ــوط املتبادل ــة الضغ طبيع
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ــي  ــة الت ــص العاق ــد مت تلخي ــاً( (Place or press, Torrance, E.P 1996( وق أو إيجاب

 The Four P’s األربعــة لإلبــداع P جتمــع بــن هــذه اجلوانــب مــن خــال التعبيــر: حــروف

of Creativity (4P's)

ــا  ــدة، وكم ــدة ومفي ــتى، جدي ــاء ش ــى أنح ــى عل ــيء يتجل ــو ش ــداع ه ــإن اإلب ــذا ف وهك

أشــار جيلفــورد، كثيــراً، فــإن اإلبــداع هــو نــوع مــن األداء اإلنســاني املركــب، بــل هــو واحــد 

مــن أكثــر األداءات واإلجنــازات رقيــًا وارتقــاًء، كمــا أنــه األداء الــذي يطمــح البشــر عمومــاً، 

.)Taylor, 1988, 199( ــه ــي الوصــول إلي ــات ف ــرادًا وجماع أف

الناتج اإلبداعي والموهبة:

ــكار واألشــياء أو  ــلوكيات واألداءات واألف ــي الس ــًا ف ــي متمث ــاجت اإلبداع ــون الن ــد يك ق

ــة  ــرة والرواي ــة كالقصــة القصي ــي قــد تكــون أدبي ــة، والت ــك مــن النتاجــات اإلبداعي ــر ذل غي

واملســرحية والقصائــد الشــعرية، وقــد تكــون نظريــة أو اختراعــًا علميــًا أو لوحــة تشــكيلية 

ــا  ــج تكنولوجي ــد برام ــي اإلدارة، أو أح ــدًا ف ــلوبًا جدي ــون أس ــد يك ــيقياً، وق ــًا موس أو عم

املعلومــات... إلــخ، ونحــن نعتقــد أن اجلانــب اخلــاص بالنــاجت اإلبداعــي هــو أكثــر جوانــب 

ــي تتعلــق بــاألداء املتقــن البــارع املتميــز الفريــد.  اإلبــداع ارتباطــًا مبفهــوم املوهبــة الت

وبشــكل عــام يقــول العلمــاء هنــا إن النــواجت اإلبداعيــة ينبغــي أن تتســم باجلــدة والدقــة 

ــب  ــي، وترت ــر إبداع ــول إن شــخصًا مــا قــد قــام بتفكي واملناســبة، وهكــذا فإنــه عندمــا نق

ــة  ــون متســمًا باألصال ــد أن يك ــاجت ال ب ــذا الن ــإن ه ــن، ف ــي مع ــاجت إبداع ــور ن ــه ظه علي

ــى جانــب التفــرد  Originality، وهــو مصطلــح يســتخدم فــي دراســات اإلبــداع لإلشــارة إل

ــي  ــه ف ــابقة علي ــات الس ــي بالنتاج ــاجت اإلبداع ــذا الن ــارن ه ــا نق ــة عندم ــز، خاص والتمي

مجالــه. وهنــا مييــز العلمــاء هنــا بــن نوعــن مــن اجلــدة اإلبداعيــة، همــا:

ــى نحــو ثــوري، أي التــي  ــى مثــًا فــي تلــك النظريــات اجلديــدة عل أ- اجلــدة الثوريــة: وتتجل

ــاً(، أم  ــم )النســبية مث ــي مجــال العل ــر مجــال النظــر والعمــل، ســواء ف ــوم بتطوي تق

ــا  ــا أن نشــير هن ــي لن ــه ينبغ ــد أن ــاً(. بي ــراك مث ــدى بيكاســو وب ــة ل ــن )التكعيبي الف

ــى أن اجلــدة املطلقــة أمــر نــادر متامــاً، بــل يــكاد يكــون مســتحياً، فالكثيــر  أيضــًا إل
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ــى مــا جــاء قبلهــا مــن أعمــال بدرجــة مــا، تزيــد أو  مــن األعمــال اإلبداعيــة تعتمــد عل

ــا  ــا نتذكــر هن ــي ســتأتي بعدهــا، ولعلن تقــل، كمــا أنهــا متهــد الطريــق لألعمــال الت

ــى مــا أجنــزه  مقولــة العالــم نيوتــن التــي قالهــا أيضــًا عندمــا امتدحــه معاصــروه عل

فــي العلــم، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بنظريــة اجلاذبيــة: "إنــي وإن كنــت قــد رأيــت أبعــد، 

." ــيَّ ــى أكتــاف الســابقن عل ــي قــد كنــت أقــف عل فذلــك ألن

ــه  ــا قدم ــًا كان م ــا: مث ــيع مداه ــكار وتوس ــداد باألف ــدة االمت ــبية أو ج ب - اجلــدة النس

أينشــتاين جديــدًا فــي مجــال العلــم بشــكل ثــوري، لكــن مــا قــام بــه هايزنبــرج بعــد 

ــى مجــاالت جديــدة مــن التطبيــق  ذلــك هــو أنــه امتــد بإطــار هــذه النظريــة وغيرهــا إل

ــاميننت، 1993، 124(. )س

الضغط االجتماعي والمكان: 

ــك  ــى ذل ــًا عل ــا دلي ــد رأين ــداع، وق ــة واإلب ــرة باملوهب ــة كبي ــة بدرج ــط البيئ ــك ترتب كذل

ــابقاً. ــا س ــي عرضناه ــوزارت الت ــة م ــي حال ــًا ف متمث

ــن البشــر وبيئتهــم،  ــات ب ــك العاق ــى تل ــداع إل ــب اإلب ــب مــن جوان ويشــير هــذا اجلان

ــي  ــوى الت ــن الق ــة م ــواع معين ــة ألن ــي محصل ــاجت اإلبداع ــون الن ــا يك ــًا م ــه غالب ــك ألن وذل

ــى أنــواع معينــة مــن األفــراد فــي أثنــاء منوهــم ونشــاطهم. هكــذا قــد  متــارس تأثيرهــا عل

تتشــكل لــدى أحــد األشــخاص األفــكار اخلاصــة بوصفهــا نوعــًا مــن االســتجابة املتعلقــة 

ــه.  ــال النشــط بداخل ــك اخلي ــه، وكذل ــزة ل باإلحساســات واإلدراكات املمي

ــن  ــجيع للمبدع ــم والتش ــة والتعلي ــئة والتربي ــات التنش ــى عملي ــة عل ــتمل البيئ وتش

ــة  ــارت العملي ــي أث ــف الت ــك املواق ــك تل ــه، وكذل ــم أو تعيق ــر عمله ــم، وتيس ــز له والتحفي

ــى اســتمرارها أيضــاً، وقــد تكــون هــذه البيئــة بيئــة  اإلبداعيــة أوالً، والتــي تعمــل عل

طبيعيــة أو اجتماعيــة أو حتــى نفســية، مناســبة أو غيــر مناســبة.

ــى  ــر إل ــة، ومت النظ ــة للموهب ــداع والرعاي ــي اإلب ــة ف ــدور البيئ ــراف ب ــذا ازداد االعت هك

ــى أنــه، مثلــه مثــل الســلوكيات األخــرى، كالتفاعــل الشــخصي مــع  ــي عل الســلوك اإلبداع

املوقــف أو املواقــف االجتماعيــة، وكذلــك الوعــي بــأن اإلبــداع إمنــا يتطــور نتيجــة للتكامــل 
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بــن القــدرات املتنوعــة اخلاصــة بالفــرد مــن ناحيــة، وبــن البنيــات االجتماعيــة واملصــادر 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــم الثقافي ــة والظــروف السياســية والقي االقتصادي

ــا  ــات م ــل إمكان ــه ميث ــى أن ــة عل ــي أو البيئ ــاخ اإلبداع ــى املن ــر إل ــح ُينظ ــذا أصب هك

متاحــة ينبغــي تنشــيطها مــن خــال التواصــل اإلنســاني والتفاعــل، وأن مــا يجعــل 

ــه  ــد ب ــا يوج ــس م ــه، ولي ــة ب ــة اخلاص ــة أو املتخيل ــا الفعلي ــو املزاي ــًا ه ــا جذاب ــًا م مكان

ــة،  ــة، املمكن ــص احملتمل ــون اخلصائ ــذا تك ــًا .. هك ــة فعلي ــا مدرك ــص أو مزاي ــن خصائ م

ــى اإلبــداع، وبشــكل يفــوق تلــك املزايــا  املتوقعــة، وكذلــك املتخيلــة، لهــا تأثيرهــا األكبــر عل

ــن  ــا. وم ــون به ــاس وال يهتم ــا الن ــر عليه ــي رمبــا مي ــة الت ــزة الفعلي ــص املمي أو اخلصائ

ــهرته  ــه؛ ش ــق ب ــزي املتعل ــى الرم ــك املعن ــا أيضــًا ذل ــكان م ــع أو م ــة ملوق ــل اجلاذبي عوام

وجاذبيتــه وداللتــه التاريخيــة والثقافيــة والوطنيــة، وكلهــا أمــور ال تتعلــق فقــط بجدارتــه أو 

ــال أيضــاً. ــر  األجي ــة عب ــة واملتراكم ــه املاضي ــل بقيمت ــة، ب ــه احلالي قيمت

ــد  ــات والفوائ ــاالت والتوقع ــا االحتم ــر عليه ــع - ُيشــبه شاشــة تظه ــكان - املوق إن امل

ــات  ــت والتوقع ــهرة والصي ــس الش ــطح يعك ــه س ــه، إن ــقاطها علي ــم إس ــي يت ــال الت واآلم

ــه. ــودة في ــات املوج ــخاص واملؤسس ــة باألش ــة اخلاص ــك القيم ــام وكذل ــات واألح واألمني

ــى اإلبــداع أكثــر مــن  وقــد أظهــرت دراســات ســاميننت أن االختــاف يســاعد عل

ــة  ــن البيئ ــي حتس ــًا ف ــًا مهم ــد عام ــي يع ــوع الثقاف ــك أن التن ــد بذل ــس، ويقص التجان

اإلبداعيــة؛ فهــو يحفــز التنافــس، كمــا أن االجتاهــات السياســية واالقتصاديــة الليبراليــة 

ــية  ــم السياس ــه والنظ ــاد املوج ــة باالقتص ــك اخلاص ــن تل ــل م ــات أفض ــة للحري واملدعم

املقيــدة حلريــات األفــراد وخيالهــم )ســاميننت 2003(.

الذات واإلبداع بين الفردية والجمعية

ــرد  ــزز التف ــي تع ــة الت ــم الفردي ــد القي ــال تأكي ــن خ ــر، م ــو أكث ــداع، وينم ــرك اإلب يتح

واحلريــة الفرديــة، ومبــا ال يتعــارض مــع القيــم اجلماعيــة، ذلــك ألن حريــات األفــراد 

ــى اتســاع أفــق حريــات اجلماعــات والثقافــة، أما النظــرة اجلمعية  وإبداعاتهــم قــد تعمــل عل

فســتؤكد الثبــات واحملافظــة. فالديانــة الكونفوشــية تؤكــد التناغــَم واالنســجام مــع املــكان 
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والكــون، والتفكيــَر املتمركــز حــول املجتمــع، والتضحيــَة بالــذات، وأخــاَق العمــل اجلماعــي 

ــون مواقــع الســلطة. وقــد نقــول  القويــة واحتــراَم الكبــار، كذلــك االحتــرام لهــؤالء الذيــن يتولَّ

ــه  ــد يوجه ــتقال ق ــا االس ــدي، بينم ــلوك تقلي ــى س ــهولة إل ــرد بس ــود الف ــم يق إن التناغ

ــي القــرون الوســطى  ــر التقليــدي. لكــن احلضــارة الصينيــة ف نحــو الســلوك اإلبداعــي غي

ــات  ــى االختراع ــب عل ــد ترت ــك فق ــع ذل ــى األرض. وم ــًا عل ــارات إبداع ــر احلض ــت أكث كان

ــك  ــة، وذل ــة هائل ــة وفني ــرات سياســية وإبداعي ــا تغي ــي أوروب ــة ف ــورة الصناعي ــة والث العلمي

ــمح  ــًا ال يس ــًا طبقي ــه كان نظام ــض ألن ــول البع ــا يق ــا كم ــن؛ رمب ــي الص ــدث ف ــم يح ل

ــك  ــا، وذل ــي أوروب ــر ف ــاع شــأن اإلنســان العامــل كمــا كان األم ــي وارتف باحلــراك االجتماع

ــي. ــل اإلبداع ــوض العق ــد يق ــذي ق ــن ال ــن التكوي ــة جــزء أساســي م ألن البيروقراطي

ــي مســألة النزعــة الفرديــة، بينمــا   إن التوقعــات الناجتــة والقيــم مــن األمــور املهمــة ف

ــي الصــن  ــدي ف ــي التقلي ــة النظــام االجتماع ــى ثقاف ــة عل ــة املهيمن كانــت النزعــة اجلمعي

ــى أهميــة التناغــم  ــى حــد مــا، إذ ال يشــجع االســتقال، ويركــز عل نظامــًا جامــدًا إل

واالنســجام أو التجانــس االجتماعــي، وأن ذلــك ميكــن حتقيقــه مــن خــال احللول الوســطى 

والتوفيقيــة واالعتــدال واالنصيــاع، ويبحــث النــاس عــن التوجيــه واإلرشــاد مــن خــال النظر 

ــى الــوراء نحــو التــراث والتقاليــد اخلاصــة باملاضــي، هكــذا  ــى نحــو الســلطة أو إل ــى أعل إل

ــلوك  ــي، والس ــاط الذات ــة، واالنضب ــَة الطاع ــن أهمي ــي الص ــون ف ــدان واملعلم ــد الوال يؤك

ــدم  ــي التق ــة الصــن، ف ــإن جترب ــك ف ــع ذل ــال. وم ــة األطف ــي تربي ــي، واملســئولية ف األخاق

ــدة. ــة فري ــداع، جترب والفــن واإلب

ــى أنهــا  ــى الــذات وتعريفهــا عل  فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة تتــم النظــرة إل

ــع  ــة للمجتم ــن العام ــوء القوان ــي ض ــًا ف ــع، طبع ــد والقطي ــع واحلش ــن اجلم ــتقلة ع مس

ــم  ــة يت ــات اجلمعي ــي الثقاف ــا ف ــي. أم ــد احلداث ــا بع ــي وم ــي احلداث ــي الليبرال الدميقراط

النظــر للــذات- الفــرد فــي ضــوء الســياق االجتماعــي- العائلــة/ األســرة/ القبيلــة وضــرورة 

ــا.  ــزام مبعاييرهــا وضوابطهــا وواجباته االلت

ــة االســتقال  ــن قيم ــي م ــاؤه، ُتعل ــس وزم ــه ترياندي ــا قال ــًا مل ــة، وفق ــات الفردي والثقاف

ــة  ــة الطاع ــن قيم ــة م ــات اجلمعي ــي الثقاف ــا ُتعل ــداع، بينم ــذات واإلب ــى ال ــاد عل واالعتم
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ــى مييــل الفــرد  ــي الثقافــة األول والتعــاون والواجــب والتقبــل لســلطة اجلماعــة الداخليــة. ف

ــى  ــي األول ــة األخــرى متكامــًا مندمجــاً، ف ــي الثقاف ــزًا متفاضــاً، وف ــى أن يكــون متماي إل

ــدمي  ــًا بتق ــون مهتم ــة( فيك ــرى )اجلمعي ــي األخ ــا ف ــد واخلــاص. أم ــدمي اجلدي ــًا بتق مهتم

 Runco, ــن ــن البعدي ــن هذي ــه ب ــدع وعمليات ــاة املب ــي حي ــراوح ف ــاك ت ــام، فهن ــد الع املفي

.M.2007

ــل الغمــوض- األســلوب  ــة - حتم ــل: الدافعي ــا؛ مث ــب دورًا هن ــل أخــرى تلع ــة عوام وثمَّ

ــرة – املغامــرة - اللحظــة التاريخيــة - روح العصــر - الدافعيــة اإلبداعيــة  ــي- املثاب املعرف

ــخ. ــة، ... إل الذاتي

ــرع  ــي، واخت ــدوالب املائ ــورق والســاعات وال ــر وال ــارود واحلري ــون الب ــرع الصيني لقــد اخت

ــا اكتشــف  ــا حــدث عندم ــًا ال حصــرًا - م ــا - متثي ــرة؛ منه ــي أشــياء كثي ــم الغرب العال

ــرع  ــاث، واخت ــل احملــرك النف ــك ويت ــم فران ــام 1928، وصم ــج البنســيلن ع ألكســندر فلمن

روبــرت واطســون وات W.Watt نظــام الــرادار عــام 1935، وماركونــي الراديــو، وبيــرد 

التليفزيــون، وجراهــام ِبــْل التليفــون، وإديســون املصبــاح الكهربائــي، والفونوغــراف، وهنــري 

ــر، هكــذا األمــر وصــواًل  فــورد وأورفيــل وولبررايــت الطائــرة، وجــورج إيســتمان مــواد تصوي

ــى كاميــرات التصويــر الرقمــي والكمبيوتــر واإلنترنــت، ولــم نختــرع نحــن شــيئاً! ملــاذا؟  إل

ــن  ــارن ب ــي أال نق ــا ينبغ ــال إنن ــام 2007 ق ــداع ع ــن اإلب ــه ع ــي كتاب ــو ف ــارك روتك ــا م هن

ــر  ــة أكب ــراد حري ــح األف ــا، متن ــًا كان موضعه ــات، أي ــن أمم وثقاف ــل ب ــرب، ب ــرق والغ الش

ــر  ــع اســتقالية أكب ــاك بالطب ــع. هن ــئ وتتوق ــة وتكاف ع الفردي ــم، إذ تشــجِّ ــق ذواته لتحقي

ــر  ــة أكث ــاك حري ــس. هن ــاع والتجان ــل االنصي ــن أج ــل م ــوط أق ــاً( وضغ ــرب مث ــي الغ )ف

ــة  ــة أو خارج ــر متوقع ــة أو غي ــت غريب ــا كان ــكار مهم ــاالت واألف ــن االنفع ــر ع ــي التعبي ف

ــب  ــس انتقاصــاً، وكل األفــكار مرحَّ ــراض لي ــس جتريحــًا واالعت ــد لي ــوف، إذ النق عــن املأل

ــي، ثــم يتــم  ــي مرحلــة اإلطــاق لألفــكار خــال عمليــات العصــف الفكــري أو الذهن بهــا ف

ــن عدمــه. ــذ م ــا للتنفي ــا وقابليته ــدى واقعيته ــي ضــوء م ــك ف ــد ذل ــا بع تقييمه
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اإلبداع .. أصوله وتنميته

أ.د.  أحمد إسماعيل حجي*

ــو  ــدٍم، وه ــن ع ء م ي
ــ�ش ــاُد ال ج ــو إي ق، وه ــاب ــال س ث ــري م ــى غ ــاٌء ع ش ــداُع: إن ب الإ

ــدٍة  دي ــوٍل ج ل ــاُج ح ت ــداُع إن ب ــع، والإ واق ــري ال ي غ ــل ت ــن أج ــدٍة م دي ــاٍت ج الق ــاً إدراُك ع ض أي

الت. ــك ش م ل ل

واِت َواْلأَْرِض« )سورة البقرة، من اآلية 177(. َم سَّ ُع ال ِدي اىل »بَ ع ه وت ان ح ب ُه - س ل ال

ــة  ــدَّة والقيم ــة، وتتســم نواجتــه باجِل ــدم التقليدي ســم بع ــر يتَّ ــي تفكي ــر اإلبداع التفكي

ــة  ــة قوي ــه دافعي ــر إلي ــع املفك ــا، وتدف ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــر والثقاف ــن الفك ــدى كل م ل

ــة. ــرة عالي ومثاب

ط: ان رى ك وي

أن اإلبــداع عمليــة طبيعيــة تخلــق قوانينهــا اخلاصــة، وأن فعــل اإلبداع يخضــع لقوانن 

مــن صنعــه ال ميكــن التنبــؤ بهــا، ومــن َثــمَّ فإنــه ال ميكــن تعليــم اإلبــداع تعليمــًا منظمــاً.

داع: ة: إب ل ي م ج ون ال ن ف ال

اد: ق ع ول ال ق ي

ها وتعلقها باحلرية. ر عن مقدار حبِّ إن تقدير األمم للفنون اجلميلة يعبِّ

ــل وشــيء أجمــل  ــل بــن شــيء جمي ــي التفضي ــةَ حــن تأخــذ ف ــرُّف األمم احلري إن تع

ــب. ــي الطل ــع ف ــب أحــبَّ وأوَق ــوب ومطل ــب محب ــز بــن مطل ــى التميي ــوق إل منــه، وتت

ــد فــا حتــس مبــا  ــذي تنســاب عليــه الي ــل هــو امللمــس الناعــم ال ــس اجلمي إن امللَم

ــا  ــس كم ــذي يتجان ــالك ال ــر الس ــوت احل ــو الص ــل ه ــوت اجلمي ــا، والص ــوق حركته يع

ــو  ــه ه ــه بأن ــل فنصُف ــر اجلمي ــي الفك ــك ف ــل ذل ــول مث ــا أن نق ــون. وميكنن ــول املُغنُّ يق

ــر. ــر احل الفك

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية، كلية التربية، جامعة حلوان.
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ود أن: م ح ب م ي ج رى زكي ن وي

ــة  ــي لقط ــدود ف ــد الامح ــه يجسِّ ــدع فإن ــا يب ــاعر عندم ــد. والش ــن جدي ــق لكائ ــن َخلْ الف

ــدودة. ــة مح مكثف

ــن  ــاد ع ــا العق ــر فيه ــث عبَّ ــاد، حي ــس الوجــود للعق ــدة أََن ــك بقصي ــًا لذل     ويضــرب مث

ــد  ــف يرق ــاد كي ــرى العق ــا. إذ ي ــي معابده ــة ف ــا القابع ــي آثاره ــا ف ــر كله ــد مص جتسُّ

ــا الســحر.  ــل عنه ــًا يزي ــا مســحورة ترجــو كاهن ــل وكأنه ــك التماثي ــي جــوف تل ــان ف الزم

قضى َنْحَبه فيه الزماُن الذي مضى 

ـرا ـ ـ ـ ـ ـان له قب ـ ـ ـ مًا وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكان رسـ ـ فـ

ها ـ ـ ـ ـَّ ـ ـخوصًا كأن َهدنا فيه شـ ـ ـ ـ ـ وأشـ

ـل الّسْحرا و كاهنًا ُيبطـ ـ ـ مساحيُر ترجـ

داع: ب الإ ل ل دخ ك م ش ال

ــم الفلســفة اإلنســان أنــه ال زال عليــه أن ينظــر ويتعجــب، ويتفتــح ويبحــث، ويتــردد  ُتعلِّ

ــة حــل  ــر ويتســاءل ويستكشــف؛ واثقــًا دائمــًا أنــه لــن يكــون ثمَّ ــط، ويختب ــر ويتخبَّ ويتعث

ــى كل فلســفة. نهائــي يتكفــل بالقضــاء عل

داع: ب ة الإ داي ة ب ش ده ال

ــى  ــدرة عل ــا الفلســفة، الق ــت لن ــي أجنب ــي األم الت ــال ســقراط إن الدهشــة ه قدميــًا ق

ــر الدهشــة. ــدَّة مــن شــأنها أن تثي اجِل

رة: اي س رة ل م اي غ داع م ب الإ

ع والفشل في املسايرة، والرؤية املغايرة لرؤية األطفال اآلخرين. االنحراف عن املُتوقَّ

ة ي س اف ن ت ة ال ز ري م در ال ص داع م ب - الإ

الصناعات اإلبداعية عنصر مهم في تكوين االقتصادات املتقدمة.

ـــ 800 بليــون دوالر مبــا  ــي الواليــات املتحــدة ب ُيقــدر عائــد صناعــات حقــوق النشــر ف

ــة 8 مايــن عامــل. ــي، ويعمــل بهــا ُقراَب ــي النــاجت القوم يعــادل 8% مــن إجمال

ــترليني،  ــه إس ــون جني ــة 12.5 بلي ــات اإلبداعي ــد الصناع ــدة عوائ ــة املتح ــي اململك وف

ــل. ــون عام ــا 1.3 ملي ــل به ويعم
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بداع اخ الإ ن م

ــى  ــوم عل ــا، وبخاصــة حــن تق ــًا أو جماعــة بعينه ــز مجتمع ــذي ميي ــام ال ــع الع الطاَب

ــا. ــر وســلوك أعضائه ــى تفكي ــة مباشــرة عل ــر بطريق ــي تؤث ــات الت االجتاهــات والتوقع

ــذا  ــون ه ــداع، ويتك ــة اإلب ل عملي ــهِّ ــرد ويس ــط بالف ــذي يحي ــر ال ــط املباش ــه الوس إن

الوســط مــن عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة.

ى أن: رز( ع و- روج ل اس روم- م داع )ف ب الإ ة ل ي ان س ن ة الإ ري ظ ن د ال وتؤك

ــى االبتــكار واإلبــداع، وأن حتقيــق هــذه القــدرة يتوقف  األفــراد جميعــًا لديهــم القــدرة عل

ــوط  ــن الضغ ــًا م ــرًا خالي ــع ح ــذي يعيشــونه، وإذا كان املجتم ــي ال ــاخ االجتماع ــى املُن عل

فــإن الطاقــات اإلبداعيــة تزدهــر وتتفتــح.

 

جاردنز والذكاءات المتعددة
-  الذكاء اللُّغوي.

-  الذكاء املنطقي الرياضي.

-  الذكاء املكاني 

-  الذكاء املوسيقي.

-  الذكاء اجلسمي احلركي.

-  الذكاء العاقات مع اآلخرين.

-  الذكاء فهم الذات.

-  الذكاء الطبيعي.

م. علُّ ت ل ة ل م الئ روف م ال ظ إدخ ر ب ه ظ ن أن ت ك داع يم ب الإ ة ل وري �ز ص ال ائ ص خ ال

االستقالية مرتبطة باإلبداع.. 1

االنفتاح على اجلديد مهم لإلبداع.. 2

اإلبداع والتربية النقدية.. 3

املعلم الباحث/ منخرط في األنشطة الثقافية واملهنية يرى التعلم نشاطًا عقانّياً.

ك: ذل ول
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ــو  ــا ه ــى م ــاوزه إل ــه يتج ــل إن ــري، ب ــي أو نظ ــو عقل ــا ه ــى م ــداع عل ــر اإلب أ-  ال يقتص

ــي أو تطبيقــي. هنــاك إبــداع فــي الرياضيــات وفــي العلــوم األساســية وفــي الفكــر  عمل

الفلســفي وفــي العلــوم االجتماعيــة، كمــا أن هنــاك إبداعــًا فــي التكنولوچيــا، وإبداعــًا 

ــة: املوســيقى والفنــون التشــكيلية والعمــارة، وغيرهــا. ــي الفنــون اجلميل ف

ــى اإلبــداع متوافــرة لــدى الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد، وليســت  ب - أن القــدرة عل

ــة مــن األذكيــاء أو األســوياء كمــا ُيشــيع البعــض. ــة خاص ــى فئ مقصــورة عل

ــى جميــع املســتويات إتاحــة الفــرص  ج- أن مهمــة التربيــة الســليمة أو اإلدارة الفعالــة عل

الكتشــاف املبدعــن وتنميتهــم.

د - أن مهمة صانعي السياسات العامة خلق املناخ الداعم لإلبداع.

ة  ال ع ف ــه ال ــل وإدارت ص ف ــات ال َرج خ ــإن ُم ــدم ف ق ــا ت ل م ــك م ب ــل س ــا ن ن ــا وأن ــول، أم أق

ــاًء  ه ت ــداع وان ب ات الإ وي ــت س ــأد�ز م ــدءاً ب ــدع، ب ب م ــم ال عل ت م ن ال ــوِّ ك ــي أن ت غ ب ن ــة ي ي واع ال

ا. ره آخ ب

ــي تعليمــه وإدارتــه الواعيــة للفصــل باعتبــاره بيئــة تعليميــة مرنــة  ــم ف إن مهمــة املعل

ــًاً مبدعــًا عــن طريــق: أن ُيخــرج جي

١ - جعل التعلم متعة:

والتلميــذ املتعلــم يشــعر بــأن التعلــم متعــة عندمــا ُيشــعره املعلــم بــأن مــا يقدمــه لــه 

ــى تشــجيعًا ممــن حولــه  ــى، وأنــه وهــو يتعلــم ميــارس حريتــه، وأنــه يلَق أمــر ذو مغــزًى ومعًن

ــى  ــى مــا يعبــر عنــه، ويكــون التعلــم ذا معنــى ومغــزى إذا شــعر الطفــل أنــه توصــل إل عل

حــل ملشــكلة، وبخاصــة إذا كان فــي هــذا احلــل شــيء جديــد.

ــي  ــة أســتاذ الفلســفة ليســت ف ــن أن مهم ــه شــوبنهور م ــال ب ــا ق ــع م ــا م وإذا اتفقن

ــا ال  ــرون، فإنن ــف يفك ــي تعليمهــم كي ــذه بعــض األفــكار الفلســفية، ولكــن ف ــم تامي تعلي

ــة املعلــم أن يهيــئ البيئــة التعليميــة أمــام تاميــذه الكتســاب  ــى أن َمهمَّ بــد وأن نتفــق، عل

مهــارات التفكيــر العلمــي، وليــس مجــرد حفــظ خطواتــه، وأن يتدربــوا علــى حل املشــكات.

ــى االبتــكار واإلبداع،  إن مقاربــة حــل املشــكلة Problem Solving Approach طريــق إل
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ــى  فاملتعلــم مــن خالهــا ينشــط عقليــًا ومهاريــاً. وهــو يواجــه كل يــوم مبشــكلة واحــدة عل

ــى حــلٍّ  األقــل فــي بيتــه أو مدرســته أو مــع أصدقائــه، ومطلــوب منــه أن يفكــر وأن يصــل إل

لهــا، حــل غيــر تقليــدي، متبعــًا خطــوات علميــة:

1 - يشعر باملشكلة ويحددها.

ــْشكل. إنهــا تخمــن ذكــي  ـ 2 - يضــع فروضــاً، هــي فــي الواقــع حلــول ممكنــة للموقــف املُ

يجيــب عــن أســئلة تــدور فــي رأســه.

ــة مــا  ــي وضعهــا، ويحــدد بطريقــة موضوعي ــروض الت ــرض مــن الف ــي كل ف ــر ف 3 - يفك

لــه ومــا عليــه.

4 - يتوصل إلى الفرض األفضل باعتباره أفضل احللول وأضمنها وحتل املشكلة.

5 - إن املعلم حن يهيئ لتاميذه التدريب على هذا األسلوب:

-  يعوِّد تاميذه التفكير العلمي في معاجلة املشكات.

-  يخلــق اجتاهــًا عقانيــًا رشــيدًا لــدى التاميــذ، يجعلهــم يرفضــون التفكيــر 

اخلرافــي.

-  يحقق إيجابيتهم في املواقف التي تقابلهم، ويدعم املبادرة أو املبادأة لديهم.

ــم يكــون متعــة متــى مــارس املتعلــم نشــاطًا واســعاً، تقــل فيــه القيــود واحملاذيــر،  والتعلُّ

ــد  ــا ق ــع م ــارض م ــا يتع ــه. والنشــاط هن ــكاره وإبداع ــول دون ابت ــات حُت ــه مبعوِّق وال يواَج

ــًا  ــم يتبعهــا حرفي ــرض عليــه خطــواٍت إن ل ــب جامــدة، ونف ــم داخــل قوال نضــع فيــه املتعل

ــى حــل عبقــري، إن هنــاك منوذجــًا لإلجابــة ينبغــي  اعتبرنــاه راســباً، حتــى وإن توصــل إل

ــًا  ــذا تكبي ــس ه ــاقطاً(! ألي ــاه )س ــه وإال اعتبرن ــد حفظ ــه بع ــًا ل ــم وفق ــير املتعل أن يس

ــة؟! ــم )نقمــة( ال نعمــة أو متع ــل التعل ــًا للنشــاط، وجع ــة وقت للحري

ويكــون التعلــم متعــة إذا شــعر التلميــذ املتعلــم أنــه مــع معلــم َحُنــون حريــص عليــه، 

يبادلــه احلــب بحــب، يشــجعه، يأخــذ بيــده، يذُكــرُه باخليــر فــي مواجهتــه وفــي غيابــه. إنــه 

ــئ للتمتــع بالتعلــم. املنــاخ املُهيِّ

٢ - تنمية اإلبداع:

هناك برامج كثيرة لتنمية اإلبداع يزخر بها األدب التربوي نستعرض أهمها:
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:Productive Thinking Program ج ت ن م ري ال ك ف ت ج ال ام رن ١ -  ب

ــا،  ــب عليه ــكات والتدري ــل املش ــة حل ــارات العام ــم امله ــج بتعلي ــذا البرنام ــم ه ويهت

ــة  ــع القصــة اخليالي ــة الكشــف عــن لغــز أو ســر حــدث مــا، يأخــذ طاَب مــن خــال محاول

ــخ. ــي القصــة... إل ــة شــخصيات رئيســة ف ــه بصحب ــي الكشــف عن ــذ ف ويشــارك التامي

ومــن األهــداف الرئيســة للبرنامــج تنميــة ثقــة التلميــذ بنفســه، مــن خــال تشــجيعه 

ــة:  ــة املهم ــادات الفكري ــن الع ــة م ــل مجموع ــدة، وتأصي ــة معق ــام عقلي ــة مه ــى معاجل عل

ــى تعليــم التلميــذ كيــف يحدد املشــكلة بأســلوبه اخلــاص وكلماته، واستكشــاف  يســعى إل

ــي املرونــة الذهنيــة  ــر بفاعليــة هــذه األفــكار. كمــا ينمِّ مــا هــو رئيــس ومهــم، وكيــف يختب

لــدى التاميــذ.

 The Purdo Creativ Thinking ــي  داع ب الإ ــري  ك ف ت ال ــة  ي م ن ت ل ــوردو  ب ــج  ام رن ب  -  ٢

:Program

ــن  ــن م ــى نوع ــا إل ــي كل منه ــل ف ــرض الطف ــدروس يتع ــن ال ــن سلســة م ــون م ويتك

ــات: املعلوم

-  بعض األفكار واملبادئ التي تؤدي إلى حتسن القدرة اإلبداعية.

-  قصة أحد الرواد املبدعن في إطار درامي.

الت: ك ش م ل اري ل ك ت ل الب ح ى ال ب ع دري ت ج ال ام رن ٣ - ب

وهــو برنامــج لتدريــب الراشــدين مــن طــاب اجلامعــات والعاملــن فــي املجــاالت 

ــى اإلبــداع  ــى مهــارات احلــل املبــدع للمشــكات، وزيــادة ثقتهــم فــي قدرتهــم عل املختلفــة عل

ــي. ــن النشــاط اإلبداع ــة م ــو الصــور املختلف ــة نح ــات إيجابي واكتســاب اجتاه

ل: ب ق ت س م الت ال ك ش ل م ى ح ب ع دري ت ج ال ام رن ٤ - ب

ــي، ويتضمــن مــوادَّ  ــْصف الذهن ـ ــادئ وقواعــد أســلوب الَع ــى اســتخدام مب ــوم عل ويق

ــاس. ــن أن تواجــه الن ــي صــورة مشــكات ميك ــن املســتقبل، ف ــاٍت ع ومعلوم
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عد: وب

ــداع وال  ــاخ ال إب ــدون هــذا املن ــي، وب ــي ومدرســي وصف ــم مجتمع ــاخ عل ــداع من -  اإلب

تنميــة لــه.

-  تطويــر نظــم التقــومي والقيــاس واالمتحانــات أمــر ضــروري وحتمــي خللــق 

املبدعــة. الشــخصية 

ــداع  ــن باإلب ــة تؤم ــي كلي ــم ف ــم املتعل ــداع. املعل ــن باإلب ــم املؤم ــدع، املعل ــم املب -  املعل

ــداع. ــرورة لإلب ــه، ض ــا علي ــدرب طابه ــاه وت وتتبنَّ

- املنهــج املكتــظ باملعــارف واملعلومــات، املطلوب اســتدعاؤها آخر العام ال يســاعد على 

ــى منهج يثير التفكيــر والتفكير الناقــد، واالبتكار. اإلبــداع. ثمــة حاجــة إل

ــى طــرق تهتــم  ــب التلقينيــة اإللقائيــة معــوِّق لإلبــداع، هنــاك حاجــة إل -  طــرق التدري

ــى جتاوزهــم والتفــوق عليهــم. طــرق تنمــي  بالفكــر واملفكريــن واملبدعــن، وحتــث عل

لــة. ــى مشــكات قائمــة، وأخــرى ُمتخيَّ ــب عل أســاليب مبتكــرة للتغل

ــدث  ــرص التح ــه ف ــاح ل ــن أن ُتت ــم م ــن املتعل ــذه ميكِّ ــدد تامي ــي ع ــل دراس -  فص

ومحــاورة معلمــه، وميكــن املعلــم مــن تنظيمــه مبــا يائــم الهــدف مــن الــدرس، ومبــا 

ــداع. ــكار واإلب ــي االبت ينم

-  النشــاط املدرســي: املوســيقى / الفنــون / الرياضــة البدنيــة إذا غابــت خمــل 

ــداع. ــى اإلب ــل وتاش ــل العق ــم وخم اجلس

-  احلريــة والدميقراطيــة واملشــاركة ضــرورات لإلبــداع، ال إبــداع مــع القيــود، وال إبــداع 

فــي ظــل الــرأي الواحــد، وال إبــداع فــي غيــاب املشــاركة، واملشــاركة تبــدأ فــي البيــت 

ــاة  ــي احلي ــة ف ــتويات كاف ــى أن تشــمل املس ــم الدراســة إل ــى الفصــل ث ــل إل وتنتق

خارجهــا.

-  التقديــر الذاتــي والتشــجيع ومكافــأة التفــوق احلقيقــي، ال املزيــف أمــر مهــم 

ــداع. ــل اإلب ــن أج ــة م ــاح التربي لنج

ــى،  -  حــب التاميــذ ملعلمهــم وحبــه احلقيقــي لهــم، وأن يكــون حقيقــة قــدوة ومثــًا أعل

أمــر ال غنــى عنــه.
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-  املدرســة الغنيــة مبصــادر التعلــم مــن مكتبــة وحديقــة وورشــة وحجــرات تهيــئ هــذا 

ــاخ اإلبداعي. املن

ــرد  ــم الف ــج تعل ــر منَت ــتقلة، وتقدي ــة املس ــي، والدراس ــم الذات ــى التعل ــد عل -  التأكي

ــي، وال  ــر حتم ــم أم ــدء باملعل ــى الب ــد عل ــل مــن شــأنه ضــرورة، والتأكي وعــدم التقلي

ــى حياتــه ومســتقبله، حتــى ميكــن أن نطالبــه  بــد مــن أن يشــعر املعلــم باألمــان عل

ــأن يعطــي. ب

ــن،  ــد املعلم ــة عن ــرورة تشــجيع االبتكاري ــل بض ــرأي القائ ــذا ال ــع ه ــز م ــق وايل ويتف

فالقيــادة واملُبــاَدأة واالبتكاريــة تأتــي عــن طريــق املعلــم املبتكــر. ومــن هنا كانت مســئوليات 

ــي أن: اإلدارة املدرســية ف

1-  تخلق جوًا من املرونة ال ُيعاقب فيه املعلمون على األخطاء في احلكم.

2-  تتقبل وجهات النظر املعاِرضة، على أنها مشاركة في منو اجلماعة.

ــون  ــب أن تك ــي يج ــكات الت ــى املش ــرُّف عل ــة التع ــون بعملي ــن يقوم ــل املعلم 3-  جتع

ــا. ــى حله ــة عل ــة عاكف اجلماع

4-  تشارك في حتديد األهداف وطريقة تنفيذها.

5-  تعمل على أن يكون املعلمون مسئولن أمام اجلماعة، ال أمام الناظر أو املدير.

ــي  ــن ف ــاء متعادل ــار كأعض ــون والنظ ــل املعلم ــث يعم ــان حي ــال اللج ــجع أعم 6 -  تش

ــد. ــق واح فري

7-  تعترف بأن جلسات التخطيط هي مواقف لاضطاع باملسئولية.

8-  تهيئ الفرصة ملن يتطوع بحمل املسئولية، أن يضطلع مبا يختاره من أنواعها.

9-  توافق على توقيت للوفاء باملسئولية وحدودها.

ْشرك املعلمن معها في السلطة الازمة لتنفيذ املسئولية. ـ 10 - ُت

11-  تقاوم إغراء استعادة السلطة حن يقع أحد أعضاء التدريس في خطأ.

12- تتــرك ســبل االتصــال مفتوحــة لكــي ميكــن للمعلمــن عــن طريقهــا تقــدمي املقترحــات 

ــى أعضــاء هيئــة التدريــس، وميكــن لألشــخاص الذيــن يحتاجــون  بشــأن التحســن إل

ــى معونــة فــي تنفيــذ أحــد الواجبــات أن يعلنــوا عــن حاجتهــم هــذه. إل
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ــى االعتــراف باجلهــود املمتــازة التــي أســهم بهــا األعضاء  13-  تشــجع هيئــة التدريــس عل

فــي اجلماعــة والبرنامج.

14-  ُتشرك معها املعلمن فيما حتصل عليه من ثناء وتقدير للجهود.

15-  تعمل على أن يكون نصيب كل عضو من عبء العمل متساوياً.

16-  ال ُيطلب من معلم أن يحمل عبئًا من العمل أكثر مما حتمل هي.

17-  تقف موقفًا حازمًا ضد تكليف املعلم مبسئوليات أكثر مما يحتمل.

18-  تفترض أن املعلم سوف يقبل املسئولية.

19-  تؤكــد أن األشــخاص يتعلمــون عــن طريــق اخلطــأ، كمــا يتعلمــون عــن طريــق 

النجــاح.

20-  تعلن اعتقادها بأنه ال توجد طريقة واحدة هي الطريقة املُْثلَى.

21-  تنقص من األحكام املفروضة على املدرسة إلى احلد األدنى.

22-  تصرُّ على أن آراءها في التدريس ليست هي خير اآلراء.

ــى الســبب الــذي مــن أجلــه ال ينبغــي جتربــة طريقــة جديــدة، كمــا  23-  تطلــب الدليــل عل

ــى األســباب التــي مــن أجلهــا ينبغــي جتربتهــا. تطلــب الدليــل عل

ــى تهيئــة فصــول مميــزة تعكــس عمــل تاميذهــم وأوجــه  24-  تشــجع املعلمــن عل

نشــاطهم.

25-  تعترف بجهود األشخاص الذين يجربون طرقًا ووسائل جديدة.

26-  تتأكد من أن االعتراف باجلهود ال ينصبُّ دائمًا على نفس األشخاص.

27-  تدبر رأس مال بسيط ُيخصص لشراء املواد التي تدعو احلاجة الطارئة إليها.

28-  تِعــدُّ برنامجــًا اجتماعيــًا يزيــد مــن ثقــة املعلمــن بأنفســهم، كمــا يزيــد مــن 

االجتماعيــة. مهاراتهــم 

ــتعمال  ــى اس ــون عل ــه املعلم ــدرب في ــة يت ــاء اخلدم ــي أثن ــب ف ــج تدري ــدُّ برنام 29-  تع

الوســائل املتنوعــة للتعبيــر الذاتــي.

30 - تعاون املعلمن على تنمية الطرق الفنية لتقومي أنواع مختلفة من منو التاميذ.
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ة؟ ام ع اة ال ي ح ي ال
داع �ز ب ة الإ ي م ن ي ت

ب �ز رغ ع ي م ت ج م ل ال اءل ه س ت ا ن ن وه

- هل املجتمع يرغب في تنمية اإلبداع في الفصل الدراسي؟

- هل اخلصائص النفسية املرتبطة باإلبداع مقبولة من املجتمع؟

- ما نقطة البداية في نظام التعليم؟

- كيف ميكن إقناع اجلماهير بقيمة اإلبداع كمبدأ موجه في احلياة املدرسية؟

ــر  ــي تواف ــل ف ــداع تتمث ــكار واإلب ــة االبت ــة تنمي ــى أن بداي ــد عل ــه يؤك ــدم كل ــا تق إن م

ــئ لــه، وأن املعلــم ميثــل أساســًا مهّمــًا فــي العمليــة اإلبداعيــة واالبتكاريــة، كمــا  املُنــاخ املُهيِّ

ــرة  ــددة مبتك ــادة مج ــم كقي ــدوة، املعل ــم الق ــه املعل ــد أمام ــى أن يج ــاج إل ــذ يحت أن التلمي

ــداع. ــكار واإلب ــد واالبت ــى التجدي ومبدعــة، تشــجعه عل

جدارات تعليم القرن الحادي والعشرين تنمية لإلبداع:

ــارات  ــط مله ــم خرائ ــة برس ــاد املتقدم ــي الب ــة ف ــوث التربوي ــات والبح ــت الدراس اهتم

وجــدارات التعليــم فــي القــرن احلــادي والعشــرين، قــرن املعرفــة إنتاجــًا وتوظيفــاً، اقتصادًا 

ــي املجــاالت اآلتيــة: وحيــاة، وميكــن أن نوجــز هــذه املهــارات واجلــدارات ف

Information Literacy ي
ا�ت وم عل م ر ال وُّ ن ت ١- ال

ــى املعلومــات بكفــاءة وفاعليــة ويســتطيع تقــومي  ــى الولــوج إل واملتعلــم يكــون قــادرًا عل

املعلومــات تقوميــًا ناقــداً، وميكنــه اســتخدامها بطــرق إبداعيــة فيمــا يقابلــه مــن قضايــا 

ومشــكات.

ــي  ــة الت ــة والقانوني ــا األخاقي ــيًا للقضاي ــًا وأساس ــًا واعي ــم فهم ــك املتعل ــا ميتل كم

ــتخدامها. ــات واس ــات واملعلوم ــد البيان ــى قواع ــول عل ــل بالدخ تتص

 Media Literacy ط ائ وس ة ال رف ع ٢- م

ــر الوســائط، وأغراضهــا  ــاء الرســائل عب ــة بن ــى فهــم كيفي ــم القــدرة عل ــك املتعل وميتل

وأهدافهــا، والوســائل واألدوات املســتخدمة وســماتها. وكذلــك شــرح وفحــص كيفية تفســير 

ــائط  ــر، وأي الوس ــات نظ ــم وآراء ووجه ــن قي ــه م ــا تتضمن ــة، وم ــائل املختلف ــراد للرس األف

ــى املعتقــدات والســلوكيات. كمــا ميتلــك املتعلــم فهمــًا عميقــًا للقضايــا  ميكــن أن تؤثــر عل

ــي ُتعــد ســياقًا لهــذه الوســائط. األخاقيــة والقانونيــة الت
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ICT Literacy الت ص ات والت وم عل م ا ال ي وج ول ن ك ة ت رف ع ٣-  م

واملتعلــم يســتخدم التكنولوچيــا الرقميــة بأدواتهــا املتنوعــة والشــبكات املائمــة؛ للولوج 

إليهــا وإداراتهــا وتكاملهــا وتقوميهــا وخلــق معلومــات ومعــارف تدعــم اقتصــاد املعرفــة.

كمــا يســتخدم أيضــًا التكنولوچيــا كأداة للبحــث وتنظيــم وتقومي املعلومــات والتواصل 

مــع اآلخريــن، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن فهــم للقضايــا األخاقيــة والقانونيــة ذات الصلة.

Flexibility and Adaptability ف يُّ ك ت ى ال درة ع ق ة وال رون م ٤- ال

ــى القيــام بــأدوار متنوعــة وأداء مســئوليات مختلفــة، والعمــل  ويكــون املتعلــم قــادرًا عل

ــب  ــى ترتي ــدرة عل ــات، والق ــوح والتطلع ــم الطم ــه - ويدع ــف ب ــاخ يتص ــي من ــة ف بفاعلي

ــات. األولوي

Initiative and Self-Direction ي
ذا�ت ه ال ي وج ت ادأة وال ب م 5- ال

ــد  ــى أبع ــد ومتابعــة احتياجاتــه الشــخصية، والوصــول إل ــم يتمكــن مــن حتدي واملتعل

ــي املنهــج الدراســي ليقــوم باكتشــاف  نــة ف مــن مجــرد امتــاك املهــارات واملعــارف املُتضمَّ

ــرة تعلمــه ومــا ميكــن أن يجنيــه مــن فــرص مــن خبراتــه املختلفــة. اجلديــد، وتوســيع دائ

ــي مســتويات مهاراتــه نحــو  ــى املبــادرة الفرديــة واجلماعيــة، تنمِّ كمــا ُيظهــر قــدرة عل

مســتويات مهنيــة ......

واملتعلــم متمكــن أيضــًا مــن حتديــد وإمتــام املهــام والواجبــات املختلفــة وفــق أولويــات 

ــة  ــاءة وفاعلي ــت بكف ــتخدم الوق ــا يس ــي، كم ــه خارج ــا دون توجي ــه، ورمب ــا بنفس يضعه

ــه. ــى كاهل ــع عل ــي تق ــاء الت ويســتطيع أيضــًا إدارة األعب

وُيظهر املتعلم كذلك التزامًا واضحًا بالتعلم كعملية مستمرة مدى احلياة.

Social and Cross-Cultural Skills ة ي اف ق ث رب ال ة وع ي اع م ت ارات الج ه م 6- ال

واملتعلــم يســتطيع أن يعمــل بشــكل صحيــح ومنتــج مــع اآلخريــن، ومســتفيدًا وُمْعليــًا 

مــن قيمــة الــذكاء اجلمعــي ملجموعــات العمــل التي يشــارك فيهــا، ُمْظهرًا شــعوره اإليجابي 

هــذا متــى اســتلزمت الظــروف ذلــك، وهــو أيضــًا قــادر علــى جتســيد االختافــات الثقافيــة 

واســتخدام منظــورات ومداخــل متنوعــة تزيــد اإلبداع وجتــوِّد األداء.
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Productivity and Accountability ة اءل س م ة وال ي اج ت ن 7- الإ

واملتعلــم يســتطيع أن يضــع مســتويات معياريــة وأهدافــاً؛ لتحقيــق جــودة العمــل فــي 

التوقيــت الصحيــح، وأن يحقــق تلــك املســتويات واألهــداف، كمــا ُيظهــر التزامــًا بالنواحــي 

ــة والقانون. األخاقي

Leadership and Responsibility ة ي ول ئ س م ادة وال ي ق 8- ال

ويســتخدم املتعلــم بكفــاءة وفاعليــة مهــارات وممكنــات حــل املشــكات بــن الشــخصية 

ــى اآلخريــن وإرشــادهم نحــو حتقيــق األهداف. للتأثيــر عل

ــة،  ــى الغاي ــول إل ــا للوص ــي اليه ــي ينتم ــة الت ــدى اجلماع ــوة ل ــي الق ــتغل نواح ويس

ــة. ــع األعضــاء كاف ــات، والتصــرف مبســئولية م ــم والســلوكيات واألخاقي متمســكًا بالقي

Creativity and Innovation ار ك ت داع والب ب 9- الإ

ــراع ومــا يتضمنــه ذلــك  ــى االخت ــة وقــدرة عل ــى العمــل بأصال ــم قــادر بحــق عل واملتعل

ــر. ــر طريقهــا مــع الغي مــن تنميــة أفــكار جديــدة وتنفيذهــا والتواصــل عب

ــًا مــع املنظــورات األخــرى مهمــا تتعــدد وتختلــف،  وأن يكــون كذلــك منفتحــًا ومتجاوب

ــي  ــاءة ف ــة وكف ــهام بفاعلي ــدة لإلس ــكار اجلدي ــاه األف ــاط جت ــة ونش ــرف بفاعلي وأن يتص

ــن. ــع اآلخري ــه م ــوم ب ــذي يق ــل ال ــال النشــاط والعم مج

 Critical Thinking and Problem الت  ــك ش م ال ــل  وح ــد  اق ن ال ــري  ك ف ت ال  -١0

Solving

ــه  ــا يتناول ــة مل ــباب املختلف ــل واألس ــى الِعلَ ــول إل ــوم بالوص ــتطيع أن يق ــم يس واملتعل

ــرارات واتخاذهــا مهمــا تتعقــد الظــروف. ــار وصنــع الق ــى االختي ويتعــرض لــه، وقــادر عل

ــى فهــم التداخــات والتفاعــات بــن األنســاق، وحتديــد األســئلة  وهــو قــادر عل

ــى  ــة للوصــول إل ــر املختلف ــه النظ ــاط وأوج ــح النق ــى توضي ــًا إل ــا، هدف ــة وطرحه املفتاحي

أفضــل احللــول.

ــى حــل املشــكات  كمــا ميكنــه تكويــن وحتليــل ونقــد املعلومــات مــن أجــل الوصــول إل

واإلجابــة عــن التســاؤالت.
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Communication and Cooperation ك رت ش م اون ال ع ت ال وال ص ١١- الت

واملتعلــم متمكــن مــن صياغــة األفــكار وطرحهــا بوضــوح وفاعليــة كتابــة وقــراءة 

ــه  ــة. كمــا أن ــرَق ومجموعــات مختلف ــة مــع ف ــى العمــل بفاعلي ــدرة عل ــرًا الق ــاً، ُمظه وحديث

ــى  يســتطيع أن يتصــرف ويســلك ويعمــل بفاعليــة ومرونــة ورغبــة صادقــة؛ للمســاعدة عل

ــة. ــداف العام ــق األه ــة لتحقي ــات الازم إجنــاز وإجنــاح التوازن

ــي،  ــي الفريق ــل اجلمع ــن العم ــئولية ع ــع املس ــه يشــارك اجلمي ــذا كل ــي ه ــم ف واملتعل

واضعــًا ُنصــَب أعينــه أن النجــاح أمــر ضــروري فــي مجتمــع كوكبــي أســاس العيــش فيــه 

امتــاك الكفــاءات اإلبداعيــة فــي ســياق تناُفســي ال يرحــم املتقاعســن واملتكاســلن، ومــن 

ــًا خاليــًا مــن االبتــكار واإلبــداع. يعملــون عمــًا روتينّي

* *
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تنمية الموهبة واإلبداع
م إعمال العقل، وقوة الفكر، ومتعة التعليم / التعلُّ

المعادلة المطلوبة للنهوض بالتعليم العربي

أ.د. ماجدة مصطفى السيد*

تكمــن القيمــة احلقيقيــة فــي تربيــة وتعليــم األبنــاء وإعدادهــم للمســتقبل فــي فلســفة 

ــاء  ــي بن ــة ف ــاء شــخصيات تســهم بفاعلي ــى بن ــي تســعى إل ــات، الت ــك العملي وأهــداف تل

ــى  ــى العقــل، واالرتقــاء بالفكــر، الــذي ميثــل القــوة الدافعــة إل املجتمــع وتقدمــه، اســتنادًا إل

ــد  ــاءة، تكــون املولِّ ــى دفــع العقــل لعمليــات ديناميكيــة بنَّ النهــوض والتقــدم. إن الســعي إل

ــي  ــن والرياضــة، الت ــم واألدب والف ــاالت العل ــف مج ــي مختل ــة ف ــوى الفكري ــي للق األساس

ــي تنُشــد التقــدم. ــي االرتقــاء بالشــعوب، أصبحــت مطلبــًا ُملحــًا للــدول الت تســهم ف

ــى ذلــك فــي ميــدان التعليــم مبراحلــه املختلفــة، مــن خــال العمليــات التعليميــة  ويتأتَّ

العلميــة املناســبة واملتتاليــة، التــي توفــر للمتعلمــن خبــراٍت، تطلــق الطاقــات الكامنــة فــي 

ــف  ــع املواق ــه م ــون في ــي، بشــكل يتفاعل ــي والوجدان ــلوكي والنفس ــي والس ــم العقل كيانه

ــي املتقــدم، وتوجههــم ألهميــة  واألنشــطة التعليميــة، التــي متنحهــم الفــرص للنشــاط العقل

ــك  ــم؛ وذل ــم/ التعلُّ ــة التعلي ــر متع ــى توفي ــل عل ــت نفســه تعم ــي الوق ــر، وف ــاء بالفك االرتق

مــن خــال ساســل مــن العمليــات التعليميــة الديناميكيــة النشــطة، التــي تتفاعــل جميــع 

ــاخ تســوده  ــي من ــق األهــداف ف ــوة نحــو حتقي عناصرهــا بتكامــل، وتســعى لانطــاق بق

ــر، والدافعيــة إلجنــاز املهــام  ــي التعلــم، وحريــة التعبي املــودَّة، والراحــة النفســية، والرغبــة ف

ــى مســتوًى ممكــن. بأعل

* أستاذ املناهج وطرق التدريس - عميد كلية التربية - جامعة حلوان )سابقاً(.
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ــة  ــة املرن ــة الذهني ــه الطاق ــل، إن ــال العق ــى إعم ــن اإلشــارة إل ــذا الصــدد، ميك ــي ه وف

ــدد،  ــدف مح ــة ذات ه ــة عقلي ــوض عملي ــي، خل ــي وإدراك ذات ــم بوع ــا املتعل ــي يوجهه الت

ــر  ــى تواف ــر، الــذي يســتند إل ــي مســتوًى معــن مــن مســتويات التفكي ــب نشــاطًا ف وتتطل

ــة  ــوم بإعــداد املــادة األساســية لنشــاط يســتدعي مرون ــي تق ــة الت ــى العقلي عــدد مــن الِبَن

ــى  التفكيــر، كمــا أنهــا فــي نفــس الوقــت تعكــس مســتوى املتعلــم فــي امتــاك القــدرة عل

ــي تقــوم بهــا وظائــف  ــم، واالنتقــال بــن املســتويات املختلفــة لألنشــطة العقليــة الت التحكُّ

املــخ البشــري.

لة خبــرات عميقــة ومتعــددة وناجحــة فــي أحــد مياديــن  ــصِّ أمــا قــوة الفكــر فهــي محـ

ــى رؤيــة واضحــة  املعرفــة، بشــكل يتضافــر مــع نــواجت إعمــال العقــل باقتــدار، ويســتند إل

ــاءة فــي أحــد  تستشــرف تقــدمي األفــكار واخُلَطــط واحللــول املُتفــرِّدة واألصيلــة والبنَّ

ــاالت. املج

ــي املــخ بالدمــاغ البشــري، حيــث يقــوم  وتنطلــق كل تلــك العمليــات، مــن خــال نصَف

اجلانــب األميــن بعمليــات املعرفــة، والتــي تشــمل تطبيــق املعــارف املاضيــة، وإعــادة 

ــا  ــرح املشــكات، كم ــة، وط ــا وراء املعرف ــي م ــر ف ــدة، والتفكي ــف جدي ــي مواق ــا ف تطبيقه

ــى توجيــه مســار عمليــات التفكيــر  يقــوم اجلانــب األميــن بعمليــات الدقــة، والتــي تــؤدي إل

ــل  ــور والتفاصي ــة األم ــابات الدقيق ــم باحلس ــواجت تتس ــاء ن ــددة، وإعط ــات مح ــي وجه ف

ــى  ــل عل ــي تعم ــة، الت ــة واملطاوَع ــات املرون ــاً، بعملي ــن أيض ــب األمي ــوم اجلان ــة، ويق كاف

ــة  ــن الدُّعاب ــئولة ع ــه مس ــة ب ــا عصبي ــر خاي ــى تواف ــاوة عل ــة، ع ــكار اإلبداعي ــدمي األف تق

ــي  ــات أساســية، ه ــاث عملي ــخ البشــري بث ــن امل ــب األيســر م ــوم اجلان ــا يق ــرح. بينم وامل

ــوم  ــئولة، ويق ــرة املس ــرة، واملخاط ــات املثاب ــيط عملي ــص بتنش ــيطرة وتخت ــم والس التحك

ــم  ــو املتعل ــي تدع ــات الفهــم واالســتيعاب، الت ــي عملي ــب األيســر أيضــًا بالتحكــم ف اجلان

ــي، هــذا عــاوة  ــم التعاون ــي، والتعلُّ ــر التبادل ــى التفكي ــى االســتماع لآلخريــن، وتدفعــه إل إل

ــّي لكافــة احلــواسِّ املرتبطــة  ــى مــا يقدمــه مــن توجيــه لعمليــات ترتبــط بالنشــاط احِلسِّ عل

ــك فــإن عمليــات إعمــال العقــل ترتبــط مبســتوى  ــم املســتمر؛ لذل ــم، والتعل بعمليــات التعل

ــوازن. ــل والت ــتثارة والتكام ــب االس ــخ، وتتطل ــة بامل ــز العصبي نشــاط املراك
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ــت  ــي أوضح ــة الت ــوم الطبي ــزات العل ــى منج ــتناد إل ــال باالس ــذا املج ــي ه ــد حظ ولق

ــعي  ــى الس ــة إل ــدول املتقدم ــض ال ــي بع ــن ف ــع التربويِّ ــا دف ــري؛ مم ــخ البش ــف امل وظائ

ــة  ــات املراكــز العصبي ــق طاق ــي تســتثير وتطل ــة، الت ــد خــواص األنشــطة التعليمي لتحدي

باملــخ نحــو إعمــال العقــل، وفقــًا لألهــداف احملــددة؛ خاصــة األهــداف املرتبطــة بالعمليــات 

نهــم مــن حــلِّ املشــكات  العقليــة العليــا، وذلــك إلعــداد أفــراد مزوديــن مبهــارات ذهنيــة متكِّ

نهــم مــن خــوض مجــاالت التنافــس  املختلفــة فــي شــتى املناحــي، وتزويدهــم مبهــارات متكِّ

ــة،  ــر احمليطــة، والتعامــل معهــا مبوضوعي كمــا أنهــا متكنهــم مــن النظــر بعمــق للظواه

ــى املشــكات بأســلوب علمــي ســليم، ومتكنهــم مــن اســتثمار  والســعي للقضــاء عل

ــه  ــون ل ــة وتنفيذهــا، ممــا يك ــكار اإلبداعي ــدمي األف ــات املتاحــة بشــكل أفضــل، وتق اإلمكان

ــدم املجتمــع وازدهــاره. ــي تق ــر ف أث

إن جنــاح املتعلمــن فــي اكتســاب املهــارات الســابقة، كفيــل بــأن يحقق لهم االســتقرار 

النفســي العقانــي، واالســتقرار االجتماعــي الســليم حيــث إن ممارســة العمليــات العقليــة 

ــن اســتخدامها  ــن، ميك ــة للمتعلم ــدرات الذهني ــى الق ــر عل ــات تؤث ــع ملف النشــطة، تصن

ــارات اجلســدية،  ــى امله ــر أيضــًا عل ــا تؤث ــل إنه ــاة، ب ــي احلي ــي شــتى مناح ــا ف وتطبيقه

ــاة  ــى حي ــرة عل ــر مباش ــرة، وغي ــج مباش ــا نتائ ــح له ــلوك، ويصب ــاعر والس ــى املش وعل

ــن  ــي تكوي ــي نفســه، وف ــه ف ــه، ومســتوى ثقت ــر الشــخص لذات ــث تقدي ــن حي املتعلمــن م

ــى العمــل، وتكويــن  الصــورة الذاتيــة املوضوعيــة لديــه، وفــي رفــع أو خفــض طاقــة الفــرد عل

العــادات املختلفــة لديــه.

ــًا  ــه، َوْفق ــة لدي ــارات الذهني ــه امله ــى توجي ــدرة عل ــم الق ــاك املتعل ــك يتضــح أن امت لذل

ــارات  ــن كل امله ــي االســتفادة م ــه ف م ــا، وحتكُّ ــي يواجهه ــف الت ــة املشــكات واملواق لطبيع

العقليــة لديــه مبســتوياتها املختلفــة، ســواء أكانــت منخفضــة مثــل التذكــر، أم مرتفعة مثل 

االســتدالل واالســتنتاج، أو متقدمــة مثــل إعــادة التركيــب واإلبــداع، إمنــا تعكــس مســتوى 

ــي متنــح املتعلــم رصيــدًا مرنــًا  الطاقــة الذهنيــة النشــطة املرتبطــة بهــذه املســتويات، والت

ــي املجــاالت املختلفــة. ــول ف وناميــًا ملجابهــة املشــكات وتقــدمي احلل

ــى تنميــة مهــارات إعمــال العقــل مبســتوياتها  إن العمليــات التعليميــة التــي تعمــل عل



130
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

املختلفــة، ال تتعــارض مــع الســعي جلعــل األنشــطة التعليميــة فــي هــذه العمليــات 

ــة  ــق حال ــم، تخل ــم /التعل ــة التعلي ــم، فمتع ــات التعلُّ ــن بعملي ــتمتاع املتعلم مصــدرًا الس

ــى املعرفــة  مــن الراحــة والرضــا النفســي جلــدوى عمليــات التعليــم، وبجــدوى احلصــول عل

ــا  ــف فيه ــم، يوظِّ ــدى املتعل ــاج ل ــتغراق واالندم ــن االس ــة م ــد حال ــا، وُتوِج ــل معه والتعام

ــدمي  ــي تق ــة ف ــتنتاج واحلري ــب واالس ــل والتجري ــة والتحلي ــي املتابع ــة ف ــه املختلف حواسَّ

ــت  ــدة الوق ــعر فائ ــة، ويستش ــن مبوضوعي ــى آراء اآلخري ــاح عل ــدة، واالنفت ــكار اجلدي األف

ــي  الــذي اســتغرقه فــي حتســن مــا يقدمــه مــن نتائــج، ومــا يحــدث لديــه مــن مُنــوٍّ معرف

ــة. ــة املختلف ــب املعرف ــي جوان ــم ف ــن التعل ــد م ــه ملزي ــاري، ممــا يدفع ومه

إن املتعلــم الــذي يستشــعر متعــة عمليــات التعليــم، يكــون أكثــر دافعيــة نحــو حتقيــق 

ــاٍح  ــي من قــه ف ــاٍق لهــذه العمليــات، ميكــن أن يطبِّ ــٍر ب ــوَّة، ونحــو حتقيــق أث األهــداف املَرُج

مختلفــة مــن األنشــطة التعليميــة واحلياتيــة.

ــف  ــا تختل ــا أنه ــية، كم ــل الدراس ــاف املراح ــم، باخت ــم/ التعل ــة التعلي ــف متع وتختل

وفقــًا لطبيعــة كل مــادة دراســية، وتختلــف أيضــًا وفقــًا لطبيعــة املتعلمــن وأمنــاط َتعلُّمهم 

وميولهــم. وليــس مــن الضــروري إعطــاء التكلفــة املاديــة األهميــة القصــوى لتوفيــر أنشــطة 

الــة  ــق املتعــة والســرور لــدى املتعلمــن، بــل إن العناصــر الفعَّ ــط العقــل وحتقِّ تعليميــة تنشِّ

ــول  ــص ومي ــي اكتشــاف خصائ ــم، ف ــارات املعل ــدرات ومه ــط بق ــات ترتب ــذه العملي ــي ه ف

ــب للمتعلمــن، وقدراتــه  ــي منــاخ ُمحبَّ ــي إدارة عمليــات التعليــم ف املتعلمــن، وإمكاناتــه ف

ــتخدمة،  ــم املس ــا التعلي ــه لتكنولوچي ــي توظيف ــه، وف ــة لدي ــات املتاح ــف اإلمكان ــي توظي ف

ــدَُّءوب حلــل املشــكات  ــس، وســعيه ال ــرق واســتراتيـچيات التدري ــه الناجحــة لط واختيارات

ــر  ــى التوت ــث عل ــكل ال يبع ــتمر، بش ــومي املس ــة للتق ــتخدامه ألدوات مائم ــة، واس الطارئ

واخلــوف لــدى املتعلمــن؛ وإمنــا يكــون عامــًا مهمــًا لتحســن التدريــس واالرتقــاء بإعمــال 

ــدى املتعلمــن. ــم ل ــد متعــة التعليم/التعل العقــل، وتأكي

ــى التســلُّط، واعتبــار نفســه املصــدر الوحيــد  كمــا ُيعــد ســلوك املعلــم الــذي مييــل إل

ــر املتعلمــن، بــل إنــه مدعــاة لتعطيــل إعمــال العقــل،  ــي توت للمعرفــة، ُيعــد ذلــك ســببًا ف

ــى احلقائــق، واالســتمتاع بعمليــات  ــل إل وافتقــاد متعــة البحــث والتجريــب، وشــغف التوصُّ
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ــم  ــى مصــدر مينحه ــاد عل ــواُكل املتعلمــن واالعتم ــي ت ــر ف ــه أث ــون ل االكتشــاف، ممــا يك

ــى الدرجــات. ــي عقبــة النجــاح واحلصــول عل املعلومــات بســلبية، مــن أجــل تخطِّ

ــي مختلــف  ــوا ف إن دميقراطيــة املعلــم، وتشــجيعه للمتعلمــن لكــي يشــاركوا ويتفاعل

ــم. فاملتعلــم الــذي يشــعر بأهميــة تواجده  األنشــطة التعليميــة، ُتعــد دافعــًا الكتســاب التعلُّ

ــة  ــزة، إمنــا يشــعر بأهمي ــج ممي ــي أو نتائ ــدمي رأي موضوع ــد تق ــره عن ومشــاركته، وتقدي

ــد األخطــاء  ــدم تصيُّ ــودَّة، وع ــاخ التســامح وامل ــا أن إشــاعة ُمن ــا، كم ــم ذاته ــة التعلي عملي

ــى مزيــد مــن إعمــال  والتقليــل مــن شــأن املتعلمــن، يكــون ذلــك دافعــًا إلقبــال املتعلمــن عل

ــيٍّ  العقــل، والشــعور مبتعــة التعليــم/ التعلــم، بعيــدًا عــن أداء املهــام املوكلــة لهــم بشــكٍل آل

ــى فيــه املتعلمــون االنتهــاء منهــا، بــل تتضــح ســعادتهم عنــد  ــر ســار، يتمن ــي وقــت غي ف

االنصــراف، وكأنهــم ينفــذون حكمــًا قاســيًا واجــب النفــاذ.

إن حكمــة املعلــم فــي توفيــر منــاخ تعليمــي يتســم باالنضبــاط الســلوكي للمتعلمــن، 

وتشــيع فيــه روح متعــة عمليــات التعليــم/ التعلــم فــي آٍن واحــد تتطلــب شــخصية قياديــة 

مؤثــرة متتلــك العديــد مــن مهــارات التواصــل اإلنســاني، بحيــث يكــون قــادرًا علــى شــحذ 

العقــل لعمليــات نشــطة، واالنخــراط واالســتغراق واالســتمتاع بالعمليــة التعليمية، وحتقيق 

األهــداف احملــددة مــن قبــل بالنســبة للمتعلمــن.

ــكل  ــة بش ــة التعليمي ــي العملي ــزء ف ــكل ج ــب ل ــن املناس ــد الزم ــة حتدي ــدُّ عملي وُتع

مناســب ومرونــة، وفقــًا لطبيعــة كل نشــاط، إمنــا ُتعــد عامــًا إيجابيــًا فــي إتاحــة الفرصــة 

ــط  ــوب؛ فضغ ــق اإلجنــاز املطل ــتمتاع باألنشــطة، وحتقي ــل واالس ــال العق ــن إلعم للمتعلم

املــدة الزمنيــة كفيــل بتوتــر املتعلمــن، وتقدميهــم نــواجت تعليميــة غيــر مكتملــة، قــد 

ــى اإلجنــاز، كمــا أن إتاحــة وقــت أكبــر ممــا يتطلبــه  ُتْشــعرهم بالفشــل أو عــدم القــدرة عل

ــز، أو  ــف التركي ــى ضع ــي إل ــا ُيفض ــن رمب ــدرات املتعلم ــع ق ــق م ــاط ويتواف إجنــاز النش

ــة بإشــاعة  ــت كفيل ــودة إدارة الوق ــَغب؛ إن ج ــى الشَّ ــم إل ــا يدفعه ــام، ورمب ــف االهتم ضع

االســتقرار النفســي لــدى املتعلمــن، وتســاعد فــي التفكيــر باملســتوى املطلــوب، وحتقيــق 

اإلجنــاز، والشــعور بالرضــا.

ــات  ــب عملي ــذي يتطل ــق اإلجنــاز، ال ــدِّي لتحقي ــتثارة املنافســة وروح التح ــا أن اس كم
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ــد طاقــة إيجابيــة لــدى املتعلمــن، تدفعهــم لتقــدمي األفــكار  متنوعــة مــن إعمــال العقــل، يولِّ

واإلنتــاج األفضــل، والشــعور مبتعــة التفــوق، فيمكــن للمعلــم اســتخدام العديــد مــن طــرق 

ــدمي  ــات، لتق ــراد أو املجموع ــن األف ــس ب ــق التناف ــي حتق ــس، الت ــتراتيـچيات التدري واس

ــم مميــزة وجديــدة، بعيــدًا عــن األســاليب النمطيــة املســتخدمة  ــول ونــواجت تعلُّ أفــكار وحل

مــع املتعلمــن.

ــة،  ــا التعليمي ــاليب التكنولوچي ــة، وأس ــم احلديث ــات التعلي ــن تقني ــد م ــح العدي وتتي

ــت نفســه  ــي الوق ــل، وتشــيع ف ــال العق ــات إعم ــددة ميكــن أن تســتثير عملي مداخــل متع

املتعــة بــن املتعلمــن؛ مثــل: األفــام، والرســوم املتحركــة، واأللعــاب التعليميــة باســتخدام 

ــن  ــره م ــة، وغي ــة اإللكتروني ــع التعليمي ــر املواق ــي عب ــل العلم ــّي، والتواص ــب اآلل احلاس

ــل. ــال العق ــر وإعم ــي التفكي ــة ف ــتثير الرغب ــي تس ــتحَدثات الت املس

كمــا أن قــدرات ومهــارات املعلــم فــي تصميــم أنشــطة تعليميــة جديــدة، جتــذب انتبــاه 

ــد  ــن حتدي ــه م ن ــس متكُّ ــال، إمنــا تعك ــل، بشــغف وإقب ــال العق ــم إلعم ــن، وتدفعه املتعلم

ــس  ــن. وينعك ــدى املتعلم ــة ل ــدرات املختلف ــتوى الق ــول، ومس ــة املي ــم، وطبيع أمنــاط التعل

ــن املتعلمــن،  ــروق ب ــاف والف ــاءم مــع االخت ــددة تت ــة متع ــل تعليمي ــدمي بدائ ــي تق ــك ف ذل

وتكــون ســببًا فــي اســتثارة متعــة التعليــم/ التعلــم بشــكل يناســب األفــراد أو املجموعات.

ــل  ــال العق ــات إعم ــا عملي ــي تتطلبه ــومي الت ــات التق ــأن عملي ــم ب ــان املعل ــد إمي وبع

ــدى املتعلمــن،  ــر ل ــدرات التفكي ــة لتحســن ق ــي عملي ــة، ه مــن خــال األنشــطة التعليمي

ــق  ــن للقل ــو املتعلم ــذي يدع ــاب ال ــن العق ــًا م ــت نوع ــم، وليس ــات التعل ــن ُمخرَج وحتس

والتوتــر -  إن إميانــه بذلــك، وتطبيقــه مبهــارة يدفعهــم لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم 

ــى نقــاط القــوة، ونقــاط اإلخفــاق لديهــم،  ــى التعــرف مبوضوعيــة عل بأنفســهم، ويدعوهــم إل

والســعي ملعاجلتهــا مبزيــد مــن إعمــال العقــل، واكتســاب املهــارات الازمــة ممــا يكــون لــه 

أثــر فــي االســتقرار النفســي لــدى املتعلمــن، وهــذه العمليــات تكــون ســببًا فــي حتقيــق 

ــدم. ــة التق الشــعور مبتع

ــن  ــاجت ع ــن، والن ــدى املتعلم ــل ل ــي األصي ــاج اإلبداع ــم لإلنت ــجيع املعل ــا أن تش كم

ممارســتهم إلعمــال العقــل فــي املســتويات العليــا مثل إعــادة التركيب، أو تقــدمي معاجلات 
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جديــدة لنظــام أو تكويــن موجــود، أو تقــدمي إنتــاج متفــرد فــي أحــد املجــاالت - إمنــا يكــون 

ــر  ــا عناص ــس، وكله ــة بالنف ــذات والثق ــد ال ــوق وتأكي ــز والتف ــًا للشــعور بالتمي ــك دافع ذل

ــم. تســبب املتعــة والســرور لــدى املتعل

ــر  ــة عناص ــم، فثم ــدى املعل ــا ل ــرُّق إليه ــابق التط ــارات الس ــر امله ــى تواف ــاوة عل وع

ــق  ــي حتقي ــوب ف ــق النجــاح املطل ــى يتمكــن مــن حتقي ــه حت ــي تواجدهــا لدي أخــرى ينبغ

ــة  ــي املعرف ــة ف ــوة العلمي ــا الق ــن، ومنه ــدى املتعلم ــل ل ــال العق ــة بإعم ــداف املرتبط األه

ــه  ــس، وإتقان ــارات التدري ــن مه دًا م ــدِّ ــدًا متج ــه رصي ــية، وامتاك ــادة الدراس ــة بامل املرتبط

للمســتحدثات العلميــة فــي طــرق واســتراتيـچيات التدريــس التــي تهتــم بتحقيــق األهداف 

مــن خــال عمليــات التدريــس الفــردي واجلماعــي والفريقــي؛ وأيضــًا مهارتــه فــي تصميــم 

ــداف. ــبة لأله ــومي املناس ــتخدام أدوات التق أو اس

* *
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الموهبــة واإلبــــداع

أ.د. محمد عبد الظاهر الطيب *

مقدمـــة:

ــا  ــام به ــدر االهتم ــي يج ــى اإلنســان الت ــه عل ــم الل ــدى نع ــداع  إح ــة واإلب ــدُّ املوهب ُتع

ــى املجتمــع  ورعايتهــا لتثمــر وتعــود ثمارهــا بالنفــع ليــس علــى صاحبهــا وحــده ، بــل عل

ــة  ككل وهــو مــا يســتلزم ضــرورة معرفــة طــرق اكتشــافها وتشــخيصها وتنميتهــا وتوعي

ُكلٍّ مــن: األســرة بكيفيــة التعامــل مــع ابنهــا املوهــوب ورعايتــه ، واملجتمــع بأهميــة تذليــل 

ــي تواجــه الكشــف عــن أبنائــه املوهوبــن . العقبــات الت

تعريف الموهبة:

ا: ه ن ات؛ وم ف ري ع ت وع ال ن ت د وت عدَّ ت ت

ــي قــدرة معينــة مــن القــدرات  ــي ف ــد اللــه )2005( بأنهــا متايــز نوع تعريــف عــادل عب

ــة  ــى هيئ ــر عل ــر تظه ــز واحــد أو أكث ــب التمي ــب معــن مــن جوان ــر، أو جان واحــدة أو أكث

ــادر وذي قيمــة. ــز، ون ــل، ممي ــاج أصي ــد، وإنت ــر فري ــد وفك عطــاء جدي

وهــي منــط شــخصي متكــرر مــن التفكيــر واملشــاعر والســلوك، التــي مــن املمكــن أن 

.)Buckingham&Vosburg,2001( يكــون لهــا تطبيــق مثمــر فــي الواقــع

ــي  ــن واملتفوقــن ف ــال املوهوب ــّي لألطف ــس العامل ــع عشــر للمجل وتوصــل املؤمتــر الراب

ــى أن املوهبــة العقليــة ســمة إنســانية تتشــكل مــن القــدرة  برشــلونة عــام )2001(، إل

ــى التفكيــر اإلبداعــي، والتحصيــل األكادميــي رفيــع املســتوى،  العقليــة العامــة، والقــدرة عل

ــي، 2002(. ــلوكية )تيســير صبح ــب الســمات الس ــى جان إل

* أستاذ الصحة النفسية والعميد األسبق لكلية التربية - جامعة طنطا.
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 National Association for Gifted وبن ـ ال املوهـ ـ دولية لألطفـ ـ عية ال ـ وتعرِّف اجلمـ

Children,2002 بأنهــم : َمــْن لديهــم قــدرات حتصيليــة مرتفعــة فــي عــدة مجــاالت ســواء 

ــى خدمــات وأنشــطة غيــر عاديــة  أكانــت أكادمييــة أم فنيــة أو ابتكاريــة، وهــم يحتاجــون إل

متدهــم بهــا املدرســة لتنميــة وتطويــر تلــك القــدرات. 

ــه:  ــوب بأن ــا املوه ــي والتكنولوچي ــث العلم ــم والبح ــي للتعلي ــس القوم ــرِّف املجل ويع

الطفــل الــذي  يتعلــم بقــدرة وســرعة تُفــوق بقيــة األطفــال املســاوين لــه فــي العمــر الزمنــي، 

ــة أو  ــون أو املجــاالت األكادميي ــي مجــال الفن ــم ف ــدرة بســرعة التعلي ــر عــن هــذه الق ويعب

ــوم والرياضيــات والتكنولوچيــا ،67:2000(. ــر تدريــس العل أي مجــاالت أخــرى. )مركــز تطوي

ــن  ــن واملتفوق ــة )2001( املوهوب ــواد التعليمي ــر املناهــج وامل ــز تطوي ــرف مرك ــا يع بينم

ــذكاء. ــارات ال ــي اختب ــر ف ــن 130- 140 درجــة فأكث ــا ب ــون م ــن يحقق ــم: الذي بأنه

ــى اإلبــداع والــذكاء والتفــوق  د تعريفــات املوهبــة واســتنادها إل ممــا ســبق يتضــح تعــدُّ

كمؤشــرات دالــة عليهــا؛ ممــا يجعلهــا مفاهيــم مصاحبــة للموهبــة جديــرة بالعــرض 

ــا. واإلشــارة إليه

اإلبداع :

ــى  ــه وإنشــاؤه عل ــيء: اختراع ــداع الش ــه: إب ــز)40:2004( بأن ــم الوجي ــي املعج ــرَّف ف ُيع

ــه. ــي صفات ــة ف ــه غاي ــال ســابق، وجعل ــر مث غي

ورد (Guilford, 1967) بأنه: ف ل ي ه ج رف ع وي

عمليــة عقليــة معرفيــة أو نــوع مــن التفكيــر التباعــدي الــذي يتميــز باألصالــة والطاقة 

واملرونة واحلساســية للمشــكات .

ــي تعريفــًا لــه  فــي املوســوعة النفســية )24:1995( بأنــه:  كمــا أورد عبــد املنعــم احلفن

ــل  ــاً، والعم ــة أو اختراع ــرة أو نظري ــمًا أو فك ــون رس ــد يك ــذي ق ــكار ال ــى االبت ــدرة عل الق

املبــدع ال يصــدر إال مــن شــخص خــاق مبــدع لــه خصائصــه وتفكيــره، ولــه خلفيــة 

ــى  ــرد مــن مواجهــة مشــكلة تســتعصي عل ــن الف ــة متكِّ ــة وظــروف بيئي ــة وثقافي اجتماعي

ــول. ــدم احلل ــا ويق احلــل فيتصــدى له
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ــترط أن  ــل وُيش ــر بالفع ــدًا ظه ــًا جدي ــه إنتاج ــي ضــوء كون ــه أيضــًا ف ــن تعريف وميك

.(Sternberg&Lubart,1996:667) يكــون غيــر متوقــع ومفيــد

الذكاء

ــي،  ــر بشــكل عقان ــى القيــام بفعــل مقصــود ، والتفكي هــو القــدرة الكليــة العامــة عل

ــي  ــة ف ــدرات العالي ــاالت كالق ــدة مج ــي ع ــرد ف ــدرات الف ــذكاء ق ــة. فال ــع البيئ ــل م والتفاع

ــم  ــرات وتعلُّ ــادة مــن اخلب ــى اإلف ــدرة عل ــم وحــل املشــكات والق ــام، واملفاهي ــردات واألرق املف

ــدة. ــات اجلدي املعلوم

ــذكاء؛  ــداع بال ــة اإلب ــد عاق ــي حتدي ــن ف ــاف الباحث ــر اخت ــر بالذك ــو جدي ــا ه  ومم

فمنهــم مــن لــم يجــد فروقــًا بينهمــا، ومنهــم مــن يــرى أن اإلبــداع ليــس ســوى مظهــر مــن 

ــه  ــة مكونات ــي طبيع ــف ف ــذكاء يختل ــرى أن ال ــن ي ــم م ــرد، ومنه ــام للف ــذكاء الع ــر ال مظاه

ــى أن  ــى ذلــك مــن احلقائــق التاريخيــة التــي تشــير إل عــن اإلبــداع واالبتــكار، ويســتدلون عل

ــوا مــن املتفوقــن دراســياً، وأن مــن أهــم ســمات  ــم يكون ــرة واملبدعــن ل ــرًا مــن العباق كثي

ــي، 1966(. ــدة .)رمضــان القذاف ــة والفائ ــة واألصال ــز باحلداث ــي التمي ــاج اإلبداع اإلنت

ق العقلي التفوُّ

ــى عــدة محــكات )القــدرة العقليــة - التحصيــل الدراســي-  يتــم تعريفــه باالعتمــاد عل

ــى االبتــكار(. القــدرة عل

حيث ُيعد الفرد متفوقًا عقليًا عندما يستوفي أي شرط من الشروط التالية:

1-  أن تكون نسبة ذكائه )130( على األقل كما يحددها أحد اختبارات الذكاء .

ــع يضعــه ضمــن أفضــل مــا بــن  ــي دراســي مرتف ــه مســتوى حتصيل ــون لدي 2-  أن يك

ــا. ــي إليه ــي ينتم ــة الت 3-15% مــن املجموع

2-  أن يكون لديه مستوًى عاٍل من التفكير االبتكاري.

3-  أن يكــون لديــه مســتوًى عــاٍل مــن التفكيــر واالســتعدادات اخلاصــة فــي أحــد املجــاالت 

العلميــة أو الفنيــة أو القيــادة اجلماعيــة .)فتحى جــروان،2002(.
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العبقرية 

ــي  ــرد ف ــي وصــول الف ــة ه ــى أن العبقري ــار )1977( إل ــد الغف ــد الســام عب يشــير عب

ــن  ــال م ــي مج ــاده ف ــدارة أو القي ــي الص ــه ف ــث يضع ــوق بحي ــتوًى مرم ــى مس ــه إل أدائ

ــى تقــدمي مــا لــم يقدمــه غيــره فــي  مجــاالت احليــاة، وهــي القــدرة التــي تصــل باإلنســان إل

ــاة . ــم أو مجــاالت احلي مجــال العل

طرق تشخيص الموهوبين والتعرف عليهم:

توجــد العديــد مــن الطــرق التــي ميكــن اإلفــادة منهــا فــي عمليــات قيــاس وتشــخيص 

املوهبــة؛ منهــا:

1- ماحظــة العمليــات الذهنيــة التــي يســتخدمها الفــرد فــي تعلــم أي موضــوع أو خبــرة 

داخــل أو خــارج غرفــة الصــف.

مــه فــي أي موضــوع دراســي، أو أي محتــوًى يعــرض  2- ماحظــة أداء الفــرد أو نتائــج تعلُّ

ــّي أو الصــور التــي يعرضهــا فــي ســلوك حــل املشــكلة. لــه أثنــاء التعليــم الصفِّ

3- اســتخدام املقاييــس النفســية )كاختبــارات الــذكاء، واختبــارات التحصيــل، ومقاييــس 

اإلبداع(.

تقاريــر األشــخاص عــن أنفســهم ، وتقاريــر املعلمــن واألبنــاء وزمــاء الدراســة )تيســير   -4

صبحــي ويوســف قطامــي،1992(.

ــة وســائل للكشــف  ــدُّ مبثاب ــي ُتع ــى بعــض األدوات الت ــاد عل ــة االعتم ــب إمكاني بجان

ــا: ــن؛ منه عــن املوهوب

ا: ه ن ام؛ وم ع اء ال ذك س ال ي اي ق ١-  م

• مقاييس الذكاء الفردية )بينيه، ووكسلر(.	

• مقاييس الذكاء اجلماعية )مقياس رافن املعروف مبقياس املصفوفات املتتابعة(.	

ا: ه ن اري؛ وم ك ت ري الب ك ف ت س ال ي اي ق ٢-  م

• )مقياس تورانس، مقياس جيلفورد، اختبارات االستعداد األكادميي املدرسي(.	
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ة: ي درس م ل ال ي ص ح ت ارات ال ب ت ٣-  اخ

• منها )االختبارات التحصيلية العامة والنوعية في مواد دراسية معينة واالختبارات 	

التحصيلية التشخيصية(، ومنها )اختبارات كاليفورنيا للتحصيل(.

ة : ي ص خ ش ات ال م س س ال ي اي ق ٤-   م

• ــي عــدة مجــاالت 	 ــذ ف ــس ســمات التامي ــذي يقي ــي ال ــاس رينزول مــن أشــهرها مقي

)الدافعيــة، والســمات القياديــة، واملهــارات الفنيــة كاملوســيقى واملســرح واالتصــال(. 

)حســن بشــير،2000(.

ــض  ع ــة ب ظ الح ــن م ك م ــس، ي ي اي ق م ــرق وال ط ــك ال ل ــى ت ــاد ع م ت ــب الع ان ج وب

ــرة  ك ب م ــة ال ول ف ط ــة ال ل رح ي م
ــل �ز ف ط ــى ال ــة ع ادي ب ات( ال ي وك ــل ــات وس �ف ــات )ت الم ع ال

ــا: ه ن ــداع؛ وم ب ــات الإ داي ــا ب اره ب ت ــن اع ك م م ــن ال ي م
ــ�ت ال

ــم : الطفــل صاحــب الطاقــة اللفظيــة والتعبيــرات التــي تنــمُّ عــن  ل ك ت ــو ي ــل وه ف ط 1- ال

ــى املســتوى  ــوق عل ــد تتف ــرات ق ــه تعبي ــة ناضجــة، تخــرج من ــدرات عقلي ــاٍل وق ذكاٍء ع

ــة للنمــو مــن  ــر إعجابهــم، وتلــك الصفــة التعبيريــة قابل املتوقــع وتدهــش الكبــار وتثي

ــر عــن نفســه. ــى التعبي خــال التدريــب ممــا يوجــب تشــجيع الطفــل عل

ــة  عب ــون ِللُّ ــه ، ويك ــاش لدي ــكار االنده ــاب واألف ــب: تســتثير األلع ع ل ــو ي ــل وه ف ط 2- ال

أكثــر مــن اســتخدام عنــده ويصاحــب تلــك األلعــاب فضــول زائــد. وعــن طريــق اللعــب 

ــا  ــل م ــى فع ــاعدته عل ــه ومس ــاذا نعلم ــه وم ــف نعلم ــم كي ــل وفه ــم الطف ــا فه ميكنن

ــد  ــرف عب ــرف. )أش ــن التص ــى حس ــه عل ــة قدرات ــول، وتنمي ــدود املعق ــي ح ــد ف يري

ــادر،2010(. الق

دور األسرة في تنمية الموهبة لدى األطفال:

ــي  ــًا ف ــم دورًا مهم ــإنَّ له ــم ف ــق موهبته ــن ال تخل ــر املوهوب ــن أن ُأس ــم م ــى الرغ عل

ــى توفيــر البيئــة اخلصبــة التــي تســهم فــي  اكتشــاف تلــك املوهبــة، ورعايتهــا والعمــل عل

.(Winner, 2000) منوهــا

وفــي هــذا الســياق قــدم (Kiewra,2014) بعــض املقترحــات لتفعيــل دور األســرة فــي 
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رعايــة موهبــة أبنائهــا؛ منهــا:

ــات  ــول واهتمام ــى مي ــرُّف عل ــام بالتع ــن االهتم ــى الوالدي ــة: عل ب وه م ــاف ال ش ت 1- اك

ــي أحــد املجــاالت الفنيــة  ــر مــن األحيــان نــواة ملوهبــة ف ــي كثي ــي تكــون ف أبنائهــم الت

ــة. ــة أو األكادميي أو الرياضي

ــي  ــم ف ــب أبنائه ــدان باكتشــاف مواه ــم الوال ــا اهت ــرة : فكلم ك ب م ــة ال داي ب ــري ال وف 2- ت

ــا. ــة رعايته ــي عملي ــك ف ــرة، ســاهم ذل ــة مبك مراحــل عمري

ــة  ــة )فني ــة مــا لديهــم مــن موهب ــي تنمي ــة ف ص ص خ ت م ــز ال راك م ال ــم ب ه ائ ن ــاق أب ح 3- إل

ــة(. أو رياضي

ــن األبنــاء  ــة: مــن خــال إتاحــة الفــرص واملواقــف التــي متكِّ ب وه م ــة ال ارس م ل م ي ــه س 4- ت

مــن املمارســة الفعليــة ملوهبتهــم الرياضيــة أو الفنيــة حتديــداً.

ــى إشــعار أبنائهــم  ــاء: مبعنــى حــرص الوالديــن عل ن ــاء والأب ــدف الآب ــدة ه 5- وح

بإميانهــم مبوهبتهــم ورغبتهــم فــي تنميتهــا.                                                                                    

ي 
ــاً �ز ض ــل دور الأرسة أي عِّ ف ــات تُ ح رت ق ــدة م ــادر، ٢0١0( ع ق ــد ال ب ف ع ــا أورد )أرسش م ك

ــا: ه ن ــداع؛ م ب ــة الإ ي م ن ت

ــة  ــب أو خيب ــعور بالذن ــم دون الش ــم وجتاربه ــم أفكاره ــى تقيي ــاء عل ــاعدة األبن 1- مس

ــل. األم

ل. 2- توفير قاعدة نفسية آمنة قائمة على احلب والتقبُّ

3- توفير الفرص املتنوعة واملُتعّددة لتائم ميول األبناء.

4- إمداد األبناء باخلبرات الثقافية واالجتماعية التي تضيف إليهم.

5- السماح لألبناء مبمارسة الهوايات سواء داخل املنزل أم خارجه.

ل األفكار اجلديدة لألبناء واحترام حب االستطاع . 6- تقبُّ

درسي ُمعينًا لها على  م اخ ال ن م ون ال ك د أن ي ا ل ب ام بدوره ي ق ن ال ن الأرسة م ك م ت ت ول

ذلــك فــي تكامليــة لــألدوار، والــذي يجــب أن ُيراعى فيه االهتمــام بالتعليم الفــردي للموهوب 

ملوهبــة  املعلــم  تشــخيص  ــى  عل القائــم   Individualized education for the gifted

ــور  ــي تط ــهم ف ــة تس ــة ثري ــة تعليمي ــي وبيئ ــج تعليم ــح الفرصــة ملنه ــب؛ ممــا يتي الطال
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املوهبــة  مــن خــال تعــاون أســرة الطالــب، وفــي ضــوء مــا متــد بــه املدرســة مــن معلومــات 

. (Szarka,2008) ــا ــر فيه ــي تظه ــاالت الت ــم واملج ــة أبنائه ــن موهب ــة ع تفصيلي

ــرة  ــة مبك ــي مرحل ــل ف ــد الطف ــا عن ــة ورعايته ب وه م ــة ال ي م ن ت ــام ب م ت ــا أن اله م وب

ــال  ف ــاض الأط ــة ري م عل ــه م ي ــارك ف ش ــي أن ت غ ب ن ــة، ي ي م د الأه ــدي ــر ش ــره أم ــن عم م

فهــي ليســت مبدرِّســة عاديــة؛ فهــي رائــدة وقــدوة وأُّم ورفيقــة اللعــب، كمــا أنهــا أول عالــم 

ــن نطــاق األســرة. ــد خروجــه م ــل بع ــي يواجهــه الطف خارج

الل : ن خ ا م دوره ام ب ي ق ا ال ه ن ك م ذا ي ل

1-  تعزيز  ثقة الطفل بنفسه وتنمية مفهوم الذات اإليجابي لديه. 

2-  مراعاة الفروق الفردية بن األطفال.

3-  االهتمام بتنمية االبتكارات اجلماعية.

4-  تخطيط وتنفيذ وتقومي األنشطة التي تؤدى إلى تنمية ابتكار األطفال .

5- اهتمامهــا مبهــارات االتصــال مــع أوليــاء األمــور وإثــارة وعيهــم بكيفيــة تنميــة جوانــب 

االبتــكار لــدى أطفالهــم .)نيڤــن عبــد اللطيــف، 2010(.

قات اكتشاف الموهوبين: ُمعوِّ

ــدوي، 2011 ،  ــي ع ــار وإنچ ــد املخت ــد عب ــرج 2010، محم ــن )أشــرف س ــا كل م أوجزه

ــى(: ــا يل فيم

1-  املبالغة في االهتمام باملجاالت األكادميية.

2-  عدم تقدير االنشغال باألنشطة االبتكارية في الفنون واعتبارها مضيعة للوقت .

3-  املبالغة في التقومي والنقد واحلكم على أفكار التاميذ.

4-  امليل إلى عقاب التاميذ الذين ُيظهرون املثالية والشجاعة.

ــس(،  ــة الفصــول- نقــص وســائل التدري ــة )كثاف ــة ومكاني ــات مادي 5-  عــدم وجــود إمكان

ــم اكتشــاف الطــاب املوهوبــن ومتابعتهــم . ــى املعل ــب عل يجعــل مــن الصع

6-  عدم وجود املعلم املدرب واملتفرغ على استخدام أدوات القياس املختلفة .

7-  سوء النظام اإلداري داخل املؤسسات التعليمية .
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8-  غياب التنسيق بن األجهزة واملؤسسات التي تعزز اكتشاف املوهوبن.

9-  عدم وجود تعريف محدد للموهبة.

10- عدم وعي أفراد املجتمع بأهمية التعرف على مواهب أبنائهم ورعايتها وتنميتها.

بعض المقترحات لرعاية الطفل الموهوب:

ميكــن لآلبــاء بالتعــاون مــع املعلمــن تطبيــُق بعــض األنشــطة والتدريبــات التــي تســهم 

فــي تنميــة املوهبــة لــدى األطفــال؛ منهــا:

1-  املكتبة املنزلية )بها كتب تلوين وقصص خيال علمي(.

التواصل  مهارات  على  األطفال  تدريب  في  أهمية  من  لها  ملا  النوم   قبل  حكايات   -2

الواقعي. العالم  املعلومات عن  وإثراء  ومعرفياً،  لغوياً  الطفل  وتنمي  واحلديث واإلنصات، 

واالحتفال  والتشجيع  التعزيز  من  كنوع  املعارض  إقامة  خال  من  الطفل:  معرض    -3

وإنتاجه. املبدع  بالطفل 

4-  وضع الطفل في موقف ُمْشكل يحتاج إلى حل إلخراج ما بداخله من طاقات وأفكار 

مبتكرة.

5-  تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات املفيدة )جمع الطوابع، الزراعة، تربية احليوانات 

األليفة، الرسم والتلوين، صناعة األلعاب يدوياً(.

ــا إدوارد دي  ه ح رت ي اق
ــ�ت ــداع ال ب ــة الإ ي م ن ت ــات  ل ب دري ت ــض ال ع ــى ب ــاد ع م ت ــن الع ك م وي

ــا : ه ن ــب،٢0١٤(؛ وم ي ب ــدي ح ج ــة )م ي رب ع ل ــا ل ه م رج ــو وت ون ب

1-  التدريب على استخدام الكلمات العشوائية. 

2-  استبعاد الكائن الغريب.

3-  جتميع الكلمات.

4-  االقتران بن قائمتن )قائمة أ وقائمة ب(.

5-  إيجاد الرابطة املشتركة بن الكلمات.

6-  إظهار القيمة األعلى في ضوء بعض القيم.



143
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

ي االرتباط الواضح وتوليد ارتباطات جديدة ُمتعّددة. 7-   تخطِّ

8-  إبداع القصة دون معرفة البنود.

9-  إطاق األفكار بقوة من أجل حل املشكلة.

10- استخدام املفاتيح في بناء فرض ما.

11- استخراج املعاني املتضادة.

12- ارتباط البنود بالسياسة.

13- ارتباط البنود بالتاريخ.

14- الشعر.

15- اقتراح موقف صعب والقيام بحلِّه.
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عـــــــــــروض ودراســــــــــات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الواقع والمأمول )حصاد 2015( ّ ب�ي ي ي شأن الطفل العر�ب
نظرة تحليليَّة �ن

إعداد: د. داليا  الجيزاوي
 

ي قليمية لدمج الطفل العر�ب الورشة التدريبية الإ

ي التعليم والمجتمع
عاقة �ن ذي الإ

تقرير  أ. رضا عطية 
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ة في شأن الطفل العربّي نظرة تحليليَّ
بين الواقع والمأمول

حصاد 2015

إعداد : د.داليا الجيزاوي *

مقدمة:

قــّي، فبقــدر مــا تعطــي الدولــة  إن االهتمــام بالطفــل ُيعــدُّ مظهــرًا مــن مظاهــر التقــدم والرُّ

مــن حمايــة ورعايــة لألطفــال فــي صــورة تشــريعات وبرامــج وخدمــات ومشــروعات إلشــباع 

ــا  ــدر م ــة، بق ــة خاص ــة ُأســرهم بصف ــن رعاي ــن م ــة، واحملروم ــة عام ــم بصف احتياجاته

ــل عــبء مســئولية رســالته فــي احليــاة؛  تضمــن الدولــة تنشــئة جيــل ســليم قــادر علــى حتمُّ

ف علــى ماهيــة حقــوق األطفــال فــي املجتمــع ُتلقــي الضــوء علــى وضــع  وبالتالــي فــإن التعــرُّ

الطفــل، واملفاهيــم الســائدة عــن الطفولــة، والظــروف املعيشــية والبنيــة األساســية اخلاصــة 

بهــم، كمــا أنهــا تكشــف الكثيــر عــن وضــع األســر ووضــع األطفــال فــي هــذا املجتمــع .

ــة حقــوق  ــة وحماي ــة لدراســة وحتســن كفال ــة والعربي ــى الرغــم مــن اجلهــود الدولي وعل

الطفــل العربــي، فــإن الواقــع الدولــي واإلقليمــي يشــهد لألســف تراجعــًا عــن االلتزامــات 

عــة وجتــاوزًا للحقــوق األساســية املعتــَرف بهــا لألطفــال رســميًا وأخالقيــًا، فــي املناطــق  املوقَّ

التــي تشــهد عنفــًا ِعْرقيــًا أو طائفيــًا أو سياســيًا وعلــى األخــص فــي املنطقــة العربيــة، وهــو 

مــا ترصــده التقاريــر املتتابعــة للمنظمــات الدوليــة عــن وضــع األطفــال فــي العالــم، ســواء 

مــن جهــة توفيــر احلقــوق أم احترامهــا أم حمايتهــا.

وتأتــي الورقــة الراهنــة لرصــد واقــع الطفــل العربــي وحتليلــه كحصــاد لســنة 2015، 

مــن واقــع التقاريــر املختلفــة للمنظمــات الدوليــة املَْعنيَّــة بشــأن الطفــل وعلــى األخــص فيمــا 

يتعلــق بالطفــل العربــي، والتــي نناقشــها فــي ثالثــة محــاور رئيســة:

* باحثة - مصر .
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أولً: تغذية الطفل وصحته، وفيها نتناول النقاط التالية:

مشكالت التغذية للطفل العربي.  .1
الوفيات املبكرة لألطفال.  .2

مشكالت االضطرابات السلوكية للطفل.   .3
ثانياً: المشكلت المتعلقة بالأزمات المزمنة للأطفال، ونتناول فيها:

الُعنف واالستغالل وسوء معاملة الطفل.  .1
بهم من الدراسة. ية األطفال وتسرَّ ُأمِّ  .2

املشكالت املتعلقة بالقضاء على الفقر.  .3
 : ي ن أوضاع الطفل العر�ب ثالثاً: الجهود المبذولة لتحس�ي

حقوق الطفل العربّي بن الواقع واملأمول.   .1
جهود املنظمات الدولية واإلقليمية والقومية لدعم حقوق الطفل وتنميتها.  .2

وفيما يلي نستعرض كل محور بشكل تفصيلي:

أواًل: تغذية الطفل وصحته 

ي مشكلت التغذية للطفل العر�ب  .1

يقــف نقــص التغذيــة وراء 1.3 مليــون حالــة وفــاة بــن األطفــال أو 45% مــن جميــع 

ــع وصغــار األطفــال هــي مــن  وفيــات األطفــال علــى مســتوى العالــم كل عــام. فتغذيــة الرضَّ

املجــاالت الرئيســة لتحســن وتعزيــز منــو األطفــال ومنائهــم بشــكل صحــي؛ حيــث يكتســي 

ــرة  ــك الفت ــاء تل ــة أثن ــة املثالي ــة خاصــة، فالتغذي ــل أهمي ــاة الطف ــن حي الن م ــان األوَّ العام

تســاعد علــى خفــض معــدالت املــرض والوفــاة، واحلــدِّ مــن مخاطــر اإلصابــة باألمــراض 

ــم  ــدى أه ــال إح ــة لألطف ــدُّ مشــكالت التغذي ــًا. وُتع ــل عموم ــة، وحتســن منــاء الطف املزمن

املشــكالت اخلطيــرة بالبلــدان العربيــة، وفيمــا يلــي اســتعراض ملشــكالت التغذيــة ببعــض 

الــدول العربيــة فــي 2015:

ــدالت ســوء  • ــاع مع ــا الرتف ــن قلقه ــة ع ــة العاملي ــة الصح ــت منظم ــودان: أعرب الس

التغذيــة املزمنــة وســط أطفــال الســودان، والتــي بلغــت 1.8 مليــون طفــل ميثلــون 
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"ثلــث أطفــال الســودان"؛ حيــث أعلنــت وزارة الصحــة الســودانية إن ”مؤشــر ســوء 

التغذيــة العــام بلــغ نســبته ١٦٪ بالســودان، وهــو أعلــى مــن النِّســب العامليــة 

ــدًة أن معــدل ســوء التغذيــة شــديدة احلــدة بالبــالد  احملــددة فــي هــذا الشــأن“. مؤكِّ

مرتفــع بصــورة مقلقــة، كمــا أن نحــو نصــف مليــون طفــل ســوداني يعانــون ســوَء 

ة.  التغذيــة شــديدة احِلــدَّ

ويرجــع ســوء التغذيــة بالســودان إلــى عوامــل اجتماعيَّــة كالفقــر، والنــزوح، واحلروب، 

وعمــل املــرأة املضنــي، كمــا فــي بعــض واليــات الســودان الغربيــة، وعوامــل 

ــي،  ــاج الزراع ــم اإلنت ــف مواس ــة، وضع ــلع الغذائي ــعار الس ــالء أس ــة كغ اقتصاديَّ

ــل  ــر واجله ــا. فالفق ــة مبــرض األنيمي ــة أخــرى كاإلصاب ــب أســباب صحي ــى جان إل

ــل الرضيــع علــى  عامــالن حاســمان فــي ســوء التغذيــة لألطفــال؛ فــال ميكــن أن يتحصَّ

رضاعــة ُمغذيــة مــن ُأمٍّ وضعهــا املــادي ســيئ، كمــا كان لغيــاب التوعيــة والتثقيــف 

ــي انتشــار املشــكلة. ويخشــى  ــر ف ــة الضــارة دوٌر مؤث ــادات الغذائي ــي، والع الغذائ

ــي  ــة ف ــون ســوء التغذي ــن يعان ــال الذي ــادة األطف ــر زي ــن أن تؤث ــال م ــراء األطف خب

الســودان، علــى زيــادة الوفيــات وســط هــذه الفئــة، ويقلِّــل مــن نســبة ســكان البــالد، 

وبالتالــي َفْقــد عنصــر محــرك لالقتصــاد عنــد وجودهــم فــي مرحلــة الشــباب فيمــا 

لــو عاشــوا، هــذا باإلضافــة إلــى أن أمــراض ســوء التغذيــة قــد تــؤدي إلــى إفــراز 

هــا البدنــي والصحــي؛ ممــا  شــريحة غيــر قــادرة علــى اإلنتــاج، بســبب ضعــف منوِّ

ــي . ــة للنــاجت القومــي اإلجمال ل خســارة حقيقي يشــكِّ

ــدت منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة – اليونيســيف - علــى أن طفــاًل  • اليمــن: أكَّ

ــون عرضــة للمــوت بســبب ســوء  ــن يكون ــال ميني ــة أطف ــن كل ثماني واحــدًا مــن ب

ــة احلــاد. التغذي

ســوريا: أدى النــزاع املســتمر منــذ خمــس ســنوات تقريبــًا فــي ســوريا، إلــى زيــادة  •

ي  كبيــرة فــي معــدالت ســوء التغذيــة بــن األطفــال. فعلــى الرغــم مــن جهــود التصــدِّ

لســوء التغذيــة مــن خــالل بعــض املنظمــات الدوليــة كاليونيســيف فإنــه ال زالــت هناك 

حاجــة لتكثيــف اجلهــود مــن أجــل التصــدي للوضــع الراهــن؛ مــن أجــل احلفــاظ 
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علــى هــذه القــدرة وتعزيزهــا وضمــان االســتمرار فــي تقــدمي اإلمــدادات التغذويــة 

املنقــذة لــألرواح؛ حيــث لــم يتجــاوز التمويــل املتوافــر لبرنامــج اليونيســيف التغــذوي 

لســنة ٢٠١٥ نســبة ١٠٪؛ ممــا يتطلــب مــن املجتمــع الدولــي التدخــل لتوفيــر املزيــد 

ــب هــذا اخلطــر الــذي يحيــق بحيــاة املئــات مــن اآلالف  مــن التمويــل لضمــان جتنُّ

مــن األطفــال. 

ــذي شــهدته  • ــى الرغــم مــن التطــور االجتماعــي واالقتصــادي ال ــج : عل دول الخلي

ــي  ــت تعان ــن ال زال ــال واملراهق ــة لألطف ــة الغذائي ــإنَّ احلال ــة؛ ف ــج العربي دول اخللي

ــْمنة" ازدادت  ــوزن "السِّ ــادة ال ــة بزي ــة، فاإلصاب ــة متناقص ــكالت غذائي وجــوَد مش

بشــكل الفــت للنظــر وفــي الوقــت نفســه هنــاك نســبة ال بــأس بهــا مــن األطفــال فــي 

م ونقــص الــوزن؛ وكذلــك النقــص فــي بعــض العناصــر  هــذه الــدول مصابــة بالتقــزُّ

الغذائيــة الدقيقــة مثــل احلديــد والكالســيوم وڤيتامــن د، وترجــع أغلــب مشــكالت 

ــة  ــة اخلاطئ ــادات الغذائي ــى الســلوكيات والع ــن إل ــال واملراهق ــد األطف ــة عن التغذي

ســواء أكانــت فــي املنــزل أم خارجــه ، وتلعــب األســرة واملدرســة واألصدقــاء 

ووســائل اإلعــالم وغيرهــا دورًا ُمهمــًا فــي تشــكيل هــذه العــادات. 

مشكلة البدانة الُمفرطة للأطفال

أشــارت منظمــة الصحــة العامليــة فــي تقريرهــا الســنوي إلــى أن األطفــال فــي البلــدان 

املنخفضــة واملتوســطة الدخــل والتــي تتضمــن الــدول العربيــة، هــي األكثــر تعرضــًا للتغذيــة 

َغــر حيــث زادت إلــى ٣٠٪  غيــر املالئمــة قبــل الــوالدة وفــي مرحلــة الرضاعــة ومرحلــة الصِّ

عنهــا فــي الــدول املتقدمــة. حيــث يتعرضــون فــي الوقــت نفســه لألغذيــة الغنيــة بالدهــون 

ــات  ــل مــن املغذي ــى القلي ــة عل ــة احملتوي ــة واألغذي ــة الطاق ــة الكثيف ــح واألغذي والســكر وامِللْ

ــق  ــًة ولكنهــا أيضــًا أقــل جــودًة فيمــا يتعل ــى أن تكــون أقــل تكلف ــح إل ــة، التــي جتن الدقيق

باملغذيــات احملتويــة عليهــا. وتــؤدي أمنــاط النظــم الغذائيــة هــذه، مــع انخفــاض مســتويات 

النشــاط البدنــي، إلــى زيــادات حــادة فــي ســمنة األطفــال.

كمــا مت فــي يــوم الطفــل اخلليجــي فــي بدايــة عــام ٢٠١٥، تســليُط الضــوء علــى موضــوع 
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انتشــار الســمنة والــوزن الزائــد بــن أطفالنــا فــي اخلليــج والوطــن العربــي بأســره. حيــث 

احتلــت دول اخلليــج النســبة األعلــى بــن دول العالــم مــن حيــث اإلصابــة بالســمنة حســب 

ــت  ــن ســكان الكوي ــي ٤٢.٨٪ م ــث يعان ــام ٢٠١٤، حي ــة لع ــة الصحــة العاملي ــر منظم تقري

ــن دول  ــى ب ــم واألول ــي العال ــن عشــر دول ف ــى واألســوأ ب ــبة األعل ــي النس ــمنَة، وه الس

اخلليــج، تليهــا اململكــة العربيــة الســعودية بنســبة ٣٥.٢٪ ثــم قطــر ٣٣.١٪.

ي البلدان العربية
رة للأطفال �ن 2- الوفيات المبكِّ

إن دولــًة عربيــًة مثــل مصــر حتتــل املرتبــة اخلامســة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا، فــي معــدل الوفيــات دون اخلامســة وال يفوقهــا فــي معــدل الوفيــات دون اخلامســة 

ــي والســودان  ــا، وهــي چيبوت ــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــر بل ــة مــن أفق إال ثالث

ــة ومخلفــاِت احلــروب. واليمــن باإلضافــة إلــى العــراق الــذي عانــى العقوبــاِت االقتصاديَّ

ــي  ــال ف ــاة األطف ــة لوف ــبابًا مختلف ــه أس ــي داخل ــع ف ــوذج يجم ــر كنم ــر مص  وتظه

الــدول العربيــة ؛ فقــد تكــون الوفــاة نتيجــة لإلســهال ، ويحــدث هــذا بســبب امليــاه امللوثــة 

ــراَض  ــر أم ــال مص ــي أطف ــا ُيعان ــو، كم ــي اجل ــث ف ــاص املنبع ــة والرََّص ــة امللوث واألغذي

ــغ ،  اجلهــاز التنفســي، التــي ُتعــدُّ مــع اإلســهال الســبب الرئيــس فــي وفيــات الرُّضَّ

ــن  ــة بالبروت ــا ســوء التغذي ــة، ومنه ــي مصــر بســبب ســوء التغذي ــال ف ــا ميــوت األطف كم

وهــو ممــا ُيْضعــف مقاومتهــم لألمــراض ويخفــض التطــور الذهنــي واملعرفــي لهــم، 

ــى توقــف النمــو،  ــي التعليــم، باإلضافــة إل ــى االســتمرار ف ــي تنخفــض قدرتهــم عل وبالتال

ــل  ــى تعطي ــؤدي إل ــذي ي ــن )أ( وال ــد وڤيتام ــود واحلدي ــة بالي ــص التغذي ــاك أيضــًا نق وهن

ــاك  ــا أن هن ــي. كم ــي والُكل ــى اجلزئ ــي، أو العم ــى الليل ــي والَعَش ــي والبدن ــو الذهن النم

ــحب  ــن ُس ــة م ــوم املنبعث ــكل والكادمي ــة كالرََّصــاص والني ــادن الثقيل م باملع ــَر التســمُّ خط

األدخنــة واألتربــة والقمامــة التــي تولِّدهــا املعــادن، كمــا يحــدث التســمم بســبب اإلضافــات 

بة  ــبِّ ــدات املُس ــتعمال املبي ــار اس ــك انتش ــة، كذل ــواد احلافظ ــوان وامل ــل األل ــة مث الكيميائي

ــادة اإلشــعاع  للســرطانات واألبخــرة الســامة الناجتــة عــن إحــراق البالســِتك واملطــاط، وزي

ــي. ــي واملغناطيس الكهرب
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ــة  ــى العــراق وســوريا والســودان ودول عربي ــًا عل ــق متام ــن مصــر  ينطب ــر ع ــا ُذك وم

أخــرى. فقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أن "وفيــات األطفــال لســوء التغذية" بالســودان 

بلغــت ٤٠٪، مشــيرًة إلــى أن واليــات الشــرق " كســال والقضــارف والبحــر األحمــر" متثــل 

أعلــى معــدالت ســوء التغذيــة، بســبب صعوبــة احلصــول علــى امليــاه واملمارســات الســلبية 

فيمــا يتعلــق باإلصحــاح البيئــي. 

هــت اليونيســيف إلــى إن البيانــات احلديثــة والتــي وردت فــي تقريــر "مســتويات  كمــا نوَّ

واجتاهــات وفيــات األطفــال"، أثبتــت إمكانيــة حتقيــق النجــاح املســتهدف مــن تقليــص تلــك 

ــر  ــن  تقري ــات الصــادرة ضم ــة املــوارد. وتشــير البيان ــدان ضعيف ــي البل ــى ف النســب حت

اليونيســيف فــي ينايــر ٢٠١٦، أن معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة، قــد 

ــإن  ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل ــة. وعل ــي الســنوات العشــرين املاضي انخفضــت بنســبة ٤٩٪ ف

الهــدف العاملــي املتمثــل فــي حــدوث انخفــاض بنســبة الثلثــن بحلــول عــام ٢٠١٥ لــم يتــم 

ــل دون  ــون طف ــي ٦.٣ ملي ــام املاضــي، تُوفِّ ــي الع ــى اآلن. وف ــه بصــورة شــاملة حت حتقيق

ســن اخلامســة ألســباب ميكــن الوقايــة منهــا فــي الغالــب، أي ُقَراَبــة ٢٠٠ ألــف طفــل أقــل 

ممــا كان عليــه فــي عــام ٢٠١٢، ولكــن ال تــزال هنــاك ُقَراَبــة 17 ألــف حالــة وفــاة حتــدث 

ــا يقــرب  ــة تتســبب فيم ــي كل يــوم. وذكــرت اليونيســيف أن نقــص التغذي ــال ف ــن األطف ب

مــن نصــف جميــع الوفيــات بــن األطفــال. ويشــير التقريــر إلــى أن هنــاك حتســيناٍت كبيــرًة 

طــرأت فــي مجــال بقــاء الطفــل، ويرجــع ذلــك جزئيــًا إلــى تدخــالت معقولــة وقليلــة التكلفــة 

ضــد األمــراض املُْعديــة الرئيســة.

3. مشكلت الضطرابات السلوكية للطفل 

إن مشــكالت األطفــال الســلوكية إمنــا هــي مشــكالت ترجــع فــي املقــام األول إلى ظروف 

بيئيــة غيــر مواتيــة وغيــر مناســبة أيضــًا يعيشــها األطفــال فتعصــف بصحتهــم النفســية، 

وتؤثــر بالســلب علــى مجمــل ســلوكياتهم. وإن أبــرز تلــك املشــكالت مــا يتعــرض لــه األطفــال 

مــن آثــار نفســية ومعنويــة ميكــن أن تلحــق بهــم كضحايــا للحــروب فــي فلســطن وســوريا 

ولبنــان والعــراق والســودان والصومــال، فهــم إن لــم ُيستشــهدوا فيهــا وميوتــوا دون ذنــب؛ 
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فســوف يتجرعــون كأس مراراتهــا وأصنافــًا مــن ألــوان الشــقاء والعــذاب، وهــم شــاهدون 

عليهــا وعلــى رعبهــا بصــور حُتفــر فــي ذاكرتهــم، ولــن يســتطيعوا نســيانها؛ خاصــة وهــم 

يشــاهدون صــورًا حيــة متثــل بشــاعة القتــل بأقســى ُصــَوره.

 إن مــا يصاحــب احلــروب مــن أهــوال ونكبــات وصدمــات كفيــل بزعزعــة نفــس الطفــل 

وأمنــه مــدى احليــاة، وقــد ال يــدرك األهــل واملجتمــع هــذا األثــر فــي وقتــه، ولكنــه مبــرور 

الزمــن تتفاقــم حالــة الطفــل ويتحــول املشــهد املرعــب واملفــزع الــذي رآه قبــل ســنوات فــي 

غمــرة احلــرب، إلــى آفــة نفســية ال يســتطيع البــراء منهــا إال بعــد عــالج قــد يطــول زمنــه. 

ولعلَّنــا فــي العالــم العربــي ال نعطــي اهتمامــًا كبيــرًا بالرعايــة النفســية والوســائل املطلوبــة 

ــة املختصــن يؤكــدون أن  ــى األطفــال؛ فــي حــن أن غالبي الحتــواء رد فعــل الصدمــات عل

أخطــر آثــار احلــروب هــو مــا يظهــر بشــكل ملمــوس الحقــًا فــي جيــل كامــل مــن األطفــال، 

ســيكبر مــن ينجــو منهــم وهــو يعانــي مشــكالٍت نفســية.

ــي األمم  ــد ممثل ــى لســان أح ــب مــا ورد عل ــى ســبيل املثــال وحس  ففــي العــراق عل

املتحــدة، فــإن هنــاك أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل عراقــي مــن األرجــح أنهــم ســيكونون 

اء الصدمــة النفســية التــي تعرضــوا لهــا خــالل احلــرب. بحاجــة إلــى عــالج نفســي، مــن جــرَّ

وفــي ســوريا، بــات شــعار "أنقــذوا أطفــال ســوريا" هــو النــداء األبــرز مــع بدايــة الســنة 

السادســة مــن األزمــة، إذ يريــد الســوريون أن يبــدأ العمــل علــى حتقيقهــا ملنــح مســتقبِل 

وطنهــم األمــَل بجيــٍل قــادٍر علــى البنــاء ال التدميــر.

ــإن  ــع الســوري، ف ــكل أفــراد املجتم ــت ب ــي حلق ــار الســلبية الت ــن اآلث ــم م ــى الرغ فعل

ــارًا تخلــف مشــكالٍت  ــه آث ــر تأثــرًا، فمــا يشــهده ســيترك علي ــة األكث الطفــل يبقــى الضحي

ــال،  ــة ســتحكم مســتقبل األجي ــى شــكل أمــراض اجتماعيَّ ــًة ســتتجلى عل نفســيًة وصحي

ــة العنــف. ــى بعــد وقــف آل حت

ــدول  ــي تعيشــها بعــض ال ــار النفســية للحــروب الت ــى مــا ســبق مــن اآلث ــة إل باإلضاف

ــد كأحــد أهــم أشــكال اضطرابــات الســلوك التــي تظهــر  العربيــة، تشــير التقاريــر إلــى التوحُّ

فــي العالــم العربــي؛ حيــث تشــير أحــدث التقاريــر إلــى أن معــدالت انتشــار التوحــد فــي 

العالــم العربــي تتــراوح مــا بــن ١.٤ حالــة بــن كل ١٠ آالف طفــل فــي ُعمــان، و٢٩ حالــة 
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بــن كل ١٠ آالف طفــل فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وانخفضــت معــدالت الوفيــات بــن 

األطفــال مبنطقَتــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى مــدار العقــود األخيــرة بخمســة 

أضعــاف مــا كانــت عليــه مــن قبــل.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املعــدالت ُتعــدُّ أقــل مــن مثيالتهــا فــي البلــدان املتقدمــة، حيــث 

تصــل النســبة فيهــا إلــى ٣٩ حالــة مــن املصابــن بالتوحــد بــن كل 10 آالف طفــل، وإلــى 

77 حالــة مــن املصابــن باضطرابــات طيــف التوحــد بــن كل 10 آالف طفــل، فــإن ذلــك ال 
يعنــي بالضــرورة تراجــع معــدالت انتشــار هــذه احلالــة فــي العالــم العربــي.

ثانيًا: المشكالت المتعلقة باألزمات المزمنة لألطفال:

بهم ية الأطفال وترسُّ 1- أُمِّ

ُتعــد مشــكلة األميــة مــن املشــكالت املزمنــة التــي يعانيهــا األطفــال فــي العالــم العربــي، 

وتؤكــد تقاريــر اليونيســكو علــى أن الــدول العربيــة يوجــد بهــا ُقَراَبــة )5 ماليــن( طفــل غيــر 

ملتحقــن بالتعليــم االبتدائــي، و)4 ماليــن( مراهــق تقريبــًا غيــر ملتحقــن بالتعليــم الثانــوي.

ففــي مصــر – علــى ســبيل املثــال - تبلــغ نســبة األميــة للفئــة العمريــة ١٥ - ٤٥ ٢٨٪، 

ــد تقريــر اليونيســكو ٢٠١٢ أن التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول العربيــة فــي حتقيــق  حيــث أكَّ

شــعار )التعليــم للجميــع( قليــل، وهنــاك تفــاوت شــديد بــن بلــدان املنطقــة وبــن اجلنســن، 

ــْح  ــم ُيَت ــة، ول ــي نقصــًا فــي الرعاي ــة املبكــرة تعان ــى أن فتــرة الطفول ــر عل كمــا أكــد التقري

للكثيــر التعلُّــم قبــل املرحلــة االبتدائيــة، وأكــد التقريــر أيضــًا علــى أن )26%( مــن األطفــال 

ــدان العربيــة يعانــون ســوَء التغذيــة وســوء النمــو؛ ممــا يؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى  فــي البل

النمــوِّ العقلــي واملعرفــي. 

ــة  ــغ نســبة األمي ــث تبل ــو ظاهــرة مؤســفة؛ حي ــي ه ــم العرب ــي العال ــة ف فانتشــار األمي

)30%( مــن ضمــن )٣٠٠ مليــون( عربــي، وُتعــد نســبة االلتحــاق فــي الــدول العربيــة 

منخفضــة جــدًا قياســًا إلــى دول متطــورة مثــل اليابــان؛ حيــث تبلــغ نســبة االلتحــاق فــي 

االبتدائــي )100%(، وفــي كوريــا اجلنوبيــة )99%( وفــي ماليزيــا )%95(.

ــق الرئيســة  ــد العوائ ــي أح ــات املســلحة ه ــى أن النزاع ــة اليونيســكو عل ــد منظم وتؤك
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لتحقيــق التنميــة البشــرية فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم، كمــا أكــدت علــى أن )42%( مــن 

مجمــوع األطفــال غيــر امللتحقــن فــي املــدارس فــي العالــم يعيشــون فــي املناطــق الفقيــرة 

د  ــال وُشــرِّ ــات مــن األطف ــا املئ ــل فيه ــي ُقت ــك ســوريا الت واملتأثــرة بالنزاعــات، ومنــوذج ذل

اآلالف منهــم وُأغلقــت مدارســهم واملراكــز الصحيــة مــن حولهــم.

وقــد أكــد تقريــر األمم املتحــدة فــي أبريــل 2015 علــى أن مــا يقــرب مــن 21 مليــون 

طفــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا باتــوا خــارج املــدارس، أو أنهــم علــى 

ــة خــالل  ــي املنطق ــات االلتحــاق بالدراســة ف ــي آلي ــن ف ــم التحسُّ وشــك تــرك الدراســة رغ

العقــد املاضــي. حيــث أشــار التقريــر الصــادر عــن منظمَتــي اليونيســكو واليونيســيف أن 

ــر وعوامــل أخــرى حتــول  ــال والفق ــة األطف ــى اجلنــس وِعَمال ــم عل ــز القائ الصــراع والتميي

دون اســتمرار األطفــال فــي مدارســهم، فــدول املنطقــة، التــي تضــم 20 دولــة عربيــة مــن 

ــد املاضــي؛ األمــر  ــم طــوال العق ــي التعلي ــى العــراق شــرقًا، اســتثمرت ف ــًا إل املغــرب غرب

الــذي ســاعد فــي زيــادة معــدالت التحــاق األطفــال باملــدارس.

غيــر أن التقريــر يكشــف أيضــًا عــن أن التقــدم فــي هــذا املجــال تباطــأ فــي الســنوات 

ــدول  ــة ال ــن خــالل مواجه ــة حتســن الوضــع م ــى إمكاني ــان عل ــدت املنظمت األخيــرة. وأك

ملســائل التمييــز ضــد اإلنــاث، والعمــل علــى خفــض معــدالت التســرب مــن املــدارس، والدفــع 

نحــو تعزيــز تعليــم مــا قبــل املدرســة وحمايــة التعليــم لألطفــال املتأثريــن بالصراعــات.

الُعنف ضد الأطفال  -2

إن إســاءة معاملــة األطفــال مــن املشــكالت العامليــة التــي تــؤدي إلــى عواقــب وخيمة تدوم 

ــل إســاءة معاملــة األطفــال فــي حــاالت اإليــذاء واإلهمــال التــي  مــدى احليــاة. حيــث تتمثَّ

يتعــرَّض لهــا األطفــال دون ســن 18 ســنة. وتشــمل تلــك الظاهــرة جميــع ضــروب إســاءة 

ــة اجلســدية و/أو العاطفيــة واإليــذاء اجلنســي واإلهمــال واالســتغالل التجــاري أو  املعامل

غيــره مــن أنــواع االســتغالل، التــي تتســبَّب فــي إحلــاق أضــرار فعليــة أو محتملــة بصحــة 

د بقــاءه فــي قيــد احليــاة أو منــاَءه أو كرامتــه، فــي ســياق عالقــة مــن عالقــات  الطفــل وتهــدِّ

ــه  ــف بأنواع ــال للعن ــة يتعــرض األطف ــدان العربي ــي البل ــوة. فف ــة أو الق ــئولية أو الثق املس
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الفــردي واملجتمعــي، أمــا الفــردي فهــو فــي داخــل اأُلســر ومــن ِقبــل املدرســن واإلدارات 

املدرســية، وأمــا املجتمعــي فيقــوم بــه املجتمــع بأكملــه كظاهــرة منظمــة.

 ففــي العــراق، تعــرض األطفــال إلــى القتــل املباشــر فــي األزمنــة السياســية املتالحقــة 

وبســبب احلــروب احملليــة واخلارجيــة، ومــع مجــيء االحتــالل إلــى العــراق تعــرض الكثيــر 

مــن األطفــال لتأثيــر القنابــل غيــر املنفجــرة واأللغــام املزروعــة، وتعرضــوا حلمــالت الدهــم 

مادي  َفــر والرَّ علــى األحيــاء الســكنية فــي مناطــق متفرقــة مــن العــراق كالفلوجــة وحديثــة وتلعَّ

والنجــف وكربــالء واملوصــل والبصــرة ومعظــم مناطــق اجلنــوب، وهــي مــا أســماها االحتالل 

ــام  ــالء االهتم ــدم إي ــى ع ــة اليونيســيف عل ــدت منظم ــا أك ــة(، كم بـــــــ )األضــرار اجلانبي

لألطفــال املعاقــن، وأن هنــاك تفاوتــًا كبيــرًا فــي اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة ألكثــر مــن 

76 مليــون طفــل ويافــع، وأن معظــم هــؤالء األطفــال يتعرضــون للتمييــز.
ــة  ــاكات الصارخــة التِّفاقيَّ ــن االنته ــام 2015 م ــر األمم املتحــدة  لع ــا يحــذر تقري كم

حقــوق الطفــل فــي العــراق ، واســتمرارها محــذرًا مــن أن هــذه االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 

اجلماعــات املســلحة قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية. ويوصي 

ــاكات ضــد  ــف االنته ــن أجــل وق ــِة خطــواٍت م ــِة العراقي ــر بضــرورة اتخــاِذ احلكوم التقري

ــة، وإدخــال تدابيــر للتحقــق  األطفــال، ومــن بينهــا تقــدمي مرتكبــي االنتهــاكات إلــى العدال

مــن األعمــار ُبْغيــة منــع جتنيــد األطفــال فــي جماعــات مســلحة مرتبطــة باحلكومــة، وإلغــاء 

ــة  ــة، وجمل ــم املزعوم ــكاب اجلرائ ــت ارت ــد وق ــال حتــت ســن 18 عن ــدام لألطف ــة اإلع عقوب

تدابيــر أخــرى.

كمــا ســلط تقريــر األمم املتحــدة  فــي2015 الضــوَء علــى وحشــية تنظيــم داعــش جتــاه 

أطفــال العــراق، فقــد أكــدت جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل فــي تقريرهــا أن اإلرهابيــن 

ــان”، وتأكــدت مــن  ــة للفتي ــات “إعــدام جماعي ــن، وحصــول عملي ــال العراقي ــون األطف يقتل

صحــة التقاريــر التــي تشــير إلــى "قطــع رُءوس األطفــال وَصلْبهــم وَدْفنهــم أحيــاء”، وهــذا 

إلــى جانــب اســتغالل تنظيــم داعــش لألطفــال واســتخدامهم كانتحاريــن ومخبريــن ودروع 

بشــرية.

وقــد ُعقــدت فــي أواخــر 2015، نــدوٌة ملناقشــة العنــف والطفولــة والبنــاء التربــوي فــي 
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واقــع املجتمــع العراقــي؛ حيــث تطرقــت إلــى إشــكالية الهيمنــة األجنبيــة علــى تربيــة الطفــل 

وكيــف أثــرت تلــك احلضــارات ولــو قليــاًل علــى تنشــئته، إلــى جانــب واقــع ريــاض األطفــال 

ــة والتنشــئة الصحيحــة. وقــد مت  ــو اســُتغلت بالتربي وأثرهــا فــي مناهضــة العنــف فيمــا ل

عــرض عــدد مــن األبحــاث خــالل تلــك النــدوة.

 أمــا األطفــال الفلســطينيون فــال زالــوا يواجهــون االحتــالل اإلســرائيلي، كمــا ُيعانــي 

أطفــاٌل صــورًا ُأخــرى مــن التشــرد والضيــاع بســبب احلــروب احملليــة كأطفــال الصومــال 

ــه  ــن الشــوارع وبيع ــات( م ــا )الق ــع بقاي ــون بجم ــي الشــوارع، ويقوم ــن يتشــردون ف الذي

ــه. وتعاطي

عــة مبعنــى الكلمــة، فهــؤالء  وفــي ســوريا، فــإن األطفــال يعيشــون مأســاة إنســانية مروِّ

األطفــال يعيشــون أســوأ مأســاة إنســانية عرفتهــا البشــرية، فقــد كشــف تقريــر الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أن عــدد األطفــال الذيــن ُقتلــوا علــى يــد قــوات النظــام بلــغ 

ــى أن  ــيرًا إل ــًا(، مش ــم )2305( دون العاشــرة، و)376 رضيع ــال(، بينه )10913 طف

النســبة األكبــر منهــم ُقتلــوا بالقصــف، فــي حــن قضــى آخــرون باإلعــدام امليدانــي رميــًا 

ديهــم  بالرصــاص أو ذبحــًا بالســكاكن )530 حالــة(، أو لقــوا حتفهــم وهــم بــن يــَدْي جالَّ

)79 طفــاًل(.

 كمــا كشــف تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  عــن اعتقــال أكثــر مــن )9000 

طفــل( )تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــًا(، والكثيــر منهــم تعرضــوا ألســاليب تعذيــب عنيفــة 

جــدًا ال تختلــف عــن التــي يتعــرض لهــا الكبــار؛ حيــث ذكــر التقريــر ســتة عشــر أســلوَب 

تعذيــٍب، ومنهــا تكســير األضــالع، وَصــبُّ الزيــت املغلــي علــى اجللــد، وقـَـصُّ األذن مبقــص 

تقليــم األشــجار، وانتــزاع اللحــم مبالقــط معدنيــة، كمــا حتــدث التقريــر عــن رؤيــة بعــض 

ــبِّيحة، وحتــدث أيضــًا عــن تعــرض القاصــرات  األطفــال مقتــل ذويهــم وأمهاتهــم علــى يــد الشَّ

ــألمم  ــة اخلاصــة لألمــن العــام ل ــت املمثل ــة(. كمــا أعلن ــر مــن 400 حال لالغتصــاب )أكث

املتحــدة املعنيــة باألطفــال والصراعــات املســلحة، أن عــدد األطفــال الالجئــن أو املشــردين 

داخــل ســوريا وصــل إلــى )ثالثــة ماليــن طفــل(. 

 وقــد ســلط تقريــر منظمــة )أنقــذوا األطفــال( الدوليــة الصــادر مؤخــرًا، الضــوَء 
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ــوريا،  ــال س ــا أطف ــي يتعــرض له ــانية الت ــة اإلنس ــاة والكارث ــاة واملأس ــم املعان ــى حج عل

ــروف  ــار(، ظ ــة حتــت الن ــوان: )الطفول ــة الصــادر بعن ــة الدولي ــر املنظم ــتعرض تقري واس

األطفــال الســورين الذيــن يعيشــون فــي ظــروف احلــرب؛ حيــث أكــد التقريــر أن )3( مــن 

كل )4( أطفــال ســورين فقــدوا أحــد ذويهــم، وأنَّ طفــاًل مــن بــن كل )3( أطفــال، تعــرض 

لــألذى اجلســدي، مبينــًا أنهــم يعيشــون فــي ظــروف إنســانية قاســية، وحرمــان معظمهــم 

ــة. ــة الصحي مــن الرعاي

كمــا نبَّهــت منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، علــى خطــر تواصــل العنــف 

والنــزوح املتزايــد للســورين علــى األطفــال، وأن تواصــل العنــف والنــزوح املتزايــد، يدمــر 

ــاًل كامــاًل مــن األطفــال،  ــة واخلدمــات األساســية نتيجــة النــزاع، ويهــدد جي ــة التحتي البني

ويصيبهــم بجــراح جســدية ونفســية قــد تؤثــر فيهــم مــدى احليــاة.

وقــد أفــادت “اليونيســيف” فــي تقريرهــا عن عــام 2015، أن الــدول املتأثــرة بالنزاعات، 

كالعــراق وجنــوب الســودان وســوريا واليمــن تواجــه فيهــا األمهــات احلوامــل خطــر الــوالدة 

دون مســاعدة طبيــة، وفــي ظــروف ال تســتوفي حتــى شــروط النظافــة، وقــد يفــارق أطفالهــن 

ــن  ــامة" م ــادًة و"س ــاٍت ح ــون درج ــد يواجه ــس، أو ق ــم اخلام ــم عامه ــل بلوغه ــاة قب احلي

ــة  ــل. إضاف ــدى الطوي ــى امل ــي عل ــي واإلدراك ــم العاطف ــن منوه ــط م ــد يثبِّ ــر، ممــا ق التوت

ــر املُناخــي وغيــاب الفــرص مــن هشاشــة األطفــال، وتدفــع هــذه  للنــزاع، يزيــد الفقــر والتغيُّ

العوامــل باملاليــن منهــم لقطــع رحــالت خطيــرة بعيــدًا عــن ديارهــم ، حيــث يشــير التقريــر 

نفســه إلــى أن ُربــع مليــون طفــل جلُئــوا إلــى أوروبــا عــام 2015.

وفــي مصــر، كشــف التقريــر الســنوي لـ ”املؤسســة املصريــة للنهوض بأوضــاع الطفولة”   

خــالل عــام 2015 عــن تعــرض األطفــال فــي مصــر للعنــف أحيانــًا، الــذي تنوعــت أســبابه 

ــة، نتيجــة  ــري واملدرســي واملجتمعــي، وإحلاقهــم بصفــوف العمال مــن حــاالت العنــف األَُس

الفقــر واإلهمــال، وتدنِّــي الوعــي، والظــروف املعيشــية الصعبــة.

وفــي بحــث بعنــوان الطفولــة والتحديــات التنمويــة فــي العــراق، والــذي مت مناقشــته فــي 

أواخــر 2015 ضمــن فعاليــات نــدوة العنــف والطفولــة والبنــاء التربــوي فــي واقــع املجتمــع 

ــى فــي احليــاة  ق البحــث إلــى أهميــة فهــم وتفســير ظاهــرة العنــف التــي تتفشَّ العراقــي، تطــرَّ
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ــن  ــدِّ م ــة للَح ــة والوقائي ــول واإلجــراءات العالجي ــث احلل ــص الباح ــث خلَّ ــة؛ حي االجتماعيَّ

الظاهــرة كالتالــي:

1.  العمــل علــى زيــادة الوعــي الدينــي واألخالقــي والتربــوي، والتعريــف بحقــوق الطفــل 
وواجبــات املُربِّــن .

ــي  ــال ف ــع األطف ــل م ــلوب التعام ــط أس ــي تضب ــة والتشــريعات الت ــع األنظم وض  .2
املــدارس. 

محاربة ظاهرة ِعَمالة األطفال من ِقبل الدولة واملجتمع.   .3
ــة  ــة هــذه الظاهــرة وتســخير األعمــال الدرامي ــدور اإلعالمــي فــي محارب ــز ال تعزي  .4

ــذه الفــرص. ــل ه ــة مث خلدم

عي ومتابعته. تقنن العمل التطوُّ  .5
أمــا علــى مســتوى الــدول العربيــة البعيــدة عــن مشــكالت النــزاع السياســي واحلــروب 

كــدول اخلليــج، فقــد عكســت إحــدى الدراســات امليدانيــة تصــورات األطفــال للعنــف فــي 

ــي  ــال ف ــى العنــف ضــد األطف ف عل ــى التعــرُّ ــث هدفــت الدراســة إل مجتمــع اإلمــارات حي

مجتمــع اإلمــارات، وكذلــك التعــرف علــى شــعور الطفــل عنــد التعــرض للعنــف، واملتمثلــة فــي 

اإلحــراج، واإلهانــة، والغضــب، واخلــوف، وشــعوره باإلهمــال، والتعــرف علــى نــوع اإلســاءة 

اجلنســية التــي يتعــرض لهــا الطفــل: مشــاهدة أفــالم إباحيــة، التعــرض العتــداء جنســي، 

ــة، التلفزيــون،  ــرف الدردش ــت، غ ــات اجلنســية )اإلنترن ــى املمارس ــرف عل ــادر التع ومص

مشــاهدة مباشــرة لبعــض األفــراد(، وأماكــن مشــاهدة التحــرش اجلنســي )احلــي الســكني، 

ــإدراك  ــي، املتصــل ب ــد الذات ــان الُبْع ــة لبي ــذه الدراس ــي ه ــث تأت ــة(. حي األســرة، املدرس

األطفــال لصــور العنــف فــي مجتمــع اإلمــارات )املــادي، العاطفــي، اجلنســي، اإلهمــال(. 

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة كذلــك أن 42% مــن أفــراد العيِّنــة يشــعرون بأنهــم 

ــون داخــل أســرهم، فــي حــن بلغــت نســبة الذيــن ال يشــعرون باإلهمــال %24.4،  ُمهَمل

ــل إحــدى صــور  ــال ميث ــى أن اإلهم ــد الباحــث عل ــد أك ــك، وق ــددوا ذل ــم يح و33.6% ل

العنــف، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج الدراســة الســابقة مــن خطــورة إهمــال األطفــال، كونــه 

ــة. ــة والعزل ــى االنحــراف، واملشــكالت االجتماعيَّ ــؤدي إل ي
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كمــا أظهــرت الدراســة فــي مــا يتعلــق بالشــخص الــذي ميــارس العنــف ضــد الطفــل فــي 

املنــزل، أن األب )احتــل املرتبــة األولــى( بنســبة ٣٦.٣٪ تــاله األخ بنســبة ٢٠.٢٪ )احتــل 

ة ٣.١٪.  املرتبــة الثانيــة(، ثــم األم بنســبة 14%، فاألخــت ٦.٢٪ وزوجــة األب ٠.٥٪، واجَلــدَّ

ــة )األب، األخ، األخــت، زوجــة األب، واجلــدة(  ــر العين ــة أفــراد ُأَس ــر أن أغلبي وهــذا ُيْظه

ميارســون العنــف ضــد األطفــال وبأوقــات مختلفــة )فــي الصبــاح والنهــار والليــل( ، وتأتــي 

نتائــج هــذه الدراســة متوافقــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة العامليــة والعربيــة حــول صــور 

العنــف املختلفــة، خاصــة العنــف اجلســدي والعاطفــي واجلنســي واإلهمــال. فقــد أظهــرت 

ــم واجتــاه ظاهــرة  ــول حج ــي ح ــي حقيق ــاب إحصــاء دول ــابقة غي ــات الس ــج الدراس نتائ

ــالغ عــن  ــى اإلب ــال عل ــدرة األطف ــى ضعــف وعــدم مق ــل هــذا يعــود إل ــًا، ولع ــف عاملي العن

حــاالت العنــف كونهــم الضحيــة أو الفريســة الســهلة، وممارســة املعتــدي ألســاليب متنوعــة 

ــد  ــد والوعي ــال والتهدي ــل إرهــاب األطف ــك احلــاالت، مث ــالغ عــن تل ــال عــن اإلب ــع األطف ملن

والضــرب والرِّْشــوة.

3 - المشكلت المتعلقة بالقضاء عىل الفقر

إن مرحلــة الطفولــة هــي األجمــل واألَرقُّ فــي حيــاة اإلنســان بشــكل عــام؛ إال أن األمــر 

يختلــف فــي معظــم الــدول العربيــة حيــث تعيــش شــرائح واســعة مــن املجتمــع دون خــط 

الفقــر؛ فتَّتبــع العوائــل التــي تنتــج األطفــال بغــزارة طرقــًا عديــدة لكســب ُقوِتهــا مــن خــالل 

إدخــال األطفــال فــي مؤسســة العمالــة الوطيئــة وغيــر املاهــرة ، فيعمــل الطفــل فــي كثيــر 

ــًا بــدون توقــف أو  مــن البلــدان العربيــة كالشــخص البالــغ، ألكثــر مــن )٨( ســاعات يومًي

يتجــول حتــت الشــمس ليبيــع البضائــع الرخيصــة، أو يتســول بعاهــات مصنوعــة ومفتعلــة، 

أو بعاهــات حقيقيــة ومفتعلــة، حيــث تقــوم العوائــل بقطــع يــد أحــد أطفالهــا أو ســاقه لكســب 

الشــفقة.

ُيعــدُّ الفقــر هــو الســبب الرئيــس الداعــم لعمالــة األطفــال؛ ممــا اضطــر العديــد منهــم 

للعمــل لضمــان بقائهــم فــي قيــد احليــاة؛ وكذلــك فــي حالــة فقــر األســرة فــإن جميــع أفرادها 

باتــوا يعملــون لضمــان دخــٍل كاٍف، فاملعــروف أن الدراســة مكلفــة وأن التعليــم العــام ميثــل 
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عبئــًا ثقيــاًل عــادة علــى اســتمرار األســرة الفقيــرة التــي تتحمــل مصاريــف الكتــب واللــوازم 

ــة  ــف الدراس ــان تتكل ــض األحي ــي بع ــال، وف ــف االنتق ــي وتكالي ــزي املدرس ــية وال الدراس

االبتدائيــة نحــو ثلــث عائــد األســرة، والعديــد مــن األســر لديهــا أكثــر مــن طفــل فــي ســن 

الدراســة.

ــة بشــأن  ــة مــن خــالل منظمــة العمــل الدولي ــة واملعلن وتشــير أحــدث التقديــرات العاملي

ــة األطفــال ، إلــى أن عــدد األطفــال العاملــن قــد انخفــض منــذ عــام ٢٠١٠ بنســبة  عمال

الثلــث ليصــل إلــى ١٦٨ مليــون طفــل فــي نهايــة ٢٠١٥ وبدايــة ٢٠١٦ إال أن األرقــام التــزال 

كبيــرة جــدًا، مضيفــًا أن هــؤالء األطفــال يشــكلون ١٦٨ مليــون ســبب لوجــود املشــاركن 

ــط مشــكلة  ــال ليســت فق ــة األطف ــى أن عمال ــك التقديــرات عل ــا أكــدت تل ــي املؤمتــر. كم ف

تتعلــق باالقتصــادات الفقيــرة أو الناميــة فحســب، بــل إنهــا تؤثــر علــى جميــع الــدول.  

ــرة  ــن مبك ــي س ــال ف ــل األطف ــي ظاهــرَة عم ــر تعان ــة األم ــي حقيق ــة ف ــدول العربي وال

واحتمــال حــدوث اإلعاقــة بينهــم، وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة يظهــر ازديــاد مســتمر 

فــي عمــل األطفــال فــي األراضــي الزراعيــة واملخابــز وأعمــال البنــاء وجمــع الُقمامــة، وفــي 

ــى شــرائها فــي  ــة التــي ُيْقبــل األطفــال عل ــع املفرقعــات البدائي تنظيــف الســيارات وتصني

ــازل. حيــث  ــد األســماك، بخــالف عملهــم كخــدم فــي املن ــة وصي ــاد وصناعــة األحذي األعي

ُيضطــر األطفــال فــي كثيــٍر مــن األحيــان لبــذل نشــاط مســتمر كل يــوم ولســاعات طويلــة، 

وبالتالــي فمــن الصعــب أن تتوافــق تلــك الظــروف مــع ُمتطلَّبــات الدراســة وأثنــاء الظــروف 

ــون فــي  ــن يعمل ــة الذي ــدان الصناعي ــال فــي البل ــد مــن األطف ــى عكــس العدي ــة، عل املََرضيَّ

بعــض األحيــان أو فــي عطلــة نهايــة األســبوع أو العطلــة املدرســية لتحصيــل القليــل مــن 

ــة  ــة حتمي ــر مــن األطفــال فــي البــالد النامي املصــروف الشــخصي، كمــا يواجــه عــدد كبي

الكســب كل يــوم ِلُلقمــة العيــش أو البقــاء فــي قيــد احليــاة.

وباإلضافــة إلــى حقيقــة ارتبــاط عمالــة األطفــال مبشــكالت الفقــر، أظهــر أحــد األبحــاث  

التــي قــام بهــا فريــق مــن الباحثــن فــي جامعــة ســانت لويــس بأمريــكا حقيقــة ارتبــاط تأثيــر 

ــي املناطــق  ــن أصغــر ف ــق بوحــدات تخزي ــا يتعل ــال، فيم ــي لألطف ــى النمــو العقل ــر عل الفق

ــة فــي معاجلــة املشــاعر والذاكــرة. حيــث قــام فريــق الباحثــن بإجــراء بحثهــم علــى  املَْعنيَّ
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ُقَراَبــة 145 طفــاًل تتــراوح أعمارهــم بــن6- 12. 

وقــد وجــد الباحثــون أنــه وبصــرف النظــر عــن تأثيــر العوامــل البيئيــة للفقــر فــي ســلوك 

ي ملــخ  الطالــب، إال أنــه وجــد أيضــًا أن ظــروف الفقــر قــد أدت إلــى تغييــر التركيــب املــادِّ

الطفــل فــي األنســجة العصبيــة املوجــودة فــي الدمــاغ والتــي ترتبــط مــع إرســال االتصــال 

فــي الدمــاغ، فضــاًل عــن اإلدراك احلســي والذاكــرة والعواطــف والــكالم علــى التوالــي. ومــن 

َثــمَّ فقــد وجــدت الدراســة أن التعــرض للفقــر فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة يؤثــر علــى النمــو 

العقلــي فــي ســن املدرســة؛ ممــا يعنــي ضــرورة االنتبــاه إلــى اآلثــار املاديــة الضــارة للفقــر 

علــى منــو الطفــل َوْفقــًا ملــا مت ذكــره فــي البحــث. 

ــب بظــروف  ــي األغل ــط ف ــذي يرتب ــي ســن مبكــرة وال ــال ف ــزواج األطف ــق ب ــا يتعل وفيم

األســر الفقيــرة، فقــد أظهــر تقريــر اليونيســيف األخيــر واخلــاص بــزواج األطفــال لســنة 

2015 انخفاضــًا فــي نســبة هــؤالء األطفــال بشــكل متفــاوت بــن بلــدان منطقــة الشــرق 
األوســط، فنســبة النســاء التــي تزوجــت قبــل ســن 18 قــد انخفــض فــي العقــود الثالثــة 

األخيــرة بنحــو النصــف )مــن 34% إلــى 18%( ؛ حيــث أحــرز الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا تقدمــًا ســريعًا فــي تخفيــض نســبة الــزواج لألطفــال. 

ثالثًا: الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الطفل العربي:
1- حقوق الطفل العربي بين الواقع والمأمول

مــع التســليم بــأن األطفــال األكثــر احتياجــًا هــم أيضــًا أولئــك الذيــن يواجهــون 

والسياســية  املدنيــة  باحلقــوق  التمتــع  تشــمل  التــي   ، حلقوقهــم  األكبــر  االنتهــاكات 

ــوق  ــة حلق ــن الدولي ــا القوان ــرف به ــي تعت ــة الت ــة كاف ــة واالقتصاديَّ ــة والثقافي واالجتماعيَّ

ــة حقــوق الطفــل التــي تشــمل تلــك احلقــوق املتعلقــة بالبقــاء  اإلنســان؛ وعلــى قمتهــا اتِّفاقيَّ

ــز واملشــاركة  ــن االســتغالل واإلســاءة والتمي ــة م ــات واحلماي ــى أقصــى الطاق ــاء إل والنم

الكاملــة فــي احليــاة األســرية والثقافيــة واالجتماعيَّــة. إضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن تلــك االتِّفاقيَّــة 

حتمــي هــذه احلقــوق عــن طريــق تفصيــل االلتزامــات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم 

ــة. إال أنَّ الواقــع الــذي تعيشــه العديــد مــن الــدول  واحلمايــة القانونيــة واملدنيــة واالجتماعيَّ
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ــر كثيــرًا علــى ضمــان تلــك  العربيــة مــن عــدم االســتقرار السياســي أو االقتصــادّي قــد أثَّ

ــة  ــى مســتوى الدول ــال عل ــن األطف ــوق ب ــك احلق ــى تل ــاوت احلصــول عل ــل وتف ــوق؛ ب احلق

الواحــدة. وفيمــا يلــي نســتعرض وضــع الطفــل العربــي فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا 

ــة خــالل 2015:  ــة العربي املنطق

مــر: منــذ 2011 شــهدت مصــر ثــورة هائلــة تؤثــر علــى جميــع جوانــب املجتمــع  •

املدنــي، فقــد أحــرزت مصــر بعــض املكاســب كتلــك املتعلقــة باحلصــول علــى 

التطعيمــات حيــث مت تعديــل الدســتور فيمــا يتعلــق بحــق الطفــل دون 18عامــًا فــي 

احلصــول علــى التطعيمــات الالزمــة مجانــًا . 

ـرة االضطــراب السياســي وعــدم االســتقرار  علــى اجلانــب اآلخــر وكنتيجــة لفـت

ــان ثــورة 25 ينايــر، فقــد عانــت اخلدمــات اإلنســانية أيضــًا خاصــة فــي وجــود  إبَّ

الصــراع الســوري والــذي أدى إلــى تدفــق الالجئــن األطفــال إلــى مصــر وحاجاتهــم 

إلــى الغــذاء واملــأوى والتعليــم والرعايــة الطبيــة فــي مصــر. ففــي الفتــرة الســابقة 

للثــورة أحــرزت مصــر تقدمــًا كبيــرًا فــي مجــال حقــوق الطفــل، فبعــد تعديــل القانــون 

126 لعــام 2008 بشــأن تقييــم األطفــال املخالفــن للقانــون والــذي ينظــر إليهــم 
ــة  ــزال عقوب ــن إن ــداًل م ــم ب ــادة تأهيله ــمَّ إع ــن َث ــر وم ــن للخط ــم معرض باعتباره

قاســية عليهــم، ومــع ذلــك فقــد ُمنــع تطبيــق هــذا القانــون فــي 2013.

ــج  ــادرات والبرام ــًا يشــمل املب ــت نفســه، أحــرزت مصــر تطــورًا إيجابي ــي الوق وف

التــي تدعمهــا وزارة الصحــة وبالشــراكة مــع بعــض املنظمــات الدولية كاليونيســيف، 

ــل؛ خاصــة  ــدى الطوي ــى امل ــذ عل ــات التنفي ــات وآلي ــدرات واخلدم ــز الق بهــدف تعزي

فيمــا يتعلــق بزيــادة الرعايــة الصحيــة لــألم فيمــا قبــل الــوالدة وبعدهــا واألطفــال 

ــردة فــي ســد الفجوة بن اجلنســن  حديثــي الــوالدة. كمــا حققــت مصــر مكاســب ُمطَّ

فــي كل مــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي، وال يــزال العمــل جاريــًا لتحســن نوعيــة 

ــة املبكــرة. وعلــى  ــة الطفول التعليــم وزيــادة املشــاركة فــي البرامــج اخلاصــة مبرحل

الرغــم مــن أن نســبة االلتحــاق باملــدارس فــي مصــر ُتعــدُّ جيــدة مقارنــًة بالنســب 

العامليــة؛ فــإنَّ هنــاك مخــاوف مــن أن املــدارس املصريــة قــد ال يكــون لديهــا القــدرة 
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علــى خدمــة 1.4 مليــون طفــل غيــر مســجلن بأيــة مدرســة، وهــؤالء غالبــًا هــم مــن 

ــح وفقــًا لتقريــر اليونيســيف انخــراط  فقــراء الريــف أو لديهــم إعاقــات، ومــن املُرجَّ

هــؤالء األطفــال فــي عمالــة األطفــال، هــذا إلــى جانــب أنــه ووفقــًا ملــا جــاء بتقريــر 

اليونيســيف فــإن نســبة كبيــرة مــن املــدارس تفتقــر إلــى التعليــم اجليــد.

العــراق : يتعــرض األطفــال فــي العــراق علــى وجــه اخلصــوص للمخاطــر اخلارجيــة  •

الســورين وعــدم  الالجئــن  املســلح، وأزمــة  الداخلــي  الصــراع  إلــى  إضافــة 

ــروف عرضــت  ــذه الظ ــش، ه ــع داع ــد م ــلح واملتصاع ــتقرار السياســي املس االس

ــاوالت  ــق مبح ــا يتعل ــة فيم ــر خاص ــن املخاط ــد م ــام ملزي ــراق والش ــال بالع األطف

جتنيــد األطفــال واســتخدامهم كــدروع بشــرية أحيانــًا، ومشــكالت عمالــة األطفــال 

ــأوى.  ــف اجلنســي وامل ــم والعن والتعلي

 Human ـــرير ـــرير الصــادر عــن منظمــة العفــــــــو فــي 2014 وتقــ ويشــير التقــــ

Rights Watch، إلــى املخاطــر التــي تواجــه الفتيــات اللواتــي ينتمــن إلــى األقليــات 

ــات  ــات اليزيدي ــب الفتي ــر أن تعذي ــث وجــد التقري ــون؛ حي ــة وأبرزهــا اليزيدي العرقي

مبــا فــي ذلــك االغتصــاب واالســتعباد اجلنســي وغيرهــا مــن أشــكال االنتهــاكات، 

ممــا اضطــر العديــد ُمنهــنَّ إلــى اعتنــاق اإلســالم.

ليبيــا : قبــل ثــورة 2011 كانــت النظــرة لألطفــال الليبيــن متفائلــة، فغالبيــة ســكان  •
ــة وانخفــاض معــدل  املــدن يعيشــون فــوق خــط الفقــر. فتوافــر املــوارد االقتصاديَّ

ــي  ــم. وف ــل والتعلي ــة لصحــة الطف ــاالت اإليجابي ــن االحتم ــو الســكاني زادا م النم

ــال  ــن األطف ــر م ــه الكثي ــة يواج ــورة الليبي ــت الث ــي تل ــة الت ــاب احلــرب األهلي أعق

ــم  ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــل األطف ــث ميث ــوق اإلنســان؛ حي ــددة حلق ــات متع حتدي

عــن 14% مــن ســكان ليبيــا )ُقَراَبــة 6 ماليــن(، وهــو مــا يعرضهــم للعنــف وســوء 

ــم.  ــة األساســية والتعلي ــة الصحي ــة ونقــص فــي الرعاي التغذي

وفــي أواخــر ٢٠١٤، وصــل عــدد النازحــن مــن ليبيــا علــى األقــل إلــى ٤٠٠.٠٠٠ 

جئــن حيــث أغلقــت العديــد مــن املــدارس،  وفقــًا إلحصائيــات املجلــس النرويجــي ِلالَّ

ــي  ــال ف ــإن األطف ــمبر ٢٠١٤ ف ــي ديس ــي ف ــة العامل ــج التغذي ــر برنام ــًا لتقري ووفق
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ــد أدى  ــدارس. وق ــر تأثــرًا مــن إغــالق امل ــالد كانــوا األكث اجلــزء الشــرقي مــن الب

هــذا التوقــف فــي متابعــة الفــرص التعليميــة للنــشء جنبــًا إلــى جنــب مــع التهديــد 

املســتمر للعنــف داخــل البــالد، إلــى زيــادة املشــكالت النفســية بــن األطفــال هــذا 

فــي الوقــت الــذي انهــارت فيــه خدمــات الدعــم لألطفــال مــع انســحاب وكاالت املعونة 

ــات  ــن املنظم ــدد محــدود م ــن ع ــر ضم ــالل األحم ــة اله ــدُّ جمعي ــث ُتع ــة، حي الدولي

التــزال تقــدم اخلدمــات الصحيــة احليويــة للفئــات األكثــر ضعفــًا.

وعلــى الرغــم مــن ســحب وكاالت املعونــة الدوليــة؛ فــإنَّ البعــض منهــا يحــاول 

التعــاون مــع املنظمــات احملليــة والتــي ال يــزال لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى املناطق 

اخلطــرة. ففــي ٢٠١٥، أعلنــت اليونيســيف تعاونهــا مــع بعــض املنظمــات احملليــة 

بطرابلــس لتقــدمي مجموعــة مســاعدات لألطفــال مــن العائــالت النازحــة، هــذا إلــى 

جانــب محــاوالت الهيئــة الطبيــة الدوليــة وبعثــة األمم املتحــدة فــي ليبيــا ، وُتعــدُّ هــذه 

ــي ٢٠١٥  ــٍن ف ــر آم ــي ال يــزال غي ــة فالوضــع الليب احملــاوالت هــي محــاوالت مؤقت

ــًا  ــدول أخــرى وفق ــي اللجــوء ل ــداد طالب ــادة أع ــع زي ــال؛ خاصــة م بالنســبة لألطف

ــي  ــال ف ــن القت ــن م ي ــدد الفارِّ ــاد ع ــع ازدي ــة للهجــرة وم ــة الدولي ــرات املنظم لتقدي

ســوريا عبــر البحــر املتوســط . فمســتقبل األطفــال الليبيــن يتوقــف علــى اســتعداد 

ــا  ــة الســالم، وهــو م ــالد واجلماعــات املســلحة إلقام ــي الب ــل السياســية ف الفصائ

ــي اآلراء  ــق ف ــق التواف ــي لتحقي ــى ضــرورة إجــراء حــوار سياســي وطن ــد عل يؤك

ــى ســيادة القانــون. ــة اســتنادًا إل ــاء مؤسســات الدول ــات إعــادة بن بشــأن أولوي

جئــن )UNHCR(، ال تــزال األزمة  • لبنـــــان: وفقــًا ملؤشــرات وكالــة األمم املتحــدة ِلالَّ

الســورية ســببًا جلعــل أعــداد كبيــرة مــن األطفــال داخــل لبنــان عرضــة النتهــاكات 

حقــوق اإلنســان حيــث يقيــم مــا يقــرب مــن مليــون الجــئ ســوري و٥٠.٠٠٠ الجــئ 

فلســطيني مــن ســوريا )PRS( فــي لبنــان، ومــن َثــمَّ فلبنــان تســتضيف أكبــر 

ــح أن تظــل هــذه النســبة مرتفعــة إضافــة  عــدد مــن الالجئــن الســورين ومــن املُرجَّ

إلــى النســبة املرتفعــة مــن األطفــال الالجئــن مــع أســرهم؛ ممــا يؤثــر ســلبًا علــى 

الظــروف االقتصاديَّــة بلبنــان وقدرتهــا علــى تقــدمي املســاعدات الالزمــة وفقــًا للتقرير 
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الســنوي لليونيســيف؛ خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الســكن ممــا اضطــر الســورين 

ــى  ــى الســكن العشــوائي، وهــو مــا أدى إلــى االجتــاه املتزايــد إل ــى االنتقــال إل إل

ــر وعمالــة األطفــال الســورين. الــزواج املُبكِّ

اللبنانيــن والالجئــن  بــن  إن املنافســة بشــأن االحتياجــات األساســية فيمــا 

الســورين، قــد أدت إلــى التوتــر بالتالــي ســلبًا علــى وضع األطفــال. فوفقــًا لتقديرات 

اليونيســيف فــإن تصاعــد األزمــة الســورية أدى إلــى ازديــاد أعــداد اللبنانيــن حتــت 

خــط الفقــر إلــى ُقَراَبــة 170.000 لبنانــي. وهــو مــا أدى إلــى ازديــاد هــذا التوتــر 

فيمــا بــن اللبنانيــن والالجئــن الســورين فــي بعــض القــرى احملليــة الفقيــرة بلبنان، 

وهــو مــا أدى بالتالــي إلــى انعــدام األمــن لألطفــال الالجئــن ســواء الســورين أو 

نهــم مــن احلصــول  الفلســطينين؛ خاصــًة مــع عــدم وجــود تســجيل رســمي لهــم مُيكِّ

علــى اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة الالزمــة، وهــو مــا يؤثــر فــي الوقــت نفســه علــى 

اخلدمــات التــي يحتاجهــا الطفــل اللبنانــي خاصــة فــي تلــك القــرى. وحتــاول األمم 

ــروا( تقــدمي املســاعدات خاصــة  ــن )األون ــة تشــغيل الالجئ ــة ووكال املتحــدة لإلغاث

لالجئــن الفلســطينين النازحــن مــن ســوريا، والذيــن يجــدون صعوبــات أكبــر وقــد 

ُيحرمــون أحيانــًا مــن الدخــول إلــى حــدود لبنــان وأحيانــًا ترحيلهــم.

ــر  نتيجــًة ملــا ســبق فقــد زادت نســبة عمالــة األطفــال إلــى حــد كبيــر، وهــو مــا فُسِّ

وفقــًا لدراســة متــت باملشــاركة فيمــا بــن اليونيســيف ومنظمــة العمــل الدوليــة 

واملنظمــة الدوليــة إلنقــاذ الطفــل بوجــود أربعــة عوامــل؛ هــي: االســتبعاد االجتماعــي 

ــق الالجئــن الســورين إلــى لبنــان؛ فضــاًل عــن تنظيــم اجلرميــة  وضعــف األســر وتدفُّ

واســتغالل األطفــال.

إلــى جانــب مشــكلة الالجئــن الســورين والفلســطينين النازحــن مــن ســوريا، فــإن 

ــات املســلحة  ــن اجلماع ــاجت ع ــي الن ــر الداخل ــاَد التوت ــي ازدي ــت تعان ــان ال زال لبن

واملتشــددين وحــوادث التفجيــرات االنتحاريــة واالشــتباكات العنيفــة والتــي تشــكل 

خطــرًا علــى ســالمة األطفــال اللبنانيــن. 

ســوريا: وفقــًا ملــا مت مناقشــته فيمــا يتعلــق بالشــأن الســوري باألجــزاء الســابقة مــن  •
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هــذا املقــال، فــإن أجــواء العنــف الــذي يعيشــه األطفــال في ســوريا تترك انعكاســاٍت 

ــة خطيــرة عليهــم، ومــع دخــول األزمــة عامهــا الســادس، تســلط  نفســيًة واجتماعيَّ

املنظمــات الدوليــة الضــوء علــى معانــاة املاليــن ممــن شــردتهم احلــرب. حيــث أثــار 

ــى أحــد  ــه األمــواج إل ــًا وقذفت ــي غرق ــذي تُوفِّ ــل الســوري ال انتشــار صــورة الطف

ــزوج باحلــزن  ــي أغســطس ٢٠١٥، موجــة مــن الغضــب املم ــة ف الشــواطئ التركي

ــة، اليونيســيف  ــم حيــث حــذرت منظمــة األمم املتحــدة للطفول التــي اجتاحــت العال

فــي آخــر تقريــر صــادر عنهــا أن اجليــل الناشــئ فــي ســوريا يواجــه خطــر الضيــاع 

اء دوامــة العنــف داخــل ســوريا. جــرَّ

دت علــى ضــرورة  ــدت اليونيســيف علــى ســوء الوضــع فــي مضايــا ، وشــدَّ كمــا أكَّ

ــار  ــة احلص ــزاع املختلف ــا أطــراف الن ــتخدم فيه ــي تس ــق الت ــيان املناط ــدم نس ع

كتكتيــك حربــي؛ ممــا يعنــي حرمــان األطفــال وباقــي املدنيــن األبريــاء مــن احلصــول 

علــى اإلمــدادات واخلدمــات املنقــذة حلياتهــم.

هــت عــن ضــرورة رفــع احلصــار عــن املجتمعــات احملليــة فــي ســوريا  كمــا نوَّ

والســماح للفــَرق اإلنســانية بالوصــول دون عوائــق أو شــروط أو قيــود؛ مــن أجــل 

إجــراء تقييــم لألوضــاع الصحيــة والتغذويــة وغيرهــا مــن االحتياجــات اإلنســانية، 

ــوري للحــاالت  ــي الف ــة واإلخــالء الطب ــة والعالجي ــة والغذائي ــة الطبي ــدمي الرعاي وتق

ــال. ــدى للنســاء واألطف احلرجــة ل

المغــرب: يشــكل األطفــال ُقَراَبــة ٣٠٪ مــن ســكان املغــرب، وفــي مــارس ٢٠١١ ومع  •

تصاعــد الدعــوات القويــة لإلصــالح فــي ِخَضــمِّ انتشــار االحتجاجــات التــي اجتاحت 

ــرات  ــن التغيي ــة م ــد مجموع ــك محم ــدم املل ــا، ق ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش

التشــريعية والتــي شــملت التعديــالت الدســتورية وجعــل القضــاء أكثــر اســتقالاًل. 

وعلــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديَّــة ُتعــدُّ املغــرب مــن البلــدان األكثــر اســتقرارًا 

سياســيًا فــي منطقــة الشــرق األوســط، وهــو مــا يؤهــل األطفــال املغاربــة للشــعور 

باألمــان بشــكل أفضــل مــن أقرانهــم مــن دول اجلــوار.

ــاع  ــى الرغــم مــن ارتف ــد املاضــي عل ــى مــدى العق ــر عل ــد انخفــض معــدل الفق وق
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ــروة  ــي الث ــاوت ف ــع التف ــة م ــة؛ خاص ــق الريفي ــض املناط ــي بع ــر ف ــتوى الفق مس

شــة واملناطــق احلضريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن ظاهــرة  فيمــا بــن املناطــق املُهمَّ

الــزواج املبكــر ُتعــدُّ واحــدة مــن انتهــاكات حقــوق الطفــل باملغــرب، فوفقــًا لتقريــر 

اليونيســيف عــن 2014 فــإن ُقَراَبــة 16% مــن الفتيــات تزوجــن قبــل ســن الـــ 18 

ــزواج املبكــر هــي مــن  ــة علــى ال عامــًا. وقــد وجــد أن 84% مــن املجتمعــات املقبل

الريــف وتبلــغ ذروتهــا بــن فقــراء الريــف.

أيضــًا، تبــرز مشــكلة عمالــة األطفــال فــي املجتمــع املغربــي والتــي متثــل 8% مــن 

ــي  ــيف ف ــر اليونيس ــًا لتقري ــن 5 – 14 وفق ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي األطف

2015، كمــا أعلنــت الـــــ Human Rights عــن أن املغــرب لديهــا أعلى مســتًوى من 
عمالــة األطفــال فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط ، علــى الرغــم مــن التشــريعات 

التــي َســنَّتها احلكومــة املغربيــة للســيطرة علــى عمالــة األطفــال فــي 2001 ورفــع 

ِســنِّ عمالــة األطفــال مــن 12 إلــى 15 ســنة. إلــى جانــب مــا ســبق ، فــإن املغــرب 

تعانــي ارتفــاَع عــدد األطفــال املتســربن مــن املدرســة قبــل نهايــة التعليــم اإللزامــي 

إضافــة إلــى ظاهــرة أطفــال الشــوارع.

: ميثــل األطفــال46.2 % مــن ضمــن 4.680.000 مــن الفلســطينين  • ن فلســط�ي

الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع 

غــزة . هــؤالء األطفــال يواجهــون عــدم االســتقرار والعنــف الــذي يشــهده الشــعب 

الفلســطيني فــي نضالــه ضــد االحتــالل اإلســرائيلي وعــدم كفايــة احلمايــة لألطفــال 

الفلســطينين مــن مخاطــر القتــل، هــذا باإلضافــة إلــى الصدمــات النفســية والقلــق 

وعــدم احلصــول علــى احتياجاتهــم الكافيــة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة .

وتشــير املؤشــرات وفقــًا ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية أن أمــن 

الطفــل الفلســطيني يعانــي تدهــورًا كبيــرًا ممــا يواجهــه مــن حــاالت الوفــاة أو اجلروح 

ت منازلهــم بســبب  أو اإلعاقــة الدائمــة، هــذا إلــى جانــب تشــريد األطفــال الذيــن ُدمــرَّ

ــل  ــة، مث ــة الغربي ــال الفلســطينيون فــي الضف ــات الهجــوم اإلســرائيلية. فاألطف عملي

ــة العســكرية  ــة مبوجــب نظــام احملكم ــال واملالحق ــار، يتعرضــون أيضــًا لالعتق الكب
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اإلســرائيلية . فإســرائيل تعمــل بنظاَمــن قانونيــْن منفصلــن فــي إقليــم واحــد؛ األول 

خــاص باملســتوطن اإلســرائيلي الــذي يعيــش وفقــًا للقانــون املدنــي والثانــي يخضــع 

فيــه الفلســطينيون للقانــون العســكري. فاألطفــال الفلســطينيون يعيشــون فــي ظــل 

بيئــة عســكرية تتســم بالعنــف الشــديد هــذا إلــى جانــب الصعوبــات املتعلقــة باجلوانب 

ــض  ــطينية بع ــلطة الفلس ــذت الس ــث اتخ ــل ، حي ــوق الطف ــة بحق التشــريعيَّة املتعلق

ــة لتعزيــز احلمايــة القانونيــة لألطفــال؛ إال أن هــذه التعزيــزات ســتظل  اخلطــوات املُهمَّ

دون تأثيــر حقيقــي فــي ظــل النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي الــذي طــال أمــُده.

الســودان: دخلــت الســودان فــي نــزاع مدنــي علــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة،  •

حيــث أدى النــزاع املســلح األخيــر بــن القــوات احلكوميــة واملتمرديــن فــي دارفــور 

وجنــوب كرُدفــان والنيــل األزرق إلــى انتهــاكات جســيمة حلقــوق الطفــل. فالنــزوح 

ــول  األهلــي والفقــر والضغــط االقتصــادي الشــديد علــى احلكومــة، هــي عقبــات حَتُ

دون حمايــة حقــوق الطفــل وتنفيــذ املعاييــر الدوليــة والوطنيــة القائمــة.

ــث  ــال حي ــة األطف ــادة حماي ــام 2010 لزي ــل ع ــون الطف ــنَّت الســودان قان ــد َس وق

ــة، ومــع ذلــك وجــدت جلنــة  تهــا منظمــات حقــوق اإلنســان احملليــة إجنــازاٍت ُمهمَّ عدَّ

ــنًا طفيفــًا فــي حن فشــلت الســلطات  حقــوق الطفــل أن الطفــل الســوداني شــهد حتسُّ

الســودانية فــي التنفيــذ الشــامل للقوانــن التــي تهــدف إلــى حمايــة األطفــال. فوفقــًا 

للتقاريــر الصــادرة عــن األمــن العــام لــألمم املتحــدة، فــإن مناطــق النــزاع املســلح 

ــال وتشــويههم،  ــل األطف ــى قت ــل تصــل إل ــوق الطف ــاكاٍت حلق املســتمر تشــهد انته

وأحيانــًا جتنيدهــم مــن ِقبــل القــوات واجلماعــات املســلحة.

ــزواج  ــدالت لل ــادة املع ــع زي ــًة م ــاٍت إضافي ــات الســودانيات حتدي ــا تواجــه الفتي كم

املبكــر، فالســودان - وفقــًا ملؤشــرات اليونيســيف – لديهــا أعلــى معــدالت زواج 

ــم  ــي ل ــات الالت ــن الفتي ــة 7% مــن ضم ــة تصــل لُقَراَب ــة العربي ــي املنطق ــال ف األطف

يبلغــن ســن الــــ15، فــي حــن يصــل املعــدل إلــى 33% مــن الفتيــات الالتــي يصلــن 

إلــى ســن الـــ18 .

ــنَّ  ــًة وال ِس ــال صراح ــة األطف ــر عمال ــل لســنة2010 ال يحُظ ــون الطف ــا أن قان كم
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عمالــة األطفــال فــي قانــون العمــل الســوداني، وكثيــرًا ما يتعــرض األطفــال العاملون 

وأطفــال الشــوارع للعنــف اجلســدي. وقــد أثــارت جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل 

املخــاوف مــن أن عمالــة األطفــال هــي متواجــدة علــى نطــاق واســع بالســودان فــي 

ــازل وفــي القطــاع  ــع وكخــدم فــي املن ــال فــي املصان ــد مــن األطف ظــل عمــل العدي

الزراعــي، حيــث أكــدت اللجنــة علــى أن التشــريعات الســودانية ال حتــدد الصناعــات 

أو أنــواع األعمــال التــي ميكــن أن تســتخدم األطفــال والذيــن يتــم اســتخدامهم فــي 

أعمــال خطــرة.

تونــس: فــي ديســمبر 2010، ارتفعــت االحتجاجــات الشــعبية ضــد احلكــم القائــم  •

آنــذاك ممــا أدى إلــى ســقوط الســلطة، حيــث متيــزت الثــورة التونســية بأنهــا بدايــة 

ــة  ــي أنحــاء منطق ــك ف ــي انتشــرت بعــد ذل ــي والت ــع العرب ــورات الربي ملوجــة مــن ث

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

منــذ ذلــك احلــن وتونــس تعمــل علــى تعزيــز الدميقراطيــة التــي ُحرمــت منهــا إلــى 

جانــب منظمــات حقــوق اإلنســان التــي كانــت ممنوعــة مــن العمــل فــي ظــل النظــام 

الرئاســي الســابق للثــورة، والــذي لــم ُيصــاِدق علــى معظــم االتفاقيَّــات واملعاهــدات 

ــق  ــة التونســية حتقي ــت احلكوم ــد حاول ــل . وق ــوق الطف ــى حق ــر عل ــة ممــا أثَّ الدولي

تقــدٍم تشــريعيٍّ حلمايــة حقــوق الطفــل وتعزيزهــا، ومــع ذلــك يواجــه الطفــل التونســي 

ــة التــي  ــم يتــم حلُّهــا فــي أعقــاب الثــورة تتمثــل فــي املعاييــر االجتماعيَّ حتديــاٍت ل

تنظــر إلــى العنــف ضــد األطفــال كأســلوب تأديبــي مقبــول؛ حيــث ُيســتخدم العقــاب 

البدنــي علــى نطــاق واســع نظــرًا لعــدم تواجــد أســاليب وتدابيــر تأديبيــة بديلــة.

ُقَراَبــة ثلــث األطفــال  ووفقــًا لتقريــر اليونيســيف الســنوي فــي 2013؛ فــإن 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــن ســنتن و14 ســنة فــي تونــس يتعرضــون للعنــف 

ــة  ــا حري ــس لديه ــوق اإلنســان بتون ــات حق ــن أن منظم ــم م ــى الرغ اجلســدي. وعل

ــة حقــوق الطفــل،  ــر عمــا ســبق للعمــل فــي املجتمــع التونســي والدعــوة حلماي أكب

جنــد أن تقريــر البنــك الدولــي الصــادر فــي 2012 يشــير إلــى أن عــدم االســتقرار 

السياســي املفاجــئ وتفاقــم الفقــر والِبطالــة بتونــس خاصــة باملناطــق الريفيــة، قــد 
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ل ضغطــًا علــى األَُســر ومــن َثــمَّ احلــد مــن قدرتهــا علــى دعــم أبنائهــا؛ خاصــة  شــكَّ

مــع ازديــاد مشــكالت زيــادة التســرب مــن املــدارس الثانويــة وعمالــة األطفــال 

ب مــن املدرســة يرتبــط  وتشــردهم. وتشــير البيانــات احلاليــة لتونــس إلــى أن التســرُّ

ــة األطفــال. ــًا بعمال ارتباطــًا وثيق

وعلــى الرغــم مــن التشــريعات والقوانــن التــي ُســنَّت ملكافحــة عمالــة األطفــال ؛ فــإن 

هــذه املشــكلة لــم حُتــلَّ حيــث ميثــل الفقــر الســبب اجلــذري لتلــك املشــكلة، ويظهــر 

ذلــك جليــًا مــن خــالل ارتفــاع معــدالت عمالــة األطفــال وانخفــاض معــدالت البقــاء 

فــي املــدارس الثانويــة فــي املناطــق األكثــر فقــرًا. 

وقــد أشــارت بحــوث مؤسســة إنقــاذ األطفــال فــي 2011 إلــى أن عمالــة األطفــال 

فــي املناطــق الريفيــة تكــون فــي املقــام األول فــي القطــاع الزراعــي؛ فــي حــن يعمــل 

ــا احلالتــن  ــة، وفــي كلت ــة فــي الصناعــات التحويلي األطفــال فــي املناطــق احلضري

فــإن األطفــال يتعرضــون لظــروف عمــل خطــرة ومــواد كيميائيــة ضــارة . وُتظهــر 

ــي الشــارع  ــن كانــوا يعيشــون ف ــال الذي ــر اليونيســيف أن 86% مــن األطف تقاري

كانــوا قــد تســربوا مــن املدرســة فــي وقــت مبكــر جــدًا. ومــن َثــمَّ فيمكــن القــول بــأن 

أطفــال تونــس ال زال لديهــم حتديــات وقضايــا حتتــاج إلــى وقــت ومجهــود للتعامــل 

معهــا.  

اليمـــــــن: إن وضــع الطفــل اليمنــي َحــِرٌج بجميــع املقاييــس، فاألطفــال ميثلــون  •

ــدة،  ــود عدي ــروب لعق ــن احل ــاة م ــي معان ــوا ف ــث ظل ــن حي ــكان باليم ــف الس نص

ــي  ــز ف ــاء والعج ــص امل ــذر نق ــات السياســية. وُيْن ــر واالضطراب ــى الفق ــة إل إضاف

م والُهــزال بــن األطفــال ، كمــا أن األســر  الغــذاء إلــى زيــادة خطــر معــدالت التقــزُّ

ــاة. ــد احلي ــي قي ــاء ف ــة للبق ــات العنيف الفقيــرة عرضــة للصــراع واالضطراب

ــة النيوزويــك، فقــد أشــارت إلــى التأثيــر الســلبي لقلــة ســقوط األمطــار  ووفقــًا ملجل

وســوء إدارة امليــاه ومــا متثلــه مــن عــبٍء علــى األســر اليمنيــة مبــن فــي ذلــك 

ــة؛ حيــث  ــار القريب ــاه مــن اآلب ــى املي ــك مــن احلصــول عل ــه ذل األطفــال، ومــا يتطلب

ــا مــن  ــة واالســتيالء عليه ــاه اجلوفي ــق باســتنزاف املي تظهــر مشــكالت أخــرى تتعل
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ــة الالزمــة. وبالطبــع، فــإن  البعــض بشــكل غيــر قانونــي نتيجــة لعــدم وجــود الرقاب

مشــكلة امليــاه أثَّــرت علــى تغذيــة األطفــال حيــث تشــير تقاريــر اليونيســيف األخيــرة 

إلــى ســوء التغذيــة لألطفــال باليمــن حيــث يعانــي كثيــٌر مــن األطفــال حديثــي الــوالدة 

ــى مــن حياتهــم. ــوزن، كمــا يعانــي 13% الُهــزال فــي الســنوات األول نقــص ال

ه األمــن العــام لــألمم املتحــدة إلــى مــا يتــم مــن  باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد نــوَّ

 Human اســتغالل لألطفال من ســن 14- 17ســنة لتجنيدهم؛ حيث أشــارت الــ

ــذ ســيطرتهم فــي  ــى اســتغالل احلوثيــن لهــؤالء األطفــال من Rights Watch إل
2014 علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء حيــث اســتخدموا األطفــال بشــكل متزايــد 
ــافة وفــي احلراســة. وتقــدر اليونيســيف نســبة األطفــال مــن املقاتلــن فــي  فــي الكشَّ

اجلماعــات املســلحة بُقَراَبــة%30.

عــت احلكومــة اليمنيــة خطــة عمــل مــع األمم املتحــدة ملنــع  وفــي مايــو 2014، وقَّ

جتنيــد األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن حتديث للتشــريعات 

والقوانــن الداعمــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن. ومــع ذلــك فمنــذ انهيــار 

احلكومــة اليمنيــة فــي ينايــر 2015 ال يوجــد تقــدم فــي هــذا الشــأن. ولتحقيــق هــذا 

الهــدف ســيصبح مــن الضــروري اتخــاذ خطــواٍت ملموســة لوضــع نهاية للممارســات 

الرســمية وغيــر الرســمية فــي هــذا الشــأن؛ وكذلــك إلعــادة دمــج األطفــال اجلنــود 

الســابقن فــي بيئــات صاحلــة لتنشــئة الطفــل وباملــدارس. 

2- جهود المنظمات الدولية واإلقليمية لدعم حقوق الطفل وتنميتها

منظمة الصحة العالمية   .1

ع وصغار الأطفال خطة تنفيذ ورصد بشأن تغذية الأمهات والرُّضَّ

من 2025-2012.

تلتــزم املنظمــة مبســاعدة البلــدان فــي تنفيــذ ورصــد "خطــة تنفيــذ شــاملة بشــأن تغذيــة 

ــو 2012.  ــي ماي ــدول األعضــاء ف ــا ال ــي أقرته ــال" الت ــار األطف األمهــات والرضــع وصغ

ــى  ــادة معــدل االقتصــار حصــرًا عل ــى زي ــات، تهــدف إحداهــا إل وتتضمــن اخلطــة 6 غاي
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ــة األشــهر الســتة األولــى لتصــل إلــى 50٪ علــى األقــل، بحلــول  الرضاعــة الطبيعيــة طيل

عــام 2025. وبالنســبة لألنشــطة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي حتقيــق ذلــك، فتشــمل 

ــي  ــال، والت ــار األطف ــة الرضــع وصغ ــة لتغذي ــي "االســتراتيـچية العاملي ــي وردت ف ــك الت تل

تهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز ودعــم التغذيــة املناســبة للرضــع وصغــار األطفــال. 

وأعــدت منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف دوراٍت لتدريــب العاملــن الصحيــن 

لتقــدمي الدعــم املتمــرس لألمهــات املرضعــات فــي الــدول املختلفــة؛ خاصــة تلــك التــي تعانــي 

مشــكالٍت متعلقــًة بتوعيــة األمهــات واألطفــال الرضــع ورعايتهــم ، ملســاعدة األمهــات علــى 

ــنَّ مــن التعــرف علــى مخاطــر  التغلــب علــى املشــكالت، ورصــد منــو األطفــال، حتــى يتمكَّ

ــْمنة. ســوء التغذيــة أو زيــادة الــوزن / السِّ

وتقــدم املنظمــة إرشــاداٍت بســيطًة ومتــآزرة وُمْجديــة للبلــدان املختلفــة؛ مــن أجــل تعزيــز 

ــع مــن ِقبــل األمهات املصابــات بـڤيــروس اإليــدز للوقاية من  ودعــم ســبل حتســن تغذيــة الرُّضَّ

انتقــال العــدوى مــن اأُلمِّ إلــى الطفــل، وتوفيــر التغذيــة اجليــدة للطفــل، وحمايــة صحــة األم. 

منظمة اليونيسيف  .2

تقــود اليونيســيف اجلهــود الراميــة إلــى تســريع وتوســيع نطــاق تقــدمي ُحْزمــة متكاملــة 

مــن التدخــالت املنخفضــة التكلفــة والعاليــة التأثيــر إلبقــاء األطفــال فــي قيــد احليــاة، مــن 

خــالل دعــم أيــام صحــة الطفــل واخلدمــات الصحيــة الروتينيــة. وتشــمل هــذه اجلهــود دعــم 

ــة  ــة والتغذي ــان حتســن الصح ــة لضم ــات احمللي ــر واملجتمع ــع األس ــف االتصــال م تكثي

وتعزيــز قــدرات تقــدمي اخلدمــات الصحيــة الروتينيــة. وُتعــدُّ املنطقــة العربيــة إحــدى أهــم 

ــي  ــتقرار السياس ــدم االس ــروف ع ــع ظ ــة م ــود؛ خاص ــك اجله ــملها تل ــي تش ــق الت املناط

ــة. ــد مــن دول املنطق واالقتصــادي للعدي

وقــد جــاءت اخلطــة االســتراتيـچية لليونيســيف للفتــرة 2014- 2017، حتــت عنــوان: 

إحقــاق حقــوق جميــع األطفــال وال ســيما األكثــر حرمانــًا. وتهــدف خطــة اليونيســيف 

االســتراتيـچية للَحــدِّ مــن التفاوتــات فــي تســريع وتيــرة التقــدم نحــو إحقــاق حقــوق جميــع 

ــات  ــال واألســر واملجتمع ــى األطف ــز عل ــى اإلنصــاف والتركي ــد عل ــك بالتأكي ــال، وذل األطف

ــا واســتبعادًا. ــر حرمان األكث
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حيــث تواصــل اليونيســيف مشــاركتها فــي املجــاالت الرئيســة للصحــة، وامليــاه والصرف 

الصحــي والنظافــة الصحيــة، والتعليــم، وڤيــروس نقــص املناعــة البشــرية- اإليــدز، وحمايــة 

الطفــل. وتقــوم اليونيســيف بتحقيــق نتائــج محــددة للتغذية، لتعكــس األولوية العامليــة املتمثلة 

ــاج االجتماعــي،  ــى اإلدم ــام إل ــد مــن االهتم ــة، وإعطــاء مزي ــي احلــد مــن نقــص التغذي ف

والدعــوة للسياســات التــي تعــزز حقــوق اإلنســان وتزيــد احلمايــة االجتماعيَّــة.

نمائية للألفية 2015 3.  الأمم المتحدة : تقرير الأهداف الإ

يســتند هــذا التقريــر إلــى مجموعــة رئيســة مــن البيانــات التــي يجمعهــا فريــق خبــراء 

ــد  ــا بع ــة ومل ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــة مبؤشــرات حتقي ــوكاالت املعني ــن ال مشــترك ب

2015، برئاســة إدارة الشــئون االقتصاديَّــة واالجتماعيَّــة فــي األمانــة العامــة لــألمم 
املتحــدة، والتــي تهــدف إلــى إجــراء تقييــم دوري ملــدى التقــدم املتحقــق مــن أجــل حتقيــق 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــدول العالــم خاصــًة الــدول الناميــة والفقيــرة، والتــي تتضمــن 

ثمانيــة أهــداف رئيســة يأتــي علــى رأســها القضــاء علــى الفقــر واجلــوع وحتقيــق تعميــم 

ــات الطفــل.  ــى تخفيــض معــدل وفي ــة إل ــي، إضاف ــم االبتدائ للتعلي

ويشــير التقريــر الســنوي اخلــاص باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 2015، إلــى أن حتقيــق 

ــة،  ــًا لألســباب اجلذري ــدًا جماعي ــزع وجه ــب إرادة سياســية ال تتزع ــول يتطل ــدم املأم التق

وأن يكــون هنــاك مزيــٌد مــن الدمــج بــن األبعــاد االقتصاديَّــة واالجتماعيَّــة والبيئيــة للتنميــة 

املســتدامة.

4.  جامعة الدول العربية

ي 2015/9/30.
اتيـچية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة العربية لما بعد 2015- �ن الس�ت

طالبــت جامعــة الــدول العربيــة املجتمــع الدولــي بتحمــل كامــل مســئولياته جتــاه أطفــال 

ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والصومــال، مــن خــالل تفعيــل القــرارات والقوانــن التــي 

دت اجلامعــة العربيــة فــي بيــان أصدرتــه إدارة األســرة واملــرأة  تكفــل حمايــة األطفــال. وشــدَّ

والطفــل، مبناســبة االحتفــال بيــوم الطفــل العربــي والــذي يوافــق األول مــن أكتوبــر، علــى 

ــة ُملِزمــة لتحييــد وضمــان حمايــة املراكــز واملؤسســات التعليميــة أثنــاء  ضــرورة وضــع آليَّ



175
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

ــة بالصــراع".  ــات املنكوب ــة للمجتمع ــر النكســات اإلمنائي ــا أكب ــزاع املســلح "باعتباره الن

وجــددت فــي الوقــت ذاتــه االلتــزام الكامــل جتــاه قضايــا الطفــل العربــي وترســيخ حقوقــه، 

وحمايتــه مــن أشــكال العنــف كافــة فــي وقــت الســلم وأثنــاء النزاعــات ومــا بعــد النزاعــات 

"خاصــًة األطفــال فــي ظــروف النزاعــات املســلحة ". وأوضحــت أن األطفــال يعانــون ويــالِت 

احلــروب فــي ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والصومــال؛ وكذلــك األطفــال الفلســطينيون 

اء العــدوان العســكري اإلســرائيلي األخيــر علــى الفلســطينين.  جــرَّ

ــى ضــرورة الســعي  ــم عل ــى احلــرص الدائ ــة تأكيدهــا عل دت اجلامعــة العربي كمــا جــدَّ

ــة  ــال فلســطن فــي ظــل االحتــالل اإلســرائيلي وممارســاته اإلجرامي ــة أطف ُءوب حلماي ــدَّ ال

بحقهــم، ومــا يلحــق بهــم مــن عنــف "يصــل إلــى مســتوى إنهــاء وجودهــم ومســتقبلهم ". 

ــة  ــة للنهــوض بأوضــاع الطفول ــداد )االســتراتيـچية العربي ــا بصــدد إع ــن أنه وكشــفت ع

العربيــة ملــا بعــد 2015(، التــي وصفتهــا بأنهــا "ســُتعد مبثابــة األچنــدة العربيــة للنهــوض 

ــة)2030-2015(". ــة القادم ــة خــالل املرحل ــي املنطق ــة ف بأوضــاع الطفول

ــرس  ــد يك ــي موحَّ ــف عرب ــن موق ــى تكوي ــدف إل ــتراتيـچية ته ــى "أن االس ــارت إل وأش

االلتــزام برعايــة حقــوق الطفــل العربــي، ومتثــل ســياجًا واقيــًا يحميــه فــي أوقــات الســلم 

واحلــرب ضمــن منظومــة متكاملــة تشــمل مجــاالت التعليــم واحلمايــة والوقايــة والصحــة". 

ــداف  ــذ أه ــار تنفي ــي إط ــة ف ــة األولوي ــا الطفول ــاء قضاي ــة إعط ــى أهمي ــك عل ــدت كذل وأك

ــورك  ــي نيوي ــة ف ــة للتنمي ــة العاملي ــا القم ــي أقرته ــد 2015، الت ــا بع ــة املســتدامة مل التنمي

خــالل الفتــرة مــن 25 إلــى 27 ســبتمبر 2015؛ وكذلــك حقهــم فــي حيــاة حــرة كرميــة 

علــى أرضهــم وأن يعيشــوا حيــاًة آمنــة مطمئنــة. وأوضحــت اجلامعــة العربيــة أنهــا تســعى، 

ــة العربيــة وعلــى  ــة بأوضــاع الطفول مــن خــالل الشــراكة مــع اجلهــات املعنيــة وذات الصل

مختلــف املســتويات، لتعزيــز ودعــم اجلهــود املبذولــة لالرتقــاء بأوضــاع الطفولــة ووضعهــا 

فــي ُســلَّم أولوياتهــا. 

ي للطفولة والتنمية 5.  المجلس العر�ب

فــي مطلــع 2015، أطلــق املجلــس مجموعــة مــن الدراســات املتميــزة التــي قــام بهــا 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، والتــي شــملت عــددًا مــن الــدول العربيــة؛ منهــا دراســة 



176
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

عــن مشــاركة األطفــال فــي الوطــن العربــي فــي صناعــة القــرارات املتصلــة بحياتهــم، والتــي 

تســتند علــى فكــرة قويــة بــأن املشــاركة تعنــي احلمايــة، فاحلمايــة األساســية حلقــوق الطفــل 

ــة بحياتهــم،  ــدًا مــن مســاحة املشــاركة فــي القــرارات املتصل ــي مــن خــالل منحــه مزي تأت

ــى املشــاركة  ــم عل ــة قدراته ــك تنمي ــب ذل ــم، ويتطل ــط به ــم احملي ــة بالعال والقــرارات املتصل

والتعامــل اليومــي البنَّــاء. ومــن َثــمَّ اإلجابــة علــى إشــكالية الدراســة؛ وهــي: هــل ميكــن لنــا 

نهــم مــن املشــاركة اإليجابيــة فــي إطــار  توســيع فــرص التنميــة والنمــاء ألطفالنــا مبــا ميكِّ

ُمواَطنــة مســتنيرة، لتحقيــق االندمــاج االجتماعــي والوطنــي بــكل أبعــاده جلميــع األطفــال؛ 

مــن أجــل وطــن دميقراطــي يكفــل مواَطنــة مســتنيرة؟ 

وقــد قــام املجلــس العربــي للطفولة والتنمية، بهذه الدراســة مبســاعدة فريق عمل متميز من 

الباحثــن العــرب فــي ثمانــي دول عربيــة؛ هــي: مصــر، األردن، تونــس، الســعودية، الســودان، 

العــراق، قطــر، ولبنــان، مــن خــالل فريــق عمل مركــزي بخلفية أكادمييــة متميزة. وقد اشــتملت 

البيانــات التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة علــى بيانــات حــول الواقــع الدميوغرافــي لألطفــال 

ســية للطفولــة، باإلضافــة إلــى  فــي الوطــن العربــي، وبيانــات حــول األوضــاع القانونيــة واملؤسَّ

بيانــات ميدانيــة مت جمعهــا مــن خــالل أســاليب وطــرق علميــة مختلفــة.

كمــا مت إصــدار دليــل استرشــادي لصياغــة سياســات حمايــة حقــوق الطفــل َوْفــق النهج 

احلقوقــي فــي املنطقــة العربيــة. ويهــدف الدليــل إلــى إرســاء رؤية علمية استرشــادية شــاملة، 

ــس لسياســات حمايــة اجتماعيَّــة تقــوم علــى نهــج حقــوق الطفــل، وأســاليب بَْرَمجــة هــذه  تؤسِّ

ــة، وفقــًا  ــة االجتماعيَّ ــة إنفاذهــا لتأســيس مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدال احلقــوق وكفال

لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة وبرمجــة متكاملــة لــكل حقــوق الطفــل فــي كل مجاالتهــا 

باعتبارهــا ُكاًل متكامــاًل.

ــي  ــي والت ــم العرب ــي العال ــال الشــوارع ف ــة أطف واســتكمااًل للدراســة اخلاصــة بحماي

متــت فــي كل مــن املغــرب – اليمــن – الســودان – لبنــان – ومصــر، واســتخالصًا للــدروس 

املســتفادة منهــا، تأتــي املرحلــة الثانيــة والتــي بــدأ تنفيذهــا فــي مصــر فــي 2014 كنموذج 

استرشــادي، حيــث يرتكــز املشــروع علــى اعتبــار املؤسســة "دار اإليــواء" وحــدًة كليــًة لفعــل 

اإلصــالح املتكامــل.
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ــدان  ــي البل ــال ف ــة لألطف ــس دراســَة التنشــئِة االجتماعيَّ ــي املجل ــب تبنِّ ــى جان ــذا إل ه

العربيــة لبنــاء منــوذج جديــد للتنشــئة والتــي متــت فــي ســتِّ دول؛ هــي مصــر، الســودان، 

ــع  ــع إطــالق الدراســة ونتائجهــا فــي مطل ــان، العــراق، تونــس. ومــن املُتوقَّ الســعودية، لبن

هــذا العــام.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة خــالل 2015 

ــر  ــي أكتوب ــة املبكــرة – اســتثمار للمســتقبل" ف ــدوة "الطفول ــدوات؛ أبرزهــا ن ــد عــدة ن بعق

ــر  ــي مص ــرة ف ــة املبك ــوض بالطفول ــي للنه ــروع القوم ــا املش ــق عنه ــي انبث 2015، والت
والوطــن العربــي، والتــي تهــدف إلــى تغييــر الثقافــة املجتمعيــة ملرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن 

خــالل العمــل بشــكٍل ُمتــواٍز علــى ثالثــة محــاور تضــم صياغــة املشــروع بشــكل متكامــل، 

ــة تقييــم مســتدامة. ووضــع خطــة التغييــر هــذا باإلضافــة إلــى وضــع آليَّ

6.   المجلس القومي للطفولة والأمومة

"إعلم صديق للطفل" - مارس2015.

ــان القاهــرة - مــارس 2015 " إعــالم  ــة واألمومــة، بي ــس القومــي للطفول ــق املجل أطل

صديــق للطفــل" ، مبشــاركة املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وإدارة املــرأة واألســرة 

والطفولــة بجامعــة الــدول العربيــة وهيئــة پـــالن الدوليــة وبرنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة 

"أجفنــد"، وطالــب البيــان بضــرورة رصــد االنتهــاكات واخلروقــات املهنيــة املتعلقــة بقضايــا 

حقــوق الطفــل، والعمــل علــى تعديــل توجهــات اإلعــالم العربــي إيجابيــًا نحــو تلــك القضايــا، 

واملمارســات اإليجابيــة ملناصــرة وتأييــد قضايــا حقــوق ورفاهيــة الطفــل، وتوثيــق التــراث 

اإلعالمــي العربــي فــي مجــال الطفولــة، والتــي كان لهــا دوٌر بالــٌغ فــي تشــكيل عقــل الطفــل 

ــر الوصــول إليــه.  العربــي، ووجدانــه ، والعمــل علــى جمعــه وإتاحتــه مبــا ييسِّ

ــا  ــة ملعاجلــة اإلعــالم لقضاي ــادئ املهني ــى التوافــق، وااللتــزام باملب ــان عل ــد البي كمــا أكَّ

ــوق  ــل حق ــًا يكف ــارًا موجه ــون معي ــى تك ــل؛ حت ــاء ورشــة العم ــة أثن ــل املقدم ــوق الطف حق

الطفــل ويدعمهــا ، ونســتلهم كل مــا لدينــا مــن جهــد للســعي نحــو نشــرها علــى أوســع نطاق 

ــي تلــك املبــادئ لتكــون مؤسســات  إعالميــًا، ودعــوة املؤسســات اإلعالميــة العربيــة إلــى تبنِّ
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صديقــة للطفــل. واتفــق البيــان علــى تشــكيل شــبكة اإلعالميــن أصدقــاء الطفولة، بالتنســيق 

والتعــاون مــع اجلهــات الشــركاء، والعمــل علــى تفعيــل دورهــا وتوســيع عضويتهــا، لتكــون 

ــل  ــادل اخلبــرات والتجــارب الناجحــة، وااللتــزام باســتمرار ورش العم ــة للتواصــل وتب آلي

واحللقــات النقاشــية، ودورات تدريبيــة لإلعالميــن علــى املســتوين: الوطنــي والعربــي، 

لترســيخ الوعــي واملعرفــة بحقــوق الطفــل وحمايتــه. 

وأوصــى البيــان بتفعيــل القوانــن ذات الصلــة بالطفولــة ومراجعتهــا، وُمواَءمتهــا مــع 

ــة حقــوق الطفــل  الدســاتير، واملعاييــر الدوليــة حلقــوق الطفــل، كمــا نصــت عليهــا اتِّفاقيَّ

ــدة جتــاه قضايــا  واالتفاقيَّــات األخــرى الداعمــة لهــا، ووضــع سياســة إعالميــة موحَّ

ــاركة  ــم مش ــة، ودع ــة حقوقي ــة تنموي ــق مقارب ــا وف ــم وضعه ــل املصــري، يت ــوق الطف حق

األطفــال فــي إعــداد وبــث البرامــج اإلعالميــة املقدمــة لهــم أو فــي القضايــا التــي 

تخــص حقوقهــم، ومبــا يضمــن تعزيــز مبــدأ املشــاركة. ودعــا إلــى إدمــاج حقــوق الطفــل 

ــالم، وإنشــاء  ــد اإلع ــات، ومعاه ــررات كلي ــام، ومق ــم الع ــن مناهــج التعلي ــه، ضم وحمايت

أقســام متخصصــة فــي إعــالم الطفــل فــي اجلامعــات املصريــة، وتنفيــذ حمــالت إعالميــة 

ــموعة  ــة واملس ــة املرئي ــائل اإلعالمي ــتخدام الوس ــة باس ــا الطفول ــف بقضاي ــة للتعري مكثف

ــالم  ــوة اإلع ــة، ودع ــة كاف ــي املختلف ــع التواصــل االجتماع ــة ومواق ــروءة واإللكتروني واملق

إلــى إيــالء أهميــة خاصــة مبرحلــة الطفولــة املبكــرة ملــا لهــا مــن تأثيــر فــي تشــكيل الطفــل 

ــيئة  ــة املُِس ــة لوقــف املــواد اإلعالمي ــم حمــالت مجتمعي ــى تنظي وشــخصيته. كمــا دعــا إل

لألطفــال ضحايــا العنــف واالســتغالل السياســي واإلســاءة؛ خاصــة تلــك املنشــورة علــى 

ــج. ــا والبرام ــي والدرام ــع التواصــل االجتماع مواق

نسان  7.  المجلس القومي لحقوق الإ

اير 2015. ورشة آليات التعامل مع انتهاكات حقوق الطفل - ف�ب

بالتعــاون مــع منظمــة  ــم املجلــس القومــي حلقــوق اإلنســان "وحــدة الطفــل"،  نظَّ

اليونيســيف، ورشــة عمــل حتــت عنــوان: "آليــات التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق الطفــل"، 

ــن  ــددًا م ــد ناقشــت الورشــة ع ــا. وق ــل املصــري وحمايته ــوق الطف ــز حق ــار تعزي ــي إط ف

ــالت  ــة، وحم ــم واملشــاركة وُدور الرعاي ــي التعلي ــال ف ــوق األطف ــز حق ــا تعزي احملــاور؛ منه
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التوعيــة للشــركاء محليــًا ودوليــًا، وعــرض لــدور مكتــب حقــوق الطفــل اليونانــي للمناصــرة 

ــس  ــة، واملجل ــة واألموم ــي للطفول ــس القوم ــة املجل ــي الورش ــارك ف ــكاوى. وش ــي الش وتلقِّ

القومــي للمــرأة، ووزارات التربيــة والتعليــم، العــدل، الداخليــة، الشــباب، وممثلــون ملنظمــات 

ــل. ــة بالطف ــي املعني ــع املدن املجتم
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الورشة التدريبية اإلقليمية لدمج الطفل العربي

ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

تقرير-أ.  رضا عطية *

ــة فــي مجــاالت دمــج ذوي  ــة جهــوده املبذول ــة والتنمي ــي للطفول يواصــل املجلــس العرب

ــباته  ــة مكتس ــه بتنمي ــابق إجنازات ــم س ــع، ليراك ــم واملجتم ــي التعلي ــات اخلاصــة ف اإلعاق

ــة  ــى مســتوين: مســتوى رأســي مبراكم ــه عل ــز جناحات ــوي وتعزي ــال احلي ــذا املج ــي ه ف

ــن  ــد م ــر العدي ــل عب ــن العم ــدى ســنوات م ــى م ــال عل ــذا املج ــي ه ــرات املكتســبة ف اخلب

البرامــج التأهيليــة واملعرفيــة والــورش التدريبيــة، ومســتوى آخــر أفقــي ذي شــقن بالتوســع 

فــي أماكــن وبقــاع جديــدة ُتطَبــق فيهــا برامــج دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــات ألول مــرة أو 

بتوســع أكبــر، كــذا بنقــل خبــرات جديــدة ملتدربــن جــدد تأهيــاًل لكــوادر جديــدة، وفــي هــذا 

الصــدد أقــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة الورشــة التدريبيــة اإلقليميــة ToT's لدمــج 

الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع فــي الفتــرة مــن الثانــي مــن أبريــل ٢٠١7 

حتــى الســابع مــن أبريــل ٢٠١7.

كان هــدف الورشــة تدريــب ٦٠ مــن العاملــن فــي مجــال اإلعاقــة فــي ١١ دولــة عربيــة، 

إلعدادهــم كمدربــن مؤهلــن للقيــام بأدوارهــم فــى دمــج هــؤالء األطفــال فــى التعليــم 

واملجتمــع، وتزويدهــم مبهــارات التدريــب، مبــا ميكنهــم فيمــا بعــد مــن االضطــالع مبهمــة 

ــة،  ــدول العربي تنميــة معرفــة ومهــارات واجتاهــات زمالئهــم العاملــن فــي املــدارس فــي ال

ومســاعدتهم علــى توجيــه ممارســاتهم لدمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي فصــول الدراســة 

ــى برنامــج التدريــب مجموعــة مــن أهــم  مــع زمالئهــم غيــر ذوي اإلعاقــة، وقــد أشــرف عل

الباحثــن واخلبــراء فــي مجــال الدمــج واإلعاقــة والتدريــب.

* سكرتير حترير مجلة فصول.



182
مجلة الطفولة والتنمية -ع 25 / 2016

فــي اجللســة االفتتاحيــة كانــت كلمــة رئيــس املنظمــة الكشــفية العربيــة الدكتــور عاطــف 

ــع  ــة ألن تؤســس شــراكة اســتراتيجية م ــى أّن ســعي املنظم ــا عل ــد فيه ــد، وأّك ــد املجي عب

املجلــس العربــي للطفولــة كــي تعــود بالنفــع علــى جهــود البرامــج الدمجيــة.

وفــي كلمــة الدكتــورة ســهير عبــد الفتــاح اخلبيــر باملجلــس العربــي للطفولــة واملشــرف 

علــى برنامــج الدمــج باملجلــس، أكــدت علــى انطــالق جهــود املجلس العربــي للطفولــة والتنمية 

وأنشــطته فــي هــذا الصــدد بعمــل منــوذج علمــي استرشــادي يحتــوي علــى مجموعــة مــن 

املــواد التوعويــة ذات الصلــة، وشــددت الدكتــورة ســهير عبــد الفتــاح علــى وجــوب التوعيــة 

بأهميــة تطبيــق التعليــم الدمجــي.

الدكتور عمار بوقس، وفيلم عنه

ثــم كان عــرض فيلــم عــن الســعودي الدكتــور عمــار بوقــس، الــذي ولــد معاقــًا بشــلل 

كامــل فــي جميــع أطرافــه مــع ضآلــة جســده الــذي حتــدى إعاقتــه بتعاظــم كبريائــه وصالبــة 

عزميتــه، درس حتــى الصــف الثالــث االبتدائــي فــي مغتربــه بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــز أو شــفقة أو ســخرية  ــة نظــرات متيي ــا أو مدارســها بأي ــي مجتمعه ــم يشــعر ف ــي ل الت

كمــا وجــد عنــد عودتــه لبــالده مــن البعــض، حتــى قبلتــه مدرســة خاصــة لالنتســاب فيهــا 

حتــى حقــق مجمــوع ٩٦٪ فــي نتيجــة شــهادة الثانويــة العامــة، ثــم التحقــق بكليــة اإلعــالم 

بجامعــة امللــك عبــد العزيــز رغــم ممانعــة كبيــرة لســخرية البعــض وشــفقة البعــض اآلخــر، 

إلــى أن تخــرج مــن األوائــل وواصــل طريقــه باحلصــول علــى الدكتــوراه.

ــة  ــوم والثقاف ــة اإلســالمية للعل ــل املنظم ــور صــالح اجلعفــراوي ممث ــة الدكت ــي كلم وف

د علــى أن دمــج  )اإليسســكو( تقــدم بالشــكر للخبــراء واضعــي البرامــج التدريبيــة، كمــا شــدَّ

ذوي اإلعاقــة هــو حــق لهــم ومســؤولية علينــا.

ــة  ــي للطفول ــس العرب ــام املجل ــن ع ــالوي أم ــور حســن البي ــتاذ الدكت ــة األس ــي كلم ف

ــى وضــع منــوذج اســتراتيجي  ــس عل ــل املجل ــى عم ــالوي عل ــور البي ــّد الدكت ــة، أك والتنمي

جديــد يرتكــز علــى ثالثــة منطلقــات أساســية، هــي النهــج احلقوقــي املتكامــل ونهــج احلمايــة 

ــي ذي  ــل العرب ــا الطف ــا مــع قضاي ــك تعاملن ــي ذل ــذات، مبــا ف ــاء ال ــادة بن واملشــاركة وإع
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اإلعاقــة التــي تســتهدف إدمــاج الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع، 

ــخ ملبــادئ العــدل  مؤكــدًا أن إقــرار الدمــج يحتــاج ملنــاخ داعــم وتهيئــة منظومــة أكبــر تُرَسِّ

ــة. ــة واملمارســات الدميقراطي ــم احلري ــي، وتدع االجتماع

التدريبــي والدليــل  بالدليــل  للتعريــف  خــزام  الدكتــور جنيــب  فــي وقائــع جلســة 

االسترشــادي والتــي أطلــق عليهــا "نظــرة طائــر"، صحــب فيهــا املتدربــن فــي جولــة للتعــرف 

علــى معالــم الدليــل االسترشــادي، وضــرورة تهيئــة املديريــن ومســؤولي اإلدارات التعليميــة 

لتقّبــل العمليــة الدمجيــة توفيــرًا ألجــواء مناســبة للدمــج؛ درءًا للتضــارب وتصــادم املواقــف 

وتعــارض االجتاهــات.

كــذا، فقــد أكــد خــزام علــى أهميــة األدوار الداعمــة فــي تقويــة العمليــة الدمجيــة 

كاملجتمــع املدنــي واهتمــام الوالديــن وتوافــر تكنولوجيــا التعلُّــم.

وفــي محاضرتهــا حــول طبيعــة التدريــب وأهميتــه، أكــدت الدكتــورة نــوران الغنــدور على 

ــدرب  ــي ُتعطــى للمت العناصــر األساســية ملفهــوم التدريــب، وهــي املعــارف واملعلومــات الت

واملهــارة التــي يســتهدف التدريــب إكســابها لهــذا املتــدرب، كــذا فينشــد التدريــب تعديــل 

اجلانــب الســلوكي للمتــدرب، مــع نــزع اخلــوف والرهبــة اللذيــن قــد يداخــالن املتــدرب إزاء 

التدريــب.

لماذا التدريب؟

ثم انتقلت د. نوران لطرح تساؤل حول الغرض من التدريب، ملاذا التدريب؟

التدريــب يكــون إلكســاب املتدربــن شــجاعة ولتوصيــل معلومــات أو مهــارات أو لتوحيــد 

املعلومــات، مــع اســتعراض اخلبــرات التــي يتــم تبادلهــا بــن املتدربــن واملــدرب، كمــا ينمــي 

التدريــب كيفيــة التعامــل مــع اآلخــر، إضافــة لعمــل التدريــب علــى تعديــل نقــاط الضعــف 

ســي وكــذا الفــردي. مــع االرتقــاء بــاألداء املؤسَّ

ال تكتمــل أهميــة التدريــب إال بالقــدرة علــى التطبيــق كمــا تعنــي عمليــة التأهيــل علــى 

اكتشــاف نقــاط الضعــف وتعديلهــا، واخلالصــة أن التدريــب ينمــي العمــل اجلماعــي. كمــا 

يهــدف التدريــب إلــى اســتثمار رأس املــال البشــري عــن طريــق نقــل اخلبــرات.
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واســتعرضت مؤشــرات التدريــب الناجــح، ومنهــا : أن يكــون محــدد األهــداف، واختيــار 

الفئــة املســتهدفة بعنايــة، وتنويــع أســاليب التدريب.

هــذا؛ وقــد أكــدت د. نــوران أن ثمــة خمســة مكونــات ال بــد أن يشــملها تقييــم التدريــب: 

املــدرب- املتــدرب- بيئــة التدريــب- البرنامــج- املؤسســة التــي يقــام التدريــب فيهــا.

المواثيق واالتفاقات الدولية والعربية

ــة  ــة الدول ــول عالق ــرى ح ــة الكب ــي التحــوالت املفاهيمي ــارة ف ــواف كب ــور ن طــّوف الدكت

باملواطــن، بــدءًا مــن ثنائيــة الدولــة فــي مقابــل الرعايــا ثــم االنتقال إلــى مرحلة فلســفة التنوير. 

وقــد شــدد الدكتــور نــواف علــى أّن ثمــة فلســفًة جديــدة أخــذت حتكــم منظــور العالــم 

إزاء ذوي اإلعاقــة، باالنتقــال مــن فلســفة الرعايــة واملأَسَســة إلــى فلســفة الدمــج، فالرعايــة 

واملأسســة تقــوم علــى نظــام مــدارس متخصصــة للمعاقــن.

هــذا، وقــد أعــزى الدكتــور نــواف اإلرهاصــات والبــذور األولــى لتأســيس فلســفة الدمــج 

باملجتمــع األمريكــي إلــى مارتــن لوثــر كينــج القــس األمريكــي صاحــب التاريــخ النضالــي 

املطالــب بحقــوق الســود فــي املجتمــع األمريكــي، ثــم كانــت حــرب فيتنــام التــي ســقط بهــا 

آالف مــن الضحايــا األمريكيــن كمعاقــن حلقــة مهمــة فــي مســار التحــوالت نحــو املطالبــة 

بحقــوق ذوي اإلعاقــة واملطالبــة بدمجهــم باملجتمــع األمريكــي.

ــى  ــة- عل ــواع اإلعاق ــف أن ــن مختل ــًا ب ــة تفاوت ــأّن ثم ــارة ب ــواف كب ــد أوضــح د. ن وق

ــّن  ــم، ولك ــى حقوقه ــة عل ــن اإلعاق ــوع م ــي شــأن حصــول ذوي كل ن ــم- ف مســتوى العال

ــون  ــة لتك ــة العقلي ــا هــم ذوو اإلعاق ــى حقوقه ــر تعرضــًا للجــور عل ــة األكث ــب أّن الفئ الغال

ــال. ضــًا لإلهم ــر تعرُّ األكث

ثــم شــدد د.كبــارة علــى ضــرورة تكويــن قــوة ضغــط مجتمعيــة كــي يحصــل ذوو 

اإلعاقــات علــى حقوقهــم، ومنهــا تطبيــق الدمــج وتفعيلــه.

نحو إعالم صديق للطفولة

أكــدت األســتاذة إميــان بهــي الديــن علــى أن دور اإلعــالم جتــاه قضايــا األطفــال 

ــم،  ــن آرائه ــر ع ــة للتعبي ــال ذوي اإلعاق ــن إتاحــة الفرصــة لألطف ــة يتضم ــن ذوي اإلعاق م
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والتخلــي عــن النمطيــة فــي التعامــل مــع قضايــا األطفــال ذوي اإلعاقــة، أو إعطــاء صــورة 

ســلبية عنهــم، إضافــة إلــى توثيــق ونشــر التجــارب واملمارســات الناجحــة، وكذلــك العمــل 

علــى نشــر اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا بحــق املرتكبــن للعنــف املوجــه لألطفــال مــن ذوي 

اإلعاقــة كلمــا أمكــن، فضــاًل عــن اإلشــارة إلــى التدابيــر االحترازيــة التــي يجــب اتخاذهــا 

لتوفيــر حمايــة الطفــل ذي اإلعاقــة.

تناولــت احملاضــرة واقــع األداء اإلعالمــي جتــاه قضايــا حقــوق الطفــل ذي اإلعاقــة، 

ــل  ــوق الطف ــة حلق ــق الدولي ــن باملواثي ــى ضــرورة التــزام اإلعالمي ــا عل وأكــدت فــي مجمله

ــا  ــي قضاي ــالم العرب ــة ملعاجلــة اإلع ــادئ املهني ــاة املب ــى، ومراع ــل الفضل ــة الطف ومصلح

حقــوق الطفــل التــي أعدهــا املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي إطــار تنفيــذه ملشــروع 

املرصــد اإلعالمــي حلقــوق الطفــل العربــي، والتــي تتضمــن عــدم التمييــز والدعــم واملســاندة 

والدمــج وحمايــة الهويــة الشــخصية واخلصوصيــة؛ لتفــادي تعــرض الطفــل ذي اإلعاقــة ألي 

شــكل مــن أشــكال اإليــذاء أو االســتغالل.

دور المجتمع المدني

تناولــت أ. جهــدة أبــو خليــل فــي محاضرتهــا مــا َســنَّه العالــم مــن تشــريعات ومواثيــق 

وقوانــن تلــزم الــدول باحتــرام حقــوق مواطنيهــا، كمــا أشــارت إلــى أنــه فــي حالــة تصديــق 

الدولــة علــى البروتوكــول االختيــاري فإنــه يحــق ألي مواطــن شــكواها.

أشــارت كذلــك إلــى أن املنظمــة العربية لألشــخاص ذوي اإلعاقة التي تأسســت عــام ١٩٩٨ 

كان لهــا دور للتوعيــة واملطالبــة بحقــوق األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات، حتــى أثمــرت تلــك اجلهــود 

التوعيــة عــن إطــالق العقــد العربــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة من عــام ٢٠٠٤ حتــى ٢٠١٣.

كمــا أكــدت الدكتــورة جهــدة بــأن علينــا التوجــه لإلعــالم الكتســاب تضامــن جماعــي 

ــة. ــة بهــذه القضي وقــوي إزاء حقــوق الطفــل ذي اإلعاقــة والتوعي

معايير التعليم الدمجي

ــن  ــددًا م ــي ع ــم الدمج ــر التعلي ــه معايي ــي محاضرت ــب خــزام ف ــور جني ــاول الدكت تن

ــا: ــاور؛ منه احمل
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• انعكاســات التعليــم الدمجــي واعتباراتــه: وتتمثــل فــي عناصــر رئيســة، مثــل: 	

املدرســة- املعلــم- املناهــج.

• ـره: ويتمثــل في:تكويــن ثقافــة دمجيــة، ووضــع 	 أبعــاد التعليــم الدمجــي وتطوـي

سياســات دمجيــة، وتطويــر سياســات دمجيــة.

هــذا، وقــد أوضــح د.خــزام بــأن لــكل معيــار مؤشــرات تقيســه. فاحلكــم علــى املدرســة، 

ومنهــا : مــدى تفعيلهــا الدمــج مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، ومــدى تفعيل تعليــم األقران، 

ومــدى تهيئــة بيئــة مدرســية تســاعد علــى الدمــج.

معاييــر احلكــم علــى املعلــم، ومنهــا مــدى االقتنــاع بالدمــج، ومــدى االســتعداد للتأهيــل، 

والعمــل الفــردي مــع الطــالب مراعــاًة للفــروق الفرديــة بينهــم، ومــدى صبــره ومثابرتــه وتوقــع 

الضغوطــات والســيطرة علــى نفســه، وامتالكــه مهــارات تواصل خصوصًا مــع ذوي اإلعاقات.

فــي تناولــه طبيعــة التعليــم الدمجــي كان جــلُّ التركيــز لــدى احملاضــر الدكتــور ســيد 

اجلارحــي علــى الشــق املفاهيمــي، حيــث ينبنــي اإلطــار املفاهيمــي للدمــج علــى اســتيعاب 

االختــالف واحتــرام التنــوع، ممــا يالزمــه مــن ضــرورة تنويــع أســاليب تعليــم األطفــال.

واخلالصة أن التعليم الدمجي يعني نقل الطفل ذي اإلعاقة لبيئة أكثر أمانًا.

ــي  ــة ف ــذوي اإلعاق ــج ل ــة الدم ــر عملي ــة ووســائل مســاعدة تيّس ــاك أســاليب تعليمي هن

التعليــم؛ مثــل التعلــم التعاونــي والتعلــم النمذجــي والتعلــم مــن خــالل الطبيعــة وتعلــم 

ــة. ــون والطبيع ــم بالفن ــرو بالتعل ــو فري ــادى بول ــد ن ــذا فق ــران، ك األق

هــذا؛ وقــد ميــز د.ســيد اجلارحــي بــن اجتاهــن فــي التعريفــات اخلاصــة بــذوي اإلعاقة 

ودمجهــم بــن منوذجــن فــي هــذا الصــدد: النمــوذج الطبــي والنمــوذج االجتماعي.

األدوار الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة في المجتمع

ــى أن قــرار الدمــج هــو فعــل تشــاركي  ــاوي إل أشــار احملاضــر األســتاذ محمــد احلن

لكّنــه يبــدأ مــن ولــي األمــر، الــذي البــد أن تكــون لديــه رغبــة صادقــة ونيــة جــادة لدمــج ابنــه 

مــن ذوي اإلعاقــة، ألن بعــض اآلبــاء يتحرجــون مــن ذلــك األمــر، والبــد أن تتعــاون األســرة 

كلهــا فــي تفعيــل الدمــج بالعمــل املتعــاون فــي ذلــك الســبيل.
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كــذا يجــب أن تُوضــع فــي االعتبــار احتماليــة عــدم تقبــل أوليــاء أمــور األطفــال مــن غيــر 

ذوي اإلعاقــة لدمــج معاقــن مــع أبنائهم.

ــي أن  ــي ف ــم الدمج ــم التعلي ــي دع ــور ف ــاء األم ــاوي دور أولي ــد احلن وخلــص ا. محم

يلعبــوا دور املعلــم األساســي ألبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة، وأن يتعرفــوا علــى حقــوق أبنائهــم 

ذوي اإلعاقــة فــي إطــار التشــريعات والسياســات، وتشــكيل مــا ميكــن تســميته بشــبكات 

مــؤازرة ألبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة تذليــاًل للصعوبــات فــي ســبيل دمجهــم.

حكــت الدكتــورة ســهير عبــد احلفيــظ جتربتهــا مــن إعاقــة اثنــن مــع أبنائهــا )أحمــد 

ــم. َم وكــرمي( بالصَّ

ومــن خــالل جتربتهــا أكــدت د. ســهير أّن االكتشــاف املبكــر لإلعاقــة قــد يســاعد فــي 

تهــا، وإن كان فــي األغلــب ال يقضــي عليهــا. احلــد مــن مضاعفاتهــا وِحدَّ

وأكــدت د.ســهير بــأن ابنيهــا املعاقــن بالصمــم قــد تغلبــا مبعاونــة األســرة علــى 

ــل األســري عامــل  ــى أن التقب ــى تخرجــا فــي اجلامعــة. وشــددت عل ــم حت ــات التعل صعوب

مهــم فــي عمليــة الدمــج مــع توفيــر الدعــم للطفــل ذي اإلعاقــة، مــع إرســاء املســاواة فــي 

ــن اإلخــوة. ــة وغيــره م ــن ذي اإلعاق ــن االب ــة ب املعامل

التعليم الدمجي لذوي اإلعاقة البصرية

فــي البدايــة شــددت احملاضــرة األســتاذة دعــاء مبروك علــى أّن ذوي اإلعاقــات البصرية 

ليســوا فقــط مــن هــم فقــدوا البصــر متامــًا مــن املكفوفــن، وإمنــا يدخــل فــي نطــاق ذوي 

اإلعاقــات البصريــة أيضــًا ضعــاف البصــر.

وقــد أشــارت احملاضــرة األســتاذة دعــاء مبــروك إلــى أّن اإلعاقــة البصريــة تنقســم 

ــًا وتشــمل : التقليــل قــدر اإلمــكان  لدرجــات وفئــات، وعرضــت خصائــص املعــاق بصري

مــن احلركــة، احلــذر الشــديد مــن املــكان واحمليطــن بــه، احلساســية البالغــة ملــا يســمعه 

وال يــراه، وعــدم الثقــة باحمليطــن بــه، والتعــرف علــى األشــياء وفــق تخيــالت شــخصية.

التعليم الدمجي لذوي اإلعاقة الذهنية

فــي البدايــة أوضحــت األســتاذة إجــالل شــنودة ضــرورة تعيــن ُمعاِمــل قياســي لتحديــد 
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اإلعاقــة الذهنيــة وتعريفهــا، وأشــارت إلــى أن ٨٠٪-٩٠٪ أي أغلــب ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 

هــم مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة البســيطة.

ــى  ــه يعتمــد عل ــة أوضحــت أن ــات الذهني ــذي يحتاجــه ذوو اإلعاق ــوع الدعــم ال وعــن ن

ــذكاء. درجــات ال

وأوضحــت أننــا لكــي نشــجع التعليــم الدمجــي علينــا إتاحــة املشــاركة لــذوي اإلعاقــة 

مــع أقرانهــم فــي األنشــطة الصفيــة والالصفيــة املتنوعــة، وإتاحــة مجــال للعــب األطفــال مما 

ــون، واســتخدام وســائل  ــم بواســطة الفن ــه، والتعل ــف عن ــول الطفــل لآلخــر املختل ــد قب يزي

تعليميــة ملموســة.

دمج ذوي اإلعاقة الحركية

فــي محاضــرة الدكتــور عبــد احلميــد كابــش حــول دمــج ذوي اإلعاقــة احلركيــة اســتعرض 

ــع ذوي  ــل م ــاليب التدخ ــح أس ــة، وأوض ــة احلركي ــواع اإلعاق ــة ألن ــات متنوع ــح وعالم مالم

اإلعاقــة؛ ومنهــا : تقليــل اخللــل بتوفيــر الرعايــة الطبيــة، وتطويــر القــدرات بالتأهيــل املناســب، 

وترســيخ مبــادئ املســاواة واملواطنــة، وتوفيــر األجهزة املســاعدة، والتأهيل النفســي للمعاقن، 

واســتخدام تقنيــات تدريســية حديثــة، والتنويــع فــي طــرق التدريــس.

تأهيل ذوي اإلعاقة السمعية

فــي البدايــة أوضــح الدكتــور علــي حفنــي بــأّن ثمــة تفاوتًا في درجــات اإلعاقة الســمعية، 

كمــا أشــار إلــى أّن املعــاق ســمعّيًا ال يعنــي َفْقــده التــام والكامــل للســمع ولكــن تكــون لديــه 

بقايــا ســمعية طفيفة.

واســتعرض أســاليب التعليــم الدمجــي لألصــم وضعــاف الســمع؛ ومنهــا تدريــب 

ــج مبــا يناســب  ــل املناه ــا، وتعدي ــن متخصــص فيه ــة اإلشــارة أو تعي ــى لغ ــن عل املعلم

اجلميــع مــن ذوي اإلعاقــات وغيرهــم ممــن دون إعاقــات، ودعــم األصــم وغيــره مــن ذوي 

ــة. ــوغ مســتوى اجلماع ــل بل ــن أج ــات األخــرى م اإلعاق

وأوضــح د. علــي حنفــي حتديــات دمــج األصــم فــي العمليــة التعليميــة، وبينهــا : 

ــظ بعــض أوليــاء األمــور الســيما أوليــاء أمــور األطفــال مــن غيــر ذوي اإلعاقــة، وعــدم  حتفُّ
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توافــر اإلمكانــات الكافيــة لعمليــة الدمــج، وعــدم َســّن القوانــن والتشــريعات الكافيــة الالزمــة 

لعمليــة الدمــج.

التعليم بالفنون

ــح ألن  ــون تصل ــن الفن ــة م ــًا مختلف ــاك أنواع ــي أن هن ــة العرب ــورة نادي أشــارت الدكت

ُتســتخدم فــي العمليــة الدمجيــة بــل العمليــة التعليميــة برمتهــا؛ ومنهــا: الفــن التشــكيلي، 

ــالم،  ــينما ومشــاهدة األف ــا املســرحية، الس ــس، الدرام ــى والعرائ َم املوســيقى، األدب، الدُّ

ــة. الرحــالت الثقافي

هــذا، وقــد أوضحــت احملاضــرة أنــه بإمــكان املعلــم تقســيم الفصل فــي التعليــم بالفنون 

إلــى مجموعــات يتــراوح عــدد أفــراد كل مجموعــة منهــا مــن خمســة إلــى ســتة أعضاء.

ــم  ــاركة زمالئه ــى مش ــة عل ــر ذوي اإلعاق ــن غي ــال م ــجيع األطف ــن تش ــد م ــك الب كذل

ــج. ــاًل للدم ــون تفعي ــم بالفن ــي التعل ــن ف املعاق

ــال بشــكل  ــف األطف ــة اجلنســية وتعري ــة التربي ــي معاون ــون ف ــن الفن ــادة م ميكــن اإلف

ــا. ــي ميــرون به ــي بالتحــوالت الت رمــزي وفن

دور اإلعالم في الدمج

فــي البدايــة، قامــت أ. جانيــت فهيــم بنشــاط بتوزيــع خبريــن منشــورين أو موضوعــن 

ـرات الســلبية، غيــر  منشــورين بالصحــف علــى املتدربــن وطالبتهــم باســتخراج التعبـي

الصحيحــة، أو اجلارحــة التــي يســتخدمها اإلعــالم دون وعــي فــي تناول قضايــا ذوي اإلعاقة.

ــوّي-  ــل َس ــف- طف ــذ اســتخدامها: تعاط ــر احملب ــة وغي ــر الصائب ــرات غي ــن التعبي فم

طفــل ســليم- شــخص عــادي )فــي مقابــل املعــاق(- متخلــف فــي مقابــل عــادي- يعانــي  

ــن. ــدارس املعاق ــي- م ــن- طبيع ــَة- مدرســة للعادي اإلعاق

مــن التعبيــرات الصائبــة والدقيقــة: صــف نظامــي أو مدرســة نظاميــة بــداًل مــن مدرســة 

للعاديــن وصــف للعاديــن- ذو اإلعاقــة بــداًل مــن ذي االحتياجــات اخلاصــة.

هــذا، وقــد أشــارت احملاضــرة إلــى وجــوب أو استحســان أن يحكــي ذوو اإلعاقــة عــن 

أنفســهم فــي اإلعــالم ويقدمــوا للنــاس جتاربهــم.
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د التعليم الدمجي لذوي اضطراب طيف التوحُّ

ــي إلــى أن إحصائيــات منظمــة الصحــة العامليــة تشــير إلــى أن  أشــارت ا. مهــا هالل

نســبة املصابــن بطيــف التوحــد هــي٥٠٠/١ طفــل، ويبلــغ إجماـلـيُّ املصابــن بطيــف 

ــال  ــة ف ــدول العربي ــي ال ــا ف ــم، أم ــي كل أنحــاء العال ــون شــخص ف ــة ٦7 ملي التوحــد ُقراب

ــن بالتوحــد فــي مصــر  ــغ عــدد املصاب ــة فــي هــذا الصــدد، فيبل ــات دقيق توجــد إحصائي

ُقرابــة ١٥٠ ألــف، وفــي األردن ٨ آالف وفــي الســعودية ٦ آالف.

أسباب حدوث التوحد

• حدوث تغير في اجلهاز الهضمي للطفل.	

• التسمم بالزئبق.	

• التضرر من بعض اللقاحات.	

• تقدم سن األب السيما في حال جتاوزه سن األربعن.	

• مرض األم أثناء احلمل.	

سمات الطفل المتوحد
• ال يقدر على اإلشارة إلى األشياء.	

• صعوبة التعامل مع اآلخرين.	

• ــن لفقــده شــفرة املشــاعر، فقــد يضحــك الطفــل 	 ــة فــي فهــم مشــاعر اآلخري صعوب

ــه. ــاً بالنســبة ل ــك ســلوكاً ليــس اعتيادّي ــه يــرى بذل ــة أمــه أو لســقوطها ألن مثــالً إلصاب

• فقدان اإلحساس بالتوازن.	

ــرة بتقليــل املثيــرات )الصــور- التماثيــل( قــدر املســتطاع  هــذا، وقــد نصحــت احملاِض

ــل  ــع تقلي ــا تثيــره، م ــل املتوحــد ألنه ــت( بالنســبة للطف ــدرس- البي ــكان )حجــرة ال ــي امل ف

األلــوان فــي املــكان الواحــد.

ــات  ــم ذوي اإلعاق ــي تعلي ــة( ف ــو )الوظيفي ــم ه ــدأ مه ــى مب ــاوي إل ــد احلن ــوه ا. محم ن

م لــه فقــط مــا يحتاجــه مــن  الســيما مــن ذوي التوحــد واإلعاقــات الذهنيــة، مبعنــى أن ُيقــدَّ
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ــة. ــه العملي ــا فــي تســيير حيات ــي يحتاجه املعــارف واملهــارات الت

هذا، وقد أشار إلى أن ثمة مقومات للعملية الدمجية تتمثل في:

ــة  ــة واإلمنــاء- غرف ــي للمتابع ــج منزل ــم- برنام ــدرس دع ــج- م ــب- مدرســة- منه طال

ــة. مصــادر إثرائي

وأشــار إلــى ضــرورة وضــع مرحلــة مــا بعــد التعليــم الدمجــي نصــب االهتمــام، 

ــة كالتعليــم املهنــي مراعــاة لقــدرات ذوي  وأوضــح أنــه ال بــأس مــن اتخــاذ مســارات بديل

ــد. ــة التوح إعاق

: ي الختام أوىص الحضور بالتالي
و�ن

١.    إعــداد دليــل مفاهيمــي لتعديــل املفاهيــم واملصطلحــات اخلاصــة مبجــال ذوي 

اإلعاقــة، وفقــا ألحــدث مــا وصلــت لــه النظريــات العلميــة احلديثــة، بغيــة توحيــد هــذه 

ــم. املصطلحــات واملفاهي

٢.    التركيــز علــى الفنــون ) املســرح واملوســيقى والفنــون التشــكيلية( والثقافــة، 

واســتحداث محــور فــي الــدورة التدريبيــة القادمــة حــول املمارســة الفنيــة والثقافيــة 

ــة. ــة الدمجي ــن العملي ــتهدف ضم ــروري مس ــون ض ــة كمك ــكالها املختلف بأش

ــة النهــوض  ــج بغي ــن الدم ــن واملســتهدفن م ــر باملعني ــكاك أكث ــى االحت ٣.    الســعي إل

ــة داعمــة للدمــج. ــا لبيئ ــدور توعــوي، وخلق ب

٤.    التواصــل أكثــر بالفــروع واألقاليــم فــي البلــدان العربيــة لنشــر ثقافــة الدمــج، وإعــداد 

وتدريــب كــوادر للمســاهمة فــي العمليــة الدمجية.

٥.    التواصــل مــع السياســين بشــكل أوســع، وكــذا اإلعالميــن لدعــم اجلانــب احلقوقــي 

والتنمــوي الداعــم للدمــج.

٦.    تفعيــل شــراكة أوســع مــع وزارات التربيــة والتعليــم وكليــات التربيــة بإقــرار الدمــج 

كمكــون رئيــس فــي البرامــج الدراســية.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

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.

ُيعــدُّ 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 تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى 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 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  •

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

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطفل واإلدمان. •

الفنون املوجهة للطفل ذي اإلعاقة. •

املسرح واملوسيقى. •

اإلعام والطفل. •

مالحظة :
ــة ،  ــة العربي ــراء واملهتمــن مبجــال الطفول ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول مواضيــع أخــرى مللفــات األعــداد التاليــة، 

كمــا تأمــل املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه ٫ 

أو فــي أيــة موضوعــات تتعلــق باملجلــة ، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر .


