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افتتــاحيــة العـ ــدد
أ.د .حسن البيالوي

*

نح ــن ال نغال ــى حينم ــا نق ــول إن قضي ــة تنمي ــة الطف ــل ف ــي بالدن ــا ه ــي امل س ــألة احملوري ــة ف ــي
قضي ــة التنمي ــة ف ــي العال ــم العرب ــي ،ب ــل ه ــي قضي ــة م س ــتقبل ه ــذا الوط ــن الكبي ــر .فم س ــتقبل
الوطــن العربــي كامــن فــي مــدى جناحنــا فــي تنميــة أطفالنــا  -أجيــال امل ســتقبل .بالدنــا
ف ــي وطنن ــا العرب ــي كله ــا ب ــا اس ــتثناء ب ــاد فتي ــة ،ذل ــك أن حوال ــي  60%م ــن ع ــدد ال س ــكان
تق ــع أعماره ــم حت ــت س ــن  25عام ـ ًا ،وأن حوال ــي  40%م ــن ال س ــكان تق ــع أعماره ــم أق ــل م ــن
 18عام ـ ًا وه ــي س ــن الطفول ــة (حت ــت أق ــل م ــن  18عام ـ ًا) .لذل ــك فنهض ــة ه ــذه الب ــاد العربي ــة
مشــروطة مبــدى جناحنــا فــي تنميــة األجيــال اجلديــدة ،وحتويــل هــذه الطفــرة مــن األطفــال
والش ــباب إل ــى ق ــوى بش ــرية متتل ــك العل ــم واملعرف ــة وامله ــارة ،وتتمت ــع بالصح ــة والرف ــاه ق ــادرة
عل ــى العم ــل واحلي ــاة واملناف س ــة الع املي ــة ف ــي ظ ــل املتغي ــرات الكوكبي ــة املتالحق ــة احمليط ــة بن ــا،
ومتغي ــرات التق ــدم املذه ــل ف ــي تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــال والث ــورة املتفج ــرة دائم ـ ًا ف ــي
العل ــوم واملعرف ــة ،وانع ــكاس ذل ــك ف ــي مج ــاالت االنت ــاج والتعلي ــم والصح ــة وال س ــكان ورفاهي ــة
اإلنس ــان .وم ــن ث ــم يصب ــح ال س ــؤال :ه ــل نح ــن ق ــادرون عل ــى إع ــداد أجيالن ــا اجلدي ــدة لتك ــون
ق ــوة رافع ــة ألوطانه ــا نح ــو النهض ــة والتق ــدم ،وتأس ــيس م س ــتقبل جدي ــد ننع ــم فيــه بالرفاهي ــة
واحلري ــة والع ــدل اإلنس ــاني؟
وف ــي ه ــذا اإلط ــار يق ــدم ه ــذا الع ــدد ث ــاث دراس ــات بحثي ــة متخصص ــة ،ومق ــا ًال علمي ـ ًا ،ومل ّف ـ ًا
خاص ـ ًا ف ــي تك ــرمي املفك ــر الترب ــوي الكبي ــر "حام ــد عم ــار" رحمــه اللــه ،وينته ــي الع ــدد بع ــرض
ّ
خــاص عــن املعــرض واملؤمتــر الدولــي ال ســنوي الرابــع لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
لتمكــن ذوي اإلعاقــة.
أم ــا الدراس ــات البحثي ــة ،فالدراس ــة األول ــى ،ت ــدور ح ــول احلرك ــة الكش ــفية ودوره ــا ف ــي تنش ــئة
البراعــم بريــاض األطفــال ..واحلركــة الكشــفية هــي جهــود تربويــة غيــر رســمية Informal
 .educationوت س ــتنتج ه ــذه الدراس ــة البحثي ــة امليداني ــة ض ــرورة وأهمي ــة ه ــذه اجله ــود غي ــر
* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية
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الرس ــمية ف ــي ري ــاض األطف ــال ،وامل س ــاهمة ف ــي تنمي ــة ش ــخصية األطف ــال وإعداده ــم مواطن ــن
أصح ــاء العق ــول نافع ــن ألنف س ــهم ونافع ــن لبالده ــم .كم ــا أن احلرك ــة الكش ــفية ت س ــهم ف ــي
دع ــم قي ــم املواطن ــة ل ــدى األطف ــال واألجي ــال اجلدي ــدة وال تعت ــرف ب ــأي متيي ــز ب ــن األطف ــال س ــواء
علــى أســاس اللــون أو اجلنــس أو الديــن أو العــرق  .إنهــا آليــة قويــة فــي حتقيــق املواطنــة
والتماس ــك االجتماع ــي ،وتنمي ــة كل جوان ــب الش ــخصية .والدراســة الثانيــة ،ه ــي دراس ــة بحثي ــة
ميدانيــة حــول دمــج األطفــال ذوى اإلعاقــة فــي الفصــول الدراســية ،ومــدى أهميــة ذلــك فــي
حتقي ــق تق ــدم منائ ــي جلمي ــع األطف ــال داخ ــل حج ــرة الدراس ــة ،س ــواء م ــن ذوي اإلعاق ــة أو م ــن
غيرهــم ،وإك ســابهم جميعــ ًا مهــارات ومعــارف وحيــاة اجتماعيــة تقــوم علــى قيــم التماســك
االجتماع ــي .الدم ــج يزي ــد م ــن ف ــرص التع ــاون االجتماع ــي ،وإيج ــاد البيئ ــة الداعم ــة وتهيئ ــة املن ــاخ
لوج ــود تش ــريعات ت س ــهم ف ــي إع ــداد بيئ ــة دراس ــية إنس ــانية وإع ــداد معل ــم إنس ــاني ي س ــعى
إل ــى حتقي ــق املواطن ــة وامل س ــاواة واإلنص ــاف .الدم ــج االجتماع ــي جلمي ــع التالمي ــذ لي ــس تعبي ــر ًا
ع ــن جه ــود االنص ــاف فق ــط ،ب ــل ه ــو عم ــل إيجاب ــي لتحقي ــق املواطن ــة الكامل ــة والبيئ ــة التربوي ــة
ال س ــليمة جلمي ــع األطف ــال.
ت
ـأ� الدراســة البحثيــة الميدانيــة الثالثــة ،لتجي ــب ع ــن ال س ــؤال :ما م ــدى تأثي ــر "أف ــام الكارتون"
وتـ ي
عل ــى البن ــاء املعرف ــي الثقاف ــي للطف ــل؟ وناقش ــت الدراس ــة بع ــض اآلث ــار ال س ــلبية الت ــي يتع ــرض
له ــا الطف ــل فيم ــا يتبن ــاه م ــن س ــلوكيات ق ــد تدع ــو إل ــى العن ــف واالس ــتخفاف باحلق ــوق والدم ــاء
وزعزع ــة قي ــم الطف ــل  .إن ه ــذه الدراس ــة ،أيض ـ ًا ،تأت ــي ف ــي إط ــار فك ــر املجل ــس بأهمي ــة وض ــرورة
حتقي ــق التماس ــك االجتماع ــي القائ ــم عل ــى قي ــم املواطن ــة اإليجابي ــة الت ــي تكف ــل للطف ــل كرامتــه
وحريتــه ،وتضم ــن من ــاءه ف ــي امل س ــار الصحي ــح.
وأم ــا المق ــال ،فيأت ــي ف ــي االجت ــاه نف س ــه ال ــذي يتبن ــاه ه ــذا الع ــدد ،وه ــو أهمي ــة تأهي ــل ودم ــج
الطف ــل ذي اإلعاق ــة مب ــا يحق ــق التماس ــك االجتماع ــي .وت ــدور فك ــرة املق ــال ح ــول أهمي ــة تق ــدمي
الغ ــذاء الصح ــي للمعاق ــن لتحقي ــق ه ــدف التنمي ــة والدم ــج ف ــي االجت ــاه ال ــذي يؤهلــه للتعلي ــم
واالجن ــاب واإلنت ــاج ،ومتكينــه م ــن امل س ــاهمة ف ــي جه ــود التنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ف ــي
بل ــده.
ويأت ــي مل ــف الع ــدد تكريم ـاً لذك ــرى ش ــيخ ت
ال�بوي ـ ي ن
ـ� المرح ــوم  /حام ــد عم ــار ،وذل ــك م ــن
خــال نــدوة عقدهــا املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ،وضمــت اللجنــة لفيفــ ًا مــن كبــار
10
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أســاتذة التربيــة واملفكريــن ،مــن تالميــذ ومريــدى املفكــر الكبيــر حامــد عمــار .لقــد كــرس
حام ــد عمــار حياتــه العلميــة األكادمييــة والعامــة ملناصــرة قضايــا الطفــل واملــرأة ،وتعميقــ ًا
لقضي ــة التنمي ــة االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،ب ــل مناص ــرة لقضي ــة تق ــدم الوط ــن العرب ــي وس ــعي ًا
إل ــى حتقي ــق رفاهي ــة وكرام ــة اإلنس ــان العرب ــي ،ودعم ـ ًا ل ــكل جه ــود إع ــداد األطف ــال واألجي ــال
اجلدي ــدة وتأهيله ــا للم س ــاهمة بق ــوة واقت ــدار ف ــي بن ــاء وط ــن ق ــوى ت س ــوده قي ــم احلري ــة والعدال ــة
االنس ــانية .رح ــم الل ــه حام ــد عم ــار مفك ــراً وإنس ــان اً وق ــدو ًة يحت ــذي به ــا ل ــكل م ــن يعم ــل
ع ــى تق ــدم بالدن ــا العربي ــة.
وأخي ــر ًا ال ي س ــعني إال أن أتق ــدم بواف ــر الش ــكر والتقدي ــر إل ــى اللجن ــة العلمي ــة املوق ــرة للمجل ــة،
وهيئ ــة التحري ــر به ــا ،وزمالئ ــي باملجل ــس العرب ــي للطفول ــة والتنمي ــة ،وكل م ــن س ــاهم بجه ــد
ف ــي املراجع ــة واإلع ــداد.

j
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كلمة رئيس التحرير
د .سهير عبد الفتاح

م ــن الطبيع ــي وه ــذه املجل ــة "مجل ــة علمي ــة متخصص ــة ف ــي قضاي ــا الطفول ــة والتنمي ــة"أن تتج ــه
أول مــا تتجــه للقــارئ املختــص بهــذه القضايــا وهــو العالــم والباحــث األكادميــي واألســتاذ
واملرب ــي والطبي ــب وكل م ــن يعم ــل ف ــي ه ــذا احلق ــل ،حق ــل الطفول ــة والتنمي ــة.
لكنن ــا حريص ــون ف ــي الوق ــت ذاتــه عل ــى توس ــيع دائ ــرة قرائن ــا ،وذل ــك بإضاف ــة الق ــارئ املهت ــم إل ــى
اجلمه ــور ال ــذي نتج ــه إليــه ونتح ــاور معــه ،والق ــارئ املهت ــم ه ــو األب واألم وكل م ــن يفك ــر ف ــي
الطفول ــة ل س ــبب خ ــاص أو ع ــام ،ألن التفكي ــر ف ــي الطفول ــة ال يص ــدر فق ــط ع ــن اآلب ــاء واألمه ــات،
وإمن ــا يص ــدر ع ــن كل مواط ــن ق ــادر عل ــى الق ــراءة ومهت ــم بقضاي ــا وطنــه وع ــن كل إنس ــان يهت ــم
ببن ــاء امل س ــتقبل وتهيئ ــة الش ــروط الت ــي تضم ــن لن ــا ولألجي ــال اجلدي ــدة أن يك ــون أفض ــل م ــن
احلاض ــر وأكث ــر إنس ــانية.
نتمن ــى أن يك ــون ه ــذا الع ــدد اجلدي ــد ال ــذي نقدمــه م ــن مجل ــة الطفول ــة والتنمي ــة للق ــراء األع ــزاء
عــدد ًا جديــد ًا بالفعــل أو خطــوة جديــدة فــي الطريــق الطويــل الــذي بدأنــاه؛ طريــق تنميــة
املجتم ــع بتنمي ــة أطفالــه وبن ــاء امل س ــتقبل مب ــادة احلاض ــر ،والتج ــارب ،واألف ــكار ،واألح ــام الت ــي
تراودن ــا وت ــراود اجلمي ــع.
وق ــد اجتهدن ــا ف ــي أن تك ــون م ــواد ه ــذا الع ــدد متنوع ــة تعال ــج موضوع ــات ته ــم اجلمي ــع ،وتنظ ــر
إل ــى قضاي ــا الطفول ــة وأس ــئلتها املطروح ــة علين ــا ،فالطفول ــة صح ــة بدني ــة وعقلي ــة ونف س ــية،
والطفول ــة تربي ــة وتعلي ــم ،والطفول ــة ف ــي بع ــض األحي ــان احتياج ــات خاص ــة ،والطفول ــة حاض ــر
وم س ــتقبل ،والطفول ــة بيئ ــات مختلف ــة؛ وقضاي ــا األطف ــال الذي ــن يعيش ــون ف ــي امل ــدن تختل ــف
قلي ـ ًا أو كثي ــر ًا ع ــن قضاي ــا األطف ــال الذي ــن يعيش ــون ف ــي الق ــرى ،فقضاي ــا الطفول ــة قضاي ــا
موزعــة علــى أطــراف متعــددة؛ املواطــن واملجتمــع ،اآلبــاء واألمهــات واملدرســن ،املؤس ســات
احلكومي ــة ،واملب ــادرات االجتماعي ــة.
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وإذا كان ــت الطفول ــة ه ــي املس ــتقبل ال ــذي نس ــعى لبنائــه به ــذه الش ــروط فه ــي قضي ــة احلاض ــر
وش ــغله الش ــاغل ،ألن علين ــا نح ــن أن نرب ــي أطفالن ــا التربي ــة املناس ــبة الت ــي ال جتعله ــم نس ــخ ًا
مك ــررة من ــا ،ب ــل يج ــب أن نزوده ــم ب املع ــارف واملعلوم ــات والتج ــارب واخلب ــرات وأمن ــاط ال س ــلوك
الت ــي تتف ــق م ــع عقلي ــة املس ــتقبل وحاجاتــه ومتطلباتــه الت ــي نس ــتطيع أن نتوقعه ــا اآلن ،وأق ــل
م ــا نس ــتطيع أن نقولــه فيم ــا نتوقعــه ونتمن ــاه؛ أن يتخل ــص املس ــتقبل م ــن أم ــراض احلاض ــر،
وأن يتغل ــب عل ــى الش ــرور واألخط ــار الت ــي نعان ــي منه ــا ف ــي ه ــذه األي ــام.

j
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دراسات وبحوث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم وتطبيقاته ــا التربوي ــة بري ــاض األطف ــال
د .إيناس سعيد
•مــن الدمــج إلــى الدمــج الشــامل للصــم فــي مــدارس التعليــم العــام
"الت ســاؤالت واملتطلبــات بــن النظريــة والتطبيــق"
د /علي عبد النبي حنفي
•

•القيــم التــي يعك ســها املضمــون األجنبــي فــي برامــج األطفــال "أفــام
الكارت ــون "وأثره ــا عل ــى البن ــاء املعرف ــي الثقاف ــي للطف ــل  -دراس ــة ميداني ــة
عبــر واليــات القطــر اجلزائــري  :وهــران ،مديــة ،البليــدة  ،تيبــازة
د /أسمهان بوشيخاوي
أ /محمــــــودي رقـيـــة
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احلركة الكشفية فى مرحلة البراعم
وتطبيقاتها التربوية برياض األطفال
" تصور مقترح "
*

د .إيناس سعيد
مقدمة البحث

اليختل ــف اثن ــان عل ــى أن ملؤس س ــات التربي ــة ف ــى حي ــاة األمم ش ــأن ًا عظي ــم األثر -أو هك ــذا ينبغى
أن تك ــون  -فه ــي الق ــوة املؤث ــرة واحملرك ــة للمجتمع ــات اإلنس ــانية مهم ــا اختلف ــت أيديولوجيته ــا
وفل س ــفتها ف ــي الوص ــول إل ــي الش ــخصية املتكامل ــة املتوازن ــة ف ــي جوانبه ــا املتع ــددة؛ تأسي س ـ ًا
عل ــى أنه ــا املؤس س ــات املعني ــة بتنمي ــة جوان ــب الش ــخصية اإلنس ــانية ف ــي م س ــتوياتها املختلف ــة
م ــن خ ــال األنش ــطة املتعلق ــة بالتعلي ــم واإلع ــداد والتدري ــب.
وإذا كان ملؤس س ــات التربي ــة عل ــى تنوعه ــا ب ــن مؤس س ــات نظامي ــة وثانية غير نظامي ــة هذا القدر
م ــن التأثي ــر ،ف ــإن س ــبعينيات الق ــرن العش ــرين ق ــد ش ــهدت وعي ـ ًا متزاي ــد ًا بأهمي ــة املؤس س ــات
غي ــر النظامي ــة ودوره ــا ف ــي تنمي ــة امل ــوارد البش ــرية ؛بوصفه ــا اإلس ــتراتيجية التربوي ــة الت ــي
ميكنهــا الوفــاء مبتطلبــات التنميــة ،وأكــد علــى دور هــذا النــوع مــن املؤس ســات عديــد مــن
الدراس ــات الت ــى تناولته ــا بالبح ــث ،ودع ــوات املنظم ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة وك ــذا احمللي ــة إل ــي
التوس ــع فيم ــا تقدمــه م ــن خدم ــات تعليمي ــة وتربوي ــة بح س ــبانها إح ــدى الصي ــغ التعليمي ــة الت ــي
ميك ــن أن ت س ــهم ف ــي التغل ــب عل ــي بع ــض مش ــكالت التعلي ــم النظام ــي ،وس ــد ثغ ــرات مؤس س ــات
التعلي ــم التقلي ــدي ،والت ــي تتمث ــل ف ــى النق ــص الواض ــح ف ــي امل ــوارد واإلمكان ــات ،واالرتف ــاع املط ــرد
ف ــي التكالي ــف ،ه ــذا باإلضاف ــة إل ــي جم ــود النظ ــام التقلي ــدي وانع ــدام فاعليتــه وع ــدم تلبيتــه
احلاج ــات العملي ــة للمجتمع(.جم ــال الدهش ــان ( ،)2 ، 1992إك ــرام األهوان ــى ( ،)2008محم ــد
مي ــن  ،2011ل -م).
* أستاذ مساعد بق سم الطفولة  -كلية التربية  -جامعة املنوفية.
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فالتعلي ــم غي ــر النظام ــي ميك ــن أن ي ــؤدى دور ًا مهم ـ ًا ف ــي م س ــاعدة األف ــراد عل ــى ح ــل مش ــكالتهم
املتج ــددة املترتب ــة عل ــى تغي ــر الظ ــروف احمليط ــة ،فبرام ــج التربي ــة الت ــي يتلقاه ــا األف ــراد ف ــي وقت
فراغه ــم م ــن خ ــال الثقاف ــة اجلماهيري ــة أو األندي ــة ومراك ــز الش ــباب  -وغيره ــا ،ت س ــهم ب ــدور
فع ــال ف ــي إعداده ــم ملواجه ــة مش ــكالت احلي ــاة االجتماعي ــة بص ــورة حضاري ــة ،أي أن برام ــج ه ــذا
الن ــوع م ــن التعلي ــم ميك ــن أن ت س ــهم ف ــي التنمي ــة وحت س ــن احلي ــاة ،ع ــن طري ــق تزوي ــد األف ــراد
اللتــن تؤهالنهــم لفهــم املشــكالت االجتماعيــة والعمــل علــى حلها(.جمــال
ب املعرفــة واملهــارة
ْ
الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان .)92، 2010
واحلرك ــة الكش ــفية تصن ــف عل ــى أنه ــا من ــط ترب ــوى ممنه ــج ينتم ــى إل ــى مؤس س ــات التربي ــة
غي ــر الرس ــمية الت ــى ت س ــهم ف ــى حتقي ــق التنمي ــة املتكامل ــة للف ــرد عب ــر حتقي ــق أه ــداف تربوي ــة
واضح ــة املعال ــم .وتتح ــدد أهميته ــا التربوي ــة ف ــي أس ــاليبها وطرائقه ــا املتف ــردة لتربي ــة النــشء,
والتــي تتمثــل فــي املمارســة الذاتيــة لألنشــطة املتنوعــة واملرغوبــة واملثيــرة ألعضائهــا؛ تلــك
األنش ــطة املعرفي ــة واملهاري ــة والقيمي ــة الت ــى يتواف ــر فيه ــا ع ــدد م ــن الش ــروط يأت ــى ف ــى مقدمتها:
التنظي ــم اجلي ــد اله ــادف ،والرغب ــة ف ــى االلتح ــاق به ــا واالنتش ــار ،مبعن ــى أن ه ــذه األنش ــطة تق ــدم
ألع ــداد كبي ــرة م ــن األف ــراد (.محم ــد محم ــد Worldorganization of the scout( )4 ،2008
movement1992).

كم ــا ترتك ــز احلرك ــة الكش ــفية عل ــى أه ــداف ومب ــادئ جعل ــت منه ــا حرك ــة ع املي ــة ينت س ــب إليه ــا
املالي ــن ف ــى جمي ــع أنح ــاء العال ــم  32 -ملي ــون كش ــاف ف ــى  216دول ــة وفق ـ ًا لتع ــداد  2010م -
وه ــو م ــا ميث ــل س ــر اس ــتمراريتها(.عبد الك ــرمي الضح ــاك . )Wikipedia 2014( )8 ،2003
فه ــى إح ــدى احل ــركات التربوي ــة الت ــى تُعِ ـ ُّد األف ــراد من ــذ الصغ ــر إع ــداد ًا متكام ـ ًا وذل ــك م ــن
خ ــال برامجه ــا ومناهجه ــا املط ــورة ؛ حي ــث يق ــوم الق ــادة الكش ــفيون م ــن خالله ــا مب س ــاعدة
النــشء علــى تنميــة شــخصياتهم( .هشــام محمــود .)2 ،2012
ويؤك ــد ه ــدف احلرك ــة الكش ــفية ،كم ــا أوضح ــت بع ــض اآلراء التربوي ــة ،عل ــي اخلاصي ــة التربوي ــة
للحرك ــة ،والت ــي ته ــدف إل ــى التنمي ــة املتكامل ــة لق ــدرات الف ــرد م ــن النواح ــي البدني ــة واالجتماعي ــة
والفكريــة والروحيــة ،وهــي جوانــب ال ميكــن أن تتطــور مبعــزل عــن بعضهــا؛ فالهــدف مــن
احلرك ــة الكش ــفية ه ــدف ترب ــوي يت س ــق م ــع النظ ــرة احلديث ــة ملفه ــوم التربي ــة  ،وذل ــك مل س ــايرته
لالجتاه ــات التربوي ــة وال سياس ــات االجتماعي ــة للمجتم ــع ؛ به ــدف تنمي ــة الش ــخصية املتكامل ــة
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واملتوازن ــة وإعداده ــا اإلع ــداد اجلي ــد للحي ــاة وص ــو ًال إل ــى املواطن ــة الصاحل ــة ،كم ــا ت س ــاعد النــشء
عل ــي الت ــزود ب املعرف ــة واملفاهي ــم واحلقائ ــق وتدريبه ــم عل ــي ممارس ــة األنش ــطة املتنوع ــة بطريق ــة
عمليــة ومرغوبــة مــن خــال األلعــاب واملع ســكرات والرحــات والهوايــات املختــارة واكت ســاب
املهــارات املتعــددة فــي جميــع املجــاالت مــن خــال التعلــم الذاتــي واملوجــه فــي املمارســات
العملي ــة( .عبدال س ــام كاش ــف ( ،)24 ،1988ف ــوزى فرغل ــى ( ،)5 ،2004فرح ــات جاب ــر ،2004
( ،)4محم ــد الت ــاوى .)62 ،2008
ويؤك ــد عل ــى ه ــذا األم ــر (محم ــد محم ــد )4 ،2008؛ حي ــث يش ــير إل ــى تبن ــى الكش ــفية ألرب ــع
ركائ ــز تربوي ــة ه ــى  :التعل ــم للمعرف ــة ،التعل ــم ل ــأداء ،التعل ــم لالندم ــاج م ــع اآلخري ــن ،التعل ــم
لتكوي ــن الف ــرد املتكام ــل الش ــخصية .
وعليــه تع ــد احلرك ــة الكش ــفية وس ــيلة تربوي ــة تُعِ ـ ُّد الفتي ــة إع ــداد ًا س ــليم ًا للحي ــاة  ،وتدربه ــم
لك ــى يتحمل ــوا تبع ــات م س ــتقبلهم  ،ففل س ــفتها ته ــدف إل ــي بن ــاء املواط ــن الصال ــح  ،وأصوله ــا
ترتكــز علــي التعــرف علــي مقومــات املجتمــع  ،وبرامجهــا تتصــل بالبيئــة احملليــة اتصــا ًال
وثيق ـ ًا ،وخططه ــا تتب ــع مراح ــل من ــو الفتي ــة وقدراته ــم وإمكاناته ــم الفكري ــة والبدني ــة  ،وأس ــاليبها
تتمش ــى م ــع رغباته ــم وميوله ــم ألنه ــا مبني ــة عل ــي مش ــاهداتهم وفاعليته ــم وجهودهم(.ف ــوزى
فرغلــى .)23 ،2004
غي ــر أن م ــا يؤك ــد عل ــى أهمي ــة احلرك ــة الكش ــفية نتائ ــج عدي ــد م ــن الدراس ــات؛ منها دراس ــة (عبد
ال س ــام كاش ــف  )3 ،1993الت ــى اهتم ــت بتق ــومي ال ــدور الترب ــوى للحرك ــة الكش ــفية باعتباره ــا
إح ــدى مؤس س ــات التربي ــة غي ــر الرس ــمية ،كم ــا أن مناهجه ــا وبرامجه ــا يتضمن ــان كثي ــر ًا م ــن
األنش ــطة التربوي ــة الهادف ــة والداعم ــة لتربي ــة النــشء  .إضاف ــة إل ــى أنه ــا وس ــيلة مرغوب ــة ومحبب ــة
ف ــى التربي ــة ،وركي ــزة جوهري ــة م ــن ركائ ــز تربي ــة النــشء وإعداده ــم اإلع ــداد ال س ــليم املت ــوازن؛
به ــدف املش ــاركة اإليجابي ــة ف ــى دف ــع مجتمعاته ــم إل ــى أقص ــى درج ــات التحض ــر والرفاهي ــة
وحتقي ــق املواطن ــة الصاحل ــة وتنمي ــة االجتاه ــات اإليجابي ــة نح ــو خدم ــة البيئ ــة وتنمي ــة املجتم ــع؛
حي ــث تعم ــل عل ــى تعريفه ــم مبص ــادر البيئ ــة ومش ــكالتها وك ــذا امل س ــاعدة عل ــى حلها.وتوصل ــت
نتائ ــج دراس ــات أخ ــرى إل ــى أن للحرك ــة الكش ــفية تأثيره ــا اإليجاب ــى عل ــى املنتم ــن إليه ــا منه ــا
دراس ــة (س ــكينة عام ــر  ،)4 ،2003ودراس ــة (منتص ــر عب ــد اللطي ــف  ،)2005ودراس ــة (أم ــن
احل ســينى  ،)2008ودراســة (مبــارك العالطــى  ،)2013ودراســة (هبــة محمــد  )2013؛حيــث
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توصل ــت الدراس ــتان األول ــى واخلام س ــة إل ــى التأثي ــر اإليجاب ــى عل ــى ال س ــلوك البيئ ــى ألعضائه ــا
،وتوصل ــت الدراس ــة الثاني ــة إل ــى تنمي ــة القي ــم اخللقي ــة واجلمالي ــة لط ــاب اجلامع ــة ،ف ــى ح ــن
توصل ــت الدراس ــتان الثالث ــة والرابع ــة إل ــى فاعلي ــة ممارس ــة بع ــض األنش ــطة الكش ــفية عل ــى
اكت س ــاب القي ــم اخللقي ــة لتالمي ــذ املرحل ــة اإلعدادي ــة.
يض ــاف إل ــى م ــا س ــبق ،م ــا يق ــوم بــه القائم ــون عل ــى احلرك ــة الكش ــفية والقي ــادات م ــن مضاعف ــة
اجلهــد للمحافظــة علــى احلركــة الكشــفية  ،واســتمرار فعاليتهــا بــأن تكــون حركــة جاذبــة
ملواجه ــة حتدي ــات كبي ــرة ف ــى مقدمته ــا التق ــدم التكنولوج ــى واملعرف ــة اإللكتروني ــة ،واالس ــتخدام
الواس ــع للش ــبكة الدولي ــة للمعلوم ــات مب ــا يجعله ــا مناف س ـ ًا قو ّي ـ ًا ل ــكل املؤس س ــات التربوي ــة
التقليدي ــة( .محم ــد أب ــوراس يوني ــة ( ،)2009يوس ــف ش ــرابى .)18 ،2013
إذن فالكش ــفية تع ــد أح ــد العوام ــل العدي ــدة الت ــي ت س ــاهم ف ــي تنمي ــة الفتي ــة لك ــن م ــع األخ ــذ ف ــى
االعتب ــار أنه ــا ال ميك ــن أن حت ــل مح ــل األس ــرة أو املدرس ــة أو املؤس س ــات الديني ــة أو االجتماعي ــة،
ب ــل ه ــي مكمل ــة لألث ــر الترب ــوي له ــذه املؤس س ــات؛ رمب ــا لتصحي ــح أخطائه ــا وذل ــك م ــن خ ــال م ــا
تك س ــبه للفتي ــة م ــن مفاهي ــم وس ــلوكيات واجتاه ــات متكنه ــم م ــن التعام ــل اإليجاب ــى م ــع احملي ــط
االجتماع ــى ببرامجه ــا املتنوع ــة الت ــى جتابــه احلاج ــات املتغي ــرة للمجتم ــع والتطلع ــات املتباين ــة
لألف ــراد( .محم ــد محم ــد .)3 ،2008
وح ــول ه ــذا يش ــير كل م ــن ( )Erzse May 1999,1و(ضي ــاء الدي ــن ج ــواد  )1، 2010إل ــى أن
بع ــض املتحم س ــن ي ــرون أن الكش ــفية ث ــورة تربوي ــة ،ولكنه ــا لي س ــت كذل ــك ،ب ــل ه ــي فك ــرة أري ــد
به ــا احلي ــاة ف ــي اله ــواء الطل ــق ،وه ــى متمم ــة لإلع ــداد املدرس ــي وصاحل ــة ل س ــد الثغ ــرة الت ــي
ال ميك ــن تالف ــي وجوده ــا ف ــي املنه ــاج الدراس ــي الع ــادي .وبه ــذا فإنه ــا مدرس ــة تع ــد اإلنس ــان
للحي ــاة العام ــة النش ــيطة ع ــن طري ــق االعتم ــاد عل ــى الطبيع ــة؛ فالغاي ــة األساس ــية الت ــي ترم ــي
إليه ــا التربي ــة الكش ــفية ه ــي رف ــع قيم ــة الف ــرد م ــن الناحي ــة األخالقي ــة والصحي ــة واإلمكان ــات
العلمية،وتنمي ــة ال ــروح الوطني ــة لك ــي ي س ــتثمر ه ــذه اإلمكان ــات خلدم ــة ذاتــه واحمليط ــن بــه.
وبإج ــراء مقابل ــة ش ــخصية م ــع ثماني ــة م ــن الق ــادة الكش ــفيني( ،)١وس ــؤالهم ع ــن احلرك ــة الكش ــفية
عام ــة وف ــى مرحل ــة البراع ــم عل ــى وج ــه التحدي ــد ،أف ــادوا بضع ــف الوع ــى املجتمع ــى بالثقاف ــة
الكش ــفية وأس ــلوبها ف ــى ه ــذه املرحل ــة ألنه ــا مازال ــت ولي ــدة ول ــم تن ـ ْل بع ـ ُد االهتم ــام حي ــث ل ــم
يت ــم حت ــى اآلن اعتم ــاد أه ــداف ومنه ــج كش ــفى ،وك ــذا وع ــد وش ــعار وقان ــون خ ــاص به ــا كم ــا ف ــى
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باق ــى املراح ــل الكش ــفية األخ ــرى  .وم ــا يقدمــه بع ــض الق ــادة الكش ــفيني ألطف ــال ه ــذه املرحل ــة
م ــا ه ــو إال اجته ــاد م ــن املهتم ــن باحلرك ــة الكش ــفية ،لك ــن التحدي ــد الدقي ــق واإلجرائ ــى املعتم ــد
ملرحل ــة البراع ــم غي ــر موج ــود عل ــى م س ــتوى العال ــم العرب ــى عام ــة وجمهوري ــة مص ــر العربي ــة
عل ــى وج ــه التحدي ــد ،بالرغ ــم م ــن اهتم ــام وزارة التربي ــة والتعلي ــم باألنش ــطة الكش ــفية وإدراج
مرحل ــة البراع ــم ضم ــن خطته ــا وبرامجه ــا.
يؤك ــد عل ــى ه ــذا م ــا قدمتــه املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة ف ــى الوثيق ــة رق ــم ( )7والت ــي متث ــل اخلط ــة
العام ــة والبرنام ــج الزمن ــى لألنش ــطة الكش ــفية العربي ــة ف ــي الفت ــرة م ــن  ،2010 – 2008مح ــددة
اله ــدف الع ــام ملج ــال البرام ــج وتنمي ــة املراح ــل ممث ـ ًا ف ــى تطوي ــر البرام ــج الكش ــفية وأنظم ــة
تأهي ــل ق ــادة املراح ــل ،واس ــتمرار العم ــل عل ــى تنفي ــذ ال سياس ــة العربي ــة لتنمي ــة املراح ــل مب ــا
يحق ــق األه ــداف التربوي ــة للحرك ــة  ،وي س ــاعد عل ــى مواجه ــة حتدي ــات الق ــرن احل ــادى والعش ــرين،
وامل س ــاهمة ف ــى تنفي ــذ األولوي ــات اإلس ــتراتيجية لتنمي ــة احلرك ــة الكش ــفية الع املي ــة ،موضح ـ ًا أن
م ــن ب ــن خط ــوات تنفي ــذ ه ــذا اله ــدف وض ــع مناه ــج ملرحل ــة م ــا قب ــل األش ــبال (مرحل ــة البراع ــم).
(عاط ــف عب ــد املجي ــد  .)10-7 ،2007وج ــاء الدلي ــل الع ــام للمناه ــج الكش ــفية العربي ــة املط ــورة
ف ــى نس ــخته التجريبي ــة ش ــارح ًا املناه ــج الكش ــفية جلمي ــع املراح ــل ع ــدا مرحل ــة البراع ــم .وف ــى
الن ــدوة الكش ــفية العربي ــة اخلاص ــة مبراجع ــة أدل ــة املناه ــج الكش ــفية العربي ــة املقترح ــة للفتي ــة
والق ــادة م ــن أج ــل ب ــدء العم ــل به ــا ووضعه ــا قي ــد التجري ــب .وأك ــد املش ــاركون عل ــى ض ــرورة
اعتمــاد اإلقليــم الكشــفى العربــى ملرحلــة البراعــم (مــا قبــل األشــبال)( .جمعيــة الكشــافة
الكويتي ــة ( ،)2010املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة "األمان ــة العام ــة" يولي ــة .)30 ،2011
مشكلة البحث

تأتــى مشــكلة البحــث ممــا الحظتــه الباحثــة عنــد فحــص مقــررات إعــداد معلمــة ريــاض
األطف ــال ،ف ــى ش ــعبة ري ــاض األطف ــال بكلي ــة التربي ــة -جامع ــة املنوفي ــة؛ به ــدف إع ــداد توصي ــف
له ــذه املق ــررات وفق ـ ًا مل ــا أش ــارت بــه وح ــدة اجل ــودة بالكلي ــة ،ف ــكان م ــن ب ــن املق ــررات "املع س ــكرات
وألع ــاب اخل ــاء" .وهن ــا ب ــدأت الباحث ــة ف ــى التقص ــى ع ــن توصي ــف ه ــذا املق ــرر بوصفــه أح ــد
املق ــررات الت ــى تق ــع ضم ــن م س ــئوليات ق س ــم ري ــاض األطف ــال .وبالبح ــث توصل ــت إل ــى أن بداي ــة
ظهــور املع ســكرات بشــكل منظــم ،جــاءت مــع بدايــة احلركــة الكشــفية علــى يــد مؤس ســها
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"الل ــورد ب ــادن ب ــاول" (جم ــال موس ــى  .)2006له ــذا اهتم ــت الباحث ــة بدراس ــة احلرك ــة الكش ــفية
وم ــا قدمــه املعني ــون به ــا م ــن دراس ــات ؛ خلص ــت إل ــى ع ــدد م ــن النق ــاط :
•ف ــى س ــنة  ،1907ظه ــرت حرك ــة الكش ــافة عل ــى ي ــد مؤس س ــها "الل ــورد ب ــادن ب ــاول " كوس ــيلة
لتدري ــب الفت ــى عل ــى الصب ــر وق ــوة االحتم ــال والثق ــة بنف س ــه ،وتكوي ــن ش ــخصيته وتنش ــئته
تنش ــئة وطني ــة واجتماعي ــة تبع ــث ف ــى نف س ــه االعت ــزاز بقوميتــه وت ــزوده ب املث ــل العلي ــا الت ــى
ينبغ ــى أن تتواف ــر ف ــى املواط ــن امل س ــتنير ،وف ــى الوق ــت ذاتــه تغ ــرس فيــه محب ــة الن ــاس
جميع ـ ًا وتهيئــه للعم ــل ولل س ــام واإلخ ــاء الع امل ــى( .ح س ــن جوه ــر ،جم ــال خش ــبة .)5، 1961
•أش ــارت بع ــض اآلراء إل ــى أن حي ــاة الع ــرب من ــذ فج ــر التاري ــخ حي ــاة كش ــفية؛ فه ــم يقيم ــون
ب ــن اجلب ــال والوه ــاد وي س ــعون ف ــوق رم ــال الصح ــراء متتبع ــن مناب ــع امل ــاء ومناب ــت ال ــكأل،
ويالحظ ــون النج ــوم والكواك ــب ،وي س ــايرون حت ــركات الش ــمس والقم ــر ،ويح س ــون بح ــركات
الري ــاح واألمط ــار ،ويدرس ــون طبائ ــع ماحوله ــم م ــن حيوان ــات وطي ــور ونبات ــات ،ويجه ــزون
معيش ــتهم بنف س ــهم م ــن خيم ــة وزاد وطع ــام ،ويعتم ــدون عل ــى النف ــس ،ويحفظ ــون ط ــرق
الترح ــال وم ــا تقتضيــه م ــن براع ــة ف ــى ف ــن اقتف ــاء األث ــر أو(الكش ــف) الت ــى اش ــتقت منه ــا
كلمــة كشــاف الــذى هــو مــن بعــض فنونهــا ووســائلها( .محمــد ضحيــك )57 ،2004
(محم ــد عب ــد الناص ــر ،إبري ــل )2009
•اقتص ــرت احلرك ــة ف ــى أول األم ــر عن ــد نش ــأتها عل ــى الفتي ــان الذي ــن تت ــراوح أعماره ــم ب ــن
 17-11س ــنة ،ث ــم ش ــملت املرش ــدات س ــنة  1909وكان م ــن الطبيع ــى إزاء اإلقب ــال املتزاي ــد
أن يهت ــم القائم ــون عليه ــا بتنظي ــم احلرك ــة تنظيم ـ ًا يوف ــر للناش ــئ ف ــى جمي ــع مراح ــل من ــوه
النش ــاط الكش ــفى ال ــذى يتف ــق وطبيعتــه وتط ــور احتياجاتــه وميولــه وإدراكــه ،وأن يوض ــع
ل ــكل مرحل ــة مناه ــج تت ــاءم معه ــا .وس ــرعان م ــا ب ــدأت مرحل ــة األش ــبال ف ــي س ــنة 1914
باألطف ــال الذي ــن تت ــراوح أعماره ــم ب ــن  11-8س ــنة ،ومت االعت ــراف به ــا كق س ــم تاب ــع للحرك ــة
س ــنة  ،1916ث ــم ظه ــرت مرحل ــة اجلوال ــة خ ــال س ــنة  1918للش ــباب م ــن س ــن 25 – 18
س ــنة ،وبذل ــك انق س ــمت احلرك ــة إل ــى ث ــاث مراح ــل س ــنية( .ح س ــن جوه ــر ،جم ــال خش ــبة
 ،)2-1/Erzse May 1999,) ((Scouts Canada 2008, ch. 19( )7 ،1961ثم استحدثت
مرحلــة الكشــاف املتقــدم مــن ســن  18-15ســنة ،وعليــه أصبحــت هنــاك أربــع مراحــل
(ح س ــن جوه ــر ،جم ــال خش ــبة  ،)8 ،1968ق س ــمت كل منه ــا إل ــى درج ــات .وج ــاءت بعده ــا
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مرحل ــة القي ــادة ؛ إذ عندم ــا ينته ــي الف ــرد م ــن مرحل ــة اجل ــوال ،يدخ ــل مرحل ــة ال ــرواد وه ــي
م ــن س ــن  40فأعل ــى ؛ وه ــؤالء لي س ــت له ــم عالق ــة مباش ــرة بالف ــرق الكش ــفية أو اإلش ــراف
عليه ــا؛ فه ــم ف ــي مرحل ــة اخلب ــرة والتش ــريف( .ويكيكش ــافة ،يولي ــة  )2013وأخي ــر ًا مت اعتم ــاد
مرحلــة مــا قبــل األشــبال (مرحلــة البراعــم مــن  7 – 4ســنوات) عــن طريــق املؤمتــرات
الكش ــفية الع املي ــة( .ط ــارق الغم ــارى د.ت)( ،املوق ــع الرس ــمى جلمعي ــة الكش ــافة ال س ــودانية
( )2013ويكيكش ــافة ،يولي ــة .)2013
•وبهــذا اكتملــت احلركــة الكشــفية بعــدد مــن الــدول منهــا :مصــر ،وقطــر ،وال ســعودية،
واملغــرب ،وال ســودان ،بإشــهار جمعيــات الكشــافة واملرشــدات بــكل دولــة ،بــدء ًا بــأول
مجموع ــة للبراع ــم ،وتفعي ــل نش ــاطات ه ــذه املرحل ــة؛ فقدم ــت قط ــر مث ـ ًا البرنام ــج الترفيهي
التثقيفــي الصحــي ملرحلــة البراعــم حتــت شــعار (أتتبــع خطوتــي ألنــال صحتــي) فــي
الن ــادى العرب ــى ،مبش ــاركة  150م ــن براع ــم الروض ــات امل س ــتقلة واخلاص ــة (محم ــد اليافع ــى
( ،)2013مبــارك الدوســرى .)2010
• للحركة الكشفية دور تربوى يظهر تأثيره على أعضائها فى جميع جوانب شخصياتهم.
•احلرك ــة الكش ــفية تنق س ــم إل ــى س ــبع مراح ــل تتمش ــى م ــع مراح ــل النم ــو الطبيع ــى للف ــرد،
ولعدي ــد م ــن مراحله ــا مناه ــج تت ــاءم م ــع طبيع ــة املرحل ــة العمري ــة( .عب ــد الرحم ــن الغام ــدى
( )2011ويكيبيدي ــا املوس ــوعة احل ــرة ،دي س ــمبر ( ،)2012يوس ــف ش ــرابى .)8 ،2013
•عل ــى الرغ ــم م ــن األهمي ــة املتعاظم ــة ملرحل ــة البراع ــم وع ــدم ق ــدرة ع ــدد م ــن ال ــدول العربي ــة
عل ــى االس ــتيعاب الكام ــل ألطفاله ــا مبؤس س ــات ري ــاض األطف ــال ،فق ــد دع ــا بع ــض الباحث ــن
إل ــى البح ــث ع ــن أكث ــر األماك ــن مالءم ــة لتنفي ــذ البدائ ــل التربوي ــة املوازي ــة للروض ــة ،وتوصل ــت
إل ــى مراك ــز الش ــباب والن ــوادي ،تليه ــا املكتب ــات ،فقص ــور الثقاف ــة ،وأفني ــة امل ــدارس ،ث ــم
احلدائــق( .إميــان الشــرقاوى  .)2010يضــاف إلــى هــذا مــا يرصــده الواقــع مــن عــدم
إلزامي ــة االلتح ــاق به ــذه املؤس س ــات ،برغ ــم مناس ــبة احلرك ــة الكش ــفية مبناهجه ــا وبرامجه ــا
القائم ــة عل ــى الطريق ــة الكش ــفية ألس ــاليب التربي ــة احلديث ــة الت ــى ينبغ ــى أن تق ــدم لألطف ــال،
كمــا ال يوجــد للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم تصــور محــدد ومعتمــد يتضمــن
أهداف ـ ًا ووع ــد ًا وش ــعار ًا وحتي ــة ومنهج ـ ًا كش ــف ّي ًا يناس ــب البراع ــم وم ــا يق ــدم ألطف ــال ه ــذه
املرحل ــة م ــن أنش ــطة  -عل ــى ندرته ــا  -مج ــرد اجته ــاد م ــن الق ــادة الكش ــفيني الذي ــن ه ــم
23
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

بدوره ــم غي ــر ملم ــن بثقاف ــة احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم .
مم ــا س ــبق؛ تتض ــح احلاج ــة إل ــى االهتم ــام مبرحل ــة البراع ــم ومحاول ــة التوص ــل إل ــى تص ــور
مقتــرح لهــا كمــا يــراه اخلبــراء املهتمــون باحلركــة الكشــفية وكــذا املتخصصــون فــى تربيــة
الطف ــل ،واقت ــراح بع ــض التطبيق ــات التربوي ــة للحرك ــة الكش ــفية مبرحل ــة البراع ــم الت ــى تع ــن
القائــدات الكشــفيات /معلمــات ريــاض األطفــال عنــد تقدميهــا لطفــل الروضــة .
ف
ف
الجابــة عــن الســؤال
� ضــوء مــا ســبق؛ تحــددت مشــكلة البحــث الحــاىل � محاولــة إ
الرئيــس التــاىل :
ف
ال�اع ــم ،وم ــا أب ــرز تطبيقاته ــا ت
ال�بوية
م ــا التص ــور المق ـ تـرح للحرك ــة الكش ــفية � مرحل ــة ب
بري ــاض أ
الطف ــال ؟ وتتف ــرع م ــن ه ــذا ال س ــؤال الرئي ــس ،األس ــئلة الفرعي ــة التالي ــة:
 .1ما احلركة الكشفية ،وما أهدافها ومبادئها والطريقة الكشفية التى متيزها ؟
 .2م ــا املالم ــح الرئي س ــة لتص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم كم ــا ي ــراه
اخلبــراء؟
 .3م ــا أه ــم التطبيق ــات التربوي ــة للحرك ــة الكش ــفية مبرحل ــة البراع ــم الت ــي ميك ــن تقدميه ــا
لطفــل الروضــة ؟
هــدف البحث

ي س ــعى البح ــث الراه ــن إل ــى التوص ــل إل ــى تص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراعم؛
متهي ــد ًا لتق ــدمي دلي ــل تطبيق ــات تربوي ــة له ــا بري ــاض األطف ــال يع ــن القائ ــد الكش ــفى /املعلم ــة
عل ــى تقدميه ــا للطف ــل .
أهمـية البـحث

تنبع أهمية البحث مما يلى :
 .1أهمي ــة املوض ــوع إذ يتن ــاول احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم وه ــو م ــا ميث ــل حتدي ـ ًا
فعل ّي ـ ًا جدي ــد ًا؛ حي ــث إنــه أح ــد املوضوع ــات الت ــى ل ــم تل ــقَ االهتم ــام الكاف ــى س ــواء عل ــى
امل ســتوى النظــرى أو التطبيقــى بالرغــم مــن حاجــة امليــدان الفعليــة لــه ،وتزايــد اآلراء
املطالبــة بوجــود تصــور للحركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم فــى ظــل عــدم البــدء
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ف ــى تفعي ــل العم ــل به ــذه املرحل ــة وع ــدم وج ــود منه ــج كش ــفى معتم ــد له ــا حت ــى إج ــراء
هــذا البحث(.عاطــف عبــد املجيــد ( ،)10-7 ،2007املنظمــة الكشــفية العربيــة يوليــة
 .)117-2011،33أيض ـ ًا يع ــد اس ــتجابة مل ــا أوص ــت بــه بع ــض الدراس ــات نح ــو تضم ــن
املناه ــج التعليمي ــة تعريف ـ ًا باحلرك ــة الكش ــفية ومناهجه ــا وأهميته ــا ودوره ــا ف ــي تنمي ــة
النــشء( .يوس ــف ش ــرابى ( ،)21 ، 2013ه ــدى قن ــاوى ( ،)1996جم ــال الدهش ــان )1992؛
األمــر الــذى يدعــم إجــراء هــذا البحــث ويجعلــه إضافــة علميــة تفيــد فــى اســتكمال
منظوم ــة احلرك ــة الكش ــفية.
 .2تنمي ــة وع ــى العامل ــن واملهتم ــن بري ــاض األطف ــال مب س ــتوياتها املتدرج ــة عام ــة واملعلم ــة
والقائ ــد الكش ــفى عل ــى وج ــه التحدي ــد باحلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم ،وأدواره ــا
التربوي ــة واخلدم ــات الت ــى ميك ــن أن توفره ــا احلرك ــة ألعض ــاء ه ــذه املرحل ــة ،كم ــا أنــه
ق ــد تفي ــد نتائ ــج البح ــث اجله ــات امل س ــئولة ع ــن ري ــاض األطف ــال ف ــي إع ــداد مناهجه ــا
وبرامجه ــا املقدم ــة للطف ــل مب ــا ي س ــهم ف ــى تعليمــه وتربيتــه .
 .3البح ــث ل ــم يق ــف عن ــد ح ــد التوص ــل إل ــى املراح ــل الرئي س ــة للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة
البراع ــم ،وم ــا تضمنتــه م ــن أه ــداف ووع ــد وقان ــون وك ــذا ش ــعار وحتي ــة خاص ــة بالبراع ــم
باإلضاف ــة إل ــى منه ــج كش ــفى يتناس ــب م ــع خصائ ــص وحاج ــات واهتمام ــات البراع ــم،
ب ــل تع ــدى ه ــذا األم ــر إل ــى اقت ــراح دلي ــل لتق ــدمي تطبيق ــات تربوي ــة ت س ــهم ف ــى توعي ــة
البراع ــم عام ــة وطف ــل الروض ــة حتدي ــد ًا مبضم ــون احلرك ــة الكش ــفية ف ــى ه ــذه املرحل ــة
؛وعليــه ف ــإن البح ــث س ــيفتح املج ــال أم ــام الباحث ــن إل ــى املزي ــد م ــن الدراس ــات للتع ــرف
عل ــى م ــدى فاعلي ــة تق ــدمي ه ــذه التطبيق ــات للطف ــل وأثره ــا ف ــى تنمي ــة جوان ــب ش ــخصيته
عل ــى تنوعه ــا.
منهج البحث

اعتم ــد البح ــث عل ــى املنه ــج الوصف ــى التحليل ــى ال ــذى يق ــوم عل ــى جتمي ــع وحتلي ــل احلقائ ــق
واملعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة؛ للتوصــل إلــى تصــور مقتــرح للحركــة الكشــفية فــى
مرحل ــة البراع ــم ف ــى ض ــوء آراء املتخصص ــن ف ــى مجال ــى الكش ــفية وتربي ــة الطف ــل .وإع ــداد دلي ــل
تطبيق ــات تربوي ــة يع ــن القائ ــد الكش ــفى /املعلم ــة عل ــى تقدميه ــا وإك س ــابها لطف ــل الروض ــة.
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مصطلحات البحث

ن
تب� البحث الحاىل التعريفات التالية للمصطلحات التالية :
ف
ال�اعم Scout movement in the budsstage
 -1الحركة الكشفية � مرحلة ب
َع ـ َّرف الدس ــتور والقوان ــن الداخلي ــة املتبع ــة ف ــي املنظم ــة الع املي ــة احلرك ــة الكش ــفية بأنه ــا "حركة
تربوي ــة تطوعي ــة غي ــر سياس ــية  ،موجه ــة للفتي ــة والش ــباب  ،وه ــي مفتوح ــة للجمي ــع دون متيي ــز
ف ــي األص ــل أو اجلن ــس أو العقي ــدة  ،وه ــذا وفق ـ ًا لله ــدف واملب ــادئ والطريق ــة الت ــي عب ــر عنه ــا
مؤس ــس احلرك ــة الكش ــفية"( .املكت ــب الكش ــفى الع امل ــى )2 ،1977
ومرحل ــة البراع ــم ه ــى مرحل ــة لبن ــاء الطف ــل معرف ّي ـ ًا وحرك ّي ـ ًا وبدن ّي ـ ًا وس ــلوك ّي ًا م ــن خ ــال أنش ــطة
تربوي ــة تتمي ــز باللع ــب واحلرك ــة حت ــى ميك ــن تكوي ــن الش ــخصية املتكامل ــة ،وه ــى تش ــكل حج ــر
األس ــاس للمراح ــل الكش ــفية املتالحق ــة ،م ــن خ ــال مجموع ــة م ــن األطف ــال تت ــراوح أعماره ــم م ــن
 7-4س ــنوات ( .محم ــود نس ــيم ،عب ــد احلاف ــظ عب ــد اللــه  ،)9 ،2006وتع ــرف (إقب ــال كام ــل ،ه ــدى
العجات ــى  )4 ،2005البراع ــم بأنه ــم محموع ــة م ــن األطف ــال تت ــراوح أعماره ــم ب ــن اخلام س ــة
وال ســابعة أى مــا قبــل الزهــرات واألشــبال ،ي ســتمتعون فيهــا مبمارســة األلعــاب فــى إطــار
ترب ــوى يتناس ــب م ــع أعماره ــم حت ــت قي ــادة واعي ــة .كم ــا تعرفه ــم (س ــماح عب ــد املجي ــد ،2013
 )21بأنه ــم مجموع ــة م ــن األطف ــال م ــن اجلنس ــن تت ــراوح أعماره ــم م ــا ب ــن أرب ــع س ــنوات إل ــى
س ــبع س ــنوات ،ي س ــتمتعون فيه ــا مبمارس ــة األنش ــطة الكش ــفية ،م ــن ألع ــاب وممارس ــة الهواي ــات
وعم ــل األش ــياء املفي ــدة وقض ــاء الوق ــت ف ــى األماك ــن املفتوح ــة ،وف ــى إط ــار ترب ــوى يتناس ــب م ــع
احتياجاته ــم ويش ــبعها بدع ــم م ــن قي ــادة واعي ــة .
وعليــه ف ــإن مرحل ــة البراع ــم ه ــى أول ــى مراح ــل احلرك ــة الكش ــفية ؛ويقب ــل األطف ــال م ــن س ــن (4-
 )7س ــنوات ،وتق س ــم املرحل ــة إل ــى مرحلت ــن جزئيت ــن متتاليت ــن؛ األول ــى متثله ــا مرحل ــة ري ــاض
ـان ( )K.G.2واألخ ــرى ميثله ــا الص ــف األول ،ورمب ــا
األطف ــال (م س ــتوى أول ( ،)K.G1وم س ــتوى ث ـ ٍ
الص ــف الثان ــى م ــن املرحل ــة االبتدائي ــة.
ف
ال�اع ــم بأنه ــا حرك ــة تربوي ــة تطوعي ــة
وعلي ــه يمك ــن تعري ــف الحرك ــة الكش ــفية � مرحل ــة ب
غ ــر سياس ــية  ،موجه ــة أ
للطف ــال م ــن  4-7س ــنوات  ،وه ــي مفتوح ــة للجمي ــع دون تمي ـ ي ز
ـر
ي
ف أ
ت
عــر عنهــا
الــ� ب
ي� الصــل أو الجنــس أو العقيــدة وفقــاً للهــدف والمبــادئ والطريقــة ي
مؤس ــس الحرك ــة الكش ــفية بم ــا يتناس ــب وطبيع ــة ه ــذه المرحل ــة كم ــا يوضحه ــا التص ــور
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المق ـ تـرح مح ــل البح ــث.
ال�بوية برياض أ
 -2التطبيقات ت
الطفال:
Educational Applications in Kindergartens

التطبيق ــات التربوي ــة كم ــا يعرفه ــا (محم ــد الش ــهري 1430 /1429هـ  ،)10 ،ه ــى م ــا ميك ــن م ــن
خاللــه تنمي ــة اجلان ــب الوجدان ــي ف ــي نف ــوس الط ــاب ،ومخاطب ــة وجدانه ــم وعواطفه ــم باألس ــاليب
التربوي ــة اإلس ــامية .وعرفته ــا (إح س ــان األغ ــا  )164 ،1997بأنه ــا املمارس ــات املدرس ــية الت ــي
ت ــؤدي إل ــى تواف ــر احلق ــوق التربوي ــة كم ــا حدده ــا خب ــراء التربي ــة  .وتقص ــد به ــا (إمي ــان عب ــد
ال ــاه )373 ،انتق ــال ال ــرؤى التربوي ــة املنش ــورة وغي ــر املنش ــورة م ــن حي ــز املعرف ــة وحتدي ــد األدوار
واألبع ــاد التربوي ــة إل ــى مج ــال التنفي ــذ .
وعل ــى ذل ــك يعن ــى بالتطبيق ــات التربوي ــة ف ــى البح ــث احلال ــى ،مجموع ــة األنش ــطة القائم ــة عل ــى
احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم الت ــى ميك ــن أن تق ــدم للطف ــل ضم ــن البرنام ــج الكش ــفى
والت ــى ت س ــهم ف ــى حتقي ــق أهدافه ــا ف ــى مرحل ــة البراع ــم وتفعي ــل منهجه ــا الكش ــفى بري ــاض
األطفال.مبعنــى أنهــا املمارســات التــى ميكــن مــن خاللهــا امل ســاهمة فــى حتقيــق أهــداف
احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم وتفعي ــل منهجه ــا الكش ــفى عمل ّي ـ ًا.
 -3تصور ت
مق�ح A Suggested Perespective

يعن ــى بــه وجه ــة نظ ــر م س ــتقبلية للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم اعتم ــاد ًا عل ــى خلفي ــة
نظري ــة واعي ــة ،م س ــتندة إل ــى نتائ ــج بح ــوث ودراس ــات س ــابقة ذات صل ــة مبج ــال البح ــث احلال ــى.
أداوت البـحث

اعتمد البحث على أداتني هما :
الداة أ
 -1أ
الوىل  :المقابلة الشخصية المفتوحة
يتمث ــل اله ــدف م ــن املقابل ــة الش ــخصية املفتوح ــة ف ــى محاول ــة التوص ــل إل ــى ص ــورة مبدئي ــة ع ــن
احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم.
وقــد تضمنــت املقابلــة االستف ســار عــن ثالثــة أســئلة ،متثــل األول فــى ال ســؤال عــن الوعــى
املجتمعــى عامــة ولــدى القــادة الكشــفيني خاصــة باحلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم ،
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والثان ــى :ال س ــؤال عم ــا إذا كان ــت هن ــاك أه ــداف ومنه ــج كش ــفى ووع ــد وش ــعار وقان ــون معتم ــد
له ــذه املرحل ــة مث ــل باق ــى املراح ــل ،وأخي ــر ًا س ــؤالهم ع ــن األس ــاس العلم ــى ال ــذى ي س ــتند إل ــى
بع ــض الباحث ــن والق ــادة الكش ــفيني ،عن ــد تق ــدمي أنش ــطة كش ــفية ألطف ــال الروض ــة والص ــف
األول االبتدائــى.
وبإج ــراء املقابل ــة م ــع ثماني ــة م ــن الق ــادة الكش ــفيني أف ــادوا باإلجم ــاع بضع ــف الوع ــى املجتمع ــى
بالثقاف ــة الكش ــفية وأس ــلوبها عام ــة وبدرج ــة أكب ــر ف ــى مرحل ــة البراع ــم ألنه ــا مازال ــت ولي ــدة
كاف بالثقاف ــة
ول ــم تن ــل بع ــد االهتم ــام .أم ــا عل ــى م س ــتوى الق ــادة الكش ــفيني ،فلديه ــم وع ــى ٍ
الكش ــفية .وع ــن إجاب ــة ال س ــؤال الثان ــى  ،أش ــاروا إل ــى أنــه ل ــم يت ــم حت ــى اآلن اعتم ــاد أه ــداف
ومنه ــج كش ــفى ،وك ــذا وع ــد وش ــعار وقان ــون خ ــاص به ــا كم ــا ف ــى باق ــى املراح ــل الكش ــفية
األخ ــرى .وع ــن ال س ــؤال الثال ــث أف ــادوا ب ــأن م ــا يقدمــه بع ــض الق ــادة الكش ــفيني ألطف ــال ه ــذه
املرحل ــة م ــا ه ــو إال اجته ــاد م ــن املهتم ــن باحلرك ــة الكش ــفية ،لك ــن التحدي ــد الدقي ــق واإلجرائ ــى
املعتم ــد ملرحل ــة البراع ــم غي ــر موج ــود عل ــى م س ــتوى العال ــم العرب ــى عام ــة وجمهوري ــة مص ــر
العربي ــة عل ــى وج ــه التحدي ــد بالرغ ــم م ــن اهتم ــام وزارة التربي ــة والتعلي ــم باألنش ــطة الكش ــفية،
وإدراج مرحل ــة البراع ــم ضم ــن خطته ــا وبرامجه ــا.
أ
ت
الخ�اء حول التطبيقات ت
المق�حة.
ال�بوية
الداة الثانية  :استمارة استطالع رأى ب
يتمث ــل اله ــدف م ــن ه ــذه األداة ف ــي االسترش ــاد بنتائ ــج تطبيقه ــا عل ــى املتخصص ــن ف ــى إع ــداد
دلي ــل التطبيق ــات التربوي ــة للحرك ــة الكش ــفية بري ــاض األطف ــال.
وقد اتخذ إعداد هذه أ
الداة المراحل التالية:
ال�بوي ــة المق ـ تـرح ف� صورت ــه أ
•إع ــداد دلي ــل التطبيق ــات ت
الولي ــة وفق ـ ًا مل ــا ج ــاء بالتص ــور
املقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم ف ــى صورته النهائي ــة وما تضمنه م ــن أهداف
ووع ــد وقان ــون وحتي ــة والهي ــكل التنظيم ــى ،وك ــذا املنه ــج الكش ــفى .وعليــه مت تق س ــيم الدلي ــل
إل ــى خم س ــة أج ــزاء ،يتن ــاول كل ج ــزء أح ــد املج ــاالت اخلم س ــة الرئي س ــة املكون ــة للمنه ــج
الكشــفى مبرحلــة البراعــم ،وهــى املجــال الدينــى واملجــال العلمــى واملجــال االجتماعــى
واملج ــال البدن ــى واملج ــال الكش ــفى .ومت تق س ــيم كل مج ــال إل ــى ع ــدد م ــن املعايي ــر الت ــى
تتف ــرع منه ــا تطبيق ــات تربوي ــة ميث ــل كل منه ــا نش ــاط ًا ميك ــن للقائ ــد الكش ــفى /معلم ــة
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ري ــاض األطف ــال أن تقدمــه للطف ــل ،وق ــد تضم ــن كل تطبي ــق م ــا يل ــى :اس ــم اً للتطبي ــق
أ
الجرائيــة لــكل نشــاط ،ومــكان وزمــن تقديمــه،
وللنشــاط الممثــل لــه والهــداف إ
أ
الدوات والمــواد والوســائل المعينــة  :وقــد راعــت الباحثــة فــى اختيارهــا الب ســاطة
وارتباطهــا ب املنهــج الكشــفى املقتــرح ملرحلــة البراعــم ،وقدرتهــا علــى مخاطبــة حــواس
البرع ــم  .وكذل ــك الط ــرق التفاعلي ــة لتقدي ــم النش ــاط ،وفيه ــا اعتم ــدت الباحث ــة عل ــى
الطريقــة الكشــفية بعناصرهــا ال ســبعة .وأيضــاً خطــوات تنفيــذ النشــاط  ،وأخيــر ًا
تقييــم النشــاط :وفيــه رك ــزت الباحث ــة ف ــى تقيي ــم النش ــاط عل ــى ض ــرورة االس ــتمرارية
والتن ــوع ق ــدر اإلم ــكان وف ــق م ــا ت س ــمح بــه طبيع ــة النش ــاط ؛ حي ــث ق ــد يك ــون التقيي ــم
ممت ـ ّد ًا م ــن قب ــل بداي ــة النش ــاط وحت ــى بع ــد االنته ــاء منــه وم ــرور ًا بتنفي ــذ النش ــاط وتفاع ــل
البرع ــم معــه ،وأيض ـ ًا ق ــد يأخ ــذ التقيي ــم أش ــكا ًال متع ــددة منه ــا  :العاج ــل وه ــو م ــا يطلبــه
القائــد مــن البراعــم فــي أثنــاء النشــاط أو فــور االنتهــاء منــه وكذلــك مــا يثيــره القائــد
م ــن مناقش ــة وح ــوار م ــن واق ــع خبرتــه ف ــي أثن ــاء تنفي ــذ النش ــاط .ومنه ــا اآلج ــل وه ــو م ــا
ي س ــتنتجه القائ ــد مم ــا يظه ــر ف ــى س ــلوك البراع ــم فيم ــا بع ــد  -نتيج ــة النش ــاط  -عندم ــا
يأت ــى املوق ــف ال ــذى يتطل ــب ظه ــور ه ــذا ال س ــلوك  .ه ــذا وق ــد اعتم ــدت الباحث ــة ع ــى
"جم ــول"؛ باعتب ــاره الش ــخصية الكرتوني ــة الرمزي ــة صديق ــة الكش ــافة العربي ــة (.)2
•تصمي ــم اس ــتمارة تتضم ــن الدلي ــل ف� صورت ــه أ
الولي ــة وعرضه ــا ع ــى مجموع ــة م ــن
الســادة أ
ين
ين
والمتخصصــ� فــى التربيــة وتربيــة ومناهــج الطفــل،
المحكمــ�
الســاتذة
وكذلــك علــى عــدد مــن معلمــات ريــاض األطفــال وعــدد مــن القــادة الكشــفيني .وقــد
ُط ل ــب م ــن (محكم ــى األداة الثاني ــة) ،حتدي ــد آرائه ــم بوض ــع عالم ــة ( ) أم ــام كل عنص ــر
ف ــى اخلان ــة املناس ــبة لوجه ــة نظره ــم ح ــول م ــدى مناس ــبة م ــا يل ــى ف ــى كل تطبي ــق م ــن
التطبيق ــات املقترح ــة لطف ــل الروض ــة  :اس ــم التطبي ــق ،واس ــم النش ــاط املقت ــرح لــه واأله ــداف
اإلجرائي ــة ل ــكل نش ــاط وم ــكان وزم ــن تقدميــه ،واألدوات وامل ــواد والوس ــائل املعين ــة وخط ــوات
تنفي ــذ النش ــاط ،الط ــرق التفاعلي ــة لتق ــدمي النش ــاط والت ــى اعتم ــدت عل ــى الطريق ــة الكش ــفية
بعناصره ــا ال س ــبعة لألنش ــطة املقدم ــة  ،وكذل ــك تقيي ــم النش ــاط وم ــدى دق ــة احملت ــوى العلمى
لألنش ــطة املقترح ــة ،إضاف ــة إل ــى س ــؤالهم ع ــن وج ــود أى اقتراح ــات تتعل ــق بالدلي ــل ككل.
•بدراســة آراء ال ســادة احملكمــن ،مت إجــراء تعديــل فــى صياغــة ت ســعة مــن التطبيقــات
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فيم ــا يتعل ــق بخط ــوات تنفي ــذ النش ــاط ،وبإع ــادة ع ــرض بطاق ــة اس ــتطالع ال ــرأى بع ــد إج ــراء
التعدي ــات عل ــى س ــبعة م ــن ه ــؤالء احملكم ــن أق ــروا بصالحيتــه ؛ وعليــه أصب ــح الدلي ــل ف ــى
صورتــه النهائي ــة يتك ــون م ــن واح ــد وس ــتني تطبيق ـ ًا ،ميثله ــا واح ــد وس ــتون نش ــاط ًا موزع ــة
عل ــى املج ــاالت اخلم س ــة وذل ــك عل ــى النح ــو التال ــى:
الجزء األول :التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال الدينى

تح ــددت معاي ـ يـر المج ــال الدي ـ نـى ف� ثالث ــة معاي ـ يـر ،متث ــل األول منه ــا ف ــى التع ــرف عل ــى ق ــدرة
اللــه وعظمتــه ،والثان ــى ف ــى ممارس ــة الصل ــوات والش ــعائر الديني ــة ،ف ــى ح ــن متث ــل الثال ــث ف ــى
معرف ــة س ــير بع ــض األنبي ــاء عليه ــم ال س ــام .ولتوصي ــل ه ــذه املعايي ــر ومؤش ــراتها إل ــى البراع ــم،
اقت ــرح البح ــث احلال ــى ع ـ شـرة تطبيق ــات تربوي ــة ضم ــن المعي ــار أ
الول؛ ثالث ــة تطبيق ــات
تُعن ــى مبعرف ــة البرع ــم لبع ــض مظاه ــر ق ــدرة اللــه ف ــى نف س ــه ،وفيم ــا حولــه ،والعالق ــة ب ــن العم ــل
الصال ــح والث ــواب .وتضم ــن المعي ــار الث ـ ن
ـا� أربع ــة تطبيق ــات ه ــى :التعبي ــر ع ــن أح ــد مظاه ــر
االحتف ــال ب املناس ــبات الديني ــة ،ومعرف ــة البرع ــم بأس ــماء الصل ــوات اخلم ــس ،والت س ــمية ،وإلق ــاء
التحي ــة  .أم ــا المعي ــار الثال ــث فتضم ــن ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى  :معرف ــة البرع ــم بأس ــماء ع ــدد
م ــن األنبي ــاء وس ــيرتهم ،وق ــص س ــيرة أح ــد األنبي ــاء ،ومتثي ــل قص ــة عنــه.
تمث ــل ه ــذه التطبيق ــات أ
النش ــطة التالي ــة ع ــى ت
ال�تي ــب  :مالمح ــى ،رحل ــة استكش ــافية،
الرج ــل الصال ــح والكل ــب ،أه ـ ًا رمض ــان ،الصل ــوات اخلم ــس ،ب س ــم اللــه ،ه ــل تعلم ــون حتيت ــى؟
س ــيدنا محم ــد ،قص ــة ع ــن س ــيدنا محم ــد ،متثي ــل قص ــة ع ــن س ــيدنا محم ــد.
الجزء الثانى :التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال العلمى

تح ــددت معاي ـ يـر المج ــال العلم ــى ف� أربع ــة معاي ـ يـر؛ مت َّث ــل األول ف ــى تنمي ــة وع ــى البرع ــم
ببع ــض الوس ــائل التكنولوجي ــة ،والثان ــى ف ــى تنمي ــة وعيــه بالبيئ ــة وعل ــوم األرض ،ف ــى ح ــن متث ــل
الثال ــث ف ــى تنمي ــة وع ــى البرع ــم بط ــرق ترش ــيد اس ــتهالك امل ــوارد الطبيعي ــة (املي ــاه  -الكهرب ــاء)،
والراب ــع إك س ــابه بع ــض امله ــارات العلمي ــة الب س ــيطة .ولتوصي ــل ه ــذه املعايي ــر ومؤش ــراتها إل ــى
عــر تطبيقــاً تربوي ــاً يتضمــن المعيــار أ
البراعــم ،اقتــرح البحــث احلالــى خمســة ش
الول
ّ
ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى :معرف ــة البرع ــم ببع ــض األجه ــزة التكنولوجي ــة  ،وجتمي ــع ص ــور ألجه ــزة
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تكنولوجي ــة ،واالس ــتخدام األول ــى لبع ــض األجه ــزة التكنولوجي ــة ،وتضم ــن المعي ــار الث ـ ن
ـا� أربعة
تطبيق ــات ه ــى معرف ــة البرع ــم بفص ــول ال س ــنة ،واس ــتخدام خام ــات البيئ ــة ف ــى إنت ــاج عم ــل
فن ــى ،واملش ــاركة ف ــى تدوي ــر مخلف ــات البيئ ــة  ،وتنفي ــذ برنام ــج حلمايته ــا ،أم ــا المعي ــار الثال ــث
فتضم ــن ثالث ــة تطبيق ــات متثل ــت ف ــى احملافظ ــة عل ــى املي ــاه ،ومعرف ــة احل ــاالت الث ــاث للم ــاء ،
ومعرف ــة بع ــض اس ــتخدامات الكهرب ــاء ،ف ــى ح ــن تضم ــن المعي ــار الراب ــع خمس ــة تطبيق ــات
هــى :إجــراء بعــض التجــارب العلميــة الب ســيطة ،واســتخدام احلــواس فــى متييــز األشــياء،
ومحــاكاة مواقــف البيــع والشــراء ،وفــك وتركيــب بعــض النمــاذج الب ســيطة ،والتمييــز بــن
العالق ــات املكاني ــة .
أ
تمثــل هــذه التطبيقــات النشــطة التاليــة عــى ت
ال�تيــب  :جمــول والتلdفــون ،جمــول
واحملم ــول ،جم ــول والكمبيوت ــر ،أغني ــة فص ــول ال س ــنة ،م ــا أحل ــى عم ــل ؟ البولين ــج ،التش ــجير،
ياميــه ياميــه ،ح ــاالت امل ــاء ،الكهرب ــاء ف ــى حياتن ــا ،اإلنب ــات ،حواس ــى ،ال س ــوبر مارك ــت ،الش ــكل
إيــه ؟ أي ــن يق ــف جم ــول؟
الجزء الثالث  :التطبيقات التربوية المتعلقة بالمجال االجتماعى

حتــددت معاييــر املجــال االجتماعــى فــى ثالثــة معاييــر؛ متثــل األول فــى اكت ســاب البرعــم
بع ــض امله ــارات االجتماعي ــة احلياتي ــة ،والثان ــى ف ــى إملامــه ببع ــض الع ــادات والتقالي ــد املمي ــزة
للمجتم ــع ال ــذى يعي ــش فيــه ،والثال ــث ف ــى معرفتــه ببع ــض ش ــخصيات ومعال ــم بلده.ولتوصي ــل
ه ــذه املعايي ــر ومؤش ــراتها إل ــى البراع ــم  ،اق ـ تـرح البح ــث الح ــاىل ع ـ شـرة تطبيق ــات تربوي ــة؛
تضم ــن المعي ــار أ
الول ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى :معرف ــة البرع ــم معلوم ــات ع ــن أس ــرته مث ــل (ع ــدد
ّ
أف ــراد األس ــرة  -أس ــمائهم  -عم ــل األم  -عم ــل األب) ،ومعرفتــه بع ــض آداب احل ــوار ،وامل س ــاعدة
ف ــى األعم ــال املنزلي ــة الب س ــيطة مث ــل (ترتي ــب مالب س ــه  -امل س ــاعدة ف ــى إع ــداد املائ ــدة  -ترتي ــب
فراشــه) ،وتضم ــن المعي ــار الث ـ ن
ـا� ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى :معرف ــة البرع ــم بع ــض األعي ــاد الت ــى
يحتف ــل به ــا ف ــى بل ــده مث ــل (عي ــد األضح ــى  -عي ــد املي ــاد املجي ــد  -ش ــم النس ــيم  -عي ــد
األم ،)...التعبي ــر ع ــن أح ــد مظاه ــر االحتف ــال به ــذه املناس ــبات ،واملش ــاركة ف ــى االحتف ــال به ــا.
أم ــا المعيــار الثالــث فتضمــن أربعــة تطبيقــات هــى :معرف ــة البرع ــم ش ــعار محافظتــه،
وبع ــض مع امله ــا مث ــل( :متح ــف دنش ــواى  -ب ــرج املنوفي ــة  -املدين ــة الصناعي ــة ، )...ومعرفتــه
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بعل ــم بل ــده ،وبع ــض مع امله ــا مث ــل ( :األهرام ــات  -ب ــرج القاه ــرة  ،)....خ ــروف العي ــد ،عي ــد األم،
ش ــعار محافظت ــى ،دنش ــواى ،عل ــم بلدن ــا ،معال ــم بل ــدى.
الجزء الرابع  :التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال البدنى

ن
معايــر هــى :تنميــة بعــض املهــارات احلركيــة
البــد� ف� ثالثــة
معايــر المجــال
تحــددت
ي
ي
ل ــدى البرع ــم م ــن خ ــال اللع ــب ،تنمي ــة ع ــادات صحي ــة س ــليمة ل ــدى البرع ــم ،تنمي ــة مفاهي ــم
األم ــن وال س ــامة .ولتوصي ــل ه ــذه املعايي ــر ومؤش ــراتها إل ــى البراع ــم ،اق ـ تـرح البح ــث الح ــاىل
ع ـ شـرة تطبيق ــات تربوي ــة؛ تضم ــن المعي ــار أ
الول ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى  :متيي ــز البرع ــم ب ــن
مف ــردات احلرك ــة األساس ــية ،أداء البرع ــم بع ــض امله ــارات احلركي ــة األساس ــية بأنواعه ــا الثالث ــة
(االنتقاليــة  -غيــر االنتقاليــة  -التنــاول واملعاجلــة) ،معرفــة البرعــم قوانــن بعــض األلعــاب.
وتضم ــن المعي ــار الث ـ ن
ـا� أربع ــة تطبيق ــات ه ــى :ممارس ــة البرع ــم ألعاب ـ ًا ب س ــيطة التنظي ــم،
ممارس ــة الع ــادات الصحي ــة ال س ــليمة ف ــى تن ــاول الغ ــذاء ،املش ــاركة ف ــى إع ــداد وجب ــة غذائي ــة
ب س ــيطة ومتكامل ــة ،ممارس ــة الع ــادات الصحي ــة ال س ــليمة ف ــى النظاف ــة  .أم ــا المعي ــار الثال ــث
فتضم ــن ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى  :معرف ــة البرع ــم إش ــارات امل ــرور ودالالته ــا ،ومعرفتــه بع ــض
أدوات اإلس ــعافات األولي ــة ،ومعرفتــه مص ــادر اخلط ــر ف ــى (املع س ــكر  -املن ــزل).
وتمثــل هــذه التطبيقــات أ
النشــطة التاليــة عــى ت
ال�تيــب  :متريناتــى ،الكــرة واألطــواق
،الكراس ــى املوس ــيقية ،ك ــوب امل ــاء ،أطي ــب الطع ــام ،جم ــول والغ ــذاء الصح ــى ،نظافت ــى بتجملن ــى،
إش ــارات امل ــرور ،تع ــرف وتعل ــم ،انتبــه التفع ــل.
الجزء الخامس :التطبيقات التربوية الخاصة بالمجال الكشفى

تح ــددت معاي ـ يـر المج ــال الكش ــفى ف� خمس ــة معاي ـ يـر :متث ــل األول منه ــا ف ــى إمل ــام البرع ــم
بوع ــد وقان ــون وحتي ــة وش ــعار البراع ــم ،والثان ــى ف ــى اكت س ــاب البرع ــم بع ــض الفن ــون وامله ــارات
الكش ــفية ،ف ــى ح ــن متث ــل الثال ــث ف ــى اكت س ــاب البرع ــم بع ــض القي ــم األخالقي ــة م ــن خ ــال
ممارس ــة التقالي ــد الكش ــفية ،أم ــا الراب ــع في ــدور ح ــول تنمي ــة بع ــض س ــمات الش ــخصية القيادي ــة
م ــن خ ــال العم ــل ف ــى اخلماس ــيات ،ومتث ــل ف ــى إش ــباع ح ــب االس ــتطالع م ــن خ ــال االكتش ــاف
الذات ــى ل ــدى البراع ــم .ولتوصي ــل ه ــذه املعايي ــر ومؤش ــراتها إل ــى البراع ــم ،اق ـ تـرح البح ــث الح ــاىل
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س ــتة ع ـ شـر تطبيق ـاً تربوي ـاً  ،تضم ــن المعي ــار أ
الول ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى  :معرف ــة البرع ــم
ّ
وع ــد وقان ــون وحتي ــة وش ــعار البراع ــم  .وتضم ــن المعي ــار الث ـ ن
ـا� أربع ــة تطبيق ــات ه ــى :معرفة
البرع ــم االجتاه ــات األصلي ــة ،معرف ــة ش ــارات الهواي ــات ،اس ــتخدام أع ــام ال س ــيمافور (الدائ ــرة
األول ــى) ،عم ــل مجموع ــة م ــن العق ــد والربط ــات الب س ــيطة  .أم ــا المعي ــار الثال ــث فتضم ــن ثالثة
تطبيق ــات ه ــى :إدراك قيم ــة التع ــاون ،املناف س ــة ،امل س ــاعدة ف ــى أداء مجموع ــة خدم ــات داخ ــل
املع س ــكر ،ف ــى ح ــن تضم ــن المعي ــار الراب ــع ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى :معرف ــة نظ ــام اخلماس ــى،
املش ــاركة ف ــى اختي ــار رئي ــس اخلماس ــى ،قي ــادة مجموع ــة م ــن أنش ــطة اخلماس ــى ،أم ــا المعي ــار
الخام ــس فتضم ــن ثالث ــة تطبيق ــات ه ــى  :معرف ــة أش ــكال أق ــدام بع ــض احليوان ــات والطي ــور
ف ــى بيئتــه ،تلوي ــن ص ــور أق ــدام طي ــور أو حيوان ــات ،املش ــاركة ف ــى امل س ــابقات الكش ــفية.
تمث ــل ه ــذه التطبيق ــات أ
النش ــطة التالي ــة ع ــى ت
ال�تي ــب  :غ ــنِّ مع ــى قان ــون البراع ــم ،وعدن ــا،
ش ــعارنا ،اصن ــع بوصلت ــك بنف س ــك ،أى ش ــارة تري ــد (ت س ــتحق) ؟ أع ــام ال س ــيمافور ،اإلع ــداد
للم س ــابقة ،احلط ــاب وأوالده الثالث ــة ،احلص ــى وال س ــات ،س ــاعة ف ــى ح ــب مع س ــكرى ،خماس ــيك
إيــه ؟ َم ــنْ رئي ــس اخلماس ــى ؟ اإلع ــداد للمع س ــكر ،وص ــل الق ــدم ،ل ـ ِّون ،أوج ــد االخت ــاف ب ــن
ـن .
الصورت ـ ْ
وملحق ( )2يوضح دليل التطبيقات ت
ال�بوية ف� صورته النهائية .
إجراءات البحث

في ضوء هدف البحث وت ساؤالته ،سارت إجراءات البحث على النحو التالى :
 -1توضيــح التعريــف باحلركــة الكشــفية وأهدافهــا ومبادئهــا وطريقتهــا الكشــفية التــى
متيزه ــا وكذل ــك منهجه ــا الكش ــفى ،ومتث ــل ه ــذه اخلط ــوة إجاب ــة ع ــن ال س ــؤال الفرع ــى
األول.
 -2إج ــراء مقابل ــة ش ــخصية مفتوح ــة م ــع ع ــدد م ــن الق ــادة الكش ــفيني؛ ملعرف ــة ص ــورة مبدئي ــة
ع ــن احلرك ــة الكش ــفية عام ــة ،وف ــى مرحل ــة البراع ــم حتدي ــد ًا .
 -3اس ــتطالع رأى اخلب ــراء ح ــول املالم ــح الرئي س ــة لتص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية مبرحل ــة
البراعم.
 -4صياغ ــة املالم ــح الرئي س ــة لتص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم عل ــى
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ض ــوء آراء اخلب ــراء  .ومتث ــل ه ــذه اخلط ــوة إجاب ــة ع ــن ال س ــؤال الفرع ــى الثان ــى .
 -5استطالع رأى اخلبراء حول دليل التطبيقات التربوية للحركة الكشفية مبرحلة البراعم.
 -6إع ــداد دلي ــل التطبيق ــات التربوي ــة للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم وال ــذى ميك ــن
تقدميــه لطف ــل الروض ــة ،ومتث ــل ه ــذه اخلط ــوة إجاب ــة ع ــن ال س ــؤال الفرع ــى الثال ــث .وه ــو
م ــا يعرضــه تفصي ـ ًا ملح ــق رق ــم (.)2
أوالً :الحركة الكشفية (التعريف بها  -أهدافها  -مبادئها -
طريقتها  -منهجها)
التعريف بالحركة الكشفية

احلرك ــة الكش ــفية -كم ــا قدمه ــا الدس ــتور والقوان ــن الداخلي ــة املتبع ــة ف ــي املنظم ــة الع املي ــة للحركة
الكش ــفية -ه ــى "حرك ــة تربوي ــة تطوعي ــة غي ــر سياس ــية ،موجه ــة للفتي ــة والش ــباب ،وه ــي مفتوح ــة
للجمي ــع دون متيي ــز ف ــي األص ــل أو اجلن ــس أو العقي ــدة  ،وه ــذا وفق ـ ًا لله ــدف واملب ــادئ والطريق ــة
الت ــي عب ــر عنه ــا مؤس ــس احلرك ــة الكشفيـ ــة" (املكت ــب الكش ــفى الع امل ــى )2 ،1977
World organization of the scout movement Jan. 2011, 3,

وق ــد أعل ــن مؤمت ــر الكش ــافة الدول ــى ال ــذى عق ــد ف ــى كوبنهاج ــن ع ــام  ،1924أن حرك ــة الكش ــف
ذات طاب ــع وطن ــى ودول ــى وع امل ــى عل ــى ال س ــواء ،وأن هدفه ــا األس ــمى أن تع ــد ل ــكل دول ــة عل ــى
ح ــدة ،وللعال ــم أجم ــع ،ش ــباب ًا ميت ــاز ب س ــامة الب ــدن ،ومتان ــة اخلل ــق ،وس ــمو ال ــروح( .ح س ــن
جوه ــر ،جم ــال خش ــبة  .)5 ،1961أم ــا (ط ــارق الغم ــارى د.ت) فيعرفه ــا بأنه ــا حرك ــة اجتماعي ــة
تطوعي ــة تربوي ــة موجه ــة ،ت س ــعى إل ــى بن ــاء الف ــرد م ــن الناحي ــة العقلي ــة والنف س ــية والبدني ــة،
وإك سـ ــابه مه ــارات ومع ــارف ت سـ ــاعده عل ــى حتقي ــق دوره ف ــي احليـ ــاة ،وف ــي مجتمعــه وأسـ ــرته،
وجتعلــه مواطن ـ ًا صـ ــاحل ًا يح ــب اخلي ــر ويقدمــه لآلخري ــن ع ــن ح ــب ورض ــى.
وي ــرى ع ــدد م ــن املهتم ــن والدارس ــن للحرك ــة الكش ــفية أن مضم ــون ه ــذه التعريف ــات ينط ــوى
عل ــى اخلصائ ــص األساس ــية له ــا ،والت ــى ميك ــن توضيحه ــا فيم ــا يل ــي( :ح س ــن جوه ــر ،جم ــال
خشــبة ( ،)6-5 ،1961محمــد ضحيــك ( )63-62 ،2004جمــال الدهشــان ،عطيــة شــعبان
)World organization of the scout movement 1992( ،)12-11 ،2010
•حرك ــة تربوي ــة :تعن ــي مجموع ــة م ــن األنش ــطة املنظم ــة ت ــؤدي إل ــى حتقي ــق ه ــدف ترب ــوي
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مع ــن ،أي أن كل نش ــاط يتضم ــن هدف ـ ًا تربو ّي ـ ًا يرم ــى إل ــي حتقيقــه ونوع ـ ًا معين ـ ًا م ــن
التنظي ــم يحق ــق ه ــذا اله ــدف .وف ــى الوق ــت ذاتــه تعن ــى االهتم ــام بجمي ــع جوانب الش ــخصية
البش ــرية وه ــى متمي ــزة ف ــي أس ــلوبها ،فميدانه ــا اخل ــاء ب ــكل م ــا فيــه م ــن انفت ــاح وانط ــاق،
وعدته ــا أدوات ب س ــيطة بعي ــدة ع ــن التعقي ــد محبب ــة إل ــى النف ــس ي س ــهل التعام ــل معه ــا
وتناس ــب اجلمي ــع ،ووس ــيلتها اللع ــب احل ــر املنضب ــط بضواب ــط ذاتي ــة.
•تطوعي ــة :تؤك ــد حقيق ــة انضم ــام األعض ــاء بإرادته ــم ع ــن رغب ــة أو ترغي ــب ،ومب ــا يعن ــى
ض ــرورة تقبله ــم ملب ــادئ احلرك ــة .
•غ ـ يـر سياس ــية :تعن ــي أنه ــا ال تتدخ ــل ف ــي الصراع ــات م ــن أج ــل ال س ــلطة ،وه ــذه اخلاصي ــة-
الالسياســية  -مطلــب جوهــري لتكويــن كل الهيئــات الكشــفية .وال يعنــي هــذا انعــزال
الكش ــفية ع ــن ال سياس ــة  ،فالكش ــفية ته ــدف  -ف ــي املق ــام األول  -إل ــى تنمي ــة امل س ــئولية
الوطني ــة ،وال يتأت ــي ذل ــك دون وع ــى بالواق ــع ال سياس ــي للدول ــة ،كم ــا أن الكش ــفية تهت ــم
بتعري ــف أعضائه ــا ب املب ــادئ األساس ــية والقوان ــن واملعتق ــدات مب ــا ي س ــاعدهم عل ــى اختي ــار
أفكاره ــم ال سياس ــية ،كم ــا ترك ــز الهيئ ــات الكش ــفية عل ــى تربي ــة النــشء والش ــباب عل ــى
ال ــوالء واالعت ــزاز بالوط ــن.
•موجه ــة للفتي ــة والش ــباب :تعن ــى أنه ــا مفتوح ــة أم ــام اجلمي ــع دون متيي ــز ف ــى األص ــل
أو اجلن ــس أو العقي ــدة ،فعضوي ــة الكش ــافة متاح ــة ألى ف ــرد يرتض ــى التم س ــك مببادئه ــا
ومقوماته ــا التربوي ــة ف ــى أى مرحل ــة .
كم ــا يش ــير (ح س ــن جوه ــر ،جم ــال خش ــبة  )6 - 5 ، 1961إل ــى أنه ــا حرك ــة قومي ــة؛ ألنه ــا ترم ــى
بواس ــطة مبادئه ــا وتدريباته ــا إل ــى إع ــداد مواطن ــن أصح ــاء العق ــول نافع ــن لبالده ــم  .وه ــى
دولي ــة ألنه ــا ال تعت ــرف ب ــأي ن ــوع م ــن املوان ــع األهلي ــة الت ــى تق ــف ف ــى س ــبيل إخ ــاء الكش ــافني
وصداقته ــم  .وه ــى ع املي ــة ؛ ألنه ــا توج ــب اإلخ ــاء الع امل ــى ب ــن جمي ــع كش ــافى ال ــدول املختلف ــة
عل ــى تن ــوع أجناس ــهم وطبقاته ــم وعقائده ــم.
أهداف الحركة الكشفية :

إن ه ــدف أي حرك ــة ه ــو س ــبب وجوده ــا ،وه ــدف احلرك ــة الكش ــفية عام ــة كم ــا ورد ف ــي دس ــتور
احلرك ــة الكش ــفية الع املي ــة ه ــو "امل س ــاهمة ف ــي تربي ــة وتنمي ــة الش ــباب لتحقي ــق أقص ــى ارتق ــاء
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بقدراتهــم البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة والروحيــة بوصفهــم أفــراد ًا ،ومواطنــن صاحلــن،
وم س ــئولني ف ــي مجتمعاته ــم احمللي ــة والقومي ــة والع املي ــة "( .املكت ــب الكش ــفي الع امل ــي )2 ،1977
(.)World organization of the scout movement Jan. 2011, 3
وه ــذا يتف ــق م ــع ه ــدف احلرك ــة الكش ــفية ال ــذي قدمتــه جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية،
وه ــو م س ــاعدة الفتي ــة عل ــي تنمي ــة طاقاته ــم اجل س ــمية والعقلي ــة واالجتماعي ــة والروحي ــة بوصفهم
أف ــراد ًا ،ومواطن ــن م س ــئولني ،وأعض ــاء ف ــي مجتمعاته ــم احمللي ــة والوطني ــة والع املي ــة( .جمعي ــة
الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية د.ت.)1 ،
وق ــد أك ــد مؤس ــس احلرك ــة الكش ــفية عل ــي أهمي ــة اإلبق ــاء عل ــي األه ــداف العلي ــا له ــا بقولــه:
"فلنحاف ــظ ف ــى أثن ــاء تدري ــب كش ــافينا عل ــي إبق ــاء األه ــداف العلي ــا ف ــي املقدم ــة وال ننغم ــس ف ــي
الوس ــائل  ...إياك ــم أن ت س ــمحوا للوس ــيلة أن تتغل ــب عل ــي املث ــل  ،فلي س ــت املع س ــكرات والرح ــات
واأللع ــاب والتدري ــب عل ــي امله ــارات الكش ــفية إال وس ــائل فح س ــب  ..أم ــا الغاي ــة فه ــي تنش ــئة
جي ــل جدي ــد س ــليم  ..جي ــل يرب ــي عل ــي أس ــس ديني ــة عميق ــة اجل ــذور مدع ــم بالقي ــم اخللقي ــة
واملث ــل العلي ــا" (جم ــال خش ــبة د.ت( ،)41-40 ،عب ــد اللــه الزواغ ــى .)2 ،2004
كمــا عــرض (محمــد ضحيــك  )65 64- ،2004تصــور ًا إســام ّي ًا ألهــداف احلركــة الكشــفية
عام ــة عل ــى النح ــو التال ــى:
•إعداد الفتي إعداد ًا إسالم ّي ًا من جميع النواحي التربوية واالجتماعية والثقافية.
•تعوي ــد الكش ــاف عل ــى مواجه ــة احلي ــاة بثق ــة وإمي ــان؛ ليك ــون ف ــى أثن ــاء حياتــه مث ــال الفت ــي
العام ــل والناف ــع ف ــي عملــه ملجتمعــه وأمتــه.
•التمهيد لدخول معترك احلياة وهو يحمل في نف سه الصدق واإلميان.
•االرتباط مع إخوانه برباط احملبة واألخوة على أساس العقيدة اإلسالمية.
•حتقيق احلركة والنشاط وحب العمل والدأب املتواصل مبا ينفع .
•تعويــد الكشــاف علــى العمــل ضمــن اجلماعــة واالنقيــاد لهــا؛ فيطيــع الكبيــر ويحتــرم
الصغيــر ويتفهــم دوره فــي احليــاة .
•تعويد الكشاف على البذل والتضحية والفداء واإليثار من أجل العقيدة اإلسالمية.
•تبصي ــر الفت ــي الكش ــاف بحقيق ــة أع ــداء أمتــه ،وط ــرق س ــعيهم إل ــى العم ــل عل ــى إف س ــاد
اجلي ــل م ــن أمتن ــا وقت ــل ال ــروح اإلس ــامية ف ــي نف ــوس ش ــبابنا.
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•تق ــدمي البرام ــج الترفيهي ــة والرياضي ــة والت س ــلية الت ــي تنم ــى الفك ــر ،وذل ــك مب ــا ال يتناف ــي
ويتع ــارض م ــع أح ــكام الش ــرع احلني ــف.
•إرشاد الفتى الكشاف إلى قضاء أوقات فراغه في النافع املفيد .
ويش ــير (جم ــال الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان  )95 ،2010إل ــى أنــه عل ــى الرغ ــم م ــن اتف ــاق املعني ــن
بالكشــافة واحلركــة الكشــفية علــى الهــدف العــام للحركــة ،فــإن لــكل مرحلــة مــن املراحــل
الكشــفية أهدافهــا الفرعيــة املشــتقة مــن الهــدف العــام والتــى تتفــق وطبيعــة هــذه املراحــل
مبــا يتناغــم واحتياجــات ورغبــات أعضــاء كل منهــا .ويــرى (جمــال الشــافعى )165 ،2003
أن حتقي ــق اله ــدف ره ــن بإث ــارة الداف ــع ل ــدى الف ــرد ؛ ك ــى يتعل ــم بنف س ــه ف ــى ض ــوء إمكاناتــه
وقدراتــه واس ــتعداداته بوصفــه مواطن ـ ًا م س ــئو ًال م ــدرك ًا حلقوقــه وواجباتــه ف ــى مجتمعــه احملل ــى
والوطن ــى والع امل ــى.
 -مبادئ الحركة الكشفية

املب ــادئ ه ــي الدعام ــات واملعتق ــدات الت ــي تث ــري احلرك ــة ،والت ــي ُي ع ــرف األف ــراد املنتم ــون إليه ــا
ع ــن طري ــق حتليه ــم والتزامه ــم به ــا ،ويج ــب مراعاته ــا لتحقي ــق اله ــدف .فل ــكل حرك ــة أو هيئ ــة
تنظيمي ــة مجموع ــة م ــن األف ــكار واملعتق ــدات األساس ــية الت ــي تبل ــور اله ــدف م ــن وجوده ــا ،كم ــا
تقوده ــا إل ــى االجت ــاه الواج ــب الت ــي تعم ــل فيــه لتحقي ــق م ــا تصب ــو إليــه وكيفي ــة املض ــي نح ــو
حتقي ــق أهدافه ــا (.جم ــال الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان .)8 ،2010
ومب ــادئ احلرك ــة الكش ــفية متث ــل قواع ــد ال س ــلوك الت ــى متي ــز س ــلوك جمي ــع أعض ــاء احلرك ــة
الكش ــفية ،وه ــى مب ــادئ متع ــارف عليه ــا ع امل ّي ـ ًا ن ــادى به ــا مؤس س ــها؛ فه ــى متث ــل اخلط ــوط
الرئي س ــة وأس ــاس النظ ــام القيم ــى ال ــذي يحك ــم احلرك ــة ككل ،وعل ــي ذل ــك ف ــإن ه ــذه املب ــادئ
ه ــي الت ــي توج ــه ال سياس ــة التربوي ــة للكش ــفية بح س ــبانها حرك ــة ،وتوض ــح األس ــلوب الترب ــوي
امل س ــتخدم م ــع األعض ــاء والكيفي ــة الت ــي تطب ــق به ــا عناص ــر الطريق ــة الكش ــفية؛ وهك ــذا حت ــى
حت ــدد اجتاه ـ ًا مترابط ـ ًا إلع ــداد وتنمي ــة الفتي ــة والش ــباب( .محم ــد الت ــاوى .)75 ،2008
تعتم ــد احلرك ــة الكش ــفية عل ــي ثالث ــة مب ــادئ متث ــل قوانينه ــا ومعتقداته ــا األساس ــية كم ــا وردت
ب امل ــادة الثاني ــة ف ــى دس ــتور احلرك ــة الكش ــفية الع املي ــة " :الواج ــب نح ــو اللــه  -الواج ــب نح ــو اآلخرين
 الواجــب نحــو الــذات"( .املكتــب الكشــفى الع املــى (World )3( )Erzse May 1999 )3 ،1977 ، organization of the scout movement Jan. 2011, 3وهن ــاك م ــن يفص ــل املب ــدأ الثان ــى ع ــن
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الواج ــب نح ــو الوط ــن ،والواج ــب نح ــو اآلخري ــن( .جم ــال الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان .)14 ،2010
ويتض ــح م ــن تل ــك املب ــادئ ارتب ــاط أوله ــا بعالق ــة الش ــخص باللــه س ــبحانه وتعال ــى ،وثانيه ــا
بعالق ــة الش ــخص مبجتمعــه عل ــى أوس ــع نط ــاق ،وثالثه ــا يرتب ــط بعالق ــة الش ــخص بواجباتــه
نح ــو نف س ــه .وفيم ــا يل ــى ميك ــن توضي ــح ه ــذه املب ــادئ ( :جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية
د.ت( ،)3 ،عبــد ال ســام كاشــف .)35 ،2004
المبدأ األول :الواجب نحو اهلل

يع ــرف الواج ــب نح ــو اللــه  -أول املب ــادئ الكش ــفية  -عل ــى أنــه التم س ــك مبب ــادئ الدي ــن والعم ــل
بإرش ــاداته واحل ــرص عل ــى أداء ش ــعائره ،وااللت ــزام مب ــا يدع ــو إليــه م ــن قي ــم وفضائ ــل .
ولكــن متــى دخــل الديــن فــى الكشــفية ؟ يشــير (فــوزى فرغلــى  )7 ،2004إلــى أنــه تكفــى
إجاب ــة مؤس ــس احلرك ــة ب ــادن ب ــاول؛ حي ــث ق ــال :إن الدي ــن ل ــم يدخ ــل احلرك ــة مطلق ـ ًا ألنــه فيه ــا
بالفع ــل ،وه ــو عنص ــر أساس ــى به ــا .وأنــه بتحلي ــل دقي ــق لكتاباتــه ،يتض ــح أن مفه ــوم وج ــود
إلــه خال ــق لــه ق ــوة علوي ــة ف ــوق البش ــر ش ــيء أساس ــى بالنس ــبة إل ــى الكش ــفية ،وأن املدخ ــل
الترب ــوى للحرك ــة الكش ــفية يتمث ــل ف ــى م س ــاعدة الفتي ــة ك ــى ي س ــموا بأنف س ــهم ع ــن مادي ــات
العال ــم ويجته ــدوا ف ــى البح ــث ع ــن القي ــم الروحي ــة للحي ــاة ،وااللت ــزام ب املب ــادئ الروحي ــة وتقب ــل
الواجب ــات والفرائ ــض.
وتش ــير (عف ــاف فتح ــى د.ت )25 ،إل ــى أن اجلمي ــع ي ــؤدون واجبه ــم نح ــو اللــه بط ــرق مختلف ــة :
فالديان ــات مختلف ــة والع ــادات مختلف ــة ،واجلمي ــع يظه ــرون حبه ــم للــه وي ــؤدون واجبه ــم نح ــوه .
وعل ــى ذل ــك ميك ــن م س ــاعدة أطف ــال مرحل ــة البراع ــم عل ــى االلت ــزام به ــذا املب ــدأ م ــن خ ــال تنفي ــذه
معه ــم ف ــي املعام ــات واألق ــوال وال س ــلوكيات ،والت ــى تنعك ــس ف ــى ممارس ــاتهم احلياتي ــة  ،ف ــي
املع س ــكرات الكش ــفية واملخيم ــات والرح ــات وامل س ــابقات.
المبدأ الثاني  :الواجب نحو اآلخرين

يتضم ــن أداء الواج ــب نح ــو اآلخري ــن ع ــدد ًا م ــن الفضائ ــل األساس ــية للحرك ــة الكش ــفية ،تتعل ــق
جميعه ــا باألبع ــاد املختلف ــة مل س ــئولية الف ــرد جت ــاه املجتم ــع  .وميك ــن تعري ــف الواج ــب نح ــو
اآلخري ــن بأنــه :
•والء الفرد لوطنه وحبه لآلخرين ،مع دعوته لإلخاء الع املي.
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•املشــاركة فــي خدمــة وتنميــة املجتمــع ،مــع االعتــراف بحقــوق اآلخريــن واحترامهــا
واحلفــاظ علــى أصالــة العالــم.
ويوضــح (فــوزى فرغلــى  )8-7 ،2004تفصيــل العبارتــن مشــير ًا إلــى أن األولــى تتضمــن
مفهوم ــن أساس ــيني للحرك ــة الكش ــفية هم ــا :والء اإلنس ــان لوطنــه وللصداق ــة وال س ــام الع املي ــن،
وق ــد مت دم ــج املفهوم ــن ف ــى عب ــارة واح ــدة لتوضي ــح أن ال ــوالء للوط ــن لي ــس دع ــوة إل ــى التعص ــب
أو االنغ ــاق ،إمن ــا ه ــو دع ــوة للتواف ــق م ــع ال س ــام والتفاه ــم والتع ــاون محل ّي ـ ًا ووطن ّي ـ ًا وع امل ّي ـ ًا.
وه ــذا االجت ــاه يعك ــس فل س ــفة مؤس ــس احلرك ــة ال ــذى يق ــول" :علين ــا أن نك ــون حذري ــن عندم ــا
نغ ــرس الوطني ــة ف ــى نف ــوس أبنائن ــا؛ إذ يج ــب أن تتع ــدى تل ــك الوطني ــة مج ــرد العاطف ــة احمل ــدودة
الت ــى تق ــف عن ــد ح ــدود الدول ــة مب ــا ق ــد يوح ــى بالع ــداوة والبغض ــاء عن ــد التعام ــل م ــع اآلخري ــن.إن
وطنيتن ــا يج ــب أن تك ــون أعم ــق وأنب ــل م ــن ذل ــك بحي ــث تعت ــرف بعدال ــة مطال ــب اآلخري ــن ،وت ــؤدى
إل ــى توثي ــق الصداق ــة ب ــن وطنن ــا وأوط ــان اآلخري ــن ف ــى أنح ــاء العال ــم .فاخلط ــوة األول ــى لبل ــوغ
ه ــذه الغاي ــة تك ــون بب ــث الطمأنين ــة وح س ــن الني ــة ف ــى ربوعن ــا بتدري ــب ش ــبابنا م ــن اجلنس ــن
عل ــى ممارس ــتها عمل ّي ـ ًا كأس ــوب حي ــاة".
وق ــد أعط ــت الكش ــفية من ــذ نش ــأتها أهمي ــة كب ــرى لألخ ــوة والتفاه ــم ب ــن الش ــباب ف ــى كل دول
العال ــم ،كم ــا تع ــد التجمع ــات الكب ــرى الدولي ــة املتع ــددة للش ــباب م ــن أكب ــر مظاه ــر حتقي ــق ه ــذه
الغاي ــة؛ حي ــث إنه ــا ت س ــاعد عل ــى حتقي ــق ه ــذا اله ــدف بص ــورة فعال ــة ت ــزداد يوم ـ ًا بع ــد ي ــوم م ــن
خ ــال أنش ــطة البرام ــج الكش ــفية.
وأم ــا الثاني ــة الت ــى تش ــير إل ــى املش ــاركة ف ــى خدم ــة وتنمي ــة املجتم ــع م ــا ه ــى إال تعبي ــر ع ــن
املب ــدأ األساس ــى خلدم ــة اآلخري ــن مبفهومــه الش ــامل؛ حي ــث إن فل س ــفة مؤس ــس احلرك ــة حتم ــل
ف ــى معناه ــا الواس ــع املش ــاركة ف ــى خدم ــة وتنمي ــة املجتم ــع وإن عملي ــة التنمي ــة يج ــب أال تت ــم
ب ــأى ص ــورة ،ب ــل يج ــب أن تؤس ــس عل ــى احت ــرام كرام ــة اإلنس ــان واحملافظ ــة عل ــى الطبيع ــة.
الواج ــب نح ــو اآلخري ــن ميك ــن تعليمــه للبراع ــم ،لي ــس م ــن خ ــال التعاط ــف م ــع اآلخري ــن فق ــط،
لك ــن أيض ـ ًا أن نلب ــي وننف ــذ إرادتــه م ــن خ ــال ح ــب اآلخري ــن والتع ــاون معه ــم ،فمب ــدأ عالق ــة
الفــرد وم ســئوليته جتــاه املجتمــع يشــمل فــي أكثــر معانــي الكلمــة ات ســاع ًا  ،األســرة ثــم
املجتم ــع احملل ــي ث ــم الدول ــة ث ــم العال ــم عل ــي ات س ــاع أرجائــه ،م ــع احت ــرام اآلخري ــن واحت ــرام
العال ــم الطبيع ــي.
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المبدأ الثالث :الواجب نحو الذات

احلرك ــة الكش ــفية ال ترتك ــز عل ــى مب ــدأ الواج ــب نح ــو اللــه واآلخري ــن فق ــط ،ب ــل تؤك ــد أيض ـ ًا عل ــى
حتم ــل الف ــرد م س ــئولية ذاتــه واكت س ــاب املع ــارف واحلقائ ــق وتنمي ــة الق ــدرات وامله ــارات؛ وذل ــك كلــه
م ــن أج ــل الوص ــول إل ــى ذات واعي ــة بواقعه ــا متكيف ــة ف ــي جمي ــع عالقاته ــا ،وه ــذه ه ــي التربي ــة
االس ــتقاللية الذاتي ــة النامي ــة الت ــي تعتم ــد عليه ــا مناه ــج وبرام ــج وأنش ــطة احلرك ــة الكش ــفية
م ــن أج ــل إع ــداد النــشء .
وه ــذا يتف ــق متام ـ ًا م ــع اله ــدف الترب ــوي للحرك ــة الكش ــفية الت ــي ت س ــعى إل ــى م س ــاعدة الش ــباب
علــى تكامــل قدراتهــم مــن خــال تعويــده علــى حتمــل م ســئولياته اخلاصــة ،وذلــك يشــمل
م س ــئولية الف ــرد جت ــاه تنمي ــة ذاتــه بدن ّي ـ ًا وعقل ّي ـ ًا وعاطف ّي ـ ًا واجتماع ّي ـ ًا وروح ّي ـ ًا تدريج ّي ـ ًا .وأن
يحيــا حياتــه بأســلوب يحتــرم ويقــدر كرامــة الفــرد إنســان ًا ؛ كالعنايــة بأحوالــه الصحيــة،
والتم س ــك بحقوقــه بوصفــه كائن ـ ًا بش ــر ّي ًا  ،واتخ ــاذ الق ــرارات الت ــي يش ــعر الف ــرد بأنه ــا عم ــل
الص ــواب ولصاحلــه الش ــخصي.
ويرم ــز له ــذه املب ــادئ الثالث ــة كم ــا يش ــير (محم ــد ضحي ــك  )65-64 ،2004بش ــعار الكش ــافة؛
وه ــو الزنبق ــة ذات الوريق ــات الث ــاث ،موضح ـ ًا أن ه ــذا الش ــعار كان م ــدار نق ــاش ف ــي جامع ــات
اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية وال ــذى انته ــى باس ــتبدال الش ــارة "الب ــادن باولي ــة" بش ــارة إس ــامية
متثــل اململكــة بأهدافهــا ومبادئهــا وعقيدتهــا ،وعليــه أصبحــت الشــارة تتكــون مــن الكعبــة
الش ــريفة ف ــي الوس ــط يحي ــط به ــا س ــيفان ويحي ــط بال س ــيفني ه ــال وف ــوق الكعب ــة مصح ــف
يش ــع منــه الن ــور ف ــي س ــماء زرق ــاء صافي ــة كت ــب فيه ــا "ال إلــه إال اللــه محم ــد رس ــول اللــه" .
كم ــا يش ــير (محم ــد ضحي ــك  )65 ،2004إل ــى أن اتخ ــاذ ش ــعار الزنبق ــة ذات الوريق ــات الث ــاث
إشــارة إلــى هــذه املبــادئ الثالثــة ح ســب مــا ذكرتــه نشــرات وكتــب احلركــة الكشــفية ومــا
حــدث فــي كثيــر مــن الــدول اإلســامية ،بــأن لهــا احلريــة فــي تغييــر أو إضافــة مــا تــراه
مناس ــب ًا للش ــعار ليناس ــب فل س ــفتها ووجهته ــا التربوي ــة  ،وه ــذا ال يتع ــارض م ــع قواع ــد احلرك ــة
الكش ــفية؛ ألنــه يح ــق ل ــكل جمعي ــة وطني ــة أن تص ــوغ الوع ــد والقان ــون بلغ ــة حديث ــة تتف ــق م ــع
ثقافته ــا وحضارته ــا م ــع االلت ــزام باألساس ــيات.
الطـريقة الكشفية:

الطريق ــة الكش ــفية  -كم ــا حدده ــا الدس ــتور والقوان ــن املتبع ــة ف ــى املنظم ــة الع املي ــة للحرك ــة
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الكش ــفية  -ه ــي نظ ــام متق ــدم للتربي ــة الذاتي ــة التدريجي ــة (املكت ــب الكش ــفي الع امل ــي )4 ،1977
.ويعرفه ــا (ف ــوزى فرغل ــى  )9 ،2004بأنه ــا الوس ــائل امل س ــتخدمة أو اخلط ــوات املتبع ــة لتحقي ــق
األه ــداف ،ومب ــا أنه ــا ج ــزء م ــن حرك ــة له ــا مجموع ــة م ــن املب ــادئ ،فيج ــب أن تبن ــى ه ــذه الطريق ــة
عل ــى تل ــك املب ــادئ .
ويوضحهــا (محمــد التــاوى  )79 ،2008بأنهــا الوســائل التــي يجــب أن يتــم العمــل بهــا
داخ ــل البرنام ــج الكش ــفي ،وتتأل ــف م ــن ع ــدة عناص ــر تربوي ــة مختلف ــة تش ــكل نظام ـ ًا تربو ّي ـ ًا
متكام ـ ًا يعم ــل م ــن أج ــل أداء وظائفه ــا التربوي ــة ،وه ــذه العناص ــر تعم ــل مع ـ ًا بوصفه ــا نظام ـ ًا
واح ــد ًا يوف ــر للفتي ــة مناخ ـ ًا تربو ّي ـ ًا متمي ــز ًا .وتل ــك الطريق ــة مبني ــة عل ــى تنمي ــة الفتي ــة بص ــورة
طبيعيــة ،أخــذ ًا فــى االعتبــار خصائصهــم ال ســنية واحتياجاتهــم واهتماماتهــم فــي مراحــل
النم ــو املختلف ــة.
وع ــن أهمي ــة الطريق ــة الكش ــفية ومميزاته ــا تش ــير (املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة " األمان ــة العام ــة
"  )1 ، 2004إل ــى أنه ــا األس ــلوب املتمي ــز للحرك ــة الكش ــفية  ،ب ــل إن الكش ــفية ال فاعلي ــة له ــا
إذا ل ــم مت ــارس أنش ــطتها بالطريق ــة الكش ــفية والت ــى تتمي ــز بأنه ــا (املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة
.)Husky March 2010( )6 ،2006
•أس ــلوب ش ــامل لتربي ــة املقوم ــات الش ــخصية لألف ــراد؛ باعتباره ــم ج ــزء ًا ال يتج ــزأ م ــن
املجتم ــع.
•وسيلة لتحقيق األهداف التربوية من خالل تنمية طاقات األفراد الذاتية .
•إدارة لتنمي ــة األف ــراد ليكون ــوا مواطن ــن صاحل ــن وبنائ ــن ملجتمعاته ــم احمللي ــة والوطني ــة
والع املي ــة
ويــرى (يوســف شــرابى  )18 ،2013أن الطريقــة الكشــفية هــى الوســيط وصلــة االتصــال
ب ــن املناه ــج (مايج ــب أن يك ــون) والواق ــع (م ــا ه ــو كائ ــن)؛ فنظ ــام التق ــدم ي س ــهم ف ــي حتم ــل
امل س ــئولية ،ونظ ــام الش ــارات اخل ــاص ب املج ــاالت والهواي ــات ي س ــهم ف ــي التفت ــح للحي ــاة ،وحي ــاة
اخل ــاء ت س ــهم ف ــي إع ــداد النــشء للم س ــتقبل وتعوده ــم االعتم ــاد عل ــى النف ــس وتب ــادل أدوار
القي ــادة والتبعي ــة ليصبح ــوا رج ــا ًال فاعل ــن ف ــي املجتم ــع .
وتؤك ــد (املنظم ــة الكش ــفية الع املي ــة  )9 ،2001عل ــى أن الطريق ــة الكش ــفية توص ــف بأنه ــا نظ ــام
للتثقي ــف الذات ــى؛ مم ــا ي ــدل عل ــى ض ــرورة اعتباره ــا مجموع ــة متكامل ــة م ــن العناص ــر يعتم ــد
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بعضه ــا عل ــي بع ــض مكون ــة وح ــدة متكامل ــة ومتصل ــة .ولع ــل ذل ــك يف س ــر إط ــاق مصطل ــح
" طريقــة " بصيغــة املفــرد وليــس مصطلــح طــرق كشــفية بصيغــة اجلمــع ؛حيــث ال ميكــن
التح ــدث ع ــن الطريق ــة الكش ــفية إال وكان ــت جمي ــع عناصره ــا مجتمع ــة تش ــكل نظام ـ ًا تربو ّى ـ ًا
متكام ـ ًا ول ــكل عنص ــر م ــن عناصره ــا وظيفتــه التربوي ــة الت ــى َت ْك ُم ـ ُـل به ــا م ــن تأثي ــر العناص ــر
األخ ــرى؛ وله ــذا فإنــه ال غن ــى ع ــن جمي ــع العناص ــر ،كم ــا يج ــب اس ــتخدامها بطريق ــة تتف ــق م ــع
أه ــداف ومب ــادئ احلرك ــة الكش ــفية.
ه ــذا وق ــد قدم ــت عدي ــد م ــن اآلراء تصنيف ـ ًا لعناص ــر الطريق ــة الكش ــفية؛ فيش ــير (محمد ضحيك
 )70-68 ،2004إل ــى أن الطريق ــة الكش ــفية إط ــار ترب ــوي ش ــامل يتأل ــف م ــن أربع ــة عناص ــر هى:
االلت ــزام بالوع ــد والقان ــون ،التعل ــم ب املمارس ــة ،العم ــل ف ــي جماع ــة صغي ــرة ،اخل ــاء ،وأض ــاف كل
م ــن (املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة ( ،)5 ،2004ف ــوزى فرغل ــى ( ،)9 ،2004عب ــد الرحم ــن الغام ــدى
 )2011عنص ــر ًا خام س ـ ًا يتمث ــل ف ــى ممارس ــة نظ ــام الش ــارات .واتف ــق ع ــدد م ــن الباحث ــن ح ــول
س ــبعة عناص ــر ه ــى  :الوع ــد والقان ــون  ،التعل ــم ب املمارس ــة  ،نظ ــام اجلماع ــات الصغي ــرة  ،نظ ــام
الش ــارات  ،اإلط ــار الرم ــزي  ،الطبيع ــة (حي ــاة اخل ــاء)  ،املعاون ــة والدع ــم م ــن الراش ــدين (محم ــد
الت ــاوى ( )80 ،2008محم ــد عدن ــان د.ت( )2 ،اجلمعي ــة الكش ــفية العربي ــة ال س ــعودية د.ت،)1 ،
(املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة" األمان ــة العام ــة" د.ت World organization of the scout )7 ،
movement "Organisation Mondiale Mouvement Scout" 2nd Oct 2013, 13

والشكل التالى يوضح عناصر الطريقة الكشفية.
ﺩدﻋﻢ
ﺍاﻟﺮﺍاﺷﺪﻳﯾﻦ

ﻧﻈﺎﻡم
ﺍاﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕت

	
  

ﺍاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ

ﺍاﻟﻮﻋــﺪ
ﻭوﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن

ﻧﻈﺎﻡم
ﺍاﻟﺸﺎﺭرﺍاﺕت

ﺍاﻹﻁطﺎﺭر
ﺍاﻟﺮﻣﺰﻱي

ﺣﻴﯿﺎﺓة
ﺍاﻟﺨﻼء

42
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

وفيما يىل عرض هذه العنارص
 .1االلتزام بالوعد والقانون

الوعــد ه ــو عه ــد يأخ ــذه الكش ــاف عل ــى نف س ــه بااللت ــزام مبب ــادئ احلرك ــة الكش ــفية ،وميث ــل
الوع ــد اجلان ــب املثال ــي ال ــذي تتخ ــذه الكش ــفية ف ــي تطبي ــق برامجه ــا .ونصــه ه ــو " :أع ــد بش ــرفى
أن أق ــوم بواجب ــي نح ــو اللــه ث ــم الوط ــن ،وأن أس ــاعد الن ــاس ف ــى جمي ــع الظ ــروف ،وأن أعم ــل
بقانــون الكشــافة")World organization of the scout movement Jan. 2011, 5( .
والوعــد يتضمــن عديــد ًا مــن املبــادئ واألخــاق ال ســامية ،ويحقــق مجموعــة مــن الصفــات
املكت س ــبة ل ــدى الكش ــاف منه ــا  :االس ــتقامة واالمتث ــال ألوام ــر اللــه واجتن ــاب نواهيــه والتحل ــي
باألخ ــاق الفاضل ــة ،تنام ــي روح التضحي ــة والش ــجاعة واإلق ــدام ل ــدي الكش ــاف ،تنمي ــة االنتم ــاء
وال ــوالء ،االلت ــزام بأنظم ــة الوح ــدة الت ــي ينتم ــي إليه ــا واملش ــاركة الفاعل ــة بأنش ــطتها وبرامجه ــا،
تنام ــي روح احملب ــة والتع ــاون واأللف ــة ب ــن أف ــراد الفري ــق ( .جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية"أ"
د.ت.)5 ،
ويش ــير (جم ــال الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان  )30 ،2010إل ــى أن الوع ــد يؤك ــد عل ــى الدعامت ــن
اللت ــن تق ــوم عليهم ــا الكش ــفية ف ــي تكوي ــن املواط ــن الصال ــح وهم ــا :ال ــوالء واإليجابي ــة .فال ــوالء
يظه ــر نح ــو اللــه ث ــم اآلخري ــن ونح ــو النف ــس وم ــدي االرتب ــاط بينهم ــا بالواج ــب ف ــي تردي ــده
لألفع ــال (أع ــد  -أب ــذل  -أق ــوم بواجب ــي  -أس ــاعد  -أعم ــل).
أم ــا القان ــون فه ــو مجموع ــة صف ــات حمي ــدة ي س ــعى كل كش ــاف إل ــى أن يتحل ــى به ــا وي س ــلكها
ف ــي حياتــه؛ لتك ــون منهج ـ ًا لــه عندم ــا تترج ــم إل ــى واق ــع عمل ــى خ ــال تطبيقــه للبرامج الكش ــفية
وغيره ــا( .نيبال عبداللــه .)299 ،2008
وله ــذا ف ــإن قان ــون الكش ــاف ه ــو دس ــتور احلي ــاة الكش ــفية ال ــذي يرتك ــز عل ــي مبادئه ــا ،وه ــو
القواع ــد احلياتي ــة الت ــي حتك ــم التصرف ــات الش ــخصية لعض ــو احلرك ــة ف ــي حياتــه ف ــي احلاض ــر،
كم ــا توج ــه تنميتــه نح ــو امل س ــتقبل؛ فه ــو األس ــاس ال ــذي تعم ــل الوح ــدة الكش ــفية م ــن خاللــه؛
إذ إن القان ــون الكش ــفي ه ــو ل ــب احلرك ــة الكش ــفية وجوهره ــا( .جم ــال الدهش ــان ،عطي ــة ش ــعبان
)31 ،2010
وق ــد ن ــص دس ــتور املنظم ــة الكش ــفية الع املي ــة عل ــي بن ــود القان ــون الكش ــفي ال ــذى ميث ــل ميث ــاق
أخالقيــات املهنــة للكشــاف ،وهــي صفــات وأخــاق حثــت عليهمــا الديانــات ور َّغ بــت فيهمــا
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ومؤداهم ــا الكش ــاف  :ص ــادق ،مخل ــص ،ناف ــع ،صدي ــق للن ــاس ،م ــؤدب ،رفي ــق باحلي ــوان ،مطي ــع،
بــاش ،نظيــف ،مقتصــد ،شــجاع وأضافتــه كشــافة مصــر  (.ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة ،
دي ســمبر (.)World organization of the scout movement January 2011, 5 )2012
وعليــه ميثــل القانــون فــي احلركــة الكشــفية اجلانــب العملــي فيهــا؛ حيــث يشــتمل علــي
مجموع ــة م ــن القي ــم اإلنس ــانية وا ُ
خل لقي ــة ،موضوع ــة بطريق ــة واضح ــة ومب س ــطة ك ــي يلت ــزم به ــا
الكش ــاف ف ــي حياتــه العملي ــة .
وله ــذا ف ــإن الوع ــد والقان ــون يعتب ــران م ــن أه ــم األم ــور املؤث ــرة ف ــي س ــلوك الكش ــافة؛ وذل ــك مل ــا
يحتويــاه مــن بنــود تؤصــل فيهــم روح اإلخــاص وحــب العمــل التطوعــي واللذ ْي ــن بدورهمــا
يؤث ــران ف ــي حي ــاة املجتم ــع عام ــة ،وإيجاب ـ ًا عل ــي حي ــاة الكش ــافة بح س ــبانها ج ــزء ًا م ــن املجتم ــع
.فجمي ــع أعض ــاء احلرك ــة الكش ــفية مطالب ــون بال ــوالء وااللت ــزام بالقان ــون والوع ــد الكش ــفي ،فعن ــد
قب ــول الكش ــاف بالفرق ــة الكش ــفية الب ــد م ــن تأدي ــة الوع ــد الكش ــفي وااللت ــزام مب ــا ج ــاء فيــه ؛
ففيــه يعل ــن أم ــام زمالئــه حتملــه م س ــئولية الوف ــاء ب ــكل كلم ــة تعه ــد به ــا  ،ويعتب ــر م س ــلك الفت ــي
امل س ــتمر لألخ ــذ به ــذه القي ــم األخالقي ــة وم ــا يبذلــه م ــن جه ــد للتم س ــك به ــا هم ــا أداة له ــا أثره ــا
الفع ــال ف ــي تنمي ــة الفتي ــة .
وتأسي س ـ ًا عل ــى أن أداء الوع ــد ه ــو اخلط ــوة الرمزي ــة األول ــي ف ــي عملي ــة التربي ــة الذاتي ــة عل ــى
نظ ــر ًا إل ــى أن أداء الوع ــد ه ــو مب ــادرة ش ــخصية لاللت ــزام  ،ف ــإن عل ــى القائ ــد الكش ــفي تش ــجيع
البرع ــم ولي ــس إجب ــاره قب ــل أن يك ــون مع ـ ّد ًا ألداء ذل ــك  .كم ــا أن عليــه أن يجع ــل حلظ ــة أداء الوع ــد
ش ــيئ ًا ذا قيم ــة للبرع ــم ،وأن يك ــون أداء البرع ــم للوع ــد ف ــي احتف ــال صغي ــر مبه ــج .
 .2التعلم بالممارسة

التعلــم ب املمارســة هــو العنصــر الثانــى للطريقــة الكشــفية ،ويعنــى التربيــة العمليــة التــى
أصبح ــت حج ــر الزاوي ــة ف ــي التربي ــة احلديث ــة ،ويظه ــر ه ــذا املفه ــوم ف ــي كثي ــر م ــن كتاب ــات
مؤس ــس احلرك ــة الكش ــفية  ،ال ــذي يؤك ــد باس ــتمرار أن اس ــتعداد الفت ــي للعم ــل واحلرك ــة أكث ــر
م ــن اس ــتعداده للتلق ــي والتلق ــن( .املنظم ــة الكش ــفية الع املي ــة " اإلقلي ــم العرب ــى )11، 1998؛
فاكت س ــاب اخلب ــرات املفي ــدة والباقي ــة عام ــة وم ــع األطف ــال عل ــى وج ــه التحدي ــد ل ــن يأت ــي إال ع ــن
طري ــق املعرف ــة ث ــم جترب ــة ه ــذه املع ــارف لتأكيده ــا ،ويت ــم إتق ــان مهاراته ــا مبمارس ــتها عمل ّي ـ ًا.
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ف املمارس ــة العملي ــة تثب ــت املعلوم ــة وتنم ــي التفكي ــر وت س ــاهم ف ــي اإلتق ــان.
وق ــدم (ع ــادل ثاب ــت د.ت) مث ـ ًا لتوضي ــح أهمي ــة التعل ــم ب املمارس ــة واملث ــل يقول" :أس ــمع فأنس ــى..
أرى فأتذك ــر ..أم ــارس فأفه ــم" .وق ــد أجاب ــت منت س ــوري وفق ـ ًا مل ــا ع ــرض (محمد املخزجن ــى ،1936
 )83-77عندم ــا س ـ ُئ لت ع ــن كيفي ــة تطبي ــق منه ــج عل ــي األطف ــال :ب ــأن لديك ــم احلرك ــة الكش ــفية
وتدريباته ــا فهم ــا اس ــتمرار طبيع ــي مل ــا أقدمــه لألطف ــال؛ حي ــث تهتم ــان باحلري ــة التام ــة لألطف ــال
ف ــى اللع ــب واحلرك ــة والتعبي ــر والنش ــاط احل ــر.
فالكش ــفية تض ــع لــه البرام ــج املناس ــبة ،ث ــم تتركــه بنف س ــه يتعل ــم الص ــواب ،ويوج ــه ع ــن اخلط ــأ
فق ــط ،فيكت س ــب مه ــارات ومع ــارف جدي ــدة به ــذه الطريق ــة  .وعليــه ب ــدأت مناه ــج التربي ــة احلديث ــة
تنه ــج ه ــذا املنه ــج ،م ــع أن الكش ــفية ق ــد جعل ــت ه ــذا األس ــلوب إح ــدى أه ــم وس ــائل حتقي ــق
األه ــداف من ــذ بداي ــة العم ــل به ــا( .ط ــارق الغم ــارى د.ت.)6 ،
وق ــد دعم ــت ه ــذه اآلراء نتائ ــج عدي ــد م ــن الدراس ــات الت ــي توصل ــت إل ــى أن البرنام ــج ال ــذي ال
يعتم ــد عل ــي مفه ــوم التعل ــم ب املمارس ــة ال يعتب ــر برنامج ـ ًا كش ــف ّي ًا إلش ــباع احلاج ــات وتنمي ــة
املي ــول والهواي ــات الش ــخصية( .ن ــور الدي ــن جمعــه .)21 ،2000
ويش ــير (عبد ال س ــام كاش ــف  ،هدي ش ــوقي  )8 ،1996إلى أن األس ــلوب العملي في الكش ــفية
ي س ــاعد عل ــي اكت س ــاب الفتي ــة املع ــارف وامله ــارات واالجتاه ــات ال س ــلوكية ف ــي كل مج ــال م ــن
مج ــاالت النم ــو؛ وبذل ــك فإنه ــم يتقدم ــون نح ــو حتقي ــق أهدافه ــم التربوي ــة .ولذل ــك ميك ــن الق ــول
"ب ــأن التعلي ــم ب املمارس ــة ه ــو جوه ــر التربي ــة احلديث ــة" فالكش ــفية لي س ــت معلوم ــات حتف ــظ أو
توجيه ــات تق ــرأ ؛ وإمن ــا ه ــي مه ــارات واجتاه ــات تكت س ــب ع ــن طري ــق املمارس ــة العملي ــة.
فممارس ــة العم ــل إلتقانــه غالب ـ ًا م ــا يتطل ــب وقت ـ ًا وه ــذا مايتوف ــر ف ــى األنش ــطة الكش ــفية مث ــل
إقام ــة اخلي ــام وإيق ــاد الن ــار واإلس ــعافات األولي ــة واس ــتخدام البوصل ــة واخلريط ــة؛ وكله ــا أم ــور
يتقنه ــا الفتي ــة والش ــباب مبمارس ــتها م ــرات مع ــدودة وال ميك ــن إتقانه ــا أب ــدا بقراءته ــا أو مج ــرد
مش ــاهدة تنفيذه ــا مل ــرات عدي ــدة أو حت ــى ل س ــنوات طويل ــة .لذل ــك ف ــإن أعض ــاء الفري ــق الذي ــن
يش ــاركون ف ــي تخطي ــط برنامجه ــم له ــم أن يخت ــاروا م ــا يري ــدون معرفتــه وتعلمــه وف ــق ميوله ــم
ورغباته ــم وقدراته ــم ،وعل ــى الق ــادة أن يي س ــروا له ــم س ــبل املمارس ــة العملي ــة بتوفي ــر األدوات
الالزم ــة واملدرب ــن املناس ــبني حت ــى يكت س ــب األف ــراد اخلب ــرات املفي ــدة واجلي ــدة.
وي ستطيع القائد م ساعدة فريقه على التعلم ب املمارسة من خالل :
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•التأكد من عدم اتباع أسلوب التلقني واحلديث الطويل خالل اجتماعات الطليعة.
•تدري ــب رؤس ــاء املجموع ــات الصغي ــرة عل ــى امله ــارات املختلف ــة عمل ّي ـ ًا ليتبع ــوا األس ــلوب
نف س ــه ف ــي تدريبه ــم ألف ــراد مجموعاته ــم .
•امل ســاعدة علــى توفيــر األدوات واخلامــات التــي تُعــن علــى ممارســة أنشــطة الفريــق
كاف ــة.
•االهتم ــام بن ــادي الفري ــق وجتدي ــده دور ّي ـ ًا كل ( )4-3أش ــهر بإضاف ــة من ــاذج جدي ــدة ف ــي
مختل ــف املج ــاالت العلمي ــة والفني ــة والثقافي ــة والفن ــون الكش ــفية.
•تنظي ــم مع ــرض س ــنوي للمنتج ــات اليدوي ــة للفري ــق ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــرض من ــاذج ولوحات
ع ــن أه ــم قضاي ــا العص ــر الت ــي كان للفري ــق نش ــاط ب ــارز حياله ــا مث ــل البيئ ــة ،وال س ــام،
واحلف ــاظ عل ــى املي ــاه .
 .3نظام المجموعات
نظــام املجموعــات ثالــث عناصــر الطريقــة الكشــفية ويعــرف بنظــام العضويــةScouts .

 ،Australia 2011, 10وفيــه ُي ق َّس ــم الكش ــافون إل ــى وح ــدات غالب ـ ًا م ــن ( )4-2وح ــدات ،وكل
وح ــدة تتك ــون م ــن مجموع ــة صغي ــرة ت س ــمى نظ ــام ال سداس ــيات لألش ــبال ،والطالئ ــع للكش ــافة،
واملتق ــدم والره ــوط للجوال ــة .وي ــرأس كل مجموع ــة ف ــرد منه ــم يت ــم تعيينــه بواس ــطة قائ ــد الفري ــق
بع ــد أن يخت ــاره زم ــاؤه ،ويتول ــى رئاس ــة الفري ــق أح ــد أعضائــه ويج ــرى اختي ــاره بواس ــطة القائ ــد
ورؤســاء املجموعــات ويتكــون مجلــس شــرف الفريــق مــن رؤســاء املجموعــات وقائــد الفريــق
وم س ــاعده .وتتمث ــل مه ــام ه ــذا املجل ــس فيم ــا يل ــى ( :محم ــد ضحي ــك )2004
 وضع خطة وبرنامج الفريق ومتابعة التنفيذ . متابعة تقدم األفراد في درجات الترقي حل املشكالت التي تواجه أعضاء الفريق. اتخاذ القرار فيما ي ستجد من أمور .لي ــس الغ ــرض م ــن نظ ــام اجلماع ــات ه ــو مج ــرد تق س ــيم أف ــراد الفري ــق تق س ــيم ًا ش ــكل ّي ًا لتكوي ــن
مجموع ــات متجانس ــة عدد ّي ـ ًا ،ب ــل إن الفري ــق ال ــذي ال ي س ــير بن ــص وروح نظ ــام اجلماع ــات ال
يعتب ــر فريق ـ ًا كش ــف ّي ًا حت ــى ل ــو أج ــاد الفن ــون وامله ــارات الكش ــفية  ،أو كان جمي ــع أف ــراده مم ــن
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حصل ــوا عل ــى الدرج ــة األولى.ب ــل إن اله ــدف م ــن العم ــل بنظ ــام اجلماع ــات ه ــو حتقي ــق االنتم ــاء
إل ــى اجلماع ــة والفري ــق ع ــاوة عل ــى غ ــرس قي ــم وس ــلوكيات واجتاه ــات تربوي ــة مهم ــة ف ــي األف ــراد
نتيج ــة عالقاته ــم وتفاعالته ــم مع ـ ًا ،وعليــه فإنــه ع ــن طري ــق توزي ــع امله ــام عل ــى أعض ــاء اجلماع ــة
يت ــم تدريبه ــم عل ــى احلك ــم الذات ــى وحتم ــل امل س ــئولية واملش ــاركة ف ــي اتخ ــاذ الق ــرار واالعتم ــاد
عل ــى النف ــس والتع ــاون م ــع اآلخري ــن وتنمي ــة مه ــارات القي ــادة ل ــدى األعض ــاء .وله ــذا يش ــير (عادل
ثاب ــت د.ت) ،إل ــى أن نظ ــام املجموع ــات مفت ــاح النج ــاح ،وحتدي ــد ًا مفت ــاح الطريق ــة الكش ــفية .
وق ــد ح ــددت (جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية" أ" د.ت )6 ،اله ــدف م ــن ه ــذا النظ ــام بأنــه "
حتقي ــق االنتم ــاء للجماع ــة والفري ــق ،ع ــاوة عل ــى غ ــرس قي ــم وس ــلوكيات واجتاه ــات تربوي ــة هام ــة
ف ــي األف ــراد نتيج ــة عالقته ــم وتفاعالته ــم مع ـ ًا "
يؤك ــد عل ــى ه ــذا األم ــر (ط ــارق الغم ــارى د.ت )6 ،ال ــذي ي ــرى أن نظ ــام املجموع ــات بح ــد ذاتــه
ترب ــوي ،وم ــن أفض ــل ط ــرق التربي ــة واكت س ــاب املع ــارف وامله ــارات وتنميته ــا؛ وذل ــك ألنــه يهت ــم
بتعوي ــد الفت ــى عل ــى التع ــاون ف ــي مجموع ــات صغي ــرة ،فينك ــر ذاتــه ،ويتب ــع أس ــلوب املش ــورة
املنظم ــة غي ــر العش ــوائية.
 .4حياة الخالء:

من ــذ ب ــدأت احلرك ــة الكش ــفية كان ــت الطبيع ــة وحي ــاة اخل ــاء هم ــا اإلط ــار املثال ــي ملمارس ــة املناهج
والبرام ــج واألنش ــطة الكش ــفية .وق ــد وج ــه مؤس ــس احلرك ــة اهتمام ـ ًا كبي ــر ًا للطبيع ــة عندما أش ــار
ف ــي كتابــه (الكش ــفية للفتي ــان) إل ــى أهمي ــة اكت س ــاب املواطن ــة م ــن خ ــال حي ــاة اخل ــا؛ء حي ــث
يت ــم التع ــرف عل ــى م ــا حتتويــه الطبيع ــة م ــن (نبات ــات  ،حيوان ــات  -صخ ــور  -أنه ــار  -جب ــال …
إل ــخ) ،ول ــم يك ــن اهتم ــام ب ــادن ب ــاول بالطبيع ــة منص ّب ـ ًا عل ــى الفائ ــدة الظاه ــرة م ــن حي ــاة اخل ــاء
بالنس ــبة إل ــى التنمي ــة البدني ــة للنــشء فح س ــب ،ولك ــن  -أيض ـ ًا  -ألن التحدي ــات العدي ــدة الت ــي
تتوف ــر ف ــي الطبيع ــة حتف ــز طاق ــات اإلب ــداع لديه ــم ،ومتكنه ــم م ــن الوص ــول إل ــى حل ــول مبني ــة
عل ــى الرب ــط ب ــن العناص ـر؛ األم ــر ال ــذي ال توف ــره له ــم احلي ــاة ف ــي املدين ــة( .ف ــوزى فرغل ــي ،2004
)13
وته ــدف حي ــاة اخل ــاء إل ــى إعط ــاء الف ــرص للحي ــاة امل س ــتقلة واالعتم ــاد عل ــى النف ــس ،وتنمي ــة
الثقــة بالنفــس ،والتعــود علــى احليــاة فــى أب ســط صورهــا ،وح ســن التصــرف فــى املواقــف
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املختلف ــة ،وتنمي ــة روح التع ــاون الص ــادق ب ــن الفري ــق ،وترس ــيخ قيم ــة النظ ــام ،والتفكي ــر ف ــى
عظم ــة اخلال ــق ع ــز وج ــل بالرج ــوع إل ــى الطبيع ــة( .إقب ــال محم ــد د.ت ،)23 ،كم ــا ت س ــهم احلي ــاة
ف ــي اخل ــاء ف ــي بن ــاء ش ــخصية الكش ــاف م ــن خ ــال م ــا يتضمنــه التخيي ــم م ــن تعلي ــم وتدري ــب
والتأم ــل ف ــي الطبيع ــة وحال ــة الطق ــس ب ــن اللي ــل والنه ــار وال س ــماء والنج ــوم مب ــا ميك ــن الكش ــاف
م ــن التفك ــر والتدب ــر ف ــي خل ــق اللــه ،ويتحم ــل الكش ــاف امل س ــئولية عن ــد إس ــناد مه ــام نص ــب
اخلي ــام واحلراس ــة واالعتم ــاد عل ــى النف ــس عن ــد الطه ــي ومواجه ــة املخاط ــر وم س ــاعدة اآلخري ــن
عن ــد الظ ــروف املفاجئ ــة واقتف ــاء األث ــر ،واكت س ــاب الق ــوة البدني ــة م ــن خ ــال األنش ــطة الرياضي ــة
واملناف س ــات األخ ــرى واالس ــتمتاع ب امل ــرح ف ــي ال س ــمر واإلنش ــاد والصيح ــات واس ــتخدام البوصل ــة
والعصــا وعمــل مشــاريع الريــادة( .صــاح الديــن العباســى د.ت( )15 - 5 ،يوســف شــرابى
.)2013، 18
كم ــا تتض ــح أهمي ــة حي ــاة اخل ــاء بالنس ــبة إل ــى الكش ــاف ف ــي ع ــدد م ــن األم ــور منه ــا :تعتب ــر
بيئ ــة جدي ــدة تختل ــف ع ــن بيئتــه ،تف س ــح لــه املج ــال للحرك ــة واالنطالق،وتتي ــح لــه املج ــال للتعام ــل
م ــع الطبيع ــة ب ــكل موجوداته ــا ،وتثي ــر ف ــي نف س ــه كثي ــر ًا م ــن الت س ــاؤالت ع ــن الك ــون والطبيع ــة
وقــدرة اخلالــق ســبحانه ،وتهيــئ لــه الفــرص للعمــل اجلماعــي ،وتك ســبه خبــرات ومعلومــات
جديــدة ،وتهيــئ اجلــو الصحــي والنقــي البعيــد عــن ملوثــات املدينــة ،وتنمــي لديــه قــدرات
االعتم ــاد عل ــى النف ــس ،وق ــوة املالحظ ــة ،وتعتب ــر ميدان ـ ًا يب ــرز فيــه مهاراتــه وقدراتــه ومواهبــه
بعي ــد ًا ع ــن القي ــود ( .جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية" أ" د.ت.)6 ،
كم ــا يش ــير (ح س ــن جوه ــر ،جم ــال خش ــبة  )9 ،1967،7إل ــى أن اخل ــاء خي ــر وس ــيلة لتق ــدمي
األلع ــاب وامل س ــابقات الت ــى تت س ــع له ــا أفني ــة امل ــدارس وس ــاحات املالع ــب ،وم ــن ش ــأنها إب ــراز
مواه ــب الفتي ــة لتن ــوع ه ــذه األلع ــاب م ــا ب ــن ألع ــاب الغ ــزو ،واخت ــراق احلواج ــز ،والبح ــث ع ــن
الكن ــز ،واقتف ــاء األث ــر ،واأللع ــاب الليلي ــة .
 .5نظام الشارات

نظ ــام الش ــارات ه ــو نظ ــام تدريب ــي مت ــدرج يتناس ــب م ــع ق ــدرات الكش ــافني وميوله ــم ،وي س ــهم
ف ــي تكام ــل منوه ــم وتقبله ــم للوع ــد وتطبيقــه.
وتش ــير (إقب ــال محم ــد د.ت )28 ،إل ــى أن اله ــدف م ــن نظ ــام الش ــارات متث ــل ف ــى إتق ــان أس ــس
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التخيي ــم ،ودف ــع الكش ــاف للعم ــل واس ــتثمار وق ــت الف ــراغ ،واكت س ــاب خب ــرات جدي ــدة تع ــود عليــه
بالنف ــع ،كم ــا أن ه ــذا النظ ــام وس ــيلة يتب ــن به ــا القائ ــد مي ــول الكش ــافة واس ــتعداداتهم فيعم ــل
عل ــى تنميته ــا.
وتصنف الشارات إلى نوعني هما ( :يوسف شرابى )16 ،2013
•ش ــارات الكفاي ــة (الكف ــاءة) (اجل ــدارة)  :وترتب ــط بالتق ــدم الكش ــفي ،وتش ــتمل عل ــى أنش ــطة
فردي ــة وجماعي ــة متنوع ــة ميارس ــها الكش ــاف ليرتق ــي م ــن درج ــة املبت ــدئ ،إل ــى الثان ــى،
ف ــاألول.
وتش ــير (إقب ــال محم ــد د.ت )29-28 ،إل ــى أن ه ــذه الش ــارات ته ــدف إل ــى فه ــم أساس ــيات
احلركــة (الوعــد  -القانــون  -الشــعار  -التحيــة) ،والتدريــب علــى أســس حيــاة اخلــاء،
وفت ــح اآلف ــاق لبع ــض ش ــارات الهواي ــات .
•ش ــارات الهواي ــات  :وترتب ــط ب املي ــول والرغب ــات واالس ــتعداد الش ــخصي وامله ــارات ،وه ــى
عب ــارة ع ــن مج ــاالت متنوع ــة م ــن الهواي ــات ،ول ــكل مج ــال ع ــدد من الش ــارات يختار الكش ــاف
منه ــا م ــا يرغ ــب ليمارس ــه ويتقنــه ويحص ــل عل ــى ش ــارته.
أم ــا مج ــاالت ش ــارات الهواي ــات فه ــى عب ــارة ع ــن مجموع ــات ش ــارات الهواي ــات املختلف ــة ،
وق ــد مت تق س ــيمها إل ــى ثماني ــة مج ــاالت كم ــا يل ــي( :املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة " األمان ــة
العام ــة " ( )4-2 ، 2004محم ــد مك ــرد إبري ــل )2008
•مج ــال ش ــارات الخدم ــة العام ــة ،وتض ــم م ــن يرغ ــب ف ــي خدم ــة املجتم ــع ال ــذي يعي ــش
فيــه مث ــل  :اإلطفائ ــي ،امل س ــعف ،املم ــرض ،الناف ــع ،الدلي ــل ،املنق ــذ ،ح ــارس س ــواحل ،منظ ــم
املن ــزل ـ ،ه ــاوي العالق ــات العام ــة ...إل ــخ.
• مجــال شــارات حيــاة الخــاء :مل ــن يه ــوي حي ــاة اخل ــاء بعي ــد ًا ع ــن املدني ــة ول ــو لوق ــت
قصي ــر مث ــل :الرحال ــة ،الطاه ــي ،املخي ــم ،املالح ــظ ،دارس الطبيع ــة ،رس ــام اخلرائ ــط ،مخاطب
إش ــارة ،مقتف ــي أث ــر ،احملاف ــظ عل ــى الطبيع ــة ،امل س ــافر ،املغام ــر ....إل ــخ.
•مج ــال الش ــارات المهني ــة :مل ــن لديــه رغب ــة ف ــي إص ــاح األدوات وممارس ــة العم ــل الي ــدوي
مث ــل :الكهربائ ــي ،الالس ــلكي ،ال س ــباك ،امليكانيك ــي ،النج ــار ،احلائ ــك ،البن ــاء ،النس ــاج ...
إل ــخ.
• مج ــال الش ــارات الرياضي ــة ل ــذوي اللياق ــة البدني ــة وه ــواة األنش ــطة احلركي ــة مث ــل :الرام ــى،
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ال س ــباح ،املج ــدف ،قائ ــد ش ــراع ،قائ ــد زورق آل ــي ،راك ــب الدراج ــة العادي ــة ،راك ــب الدراج ــة
الناري ــة ،الع ــب الف ــرق ،ه ــاوي املصارع ــة الياباني ــة ،الف ــارس ،رام ــي الق ــوس والنش ــاب ،املتزل ــج
ف ــوق امل ــاء ،ـ الالئ ــق بدن ّي ـ ًا ،صي ــاد ال س ــمك ،الغاط ــس حت ــت امل ــاء.
• مج ــال الش ــارات العلمي ــة مل ــن يه ــوي امل ــواد العلمي ــة ومعرف ــة بع ــض النظري ــات احلديث ــة
واملمارس ــة العملي ــة له ــا مث ــل الراص ــد اجل ــوي ،الفلك ــي ،املراق ــب اجل ــوي ،رائ ــد الفض ــاء ،دارس
النف ــط ،اجليولوج ــي ،احملاف ــظ عل ــى الطاق ــة ،ه ــاوي اإللكتروني ــات ،ه ــاوي الكمبيوت ـر ..إل ــخ.
•مج ــال الش ــارات الثقافي ــة  :مل ــن يرغ ــب ف ــي الق ــراءة واحملادث ــة وتكوي ــن عالق ــات اجتماعي ــة
مثــل :الصحفــي ،املترجــم ،املتحــدث ،ـ املطالــع ،املقتنــي ،هــاوي الثقافــة العامــة ،هــاوي
الثقاف ــة اإلس ــامية ،ه ــاوي الصداق ــة الع املي ــة ..إل ــخ.
•مج ــال الش ــارات الزراعي ــة  :مل ــن يه ــوي الزراع ــة ويجي ــد زراع ــة النبات ــات مث ــل  :الب س ــتاني،
الريف ــي ،مرب ــي دواج ــن ،مرب ــي نح ــل ،مكاف ــح اآلف ــات ،صدي ــق الطي ــور ،ـ صدي ــق النخل ــة ـ
مرب ــي أس ــماك ..إل ــخ.
• مجموعــة شــارات الفنــون الجميلــة  :ملــن لديــه القــدرة الفنيــة وممارســة األنشــطة
اليدويــة املفيــدة مثــل  :الرســام ،املصــور ،املوســيقي ،هــاوي األشــغال اليدويــة ..إلــخ.
ه ــذه املجموع ــات م ــن ش ــارات الهواي ــات معتم ــدة م ــن قب ــل املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة ،ول ــكل
ش ــارة متطلب ــات بح س ــب املراح ــل الكش ــفية ،وه ــي موج ــودة ومت ــارس م ــن قب ــل األف ــراد وف ــق
رغبتهــم وميولهــم الشــخصية.
وع ــن كيفي ــة احلص ــول عل ــى إح ــدى ش ــارات الهواي ــات فت س ــير وف ــق اخلط ــوات التالي ــة :يخت ــار
الكش ــاف ش ــارة معين ــة فيض ــع لــه القائ ــد س ــجل تق ــدم ش ــخصي مبتطلب ــات الش ــارة ،وعندم ــا
يجتــاز كل متطلــب ي ســجل القائــد تقييمــه ويوقــع عليــه بتاريــخ اجتيــاز املتطلــب ،ومــا إن
ي س ــتوفي الكش ــاف جمي ــع املتطلب ــات حت ــى متن ــح لــه الش ــارة ف ــي احتف ــال ب س ــيط وتعل ــق ش ــارة
الهواي ــة عل ــى الكت ــف اليمن ــى( .ع ــادل ثاب ــت د.ت).
ويش ــير (يوس ــف ش ــرابى  )18-17 ،2013إلى أن هذه الش ــارات تعتبر حتفيز ًا للفتى وتش ــجيع ًا
للتناف ــس اإليجاب ــي ال ــذي يحق ــق مزي ــد ًا م ــن التنمي ــة الذاتي ــة لــه ،كم ــا ت س ــهم ف ــي حتقي ــق املزي ــد
م ــن اخلدم ــات الت ــي تق ــدم ف ــي بيئ ــة الكش ــاف وم ــن ث ــم خدم ــة املجتم ــع.
وي ــرى (ط ــارق الغم ــارى د.ت )7-6 ،أن نظ ــام الش ــارات الكش ــفية م ــن أنف ــع األس ــاليب احلديث ــة
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خلدمــة هــدف الكشــافة؛ ذلــك ألنــه يعتمــد علــى دراســة عمليــة لنف ســيته ،ومحاولــة حتقيــق
وإش ــباع رغباتــه وتنمي ــة مهاراتــه .كم ــا أن نظ ــام الش ــارات بق س ــميه :الهواي ــات واجل ــدارة يحق ــق
أهداف ـ ًا تربوي ــة منه ــا :أن كل فت ــى الب ــد لــه م ــن مه ــارات خاص ــة ،ومواه ــب تكم ــن داخلــه ،ال ميك ــن
معرفتهــا وتنميتهــا إال مبمارســتها باختيــاره؛ ومــن ثــم يتــم معرفتهــا وحتفيــزه عــن طريــق
الش ــارات والش ــهادات اخلاص ــة به ــا .
وي ــرى (ع ــادل ثاب ــت د.ت) أنــه ميك ــن االعتم ــاد عل ــى ه ــذا النظ ــام ف ــي التربي ــة حي ــث يحف ــز الفتي ــة
للعم ــل م ــن جه ــة ،ويكتش ــف مواه ــب وق ــدرات الفتي ــة وينميه ــا فيــه م ــن جه ــة أخ ــرى؛ حي ــث ي ــدرك
الكش ــاف أن هن ــاك م ــن يهت ــم بــه ومبواهبــه؛ وه ــذا ي س ــاهم ف ــي تعزي ــز ثقتــه بالقائ ــد وي س ــاعده
عل ــى تنمي ــة قدراتــه وبن ــاء ش ــخصيته.
 .6اإلطار الرمزى

الرم ــز ميك ــن وصفــه بأنــه ش ــيء ش ــائع مأل ــوف ميث ــل ش ــيئ ًا آخ ــر أكث ــر ات س ــاع ًا أو جتري ــد ًا
(كفك ــرة أو مفه ــوم)؛ مب ــا ي س ــاعد عل ــى إدراك املفاهي ــم واألف ــكار  .واإلط ــار الرم ــزي ف ــى الكش ــفية
ه ــو مجم ــوع م ــن الرم ــوز الت ــي متث ــل املفاهي ــم الت ــي تعم ــل الكش ــفية عل ــى تطويره ــا وتنميته ــا
لــدى الكشــافة( .عالــم واحــد ..وعــد واحــد) .ويشــير (هشــام محمــود  )62 ،2012إلــى أنــه
مجموع ــة م ــن الرم ــوز الت ــى متث ــل املنه ــج الترب ــوى للحرك ــة الكش ــفية .
وت س ــتخدم الرم ــوز ع ــادة للم س ــاعدة عل ــى نش ــر املفاهي ــم الت ــي ق ــد ال تك ــون ش ــائعة ب ــن الن ــاس،
وذل ــك م ــن خ ــال دعوته ــم للتفكي ــر فيم ــا وراء املعن ــى الظاه ــر ،له ــا كم ــا تعتب ــر أيض ـ ًا وس ــيلة
جلع ــل األنش ــطة متماس ــكة ومت س ــقة وممتع ــة ،وأس ــلوب ًا لفه ــم قي ــم الكش ــافة واس ــتثمار قدراته ــم
عل ــى التخي ــل واإلب ــداع واالبت ــكار( .جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية " أ" د.ت.)6 ،
ويظه ــر اإلط ــار الرم ــزى ف ــى احلرك ــة الكش ــفية بوض ــوح ف ــى مج ــاالت كثي ــرة منه ــا :تصمي ــم
الش ــعار الكش ــفي ،وتصمي ــم ش ــعار ل ــكل مرحل ــة م ــن مراح ــل احلرك ــة الكش ــفية ،والعق ــدة األفقي ــة
للحب ــل املج ــدول الت ــى ترم ــز إل ــى وح ــدة احلرك ــة وهك ــذا.
 .7دعم الراشدين

الراش ــدون عام ــة والقائ ــد الكش ــفي حتدي ــد ًا رك ــن رئي ــس م ــن أركان النش ــاط الكش ــفى ،فمن خالله
يت ــم تنفي ــذ البرام ــج وإع ــداد التنظي ــم الداخل ــي للفري ــق الكش ــفى وتوجيــه ودع ــم الفتي ــة؛ لك ــي
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يتمكن ــوا م ــن أداء واجباته ــم وحتقي ــق أهدافه ــم املختلف ــة  .كم ــا يق ــوم بالتنس ــيق ب ــن األعض ــاء
مبــا يتيــح فاعليــة الفريــق ،كمــا أن القائــد الكشــفي ركــن مهــم لتوصيــل الرســالة التربويــة
للحرك ــة الكش ــفية والعم ــل عل ــي حتقي ــق أهدافه ــا  ،فه ــو املرب ــى ال ــذى تق ــع عل ــي عاتقــه العملي ــة
التربوي ــة ف ــي املي ــدان الفعل ــى م ــن خ ــال اتصالــه املباش ــر بالفتي ــة ف ــى أثن ــاء ممارس ــة النش ــاط
ف ــي الوح ــدات الكش ــفية ؛ ل ــذا اختصتــه احلرك ــة الكش ــفية مبكان ــة ممي ــزة وأول ــت اختي ــاره وتدريبــه
وتق ــومي أدائــه عناي ــة فائقة.والب ــد م ــن قيامــه به ــذه األدوار عل ــي الوج ــه الصحي ــح حت ــى تتحق ــق
أه ــداف احلرك ــة الكش ــفية بأعل ــى م س ــتوي (.محم ــد الت ــاوى .)130 ،2008
واعتراف ـ ًا بأهمي ــة العالق ــة التربوي ــة الت ــي تنش ــأ ب ــن القائ ــد والفتي ــة ،فق ــد مت اعتب ــار تل ــك العالق ــة
عنص ــر ًا مه ّم ـ ًا وج ــزء ًا ال يتج ــزأ م ــن عناص ــر الطريق ــة الكش ــفية ،ب ــل عليــه يعتم ــد جناحه ــا
وحتقي ــق أهدافه ــا التربوي ــة (جمعي ــة الكش ــافة العربي ــة ال س ــعودية"أ" د.ت( )3 ،املنظم ــة الكش ــفية
العربي ــة يناي ــر .)1 ،2003
ويش ــمل دع ــم القائ ــد الكش ــفى م س ــاعدة الفتي ــة ف ــى ثالث ــة جوان ــب مختلف ــة تتناس ــب م ــع األدوار
الثالث ــة الت ــى يج ــب عليــه القي ــام به ــا ،وتتمث ــل األدوار الثالث ــة ف ــى (دوره قائ ــد ًا لألنش ــطة ،ودوره
مربيــ ًا ،ودور منســق ًا)( .جمعيــة الكشــافة العربيــة ال ســعودية" أ" د.ت )6 ،ويفصــل (هشــام
محم ــود  )62 ،2012ه ــذه امله ــام عل ــى النح ــو التال ــى :
•دور قائــد أ
النشــطة  :يتمثــل فــى توفيــر امل ســاعدة الفنيــة الالزمــة للفريــق عنــد أداء
األعضــاء لنشــاط كــى يتــم بنجــاح .
ـر�  :يتمث ــل ف ــى التع ــرف عل ــى خصائ ــص وحاج ــات واهتمام ــات أعض ــاء فريقــه،
•دور الم ـ ب
والتأك ــد م ــن مراعاته ــا ف ــى البرام ــج املقدم ــة إليه ــم .
•دور المنس ــق  :تتمث ــل ف ــى ضم ــان إيجابي ــة العالق ــة ب ــن أعض ــاء الفري ــق وتنس ــيق العم ــل
فيم ــا بينه ــم م ــن خ ــال توفي ــر من ــاخ تعاون ــى ي س ــتهوى اجلمي ــع عل ــى أس ــاس م ــن االحت ــرام
والثق ــة املتبادل ــة وقب ــول كل عض ــو لآلخ ــر .
المنهج الكشفي وآليات تطبيقه
 -المنهج الكشفى

يتف ــق كل م ــن (رائ ــد الطوي ــل  ،)2004 /2003و(ولي ــد الزومي ــل  )2006عل ــى أن املنه ــج الكش ــفي
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ه ــو مجموع ــة م ــن البرام ــج املتنوع ــة الت ــي تلب ــي احتياج ــات الكش ــاف وف ــق مرحلتــه ال س ــنية؛
حتقيقــ ًا ملبــادئ احلركــة الكشــفية التــي ت ســعى لتربيــة الفــرد مــن جميــع جوانــب منــوه .
وتأسي س ـ ًا عل ــى ه ــذا؛ ف ــإن منه ــج الكش ــفية يجع ــل الف ــرد مح ــور اهتمامــه؛ حي ــث يعم ــل عل ــي
تق ــدمي الع ــون ل ــكل عض ــو ف ــي تنمي ــة ذاتــه تنمي ــة كامل ــة ش ــاملة م ــن خ ــال األه ــداف التربوي ــة
الت ــي تتضم ــن املع ــارف وامله ــارات واالجتاه ــات .كم ــا ت س ــعي الكش ــفية إل ــى م س ــاعدته عل ــي
إدراك أنــه ج ــزء م ــن كل ،أي ج ــزء م ــن العال ــم ال ــذي يعي ــش فيــه فتؤك ــد عل ــى تنمي ــة العالق ــات
البن ــاءة م ــع اآلخري ــن وذل ــك عل ــى أس ــاس م ــن االحت ــرام املتب ــادل.
وإجمــا ًال تهــدف الكشــفية إلــى امل ســاهمة فــي التنميــة الشــاملة للفتيــة فــي جميــع أبعــاد
شــخصياتهم اإلنســانية ،ومجــاالت املنهــج الكشــفى ت ســهم بــدور كبيــر فــى حتقيــق هــذا
اله ــدف ،وع ــن ه ــذه املج ــاالت ن ــص دس ــتور املنظم ــة الع املي ــة للحرك ــة الكش ــفية عل ــى خم س ــة
مجــاالت هــى :املجــال الروحــى ،العقلــى ،الكشــفى ،البدنــى ،االجتماعــى (املنظمــة الكشــفية
الع امليــة  ،)15 ،1999وأضــاف املهتمــون باحلركــة الكشــفية مجــاالت أخــرى ،منهــم (محمــد
الت ــاوى  )96 ،2008حي ــث أض ــاف املج ــال الوجدان ــي بدع ــوى أنــه أح ــدث تقدم ـ ًا ف ــي مي ــدان
العل ــوم االجتماعي ــة املتعلق ــة بالتنمي ــة الش ــخصية .أم ــا (هان ــى طاش ــمان د.ت) فق ــدم تصنيف ـ ًا
آخ ــر ذك ــر فيــه املج ــاالت التالي ــة :الدين ــي ،اجل س ــماني ،االجتماع ــي ،األخالق ــي ،الترب ــوي ،البيئ ــي،
االقتص ــادي .أم ــا (منتدي ــات ت ــوات العربي ــة الع املي ــة د .ت) فجمع ــت م ــا ب ــن االجتماع ــى والبيئ ــى
ف ــى مج ــال واح ــد؛ وعليــه صنف ــت املج ــاالت إل ــى ثمانية مج ــاالت هى :الدين ــى ،الوطن ــى ،الصحى،
الرياض ــى ،العقل ــى ،العلم ــى ،الكش ــفى ،االجتماع ــى ،والبيئ ــى .وق ــد وضع ــت دول مجل ــس التعاون
اخلليج ــي إس ــتراتيجية ملنه ــج الكش ــافة جمع ــت فيــه م ــا ب ــن العقل ــى والعلم ــى ف ــى مج ــال واح ــد
والصح ــى والرياض ــى ف ــى مج ــال آخ ــر ،وعليــه اعتم ــدت ف ــى تصنيفه ــا عل ــى املج ــاالت التالي ــة :
الدين ــى ،الوطن ــى ،الكش ــفى ،االجتماع ــى ،العقل ــى والعلم ــى ،الصح ــى ،الرياض ــى( .اخلب ــر كافيــه
د.ت) .ويفص ــل كل م ــن (رائ ــد الطوي ــل  )2004 /2003و(تام ــر ال ــداوودى دي س ــمبر  )2012املج ــال
الصح ــى ع ــن الرياض ــى ،بينم ــا جمع ــا م ــا ب ــن املج ــال االجتماع ــى والبيئ ــى ،وعليــه اتفق ــا ف ــى
تصنيفهم ــا للمنه ــج الكش ــفى إل ــى س ــبعة مج ــاالت كالتال ــى :املج ــال الدين ــى ،الوطن ــى ،الكش ــفى
،االجتماع ــى ،البيئ ــى  ،العقل ــى ،العلم ــى ،الصح ــى ،الرياضى.كم ــا ق س ــم املج ــاالت إل ــى أنش ــطة
وه ــي  :س ــلوكيات ش ــخصية ،أنش ــطة فردي ــة ،أنش ــطة جماعي ــة  .وجم ــع (رفع ــت ال س ــباعى د.ت،
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 )2املجــال الصحــى والبدنــى ،واملجــال العربــى والوطنــى ،واملجــال البيئــى مــع االجتماعــى؛
وعليــه ُص ِّن ــف املج ــاالت إل ــى أربع ــة مج ــاالت ه ــى :املج ــال الدين ــى ،املج ــال الصح ــى والبدن ــى،
املج ــال العرب ــى والوطن ــى ،املج ــال البيئ ــى واالجتماع ــى .
وح ســم هــذا التنــوع الدليــل العــام للمناهــج الكشــفية العربيــة املطــورة؛ حيــث أبقــى علــى
التصني ــف اخلماس ــى مق س ــم ًا مج ــاالت العم ــل ب املناه ــج الكش ــفية إل ــى خم س ــة مج ــاالت متث ــل
جوان ــب التنمي ــة الش ــخصية وه ــى :الروحى ــة ،والعقلى ــة ،والبدنى ــة ،واالجتماعى ــة باإلضاف ــة إل ــى
املج ــال الكش ــفى ،وأش ــار إل ــى أن اعتب ــار املج ــال الكش ــفى أح ــد املج ــاالت اخلم س ــة للتأكي ــد
عل ــى حتمي ــة تنفي ــذ جمي ــع أنش ــطة املج ــاالت األربع ــة األخ ــرى م ــن خ ــال ه ــذه الطريق ــة الكش ــفية
مبعن ــى اتب ــاع التقالي ــد الكش ــفية ،وارت ــداء ال ــزى الكش ــفى ،ومعرف ــة فن ــون ومه ــارات كش ــفية،
وموضح ـ ًا أن اله ــدف الرئي ــس ل ــكل مج ــال ثاب ــت ف ــى كل املراح ــل العمري ــة واالخت ــاف يتض ــح فى
األه ــداف اخلاص ــة ب ــكل مرحل ــة مب ــا يتناس ــب وخصائصه ــا ال س ــنية .وق ــد مت ــت ترجم ــة األه ــداف
اخلاص ــة إل ــى مؤش ــرات معرفي ــة ومهاري ــة ووجداني ــة قابل ــة للقي ــاس ت س ــاعد القائ ــد الكش ــفى
عل ــى وض ــع األنش ــطة الفردي ــة واجلماعي ــة( .املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة "األمان ــة العام ــة" يولي ــة
.)30 ،2011
واجلديــر بالذكــر أن الباحثــة قــد استرشــدت بهــذا الدليــل وكذلــك ببعــض الكتابــات التــى
عرضهــا املهتمــون باحلركــة الكشــفية لوضــع منهــج كشــفى ملرحلــة البراعــم وكــذا أطفــال
الروض ــة؛ تأسي س ـ ًا عل ــى خل ــو الدلي ــل م ــن منه ــج خ ــاص به ــذه املرحل ــة  (.محم ــد م ــرزوق ،)2012
(وف ــاء أب ــو املعاط ــى ( .)314، 2011محم ــود نس ــيم ،عب ــد احلاف ــظ عبداللــه ( ،)2006إقب ــال كام ــل،
ه ــدى العجات ــى ( ،)16-15 ،2005ح س ــن ج ــاد املول ــى ،ف ــوزى فرغل ــى ( ،)5-4 ،2004ح س ــن
ج ــاد املول ــى وآخ ــران .)5-3 ،2004
 -آليات تطبيق المنهج الكشفى

إذا كان املنه ــج الكش ــفى مبجاالتــه يع ــد احمل ــور الرئي ــس للوص ــول إل ــى حتقي ــق األه ــداف املرج ــوة
م ــن احلرك ــة الكش ــفية ب ــكل مرحل ــة م ــن مراحله ــا ،إال أنــه ك ــى يحق ــق ه ــذا املنه ــج التغيي ــر
املرغ ــوب فيــه ف ــى الكش ــاف ،الب ــد م ــن وج ــود آلي ــات لتطبيقــه ،وفيم ــا يل ــى ع ــرض ه ــذه اآللي ــات.
( ف ــؤاد حم ــزة ماي ــو ( ،)2-1 ،2003هيث ــم الكيالن ــى أغ س ــطس .)2-1 ،2010
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 .1بطاقة التقدم:
وه ــى عب ــارة ع ــن كتي ــب صغي ــر خ ــاص ب ــكل كش ــاف ويح ــوى عناص ــر املنه ــج وفق ـ ًا للدرج ــة
واملرحل ــة اخلاص ــة بــه ،وبحي ــث ُي طل ــب م ــن الكش ــاف تنفي ــذ أنش ــطة مح ــددة ف ــى كل مج ــال ويق ــوم
القائ ــد بالتصدي ــق عل ــى م ــا مت تنفي ــذه أو ًال ب ــأول ،وتعتب ــر ه ــذه البطاق ــة م ــن أفض ــل الوس ــائل
لتطبي ــق املنه ــج الكش ــفى إذا م ــا اس ــتثمرت عل ــى الوج ــه املطل ــوب منه ــا وال ــذى صمم ــت م ــن أجله.
 .2أنشطة الخالء :
ـن هم ــا :األول  :الرح ــات ،وله ــا دور ب ــارز ف ــى صق ــل ش ــخصية الكش ــاف
تض ــم عنصري ــن رئي س ـ ْ
وم س ــاعدته عل ــى تطبي ــق كثي ــر م ــن مج ــاالت املنه ــج ،والرح ــات متنوع ــة األس ــاليب ومتع ــددة
األغــراض ،فمنهــا :الزيــارات االســتطالعية العلميــة ،الرحــات اخللويــة ،ســير ًا علــى األقــدام،
رحــات االستكشــاف واملغامــرة)؛ حيــث إن كل مــا ميــارس فــى هــذه الرحــات يعتبــر فــى
واقــع األمــر تطبيقــ ًا لنواحــى املنهــج الكشــفى وخبــرة جديــدة تضــاف إلــى مخــزون اخلبــرة
الكش ــفية للكش ــاف .أم ــا الثان ــى فيتمث ــل ف ــى املع س ــكرات وه ــى م ــن أه ــم وس ــائل ممارس ــة
املنه ــج الكش ــفى؛ ب ــل تؤك ــد اآلراء أنه ــا املدرس ــة احلقيقي ــة للكش ــفية واملي ــدان العمل ــى ملمارس ــة
املنه ــج الكش ــفى؛ حي ــث إن املش ــارك به ــا مي ــر مبجموع ــة م ــن التج ــارب واخلب ــرات وي س ــاعد عل ــى
ذل ــك تنوعه ــا م ــن ترفيهي ــة إل ــى تدريبي ــة وم ــن محلي ــة إل ــى وطني ــة ،ورمب ــا ف ــى نهاي ــة املرحل ــة
عربي ــة وع املي ــة( .ف ــؤاد حم ــزة .)2 ،2003
ولك ــى تف ــى املع س ــكرات بأغراضه ــا يج ــب أن نراع ــى فيه ــا م ــا يل ــى( :ح س ــن جوه ــر ،جم ــال
خشــبة )127 119- ، 1961
أوالً :قب ــل القي ــام بالمعس ــكر  :يج ــب حتدي ــد برنام ــج للمع س ــكر يحق ــق هدفــه ال ــذى ي س ــعى
إل ــى حتقيقــه ،واختي ــار م ــكان للمع س ــكر تتواف ــر فيــه الش ــروط اآلتي ــة  :آم ــن ،قري ــب م ــن معل ــم
تاريخ ــى ،بعي ــد ع ــن امل س ــاكن ق ــدر اإلم ــكان ،قري ــب م ــن مص ــدر مي ــاه نقي ــة  .إع ــداد م ــا يحتاج ــه
املع س ــكر م ــن أدوات ،مراع ــاة احلص ــول عل ــى التراخي ــص املطلوب ــة م ــن مال ــك امل ــكان أو اإلدارة
املطلوب ــة .
ثاني ـاً :ف ي� أثن ــاء المعس ــكر :مراع ــاة اجله ــة الت ــى ته ــب منه ــا الري ــاح عن ــد إقام ــة اخلي ــام ،حتدي ــد
م س ــئولية كل ف ــرد وتوزي ــع امله ــام عل ــى اجلمي ــع ،العناي ــة بالنظاف ــة ،أداء الف ــروض الديني ــة ف ــى
أوقاته ــا ،تدري ــب عل ــى اس ــتثمار وق ــت الف ــراغ.
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ثالث ـاً :بع ــد االنته ــاء م ــن المعس ــكر :إع ــداد تقري ــر ش ــامل للمع س ــكر يش ــمل م ــكان املع س ــكر،
برنامجــه ،املعــدات واألدوات التــى اســتخدمت بالفعــل ،الطعــام وكميتــه ،وطهيــه ،األعمــال
الكش ــفية الت ــى مت القي ــام به ــا ،تزوي ــد ن ــادى الفري ــق مب ــا جمعــه أعض ــاء الفري ــق م ــن أحج ــار
أو قواق ــع أو أص ــداف ،هواي ــات  ....إل ــى غي ــر ذل ــك ،.عم ــل ألب ــوم خ ــاص بأوج ــه النش ــاط الت ــى
مت ــت ف ــى املع س ــكر.
 .3شارات الهوايات:
وهــى اآلليــة الثالثــة ،وتعتبــر مــن اآلليــات الفاعلــة لتطبيــق املنهــج الكشــفى .وتضــم هــذه
الش ــارات بأنواعه ــا املتع ــددة العدي ــد م ــن امله ــارات واملمارس ــات العلمي ــة املنبثق ــة م ــن مج ــاالت
املنه ــج الكش ــفى .وتكت س ــب ه ــذه اآللي ــة أهميته ــا وفاعليته ــا لكونه ــا مت ــارس برغب ــة أكي ــدة م ــن
البرع ــم وفق ـ ًا مليولــه ورغباتــه وقدراتــه وه ــذا س ــبب ت س ــميتها به ــذا االس ــم ،وإذا م ــا اس ــتثمرها
القائ ــد بعل ــم وخب ــرة فإنه ــا س ــتكون عون ـ ًا لــه عل ــى تطبي ــق املنه ــج الكش ــفى.
 .4االجتماعات التدريبية:
متت ــاز االجتماع ــات التدريبي ــة ع ــن اآللي ــات الث ــاث ال س ــابقة ف ــى كونه ــا أداة ميك ــن التحك ــم فيه ــا
بالكام ــل لتطبي ــق املنه ــج الكش ــفى وف ــق امل س ــتويات والبرام ــج املرغ ــوب فيه ــا؛ حي ــث إن محت ــوى
االجتم ــاع يت ــم التخطي ــط لــه م س ــبق ًا ،وم ــن ث ــم ميك ــن اس ــتثمارها ف ــى تطبي ــق األنش ــطة الت ــى
ل ــم يت ــم التمك ــن م ــن تنفيذه ــا م ــن خ ــال اآللي ــات الث ــاث ال س ــابقة.
 .5النشاطات العامة:
وتض ــم النش ــاطات كاف ــة الت ــى ل ــم ت ــرد ضم ــن اآللي ــات األرب ــع ال س ــابقة ،ومنه ــا عل ــى س ــبيل
املثال:االحتف ــاالت الديني ــة والوطني ــة ،أنش ــطة اخلدم ــة العام ــة وحماي ــة البيئ ــة ،حف ــات القب ــول
والترق ــى  ....إل ــخ.
وإجمــا ًال ميكــن التوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن أى نشــاط ميارســه الكشــاف سي ســاعد
بالض ــرورة عل ــى تطبي ــق املنه ــج الكش ــفى وفق ـ ًا ألس ــس وأه ــداف ومب ــادئ احلرك ــة ،وممارس ــته
وفــق الطريقــة الكشــفية بعناصرهــا ال ســبعة .
ثانيًا :التصور المقترح للحركة الكشفية فى مرحلة البراعم

َم ــ َّر التصــور املقتــرح مبرحلتــن األولــى متثلــت فــى  :التخطيــط واإلعــداد حملتــوى التصــور
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املقت ــرح ف ــى صورتــه األولي ــة واس ــتطالع رأى اخلب ــراء ،واألخ ــرى متثل ــت ف ــى صياغ ــة التص ــور
املقت ــرح ف ــى صورتــه النهائيــة.
أ
أ
والع ــداد للتص ــور المق ـ تـرح ف� صورت ــه الولي ــة وعرض ــه ع ــى
المرحل ــة الوىل  :التخطي ــط إ
الخــراء  :وتضمــن خمســة محــاور هــى  :التعريــف مبرحلــة البراعــم ومتطلبــات القبــول
ب
والتق ــدم به ــا ،األه ــداف التربوي ــة ملرحل ــة البراع ــم ،الهي ــكل التنظيم ــى لفري ــق البراع ــم متضمن ـ ًا
اخلماس ــيات وال ــزى الكش ــفى والش ــارات ،ش ــعار وقان ــون ووع ــد وحتي ــة البراع ــم ،املنه ــج الكش ــفى
للبراع ــم مق س ــم ًا إل ــى خم س ــة مج ــاالت ل ــكل مج ــال منه ــا معايي ــره ،ومؤش ــراته وآلي ــات تطبيقــه.
ف
و� مقدم ــة ه ــذه المح ــاور ،تق ــدمي رؤي ــة ورس ــالة وفل س ــفة وأه ــداف التص ــور املقت ــرح .
وذلك من خالل:
•االط ــاع عل ــى بع ــض الدراس ــات واألدبي ــات التربوي ــة ذات العالق ــة باحلرك ــة الكش ــفية عام ــة،
فضــ ًا عــن بعــض الكتابــات التــى جتمــع مــا بــن التربيــة واحلركــة الكشــفية ،وكذلــك
خصائ ــص مرحل ــة ري ــاض األطف ــال واحتياجاته ــم ،ومنه ــج ري ــاض األطف ــال اجلدي ــد "حق ــى
ألعــب وأتعلــم وأبتكــر" .باإلضافــة إلــى االطــاع علــى احلركــة الكشــفية فــى مراحلهــا
املتعاقب ــة عام ــة ومرحل ــة األش ــبال عل ــى وج ــه التحدي ــد؛ باعتباره ــا املرحل ــة التالي ــة مباش ــرة
ملرحل ــة البراع ــم مح ــل البح ــث فيم ــا يتعل ــق بأه ــداف كل مرحل ــة وش ــعارها وقانونه ــا ووعده ــا
وحتيته ــا وهيكله ــا التنظيم ــى ومنهجه ــا الكش ــفى .
•نتائ ــج املقاب ــات الش ــخصية املفتوح ــة م ــع ثماني ــة م ــن الق ــادة الكش ــفيني م ــن ذوى اخلب ــرة
ف ــى مج ــال التربي ــة الكش ــفية.
•تصمي ــم اس ــتمارة تتضم ــن التص ــور المق ـ تـرح وعرضه ــا ع ــى الس ــادة الخ ـ بـراء  .ونظ ــر ًا
إل ــى أهمي ــة ه ــذه اخلط ــوة وخصوصيته ــا باعتباره ــا مرحل ــة حاس ــمة يتوق ــف عليه ــا -إل ــى
ح ــد كبي ــر -التنب ــؤ بنج ــاح التص ــور املقت ــرح ،فق ــد اعتم ــدت الباحث ــة بش ــكل رئي ــس عل ــى
اســتطالع آراء املتخصصــن؛ وعليــه راعــت عنــد اختيــار ال ســادة احملكمــن أن يكونــوا
م ــن املتخصص ــن امل س ــئولني ع ــن النش ــاط الكش ــفي وممارس ــته مث ــل م س ــئولي النش ــاط
الكش ــفي عل ــى اخت ــاف وظائفه ــم "مش ــرف نش ــاط كش ــفي  -موج ــه كش ــافة  -قائ ــد تدري ــب
أو قائ ــد وح ــدة كش ــفية  -مف ــوض مرحل ــة" ،وع ــدد م ــن ال س ــادة األس ــاتذة م ــن أعض ــاء هيئ ــة
التدريــس تخصــص التربيــة وتربيــة ومناهــج الطفــل وكذلــك عــدد مــن معلمــات ريــاض
األطف ــال( .ملح ــق رق ــم ( )1يوض ــح أس ــماء ال س ــادة احملكم ــن).
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•دراس ــة آراء ومالحظ ــات الس ــادة المحكم ـ ي ن
ـ� ،ومنه ــا ت ــم التوص ــل إىل النتائ ــج التالي ــة :
املوافق ــة اجلماعي ــة ح ــول رؤي ــة ورس ــالة وفل س ــفة وأه ــداف التص ــور املقت ــرح ،وأيض ـ ًا املوافق ــة
بنس ــبة  %100عل ــى وع ــد وقان ــون البراع ــم املقت ــرح ،ومت اختي ــار التحي ــة الكش ــفية واقت ــراح
تعدي ــل ش ــعار البراع ــم م ــن البرع ــم م ــرح إل ــى البرع ــم م ــرح يلع ــب ويتعل ــم ،وج ــرى اقت ــراح
تعدي ــل أه ــداف احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم إل ــى ه ــدف رئي ــس تنبث ــق منــه س ــتة
أه ــداف ثانوي ــة  ،كم ــا ج ــاءت موافق ــة جماعي ــة ح ــول املج ــاالت اخلم س ــة للمنه ــج الكش ــفى
ومعاييرهــا ،أمــا مؤشــراتها فقــد مت اإلبقــاء علــى َم ــنْ حصلــت علــى  %80فأكثــر مــن
املوافق ــة ،وعليــه مت تعدي ــل ف ــى صياغ ــة مؤش ــر واح ــد ونق ــل ثالث ــة م ــن معي ــار آلخ ــر وإضاف ــة
ثالث ــة  ،وح ــذف خم س ــة لصعوب ــة تقدميه ــا ملرحل ــة البراع ــم عل ــى النح ــو التال ــى :
= مت تعدي ــل مؤش ــر يتع ــرف عل ــى األش ــياء الت ــى ميك ــن أن تنج ــذب  /ال تنج ــذب للمغناطي ــس،
إل ــى ي ــدرك مفه ــوم املغناطي س ــية.
المؤ�ات ت
ش
ال� تم نقلها فهى :
أما عن
ش
المؤ�

من معيار

إىل معيار

 .1يعرف قواعد وآداب املرور.
 .2يطبق قواعد وآداب املرور.
 .3مييز بني العالقات املكانية.

 .1اإلملــام ببعــض العــادات والتقاليــد
املميــزة للمجتمــع الــذى يعيــش فيــه
 .2اإلملــام ببعــض العــادات والتقاليــد
املميــزة للمجتمــع الــذى يعيــش فيــه.
 .3تنمي ــة بع ــض امله ــارات احلركي ــة ل ــدى
البرعم من خالل اللعب.

 .1تنميــة مفاهيــم األمــن
وال ســامة.
 .2تنميــة مفاهيــم األمــن
وال ســامة.
 .3اكت س ــاب امله ــارات العلمي ــة
البسيطة.

ت
ش
ال� تمت إضافتها هي :
1.1المؤ�ات ي

إىل معيار

من معيار

 يتعرف على مظاهر االحتفال ببعض املناسبات الدينية. بعبر بأسلوبه عن مظاهر االحتفال بهذه املناسبات. -مييز بني املهارات احلركية األساسية .

الدين ــى :ممارس ــة الصل ــوات والش ــعائر
الديني ــة.
البدن ــى :تنمي ــة بع ــض امله ــارات احلركية
ل ــدى البرع ــم .
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أم ــا الم ـ ش
ـؤ�ات المحذوف ــة فه ــىُ :ي َص َّم ــم ش ــعار البراع ــم م ــن خام ــات البيئ ــة ،يتع ــرف عل ــى
ن ــوع م ــن أن ــواع الني ــران ،يح ــدد اس ــتخدام الن ــوع م ــن الني ــران ،يف س ــر مدل ــول التحي ــة الكش ــفية.
يتع ــرف عل ــى الن ــداءات والتش ــكيالت املختلف ــة.
ويل ــى ذل ــك ع ــرض التص ــور املقت ــرح بصورتــه النهائي ــة عل ــى مجموع ــة م ــن ه ــؤالء احملكم ــن الذي ــن
أق ــروا بصالحيتــه .وأصب ــح التص ــور عل ــى الص ــورة التالية.
املرحلة الثانية :املالمح الرئي سة للتصور املقترح فى صورته النهائية
فيم ــا يل ــى س ــوف يت ــم تق ــدمي املالم ــح الرئي س ــة لتص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة
البراع ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال احملوري ــن التالي ــن :األول رؤي ــة ورس ــالة وفل س ــفة وأه ــداف التص ــور
املقت ــرح ،واآلخ ــر أبع ــاده اخلم س ــة التالي ــة:
 - 1التعريف مبرحلة البراعم ،ومتطلبات القبول والتقدم بها.
 - 2األهداف التربوية ملرحلة البراعم .
 - 3الهيكل التنظيمى لفريق البراعم (اخلماسيات  -الزى الكشفى والشارات).
 - 4شعار وقانون ووعد وحتية البراعم .
 - 5املنهج الكشفى للبراعم وآليات تطبيقه .
وفيما يىل عرض كل من المحورين :
 رؤيــة ورســالة وفل ســفة وأهــداف التصــور المقترح Vision, mission , philosophy andaims of the suggested perspective
 -الرؤيةVision :

انطالق ـ ًا م ــن أن الرؤي ــة حل ــم م س ــتقبلى ميك ــن حتقيقــه م ــن خ ــال التص ــور املقت ــرح ف ــى فت ــرة
زمني ــة معين ــة وفق ـ ًا لإلمكان ــات املتاح ــة ،وجتي ــب ع ــن س ــؤال مف ــاده :ماال ــذى نري ــد حتقيقــه م ــن
التص ــور؟ ف ــإن رؤي ــة التص ــور احلال ــى تتمث ــل ف ــى تق ــدمي تص ــور مقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى
مرحل ــة البراع ــم  .متهي ــد ًا القت ــراح دلي ــل تطبيق ــات تربوي ــة قائ ــم عل ــى احلرك ــة الكش ــفية ف ــى
مرحل ــة البراع ــم يع ــن القائ ــد الكش ــفى  /املعلم ــة عل ــى توصي ــل مضم ــون ه ــذا التص ــور إل ــى
البراع ــم ف ــى مرحل ــة ري ــاض األطف ــال.
 الرسالةMission :نظ ــر ًا إل ــى أن الرس ــالة تعك ــس اخلط ــط واإلج ــراءات الت ــى س ــيتم االعتم ــاد عليه ــا لتحقي ــق رؤي ــة
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التص ــور ،وجتي ــب ع ــن ال س ــؤال التالى:م ــا اإلج ــراءات الت ــى س ــيتم م ــن خالله ــا حتقي ــق الرؤي ــة ؟
ف ــإن رس ــالة التص ــور املقت ــرح تتمث ــل ف ــى :
•تق ــدمي خلفي ــة نظري ــة ع ــن احلرك ــة الكش ــفية  ،تتضم ــن التعري ــف به ــا ،وبأهدافه ــا ،ومبادئها،
وطريقته ــا ،ومنهجها.
•إع ــداد تص ــور مقت ــرح مبدئ ــى للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم ف ــى ض ــوء االط ــاع
عل ــى ع ــدد م ــن الدراس ــات ال س ــابقة واألدبي ــات التربوي ــة الت ــى اهتم ــت باحلرك ــة الكش ــفية
وخصائ ــص وحاج ــات األطف ــال ف ــى ه ــذه املرحل ــة ،كذل ــك اإلط ــار النظ ــرى للبح ــث احلال ــى،
وعــرض التصــور املقتــرح فــى صورتــه املبدئيــة علــى اخلبــراء وتعديلــه والتوصــل إلــى
التص ــور املقت ــرح ف ــى صورتــه النهائي ــة.
•مدارس ــة التص ــور املقت ــرح م ــع ع ــدد م ــن الق ــادة الكش ــفيني  /معلم ــات ري ــاض األطف ــال،
وذل ــك م ــن خ ــال عق ــد لق ــاءات معه ــم .
•إع ــداد دلي ــل للتطبيق ــات التربوي ــة قائ ــم عل ــى أبع ــاد التص ــور املقت ــرح وحتكيمــه والتوص ــل
إل ــى صياغتــه النهائي ــة.
 الفلسفة : Philosophyتق ــوم الفل س ــفة الت ــي بن ــي عليه ــا التص ــور املقت ــرح عل ــى ع ــدة منطلق ــات تأس ــس عليه ــا البح ــث
احلال ــى وه ــى :
• مرحلة البراعم متطلب رئيس الكتمال منظومة احلركة الكشفية .
• أهمي ــة البرام ــج الكش ــفية ودوره ــا احلي ــوى ف ــى امل س ــاهمة ف ــى تنمي ــة البراع ــم ،وتفعي ــل
األنشــطة احلــرة واملوجهــة وإك ســاب البراعــم املعــارف واملهــارات الكشــفية الالزمــة لبنــاء
شــخصياتهم ،وممارســة األنشــطة الكشــفية والعمــل بــروح الفريــق الواحــد.
•مناسبة الطريقة الكشفية بعناصرها ال سبعة لتعليم طفل الروضة .
•احلري ــة ف ــى التغيي ــر أو اإلضاف ــة إل ــى أبع ــاد احلرك ــة الكش ــفية بداي ــة م ــن األه ــداف التربوي ــة
للمرحل ــة والوع ــد والش ــعار والتحي ــة ،م ــرور ًا ب املنه ــج الكش ــفى ،وانته ــاء بااللت ــزام ب املب ــادئ
والطريق ــة الكش ــفية ،مب ــا تتطلبــه طبيع ــة املرحل ــة ومب ــا ال يتع ــارض م ــع أساس ــيات احلرك ــة
الكش ــفية( .محم ــد ضحي ــك .)65 ،2004
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 أالهداف : Aims
يهدف التصور املقترح إلى حتقيق األهداف التالية:
•تقدمي رؤية علمية نظرية للحركة الكشفية فى مرحلة البراعم .
•نشــر ثقافــة احلركــة الكشــفية عامــة وفــى مرحلــة البراعــم حتديــد ًا ،والتوعيــة بهــا بــن
املعنيــن بريــاض األطفــال.
•االســتفادة العمليــة مــن التصــور املقتــرح فــى تقــدمي دليــل تطبيقــات تربويــة للحركــة
الكش ــفية بري ــاض األطف ــال ،يع ــن القائ ــد الكش ــفى  /املعلم ــة عل ــى توعي ــة الطف ــل مبضم ــون
احلرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم .
أبعاد التصور المقترح The dimensions of the suggested perspective

ال�اعم
التعريف بمرحلة ب
ه ــى أول ــى مراح ــل احلرك ــة الكش ــفية؛ وله ــذا فه ــى تض ــع اللبن ــة األساس ــية للمراح ــل الكش ــفية
التالي ــة .يلتح ــق به ــا األطف ــال الذي ــن تت ــراوح أعماره ــم م ــن أرب ــع إل ــى س ــبع س ــنوات والذي ــن
تتوف ــر فيه ــم متطلب ــات القب ــول ،وبع ــد القب ــول مي ــر البرع ــم بث ــاث درج ــات تق ــدم ،ينتق ــل بعده ــا
إل ــى الدرج ــة التالي ــة له ــا عن ــد اجتي ــازه متطلب ــات ه ــذه الدرج ــة ح س ــب دلي ــل متطلب ــات التق ــدم .
ـان ،برع ــم أول .
والدرج ــات الث ــاث عل ــى الترتي ــب ه ــى  :برع ــم مبت ــدئ ،برع ــم ث ـ ٍ
وفيما يلى عرض كل من متطلبات القبول ومتطلبات التقدم مبرحلة البراعم:
ال�اعم
 -1متطلبات القبول بمرحلة ب
لك ــي ينض ــم الطف ــل املرش ــح إل ــى فرق ــة البراع ــم رس ــم ّي ًا و ُي س ــمح لــه بارت ــداء املندي ــل وأداء الوع ــد
والش ــعار ف ــي حف ــل القب ــول ،يج ــب تواف ــر املتطلب ــات التالي ــة :
 موافقة ولى األمر. املشاركة في أنشطة الفرقة ملدة ثالثة أشهر. اإلملام ببعض املعلومات عن الفرقة معرفة وترديد كل من وعد وشعار وقانون البراعم. أداء التحية الكشفية.61
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ال�اعم
 -2متطلبات التقدم بمرحلة ب
ال�اعم يتضمن ثالث درجات،لكل منها متطلبات عىل النحو التاىل:
التقدم بمرحلة ب
ال�ع ــم المبت ــدئ :ه ــو البرع ــم احلدي ــث ال ــذي يك ــون بص ــدد تطبي ــق مطال ــب الدرج ــة األول ــى
ب
ال�ع ــم
م ــن املنه ــج الترب ــوي ملرحل ــة البراع ــم ،أم ــا متطلب ــات التق ــدم للحص ــول ع ــى درج ــة ب
المبت ــدئ فتتمث ــل ف ــى :احلص ــول عل ــى إح ــدى ش ــارات الهواي ــات ،واجتي ــاز ثالث ــة مؤش ــرات عل ــى
ن
ـا� فه ــو البرع ــم ال ــذي أنهى مطال ــب درجة البرع ــم املبتدئ
األق ــل م ــن كل مج ــال  .أم ــا ب
ال�ع ــم الث ـ ي
م ــن املنه ــج الترب ــوي ملرحل ــة البراع ــم وارتق ــى إل ــى الدرج ــة الثاني ــة ،ومتطلب ــات الحص ــول ع ــى
ال�ع ــم الث ـ ن
ـا� تتمث ــل ف ــى احلص ــول عل ــى اثنت ــن م ــن ش ــارات الهواي ــات ،وحتقي ــق ثالث ــة
درج ــة ب
أ
ال�ع ــم الول ،وه ــو البرع ــم ال ــذي أنه ــى مطال ــب البرع ــم
مؤش ــرات ب ــكل مج ــال .ف ــى ح ــن أن ب
الثان ــي م ــن املنه ــج الترب ــوي ملرحل ــة البراع ــم وي س ــتعد للصع ــود إل ــى مرحل ــة األش ــبال ،عليــه
حتقي ــق ثالث ــة متطلب ــات ب ــكل مج ــال ،واحلص ــول عل ــى اثنت ــن م ــن ش ــارات الهواي ــات.
ويراع ــى عن ــد اجتي ــاز متطلب ــات كل درج ــة م ــن الدرج ــات ،أن تك ــون مختلف ــة ع ــن املتطلب ــات الت ــي
مت اجتيازه ــا م ــن قب ــل للحص ــول عل ــى الدرج ــة ال س ــابقة .والش ــيء نف س ــه بالن س ــبة إل ــى ش ــارات
الهواي ــات .كم ــا يفض ــل أن يحق ــق البرع ــم مؤش ــرات تغط ــى جمي ــع معايي ــر كل مج ــال ،وتنفي ــذ
ه ــذه املتطلب ــات م ــن خ ــال األنش ــطة العملي ــة الفردي ــة أو اجلماعي ــة الت ــي يق ــوم به ــا البرع ــم ف ــي
حياتــه الكش ــفية،في أثن ــاء االجتماع ــات أو املع س ــكرات أو الرح ــات أو الزي ــارات م ــع االبتع ــاد ع ــن
أس ــلوب االختب ــار  .م ــع األخ ــذ ف ــى االعتب ــار أنــه ال يج ــوز أن ي س ــتمر البرع ــم ف ــى فرقتــه بع ــد
ثمان ــى س ــنوات م ــن العم ــر.
األهداف التربوية لمرحلة البراعم :

ف
ـال  :امل س ــاهمة ف ــى التنمي ــة الش ــاملة واملتكامل ــة ل ــكل برع ــم
تتمث ــل � اله ــدف الرئي ــس الت ـ ي
ف ــي املج ــاالت العقلي ــة واملعرفي ــة والبدني ــة والروحي ــة واالجتماعي ــة والكش ــفية م ــع مراع ــاة الف ــروق
الفردي ــة فيم ــا بينه ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال حتقي ــق األه ــداف الثانوي ــة ال س ــتة التالي ــة :
 -1تعويد األطفال على العمل من خالل الطريقة الكشفية .
 -2إعداد البراعم ملرحلة األشبال أو الزهرات .
 -3استثمار أوقات فراغ البراعم في عمل إيجابي موجه وحر .
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 -4اكتشاف مواهب البراعم وتوجيهها.
 -5تعويد البراعم على حتمل امل سئولية ،وأداء األعمال املناسبة ألعمارهم.
 -6ممارسة القيم على تنوعها ممارسة صحيحة.
الهيكل التنظيمى لفريق البراعم :
الخماسيات

يتك ــون فري ــق البراع ــم م ــن ع ــدد يت ــراوح ب ــن عش ــرة وعش ــرين برعم ـ ًا وينظ ــم بنظ ــام اخلماس ــيات؛
حي ــث يتك ــون الفري ــق م ــن خماس ــيات بح ــد أدن ــى اثن ــان ،وح ــد أقص ــى أرب ــع خماس ــيات ،وكل
خماس ــى يتك ــون م ــن خم س ــة براع ــم يخت ــارون م ــن بينه ــم رئي ــس اخلماس ــى .ويق ــوم بقي ــادة
الفري ــق قائ ــد ،م ــع وج ــود م س ــاعد واح ــد عل ــى األق ــل .
ميكــن ت ســمية اخلماســيات بأســماء محببــة للطفــل ومشــجعة علــى التفــاؤل مثــل أســماء
الزه ــور م ــع ربطه ــا بألوانه ــا ،مث ــل الياس ــمني ،النرجس ،ال سوس ــن ،البنف س ــج ،الفـــ ــل ،القرنفل؛
تأسي س ـ ًا عل ــى أن كلم ــة برع ــم تعن ــي زه ــر النب ــات قب ــل أن يتفت ــح ،والزه ــور ه ــي رم ــز دائ ــم
للح ــب واحلي ــاة واجلم ــال وال س ــعادة والتفت ــح ،وتت ــرك ل ــكل خماس ــى احلري ــة ف ــي اختب ــار االس ــم
طبق ـ ًا لرغب ــات البراع ــم ،عل ــى أن تك ــون املهم ــة األساس ــية لرئي ــس اخلماس ــى تنمي ــة امله ــارات
ل ــدى براع ــم خماس ــيته .
الزي الكشفي وشارات البراعم

لل�ع ــم مــن  :قمي ــص س ــماوى لــه جيب ــان بالق ــاب ،عل ــى اجلي ــب
يتك ــون الــزي الكشــفي ب
األمي ــن يوض ــع عل ــم البل ــد ،وعل ــى األي س ــر يوض ــع اس ــم البرع ــم ،وس ــروال طوي ــل /قصي ــر أزرق
غام ــق ،ومندي ــل أزرق غام ــق ،وقبع ــة زرق ــاء ،وح ــذاء أس ــود .
أما الشارات فتتمثل ف� :
•ش ــارات كش ــفية (كفاي ــة) :باس ــتخدام ش ــارات الكفاي ــة تُن َّم ــي كالق ــدرات البدني ــة والعقلي ــة
واالجتماعي ــة والروحي ــة وفق ـ ًا للت ــدرج ،وتبع ـ ًا لدرج ــات التق ــدم (برع ــم مبت ــدئ فبرع ــم ث ـ ٍـان،
ث ــم برع ــم أول).
لل�اعم عىل النحو التاىل :
ويمكن أن تكون شارات الكفاية ب
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•ش ــارة الفري ــق  :عب ــارة ع ــن م س ــتطيل يكت ــب بداخلــه اس ــم الفري ــق؛" براع ــم اإلمي ــان مث ـ ًا"،
وتوض ــع أعل ــى ال ــذراع اليمن ــى .
•شــارة الخمــاىس :عب ــارة ع ــن ش ــكل خماس ــى يكت ــب بداخلــه اس ــم اخلماس ــى" ،الزه ــور
مث ــا" ،وتوض ــع أعل ــى ال ــذراع الي س ــرى.
ال�عم المبتدئ  :القبعة الزرقاء عليها شريط أصفر اللون.
•شارة ب
ثان  :القبعة الزرقاء عليها شريطان أصفرا اللون.
•شارة برعم ٍ
•شارة برعم أول :القبعة الزرقاء عليها ثالثة أشرطة صفراء اللون .
•وفيم ــا يتعل ــق برئي ــس الفري ــق ومس ــاعده ،وك ــذا رئي ــس الخم ــاىس ،فيمك ــن أن تك ــون
الش ــارة اخلاص ــة ب ــاألول ش ــارة متثله ــا ثالث ــة أش ــرطة ،والثان ــى ميثلــه ش ــريطان ،والثال ــث
ميثلــه ش ــريط واح ــد عل ــى أن يك ــون ع ــرض الش ــريط س ــنتيمتر ًا .وتوض ــع ه ــذه الش ــارات
عل ــى ال ــذراع الي س ــرى أس ــفل ش ــارة اخلماس ــى .
•ش ــارات الهواي ــات :م ــن خ ــال ش ــارات الهواي ــة ،يت ــم اكتش ــاف املي ــول واملل ــكات الش ــخصية
ل ــدى البراع ــم وفق ـ ًا للف ــروق الفردي ــة فيم ــا بينه ــم (تنمي ــة ال ــذات) ،وميك ــن للبرع ــم أن يحص ــل
عل ــى أي ش ــارة م ــن ش ــارات الهواي ــات الت ــي يرغ ــب ف ــي اقتنائه ــا ل س ــهولتها بالنس ــبة إليــه؛
نتيج ــة ممارس ــته له ــا قب ــل دخولــه الكش ــفية مث ـ ًا (موس ــيقي  /س ــباح  /رس ــام …) ،أو
لرغبتــه ف ــي ممارس ــتها ألنه ــا تش ــبع ميولــه ورغباتــه .وعل ــى القائ ــد الكش ــفى أن يع ــرض
عل ــى البراع ــم م ــا يناس ــب مرحلته ــم العمري ــة م ــن املج ــاالت الثماني ــة للش ــارات ،ولتحقي ــق
التنمي ــة الش ــاملة للبرع ــم الب ــد أن يك ــون هن ــاك تراب ــط ب ــن ش ــارات الكفاي ــة وش ــارات الهواي ــة
ليك ــون كل منهم ــا حاف ــز ًا عل ــى حتقي ــق التق ــدم الفعل ــى لــه.
ولتفعيل الشارات عامة؛ عىل القائد :
 .1توفي ــر األدوات الالزم ــة ملمارس ــة أنش ــطة ش ــارات الكفاي ــة والهواية مثل  :املطبوعات التفس ــيرية
واألدل ــة  /البوصل ــة  /اخلرائ ــط  /حقيب ــة اإلس ــعافات األولي ــة مبش ــتمالتها  /احلب ــال.
 .2توفير الشارات (كفاية وهواية)؛ حتى ميكن منحها لكل من يجتاز متطلباتها .
 .3منح شهادة مع كل درجة أو شارة هواية يحصل عليها البرعم.
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وعد وشعار وقانون وتحية البراعم :
 -وعد البراعم

ه ــو وع ــد يقولــه البرع ــم عندم ــا يلتح ــق ألول م ــرة بالكش ــافة .ونظ ــر ًا إل ــى ضع ــف مفه ــوم الزم ــان
عن ــد البرع ــم؛ فإنــه كان يعي ــش فق ــط حاض ــره ويصع ــب عليــه تص ــور امل س ــتقبل بدق ــة؛ لذل ــك ف ــإن
تق ــدمي الوع ــود إل ــى البراع ــم غي ــر ذي معن ــى ألنه ــا ال تق ــع ف ــى دائ ــرة اإلدراك ااحل س ــي للطف ــل
ف ــى ه ــذه املرحل ــة ؛ األم ــر الذى ــي أدى إل ــى تعدي ــل الوع ــد الكش ــفى إل ــى الوع ــد التال ــى  :أن ــا أح ــب
اللــه والوط ــن ،وأس ــاعد أهل ــى وأصحاب ــى ،وأعم ــل بقان ــون البراع ــم .
 -شعار البراعم :

ش ــعار ب س ــيط ومفه ــوم يت ــم تقدميــه للبرع ــم قص ــد العم ــل بــه واحترامــه .ومب ــا أن البرع ــم ميت ــاز
باحلركــة واملــرح واللعــب ،فيمكــن اعتبــار شــعاره دائمــ ًا "املــرح" فتقــول" :البرعــم مــرح يلعــب
ويتعل ــم".
 -قانون البراعـم :

قواع ــد مح ــددة لل س ــلوكيات احلياتي ــة الش ــخصية واملجتمعي ــة للبرع ــم؛ وله ــذا يج ــب أن يق ــدم
قانــون البراعــم أســلوب ًا مب ســط ًا فــي معاونــة كل برعــم علــى أن يصبــح مل ّم ــ ًا مبــا حتــاول
الكشــفية م ســاعدته علــى حتقيقــه ،واكتشــاف معنــى اجلوانــب املختلفــة فــي هــذا القانــون
وتل ــك القواع ــد ال س ــلوكية احلياتي ــة الش ــخصية والعام ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال امل ــرور به ــذه التج ــارب
احلياتيــة وممارســتها .وإذا كان القانــون الكشــفي ميكــن اســتخدامه مرجعــ ًا فــي التنميــة
املتدرجــة للنظــام القيمــي للكشــاف ،فــإن قانــون البرعــم بالتبعيــة مرجــع التنميــة املتدرجــة
للبرع ــم .وعليــه تتمث ــل بن ــود قان ــون البراع ــم  :البرع ــم مطي ــع ،نظي ــف ،ص ــادق ،ودود ،متع ــاون.
 -تحية البراعم .

ت ــؤدى التحي ــة الكش ــفية بالي ــد اليمن ــى واجت ــاه راح ــة الي ــد إل ــى األم ــام ،وتوض ــع األصاب ــع الث ــاث
املمت ــدة ف ــوق احلاج ــب األمي ــن ،وتك ــون أصاب ــع ال س ــبابة والوس ــطى والبنص ــر ممت ــدة لألعل ــى
ومتالصق ــة؛ حي ــث ترم ــز ه ــذه األصاب ــع لوع ــد املرش ــد الثالث ــي واملتمث ــل ف ــي أن أق ــوم بواجب ــي
نحــو اللــه والوطــن ،وأن أســاعد النــاس فــي جميــع الظــروف واألحــوال ،وأن أعمــل بقانــون
املرش ــدات ،ويوض ــع ط ــرف اإلبه ــام عل ــى اخلنص ــر للدالل ــة عل ــى عط ــف الكبي ــر عل ــى الصغي ــر
واحت ــرام الصغي ــر الكبي ــر ،وأن الدائ ــرة املتكون ــة م ــن راح ــة الي ــد واإلبه ــام واخلنص ــر ت ــدل عل ــى
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احملب ــة والتع ــاون وال س ــام (نيب ــال عب ــد اللــه .)302 ،2008
ت س ــهي ًال له ــذه املرحل ــة ت ــؤدي حتي ــة البراع ــم كالتال ــى :الوق ــوف ف ــي وض ــع (اس ــتعد) ،ورف ــع الي ــد
اليمن ــي ،ووض ــع جمي ــع أصاب ــع الي ــد ممت ــدة مبح ــاذاة الكت ــف.
ي ــؤدى البرع ــم التحي ــة ف ــي احل ــاالت التالي ــة :عن ــد رف ــع وإن ــزال العل ــم ،ع ــزف ال س ــام اجلمه ــورى،
حتي ــة م ــن ه ــم أعل ــى رتب ــة م ــن املفوض ــن والق ــادة وامل س ــاعدين ،حتي ــة األع ــام الكش ــفية ف ــي
الع ــروض واالحتف ــاالت.
لل�اعم :
المنهج الكشفى ب
تضم ــن املنه ــج الكش ــفى املقت ــرح خم س ــة مج ــاالت ه ــى :املج ــال الدين ــى ،املج ــال العلم ــى ،املج ــال
البدنــى ،املجــال االجتماعــى ،املجــال الكشــفى ،وتضمــن كل مجــال منهــا معاييــر ،تضمنــت
بدورهــا عــدد ًا مــن املؤشــرات صنفتهــا الباحثــة إلــى مؤشــرات معرفيــة ،ومؤشــرات مهاريــة،
ومؤش ــرات وجداني ــة ،واجل ــداول أرق ــام ( )1)، (2)، (3)، (4)، (5توض ــح املنه ــج الكش ــفى للبراع ــم.
ن
ش
لل�اعم
ومؤ�ات المجال
معاي�
جدول رقم ( )1يوضح
الدي� للمنهج الكشفى ب
ي
المجال أ
ن
الدي� (الروحى)
الول  :المجال

ش
المؤ�ات

ف
معر�
ي

مهاري

 -١التعرف عىل قدرة  -يتعرف على ثالثة
مظاهر لقدرة الله فى نف سه.
الله وعظمته
 يتعرف على ثالثة مظاهرلقدرة الله فى املخلوقات .

 يذكر أسماء الصلوات وعدد -٢ممارسة
الصلوات والشعائر ركعات كل منها .
 يذكر عدد مرات الصالة .الدينية
 يتعرف على أماكن الصالة. يعرف خطوات الوضوء يذكر بعض اآلداب وألفاظها :مثل الب سملة ،احلمد لله،

ن
وجدا�
ي

 يلتزم بآداب سماع ي ستدل منوقراءة النصوص الدينية .مشاهداته على
 يربط بني العمل الصالح قدرة الله فىوالثواب.
الطبيعة.
 يحمد الله ويشكرهعلى نعمه.
 يؤدى الصالة بطريقة  -يواظب علىسليمة.
أداء الصالة فى
 يردد مع زمالئه إحدى مواعيدها.األغانى الدينية .
 يحرص على يحفظ خم سة نصوص الصالة فى جماعة.دينية.
 يحفظ خم سة -يحفظ خم سة أحاديث .أذكار .
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س� بعض
 -٣معرفة ي
أ
النبياء عليهم
السالم.

 يحترم قدسية يتوضأ بطريقةإلقاء ال سالم.
أماكن الصالة.
وخطوات سليمة.
 يتعرف على مظاهر ينصت فىي أثناء يعبر بأسلوبه عناالحتفال ببعض املناسبات
تالوة النصوص
أحد مظاهر االحتفال
الدينية.
الدينية.
ب املناسبات الدينية -
 يحترم الكتب(تلوين  -رسم  -عمل
ال سماوية .
مج سم .).. -
 التعود علىالب سملة عند تناول
الطعام ،وبداية أداء
األعمال.
 التعود على إلقاءال سالم ورده.
 يذكــر أســماء ثالثــة مــن  -يقــص ســيرة أحــد  -يقتــدى فــىاألنبيــاء علــى أعضــاء أقوالــه وبصفــات
األنبيــاء.
األنبي ــاء وس ــلوكهم .
 يتعــرف علــى ســير ثالثــة فرقتــه . ميثــل مــع اخلماســى  -يوقر األنبياء .مــن األنبيــاء.
 يذك ــر عم ـ ًا واح ــد ًا ل ــكل نب ــى قصــة أحــد األنبيــاء .م ــن الثالث ــة.

67
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

ش
لل�اعم
معاي�
جدول رقم ( )2يوضح
ومؤ�ات المجال العلمى للمنهج الكشفى ب
ي
ن
المجال الثا�  :المجال العلمى
ف
ن
ش
وجدا�
مهاري
معر�
المؤ�ات
ي
ي
 يعرف استخدام ًا أول ّي ًالثالثة أجهزة تكنولوجية
بطريقة صحيحة .
 يجمع صور ًا ألجهزةتكنولوجية.

ال�عم  -يتعرف على ثالثة أجهزة
 -1تنمية وعى ب
ببعض الوسائل
تكنولوجية حديثة.
ً
التكنولوجية .
 يذكر استخدام ا لكلوسيلة تكنولوجية .
 -2تنمية وعى
ال�عم بالبيئة
ب
أ
وعلوم الرض.

 يحافظ علىسالم األجهزة.
 يقدر أهميةالتكنولوجيا فى
خدمتنا.

 يستخدم مع زمالئه خامات  -يلتزم فىالبيئة فى إنتاج عمل فنى  .تصرفاته باحملافظة
على البيئة .
 ي ساعد قائده على تدوير يحاول االلتزامثالثة من مخلفات البيئة .
بالوقت عند تنفيذ
 ينفذ مع أعضاء فرقتهما ي سند إليه من
برنامج ًا حلماية البيئة من
مهام .
حوله .
 ينفذ باستخدام خاماتالبيئة مناذج للبيئات املتنوعة.

 يعرف البرعم فصولال سنة.
 يع ِّدد ما مييز كل فصلمن الفصول األربعة .
 يحدد الوقت بال ساعة . يعرف أنواع البيئات(زراعية  -جبلية -
صحراوية).

 -3تنمية وعى
 يغنى مع خماسيته أغنية  -يحرص على يع ًّدد استخدامات املاء.تعبر عن أهمية احملافظة على إغالق الصنبور بعد
ال�عم بطرق ترشيد  -يتعرف على حاالت املاء
ب
استهالك الموارد
غ سل يد ْيه.
(صلبة  -سائلة  -غازية)  .املاء.
 يواظب على يشارك مع أعضاء فرقتهالطبيعية (المياه –  -يعرف استخدامات
الكهرباء) .
إطفاء الكهرباء بعد
فى م سرحية تدعو لترشيد
الكهرباء.
االنتهاء مما يقوم به
الكهرباء.
من عمل.
 يحرص علىال�عم  -يدرك مفهوم املغناطي سية  - .يطبق بعض التجارب
 -4اكتساب ب
استخدام حواسه
المهارات العلمية  -يدرك االختالف بني حجم العلمية البسيطة.
البسيطة .
الظل وحجم صاحب الظل  - .يفك ويركب بعض النماذج فى معرفة ما حوله.
الب سيطة .
 يتعرف كلمة الثمن، يحاكى مواقف البيعوعالقتها بالعدد والنقود .
والشراء.
 يذكر أسماء احلواس ي ستخدم احلواس فياخلمس.
 مييز بني العالقات املكانية .متييز األشياء.68
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ش
لل�اعم
معاي�
جدول رقم ( )3يوضح
ومؤ�ات المجال االجتماعى للمنهج الكشفى ب
ي
المجال الثالث  :المجال االجتماعى
ش
المؤ�ات

ف
معر�
ي

مهاري

ن
وجدا�
ي

 -1اكتساب
ال�عم بعض
ب
المهارات
االجتماعية
الحياتية.

 يعرف معلومات عن أسرته(عدد أفراد األسرة  -عمل األم -
عمل األب) .
 -يذكر آداب احلوار .

ال�عم
 -2إلمام ب
ببعض العادات
والتقاليد
يز
المم�ة
للمجتمع الذى
يعيش فيه.

 يشارك زمالءه فى االحتفال  -يبدى اهتمام ًا يذكر بعض األعياد التىبعادات وتقاليد
يحتفل بها فى بلده (عيد امليالد بهذه املناسبات .
املجتمع الذى
املجيد  -شم النسيم  -عيد األم يعبر بأسلوبه عن أحد
مظاهر االحتفال بكل مناسبة يعيش فيه .
.)....(تلوين  -رسم  -عمل
يذكر العادات املرتبطة بكل
مج سم) .
مناسبة.

 -3معرفة
ال�عم ببعض
ب
شخصيات
ومعالم بلده .

 يتعرف على شعار محافظته. يذكر مدلول شعار محافظته. يتعرف على موقع محافظتهعلى اخلريطة .
 يتعرف على علم بلده . يتعرف على موقع بلده علىاخلريطة.
 يذكر مدلول علم بلده . يذكر أحد املعالم املميزةحملافظته .
 يذكر أحد املعالم املميزة لبلده . -يع ِّدد شخصيات بارزة فى بلده.

 ي ساعد فى األعمال املنزلية  -يلتزم بآدابالب سيطة (ترتيب مالب سه  -احلوار مع اآلخرين
.
امل ساعدة فى إعداد املائدة
 يحرص على ترتيب فراشه) .احترام من هم أكبر
 ينفذ املهام التى يطلبهاس ّن اً
القائد .
 ي سأل عن زمالئه يؤدى مع أعضاء فرقتهموقف ًا متثيل ّي ًا يوضح احترام عند غيابهم.
 يلتزم بآدابالكبار .
الطريق .
 يؤدى مع أعضاء فرقتهموقف ًا متثيل ّي ًا يوضح العطف  -يعتاد الرفق
باحليوان .
على الصغير.

 يقدر أهمية يل ِّون شعار محافظته .بلده .
 يرسم شعار محافظته. ينتج أعما ًال فنية تعبر عن  -يبدى اهتمام اًبأحداث بلده .
معالم محافظته .
 ينتج أعما ًال فنية تعبر عن  -يقدر املوروثاتالثقافية والتاريخية
معالم بلده .
ً
 يجمع صورا لشخصيات فى بلده . يظهر مشاعرقيادية فى بلده .
طيبة جتاه رموز
 يحكى قصة عن إحدىشخصيات بلده.
بلده.
 -يقدر قيمة محافظته .
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ن
ش
لل�اعم
ومؤ�ات المجال
معاي�
جدول رقم ( )4يوضح
البد� للمنهج الكشفى ب
ي
المجال الرابع :المجال البد�ن
ف
ن
ش
وجدا�
مهاري
معر�
المؤ�ات
ي
ي
ينفذ املهارة احلركية عندما يقدم -1تنمية بعض  -يتعرف على مفردات
المهارات
القائد املصطلح الدال عليه ،مثل
احلركات األساسية مثل :
الحركية لدى
(املشي ،اجلري ،احلجل ،التزحلق،
(امل ستويات :أعلى -أسفل
الوثب .)...
ال�عم من خالل ( ،)...ال سرعات :بطيء -
ب
اللعب.
 يجيد مهارة واحدة من املهاراتسريع ( ،)...األوزان :ثقيل
الالزمة إلحدى األلعاب.
 خفيف .)... يتعرف على قواعد وقوانني  -يؤدى املهارات احلركية بطريقةصحيحة.
األلعاب.
 يؤدى مجموعة من التمريناتيتعرف على املهاراتاحلركية األساسية( االنتقالية الرياضية فى تكوينات واجتاهات
مختلفة.
 غير االنتقالية -التناولً
 ميارس ألعاب ا ب سيطة التنظيم.واملعاجلة).
 يفك ويركب بعض النماذجمييز بني املهارات احلركية
الب سيطة .
األساسية.
 -2تنمية عادات  -يتعرف على عناصر
صحية سليمة الوجبة الغذائية املتكاملة.
ال�عم.
 يع ٍّدد بعض أدوات النظافةلدى ب
الشخصية.
 يعرف استخدامات كل أداةمن أدوات النظافة .
 يع ِّدد بعض أدوات النظافةالعامة.

 -3تنمية
أ
مفاهيم المن
والسالمة.

 يتعرف على مصادراخلطر التى قد يتعرض لها
فى (املع سكر  -املنزل ).
 يتعرف على اإلسعافاتاألولية الب سيطة .

 يظهر شعورهبال سعادة في أثناء
اللعب .
 يتحلى باألخالقالرياضية (التواضع
عند االنتصار -
االبت سام الرقيق عند
الهزمية  -تهنئة
املنتصر) .
 يقدر أهمية اللعب(الرياضة ).
 يفضل مشاركةأقرانه اللعب .

 يشارك أعضاء خماسيته إعداد  -يظهر حرص ًا علىوجبة غذائية ب سيطة ومتكاملة  .النظافة الشخصيـة،
 مييز بني الطعام الصحى وغير مثل (غ سل اليدين -احلفاظ على نظافة
الصحى .
املالبس -التخلص من
 ميارس العادات الصحيةال سليمة ،مثل (الرياضة -الغذاء -الفضالت -استخدام
األدوات الشخصية -
الراحة -النظافة .)...
غ سل األسنان .)...
 مييز بني أدوات النظافة يحرص على تركالشخصية والعامة.
 مييز بني البيئة النظيفة وغير املكان نظيف اً.النظيفة .
 يحرص على يتبع قواعد املرور.التعاون مع زمالئه
فى إجراء بعض
اإلسعافات األولية
الب سيطة.
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ش
لل�اعم
معاي�
جدول رقم ( )5يوضح
ومؤ�ات المجال الكشفى للمنهج الكشفى ب
ي
المجال الخامس :المجال الكشفى
ف
ن
ش
وجدا�
مهاري
معر�
المؤ�ات
ي
ي
ال�عم  -يذكر وعد البراعم .
 - 1إلمام ب
بوعد وقانون
 يردد قانون البراعم .وتحية وشعار
 يذكر شعار البراعم.ال�اعم .
ب

 يطبق قانون البراعم علىتصرفاته .
 يؤدى التحية الكشفيةللبراعم .

 يلتزم بوعدالبراعم.
 يتحلى بصفاتقانون البراعم .

 - 2اكتساب
 يضع الشارات على الزى يتعرف على زى البراعم .ال�عم بعض
 يتعرف على شارات البراعم .الكشفى بطريقة صحيحة .ب
 يبدى اهتمام ًاوالمهارات
الفنون
 ي ستخدم احلبال فى عمل يذكر استخدام احلبالبالفنون الكشفية .
الكشفية.
مجموعة من العقد والربطات
املختلفة .
الب سيطة .
 يذكر االجتاهات األصلية. يقوم برفع العلم وإنزالهبطريقة صحيحة .
 يردد مجموعة من الصيحاتاخلاصة بالبراعم .
 ي ستخدم أعالم ال سيمافورفى املخاطبة (الدائرة األولى).
 - 3اكتساب
 يذكر خم س ًا من القيم التى  -ي ساعد فى أداء مجموعةال�عم بعض
ينبغى أن يتحلى بها البرعم  .خدمات داخل املع سكر.
ب
القيم أ
خالقية
ال
 يؤدى أنشطة مع الفريق .من خالل
 يتحمل م سئولية أداء مهامممارسة التقاليد
مبفرده .
الكشفية.
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 يلتزم بالقيماألخالقية فى
تصرفاته.
 يقدر أهميةالتعاون مع اآلخرين.
 يحرص علىتقاليد وآداب
الكشفية .

 -4تنمية بعض  -معرفة نظام اخلماسى .
سمات الشخصية  -معرفة أسماء خماسيته.
القيادية من
 يذكر األدوار املتعددةخالل العمل �ف
للخماسى .
الخماسيات

 -5إشباع حب
االستطالع من
خالل االكتشاف
ت
الذا�.

 يتعرف على أشكال أقدامثالثة من احليوانات والطيور
فى بيئته.

 يشارك في اختيار رئيساخلماسى .
 يقود مجموعة من أنشطةاخلماسى .
 يؤدى املهام املطلوبة منهداخل اخلماسى .

 يقدر أهميةاالعتماد على النفس.
 يقدر أهمية النظامفى املواقف احلياتية .

 يشارك فى م سابقات تنمية  -يبدى اهتمام ًاباحلصول على
احلواس .
ً
معلومات فى
 يلون صورا ألشكال أقدامموضوعات متنوعة.
طيور أو حيوانات .
 يتأمل البيئة منحوله .

ثالثًا :توصيات البحث Recommendations of the research

بع ــد ع ــرض م ــا ج ــاء بالتص ــور املقت ــرح للحرك ــة الكش ــفية ف ــى مرحل ــة البراع ــم ودلي ــل التطبيق ــات
التربوي ــة للحرك ــة الكش ــفية بري ــاض األطف ــال ،ميك ــن تق ــدمي ع ــدد م ــن التوصي ــات الت ــى تعتق ــد
الباحث ــة بأهميته ــا كجوان ــب أساس ــية لنج ــاح التص ــور املقت ــرح وتفعيلــه .م ــن ه ــذه التوصي ــات
م ــا يل ــى :
 .1تقــدمي التصــور املقتــرح إلــى املنظمــة العربيــة الكشــفية؛ العتمــاده وتعميمــه علــى وزارة
الشــباب والرياضــة ،واالحتــاد العــام للكشــافة واملرشــدات ،ووزارة التربيــة والتعليــم .
 .2تق ــدمي دلي ــل التطبيق ــات التربوي ــة ل ــإدارة العام ــة لري ــاض األطف ــال ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم؛
لالس ــتعانة بــه ضم ــن األنش ــطة املقدم ــة لري ــاض األطف ــال وذل ــك لضم ــان وص ــول الدلي ــل إل ــى
كل قائ ــد كش ــفى.
 .3االســتعانة مبــا جــاء بدليــل التطبيقــات التربويــة املقتــرح كدليــل مبدئــى ميكــن للقــادة
الكشــفيني التعديــل فيــه وفقــ ًا لإلمكانــات املتاحــة وخبراتهــم بالكشــفية.
 .4تنفي ــذ دلي ــل التطبيق ــات التربوي ــة م ــع األطف ــال؛ للتع ــرف عل ــى ج ــدواه ،وإج ــراء تعدي ــات عليــه
وفق ـ ًا لنتائ ــج التنفي ــذ.
 .5عمل م سابقة لتصميم شعار للبراعم .
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 .6التخطي ــط لبرام ــج تدريبي ــة موجه ــة للق ــادة الكش ــفيني؛ إلك س ــابهم ثقاف ــة احلرك ــة الكش ــفية
ف ــى مرحل ــة البراع ــم وتطبيقاته ــا التربوي ــة.
 .7تضم ــن م ــا ج ــاء بالتص ــور املقت ــرح ف ــى محت ــوى مق ــرر املع س ــكرات وألع ــاب اخل ــاء ببرنام ــج
إع ــداد معلم ــات ري ــاض األطف ــال.
مراجع البحث
 .1إح س ــان األغ ــا (يوني ــة  : )1997التطبيق ــات التربوي ــة حلق ــوق الطف ــل الفل س ــطيني ،مجل ــة اجلامعة اإلس ــامية،
املجل ــد اخلام ــس  -الع ــدد الثاني.
 .2أحم ــد محم ــد ش ــوقي إبراهي ــم ( : )2013برنام ــج ألع ــاب صغي ــرة إلك س ــاب بع ــض مج ــاالت احلرك ــة الكش ــفية
ملرحل ــة األش ــبال ،رس ــالة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة ،كلي ــة التربي ــة الرياضي ــة ،جامع ــة طنطا .
 .3أمــن عبداحلــى احل ســينى ( :)2008تأثيــر ممارســة بعــض األنشــطة الكشــفية علــى اكت ســاب القيــم
اخللقيــة لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة ،كليــة التربيــة الرياضيــة ،جامعــة املنصــورة.
 .4إقبال كامل محمد (د.ت)  :دليل القائدات فى حركة املرشدات ،دار املعارف ،القاهرة .
 .5إقبال كامل ،هدى العجاتى ( : )2005البراعم ،الهيئة العربية للمرشدات ،القاهرة.
 .6إكــرام أحمــد فــؤاد األهوانــي (:)2008عالقــة الطفــل املصــري فــي مرحلــة التعليــم األساســي بوســائط
الثقاف ــة احمللي ــة والع املي ــة ،رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة ،معه ــد الدراس ــات العلي ــا للطفول ــة ـ جامع ــة ع ــن
ش ــمس.
 .7إمي ــان ال س ــيد محم ــود الش ــرقاوي ( : )2010بدائ ــل تربوي ــة موازي ــة للروض ــة ألطف ــال م ــا قب ــل املدرسة"دراس ــة
حتليلي ــة " ،رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة  ،كلي ــة ري ــاض األطف ــال ،جامع ــة القاه ــرة .
 .8إمي ــان عب ــد الرحم ــن محم ــد عب ــد ال ــاه  :التطبيق ــات التربوي ــة للفك ــر النس ــوي املعاص ــر ف ــي مصر-دراس ــة
تقوميي ــة ،رس ــالة دكت ــوراه  ،كلي ــة التربي ــة  ،جامع ــة س ــوهاج .
 .9تامر الداودى (دي سمبر  :)2012املناهج الكشفية متاح على
<< http://www.sport.ta4a.net/scouting/print:page,1,561-scout-curriculum.html
>> Accessed date 1/3/2014
 .10جمال خشبة (د.ت ):حركة الكشافة في  78عام ًا  -مطبعة نهضة مصر  -القاهرة .
 .11جمال رمضان موسي ( : )2006نبذة تاريخية ومقدمة فل سفية عن املع سكرات ،متاح على
<< http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t-1673.html >> Accessed
date 5/3/2013
 .12جمال الشافعى ( : )2003تربية اخلالء واحلركة الكشفية ،دار الفكر العربى ،القاهرة .
 .13جم ــال عل ــي خلي ــل الدهش ــان (إبري ــل " : )1992دور التربي ــة الكش ــفية ف ــي التنمي ــة الش ــاملة للمجتم ــع-
مؤمت ــر التنمي ــة ف ــي ض ــوء املتغي ــرات الع املي ــة  -صيغ ــة مالئم ــة للتنمي ــة ف ــي مص ــر ف ــي الفت ــرة م ــن  10إل ــى
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 12إبري ــل  1992-كلي ــة اآلداب  -جامع ــة املنوفي ــة .
 .14جمــال علــي الدهشــان ،عطيــة محمــد شــعبان ( : )2010التربيــة الكشــفية واملخيمــات ،دار الكتــب
اجلامعيــة ،املنوفيــة .
 .15جمال رمضان موسى (: )2006نبذة تاريخية ومقدمة فل سفية عن املع سكرات ،متاح على
<< http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t-1673.html>> Accessed
date 5/3/2013
 .16جمعية الكشافة العربية ال سعودية (د.ت) :القائد الكشفى قائد تربوى ،متاح على.
<<http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281198/bbbb.
doc>> Accessed date 5/3/2013
 .17جمعية الكشافة العربية ال سعودية" أ " (د.ت)  :الطريقة ،متاح على
>><< https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../adad.doc
Accessed date 5/3/2013
 .18جمعية الكشافة الكويتية ( : )2010الندوة الكشفية العربية (نهج املناهج) بالكويت متاح على
<<http://www.scout.org/es/node/5538 >> Accessed date 5/3/2013
 .19ح س ــن محم ــد جوه ــر ،جم ــال خش ــبة ( :)1967ألع ــاب اخل ــاء ،الكت ــاب الثال ــث ،سل س ــلة مكتب ــة الكش ــافة،
دار املع ــارف مبص ــر ،القاه ــرة .
 :)1968( ................. .20الكشــاف املتقــدم املبتــدئ ،الكتــاب ال ســابع ،سل ســلة مكتبــة الكشــافة ،دار
املعــارف مبصــر ،القاهــرة .
 : )1961( ..................... .21اجلوالة ،ط ،2سل سلة مكتبة الكشافة ،دار املعارف مبصر ،القاهرة .
 .22ح س ــن صب ــرى ج ــاد املول ــى ،ف ــوزى فرغل ــى ( : )2004مرش ــد الكش ــاف ،املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة ،مت ــاح
عل ــى موس ــوعة ب ــدر للحرك ــة الكش ــفية .
 .23ح ســن صبــرى جــاد املولــى ،فــوزى فرغلــى ،صــاح العباســى ( : )2004مرشــد الكشــاف املتقــدم،
املنظمــة الكشــفية العربيــة ،متــاح علــى موســوعة بــدر للحركــة الكشــفية .
 .24رائد الطويل ( : )2003/ 2004املناهج الكشفية ،متاح على
<< http://mariam2.4t.com/22.htm>> Accessed date 5/3/2013
 .25رفعت ال سباعى (د.ت) :الدور التربوى للحركة الكشفية ،املنظمة الكشفية العربية ،متاح على.
 .26س ــكينة إبراهي ــم ب ــن عام ــر (إبري ــل  : )2003دور احلرك ــة الكش ــفية ف ــي تنمي ــة ال س ــلوك البيئ ــي ل ــدي
الشــباب  -دراســة تطبيقيــة علــي عينــة مــن شــباب احلركــة الكشــفية بليبيــا  -املؤمتــر القومــي ال ســابع
للدراس ــات والبح ــوث البيئي ــة بعن ــوان (نح ــو بيئ ــة أفض ــل  :احلاض ــر وامل س ــتقبل) ف ــي الفت ــرة م ــن  22-20إبري ــل
 ،2003جامع ــة ع ــن ش ــمس  -القاه ــرة .ص .4
 .27س ــماح محم ــد محم ــد عب ــد املجي ــد ( : )2013برنام ــج مقت ــرح إلع ــداد معلم ــات ري ــاض األطف ــال للقي ــادة
الكشــفية واإلرشــادية (مرحلــة البراعــم) ،رســالة ماج ســتير غيــر منشــورة ،كليــة ريــاض األطفــال ،جامعــة
اإلســكندرية .
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 .28صالح الدين العباسى (د.ت)  :حياة اخلالء ط ،2دار املعارف ،القاهرة .
 .29ضي ــاء الدي ــن ب ــرع ج ــواد (: )2010نظري ــات وتطبيق ــات ف ــي التربي ــة الكش ــفية ،مكت ــب املني ــر ،بغ ــداد،
.2010مت ــاح عل ــى
<<http://alsafeerint.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html>> Accessed date
5/3/2013
 .30عادل ثابت (د.ت)  :مقدمة فى احلركة الكشفية  ،متاح على
<<http://scoute19.ibda3.org/montada-f3/topic-t28.htm>> Accessed date
7/9/2013
 .31عاطــف عبــد املجيــد ( : )2007الوثيقــة رقــم ( )7حــول اخلطــة العامــة والبرنامــج الزمنــى لألنشــطة
الكشــفية العربيــة فــي الفتــرة مــن  ،2010 – 2008املنظمــة الكشــفية العربيــة ،القاهــرة .
 .32عالم واحد ..وعد واحد ( :)1428اإلطار الرمزى ،متاح على
<< http://www.1scout.net/topics.php?topicatid=29&topicid=78 >> Accessed
date 9/9/2013
 .33عب ــد الرحم ــن الغام ــدى (: )2011الكش ــافة (تعريفه ــا  -فكرته ــا  -مراحله ــا  -عناصره ــا  -وأهدافه ــا
التربوي ــة) ،منتدي ــات الب ــرارى ،مت ــاح عل ــى
<< http://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=63091 >> Accessed date
9/9/2013
 .34عب ــد اللــه الزواغ ــى ( : )2004آف ــاق تطوي ــر احلرك ــة الكش ــفية ،املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة ،مت ــاح عل ــى
موس ــوعة ب ــدر للحرك ــة الكش ــفية .
 .35عبــد ال ســام احل ســيني كاشــف (:)1988الــدور التربــوي للحركــة الكشــفية ،رســالة ماج ســتير غيــر
منشــورة ،كليــة التربيــة ،جامعــة املنوفيــة .
 : )1993( ................... .36تق ــومي ال ــدور الترب ــوى للحرك ــة الكش ــفية ،رس ــالة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة ،كلي ــة
التربي ــة ،جامع ــة املنوفي ــة.
 : )2004( ................... .37ض ــرورات املفاهي ــم الكش ــفية ف ــى اإلع ــداد اجلي ــد للمعل ــم" ،دراس ــة حتليلي ــة "،
املرك ــز القوم ــى للبح ــوث التربوي ــة والتنمي ــة ،القاه ــرة .
 .38عب ــد ال س ــام كاش ــف  -ه ــدي ش ــوقي (نوفمب ــر  : )1996احلاج ــة إل ــي إدخ ــال مفاهي ــم التربي ــة الكش ــفية
ضم ــن برام ــج إع ــداد املعل ــم  -مؤمت ــر التربي ــة الكش ــفية وإع ــداد املعل ــم ف ــى الفت ــرة م ــن  19إل ــى  22نوفمب ــر
 ،1996املرك ــز الكش ــفي العرب ــي الدول ــي  -القاه ــرة .
 .39عب ــد الك ــرمي عل ــى الضح ــاك ( : )2003تاري ــخ احلرك ــة الكش ــفية واإلرش ــادية ف ــى اليم ــن ،جمعي ــة الكش ــافة
واملرش ــدات اليمني ــة .
 .40عفاف محمد فتحى (د.ت)  :حركة املرشدات بني العلم والفن ،دار املعارف ،القاهرة.
 .41طارق الغمارى (د.ت)  :تعريف احلركة الكشفية ومبادئها ،متاح على
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http://clubscouts.jimdo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%80
%D9%8A%D9%80%D8%B3%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9/%D8%
AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%
D8% %D9%83%D8%A9-D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81
%D9 %8A% D8%A9/ >> Accessed date 5/3/2013
 .42فرح ــات أبوزي ــد جاب ــر ( : )2004تق ــومي النش ــاط الكش ــفى للمرحل ــة اإلعدادي ــة بن ــن مبحافظ ــة أس ــيوط،
كلي ــة التربي ــة الرياضي ــة ،جامع ــة أس ــيوط.
 .43فــؤاد حمــزة (مايــو  : )2003آليــات تطبيــق املنهــج الكشــفى ،نشــرة تنميــة املراحــل ،العــدد (،)41
املنظمــة الكشــفية العربيــة.
 .44ف ــوزي محم ــد فرغل ــي ( : )2004ال ــدور الترب ــوي للحرك ــة الكش ــفية  -موس ــوعة ب ــدر للحرك ــة الكش ــفية،
املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة.
 .45مب ــارك الدوس ــري ( :)2010الكش ــافة تُع ــد البراع ــم واألش ــبال للنه ــوض مبجتمعاته ــم وخدم ــة وطنه ــم ،وكال ــة
األنب ــاء الكش ــفية "ك ــون " ،مت ــاح عل ــى
_<<http://www.scoutps.com/index.php?option=com
content&view=article&id=1016 :2012-04-01-12-49-57&catid=36:2010-08-2014-46-22&Itemid=61 >> Accessed date 7/12/2013
 .46مب ــارك دي ــاب س ــعيد العالط ــى ( : )2013دور األنش ــطة الكش ــفية ف ــى إك س ــاب بع ــض القي ــم األخالقي ــة
واالجتماعيــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة بدولــة الكويــت ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليــة التربيــة
الرياضي ــة ،جامع ــة بنه ــا .
 .47محم ــد أب ــو راس (يوني ــة  : )2009الع ومل ــة وأثره ــا عل ــى احلرك ــة الكش ــفية الفل س ــطينية ،منتدي ــات ملتق ــى
الكش ــافة ،مت ــاح عل ــى
<< http://www.scoutforum1.com/vb/showthread.php?t=8998 >> Accessed
date 9/26/2013
 .48محم ــد أحم ــد النب ــوي مي ــن ( : )2011تق ــومي أنش ــطة قص ــور الثقاف ــة ف ــي ض ــوء حتقيقه ــا أله ــداف التربي ــة
البيئي ــة ،رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة ،معه ــد الدراس ــات والبح ــوث البيئي ــة ،جامع ــة ع ــن ش ــمس.
 .49محم ــد ح س ــن املخزجن ــي (: )1936ط ــرق التربي ــة احلديث ــة -الطبع ــة الثاني ــة  -مكتب ــة األجنل ــو املصري ــة-
القاه ــرة .
 .50محم ــد س ــلمان م س ــلم ضحي ــك (يناي ــر  :)2004القي ــم املتضمن ــة ف ــى س ــلوكيات ق ــادة النش ــاط الكش ــفى
ف ــى م ــدارس محافظ ــات غ ــزة وعالقته ــا باالت ــزان االنفعال ــى ،رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة ،كلي ــة التربي ــة،
اجلامع ــة اإلس ــامية ،غ ــزة .
 .51محم ــد ش ــكرى حام ــد الت ــاوى ( :)2008تص ــور م س ــتقبلي لتطوي ــر نظ ــام إع ــداد ق ــادة النش ــاط الكش ــفي
مبرحل ــة التعلي ــم األساس ــى ،رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة ،كليـــــ ــة التربيــ ــة ،جامه ــة بنه ــا.
 .52محم ــد عب ــد الفت ــاح الش ــلبى (: )2005دراس ــة معوق ــات احلرك ــة الكش ــفية ف ــى جمهوري ــة مص ــر العربي ــة،
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رس ــالة ماج س ــتير غي ــر منش ــورة ،كلي ــة التربي ــة الرياضي ــة للبن ــات ،جامع ــة اإلس ــكندرية .
 .53محمد عبد الناصر( إبريل :)2009نبذة عن تاريخ احلركة الكشفية املصريه والعربية ،متاح على
<< http://alalamy.hooxs.com/t6979-topic>> Accessed date 7/12/2013
 .54محمد عدنان (د.ت)  :تعريف احلركة الكشفية ،متاح على
<< http://tarbiaonline.yoo7.com/t3164-topic >> Accessed date 7/12/2013
 .55محم ــد عل ــي أحم ــد الش ــهري ( : )1430 /1429التربي ــة الوجداني ــة للطف ــل وتطبيقاته ــا التربوي ــة ف ــي
املرحل ــة االبتدائي ــة ،رس ــالة ماج س ــتير ،كلي ــة التربي ــة ،جامع ــة أم الق ــرى .
 .56محم ــد قائ ــد مك ــرد (إبري ــل  : )2008واح ــة احلرك ــة الكش ــفية واإلرش ــادية ،نظ ــام الش ــارات (الكفاي ــة أو
اجل ــدارة ـ الهواي ــة) ،جمهوري ــة ن ــت ،مت ــاح عل ــى
<< http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=13151>> Accessed date
22014/4/
 .57محم ــد محم ــد م ــرزوق (" : )2012مرحل ــة البراع ــم م ــن س ــن  7 - 4س ــنوات ،مص ــر ال س ــاحة الكش ــفية،
مت ــاح عل ــى
<< http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?31464- %E3%D1
%CD%E1 %C9- %C7%E1%C8%D1%C7%DA%E3-%E3%E4-%D3%E4-47-%D3%E4%E6% C7%CA-%E3%D5%D1 >> Accessed date 7/12/2013
 .58محم ــد محم ــود محم ــد رمض ــان محم ــد ( : )2008معوق ــات نش ــر احلرك ــة الكش ــفية مب ــدارس املرحل ــة
اإلعدادي ــة مبحافظ ــة القاه ــرة .
 .59محمود نسيم ،عبد احلافظ عبدالله ( : )2006دليل قادة البراعم ،دار الكتب ،القاهرة .
 .60املكت ــب الكش ــفي الع امل ــي ( : )1977الدس ــتور والقوان ــن الداخلي ــة املتبع ــة ف ــى املنظم ــة الع املي ــة للحرك ــة
الكش ــفية -ترجم ــة اإلقلي ــم العرب ــي  -القاه ــرة .مت ــاح عل ــى
<< http://cairoscout.ahlamontada.com/t60-topic>> Accessed date 7/12/2013
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من الدمج إلى الدمج الشامل للصم
في مدارس التعليم العام "التساؤالت
واملتطلبات بني النظرية والتطبيق"
1

د /علي عبد النبي حنفي
ملخص البحث

هدفــت الدراســة إلــى مناقشــة عمليــة الدمــج والدمــج الشــامل للصــم فــي مــدارس التعليــم
الع ــام ،وذل ــك م ــن خ ــال إلق ــاء الض ــوء عل ــى العدي ــد م ــن احمل ــاور ذات العالق ــة مث ــل أمن ــاط تق ــدمي
اخلدمــة للصــم ،وأســلوب تنفيــذ عمليــة دمــج التالميــذ الصــم فــي مــدارس التعليــم العــام،
والت س ــاؤالت والقضاي ــا املرتبط ــة بخي ــار دم ــج الص ــم ،ومفه ــوم الدم ــج الش ــامل واملتغي ــرات الت ــي
س ــاهمت ف ــي ظه ــوره ،واألكث ــر إس ــهامها ف ــي جناح ــه ،ومالمح ــه وأه ــم متطلباتــه ،وأخي ــر ًا تق ــدمي
ً
مدخــا إلمكانيــة تطبيقــه فــي مــدارس التعليــم
رؤيــة عــن الدمــج الشــامل للصــم بوصفهــا
الع ــام بش ــرط تواف ــر خدم ــات التربي ــة اخلاص ــة واخلدم ــات امل س ــاندة وم ــا تتطلبــه م ــن ك ــوادر
بش ــرية وم س ــتلزمات مكاني ــة وجتهيزي ــة ،وذل ــك ف ــي ض ــوء االهتم ــام الع امل ــي املتزاي ــد باألف ــراد ذوي
اإلعاق ــة ،والتش ــريعات الفدرالي ــة املرتبط ــة بتعليمه ــم ،خاص ــة القان ــون الع ــام رق ــم ()142/94
لع ــام  1975وم ــا أدخ ــل عليــه م ــن تعدي ــات؛ وتأكي ــد اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ف ــي
امل ــادة ( 24التعلي ــم) ،والت ــي تتضم ــن تكف ــل ال ــدول بح ــق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومنه ــم الص ــم،
ف ــي نظ ــام تعليم ــي عل ــى جمي ــع امل س ــتويات دون متيي ــز وعل ــى ق ــدر امل س ــاواة م ــع اآلخري ــن،
وإمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى التعليــم العالــي والتدريــب املهنــي وتعليــم
الكب ــار والتعلي ــم م ــدى احلي ــاة دون متيي ــز وعل ــى ق ــدم امل س ــاواة م ــع اآلخري ــن.
وتوصل ــت الدراس ــة إل ــى العدي ــد م ــن النتائ ــج الت ــي تؤك ــد تع ــدد أمن ــاط تق ــدمي اخلدم ــة للص ــم
ح س ــب قدراته ــم وم ــا يتواف ــر له ــم م ــن خدم ــات  ،وأهمي ــة وج ــود ش ــراكة ب ــن ول ــى أم ــر األص ــم
 - 1أستاذ الرتبية الخاصة  ،كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود.
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واالختصاصي ــن فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة دم ــج األص ــم وتفعي ــل دور األس ــرة والبرنام ــج الترب ــوي
الف ــردي .وأن االجتاه ــات ،والبيئ ــة املدرس ــية ،والش ــراكة م ــن أكث ــر املتغي ــرات الت ــي س ــاهمت ف ــي
ظه ــور فل س ــفة الدم ــج الش ــامل ،وأن حتقي ــق أه ــداف اخلط ــة التربوي ــة الفردي ــة ،والنم ــو الف ــردي
واكت س ــاب مه ــارات ومعلوم ــات ع ــن من ــاخ التعلي ــم الع ــام ،والتفاع ــل االجتماع ــي ،ورض ــا الوالدي ــن
وقناعتهــم بالدمــج وتوافــر متطلباتــه ،مــن أهــم مالمــح الدمــج الشــامل التــي ت ســهم فــي
جناح ــه .و أنــه إذا كان ــت عملي ــة الدم ــج للص ــم ح ّق ـ ًا طبيع ّي ـ ًا ف ــي احلي ــاة ف ــي ض ــوء م ــا ت س ــمح
بــه قدراته ــم وإمكاناته ــم ،ف ــإن له ــم احل ــق أيض ـ ًا ف ــي الدم ــج الش ــامل م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني
ف ــي م ــدارس التعلي ــم الع ــام؛ بش ــرط تواف ــر اخلدم ــات امل س ــاندة ذات العالق ــة والك ــوادر البش ــرية
املؤهل ــة لتفعيله ــا ،لذل ــك ف ــإن تفعي ــل الدم ــج الش ــامل ف ــي م ــدارس التعلي ــم الع ــام يتطل ــب تواف ــر
العدي ــد م ــن املتطلب ــات الت ــي ق ــد ال تتوف ــر بش ــكل يحق ــق أهدافــه ،وف ــى ض ــوء ع ــدم تواف ــر كثي ــر
م ــن تل ــك املتطلب ــات تع ــد الفص ــول امللحق ــة (دم ــج جزئ ــي) ب امل ــدارس العادي ــة ه ــي اخلي ــار الترب ــوي
األكث ــر مالءم ــة بوصفه ــا خط ــوة نح ــو الدم ــج الش ــامل للص ــم ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
المقدمة

إن املتأمــل فــي مجــال تربيــة وتعليــم ذوي اإلعاقــة عامــة ،وذوي اإلعاقــة ال ســمعية (الصــم)
خاصــة ،يالحــظ أن هــذه الفئــة قــد عانــت خــال مراحــل مختلفــة بــدأت مبرحلــة اإلهمــال
والرفــض والعطــف ،ثــم االهتمــام بحقوقهم....إلــخ ،وصــو ًال إلــى مرحلــة احلــق فــي التعليــم
ضم ــن س ــياق الفص ــل الع ــادي "دم ــج كل ــي" أو ف ــي فص ــول ملحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة (دم ــج
جزئ ــي) ،وه ــذه املرحل ــة م ــا ه ــي إال نت ــاج الش ــرائع ال س ــماوية املختلف ــة والقوان ــن ذات العالق ــة
خاص ــة القان ــون احلكوم ــي  142 / 94لع ــام  1975التعلي ــم جلمي ــع األطف ــال املعاق ــن Education

 .for all Handicapped Children Actوالــذي يعــد حجــر الزاويــة فــي التربيــة اخلاصــة؛
ألنــه غ َّي ــر م س ــار تربي ــة وتعلي ــم ذوي اإلعاق ــة م ــن التوج ــه نح ــو الع ــزل إل ــى التوج ــه نح ــو الدم ــج
ومتطلباتــه.
وتن ــص األط ــر التش ــريعية املرتبط ــة بذوي االحتياج ــات التربوية اخلاص ــة Special Educational
) Needs (SENعل ــى أن مدرس ــة الدم ــج ه ــي اخلي ــار األول  The First Optionل ــكل األطف ــال،
وأن دم ــج األطف ــال ذوي االحتياج ــات التربوي ــة اخلاص ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة ج ــزء م ــن برنام ــج
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عم ــل أكب ــر لتحقي ــق الدم ــج االجتماع ــي املصم ــم لتحقي ــق مجتم ــع أكث ــر م س ــاواة ومتاس ـ ًك ا
Equal Cohesive Society (Jarvis & Iantaffi,2006).
وبع ــد ص ــدور قان ــون  142 / 94لع ــام " 1975التعلي ــم جلمي ــع األطف ــال املعاق ــن" وم ــا يتضمنــه
م ــن متطلب ــات مرتبط ــة بالدم ــج ومقوم ــات جناح ــه ،حاول ــت الكثي ــر م ــن ال ــدول املتقدم ــة تطبي ــق
عملي ــة الدم ــج ومواجه ــة التحدي ــات املرتبط ــة به ــا ،ث ــم ت ــا ذل ــك العدي ــد م ــن القوان ــن والق ــرارات
الت ــي تؤي ــد دم ــج ذوي اإلعاق ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،ث ــم ج ــاءت الوثيق ــة اخلتامية لبيان س ــامنكا
 Salamanca Statementللتأكي ــد عل ــى أن املدرس ــة للجمي ــع بغ ــض النظ ــر ع ــن الف ــروق الفردية
بــن الطــاب ،وعلــى املــدارس العاديــة تهيئــة تربيــة للطفــل املعــوق محورهــا الطفــل وتكــون
ق ــادرة عل ــى تلبي ــة احتياجاتــه ،ولك ــي يتحق ــق ه ــذا ف ــإن هن ــاك تغي ــرات بنائي ــة يج ــب تقدميه ــا
م ــن خ ــال نظ ــم مدرس ــية أكث ــر مرون ــة وط ــرق تدري ــس وإدارة منهجي ــة وإدارة املص ــادر البش ــرية
(.)Freire & Cesar,2003
وتعتب ــر عملي ــة دم ــج الط ــاب ذوي اإلعاق ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة قضي ــة معق ــدة تف ــرض كثي ــر ًا
مــن التحديــات لــكل مــن املمارســن والباحثــن ()Hung & Paul,2006؛ حيــث إن الدمــج
يتضمــن تلقــي الطــاب الصــم وضعــاف ال ســمع التعليــم فــي املــكان نف ســه مثــل أقرانهــم
ال س ــامعني ،م ــع تزويده ــم باخلدم ــات اإلضافي ــة والبرام ــج الفردي ــة ح س ــب قدراته ــم واحتياجاته ــم
(Burke & Sutherland, 2004).

ويوضــح أنتيــا ،ســتنون ،جوســتاد ) Antia; Stinon & Gaustad (2002أن برامــج الدمــج
الش ــامل ت س ــاعد كل الط ــاب الص ــم وال س ــامعني عل ــى الوص ــول إل ــى أقص ــى م ــدى ممك ــن ف ــي
ً
وتفاعــا نظام ّي ــ ًا مــع بعضهــم
النمــو التربــوي واالجتماعــي ،وهــذا يتطلــب أنشــطة طالبيــة
ً
بعض ــا لتدعي ــم مفه ــوم العضوي ــة  Membershipف ــي مجتم ــع املدرس ــة والفص ــل الدراس ــي.
لذل ــك ف ــإن قضي ــة دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي فص ــول التعليم الع ــام مع أقرانه ــم ال س ــامعني مازالت
مثي ــرة للمناقش ــة؛ حي ــث إن تل ــك العملي ــة تختل ــف حوله ــا اآلراء م ــا ب ــن مؤي ــد ومعارض،فيذك ــر
املؤي ــدون للدم ــج أنــه ي س ــهم ف ــي حت س ــن األداء األكادمي ــي والنم ــو االجتماع ــي للص ــم (Hung
) ،& Paul,2006وي ــرى البع ــض اآلخ ــر م ــن الباحث ــن أن دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي امل ــدارس
العادي ــة لــه أهمي ــة كبي ــرة لي ــس ألن األطف ــال س ــيتعلمون احلي ــاة ف ــي عال ــم ال س ــامعني فق ــط،
ولك ــن أيض ـ ًا ألن أقرانه ــم ال س ــامعني س ــوف ي ــرون خب ــرات مرتبط ــة بأطف ــال مختلف ــن عنه ــم
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ً
أيض ــا ،)Freire & Cesar,2003( .وم ــا ق ــد يترت ــب عل ــي الدم ــج م ــن اجتاه ــات إيجابي ــة نح ــو
الط ــاب الص ــم بواس ــطة أقرانه ــم ال س ــامعني (.)Klumin; Stinson & Colarossi, 2002
فــي حــن يــرى البعــض أن عيــوب عمليــة الدمــج الشــامل للطــاب الصــم ،تتمثــل فــي أنــه
ع ــادة م ــا يوص ــف دم ــج األطف ــال الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي امل ــدارس العادي ــة بأنــه غي ــر
ناج ــح ( ،)Kelman & Branco,2004وأن للدم ــج مش ــكالت تتعل ــق باللغ ــة والتواص ــل والتطبي ــع
االجتماعــي والهويــة الثقافيــة ( ،)Innes,1994وأنــه عندمــا يتــم وضــع الطالــب األصــم مــع
ال س ــامعني فإنــه ع ــادة م ــا يك ــون الطال ــب الوحي ــد ذا اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي الفص ــل ،وي ــؤدي
ه ــذا إل ــى ارتف ــاع درج ــة العزل ــة االجتماعي ــة؛ ألن الطال ــب األص ــم يفتق ــد األق ــران الذي ــن ميك ــن أن
يتواص ــل معه ــم ( .)Hallahan & Kaufman,1994ويؤي ــد ذل ــك نتائ ــج العدي ــد م ــن الدراس ــات
الت ــي أك ــدت أن الص ــم ف ــي برام ــج الدم ــج غالب ـ ًا م ــا يعان ــون م ــن قل ــة األصدق ــاء ،ويكون ــون أق ــل
تفاع ـ ًا م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني ،وغالب ـ ًا م ــا يب ــدون أكث ــر رفض ـ ًا م ــن أقرانه ــم ال س ــامعني بش ــكل
يش ــعرهم بأنه ــم أق ــل انع ـ ً
ـزال ووح ــدة (.)Klumin et. al.,2002;Stinson & Antia ,1999
هك ــذا ،يتض ــح أن عملي ــة الدم ــج الش ــامل لي س ــت عملي ــة س ــهلة خاص ــة إذا كان ــت تل ــك العملي ــة
مرتبط ــة بالط ــاب الص ــم؛ وذل ــك يرج ــع إل ــى أن طبيع ــة تل ــك الفئ ــة ال تقتص ــر عل ــى أن املش ــكلة
مرتبطــة باخليــار التربــوي ســواء كانــت بيئــة عــزل (معهد ًا/مدرســة خاصــة) أو بيئــة دمــج
(مدرس ــة عادي ــة أو فص ــو ًال ملحق ــة) فق ــط ،ولكنه ــا مرتبط ــة بنظ ــام أو فل س ــفة مجتم ــع ،وأقص ــد
مجتم ــع وفل س ــفة ال س ــامعني (ط ــاب ،معلم ــن ،أولي ــاء أمور....إل ــخ) ذوي العالق ــة بتربي ــة وتعلي ــم
الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،ه ــذا املجتم ــع ق ــد يج ــد صعوب ــة ف ــي اخلي ــار املرتب ــط بالتواص ــل
أو لغ ــة التواص ــل ،وم ــا ه ــي طريق ــة التواص ــل (الش ــفهية/اليدوية/الكلية) املفضل ــة للص ــم ؟ وه ــل
ال ســامعون لديهــم خبــرة بهــذه الطــرق؟ ومبعنــى أدق ،هــل ال ســامعون لديهــم خبــرة بثقافــة
الص ــم؟ إذ ًا عملي ــة الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة يج ــب أن ال يقتص ــر
التوج ــه فيه ــا نح ــو تطبي ــق تل ــك العملي ــة عل ــى مفه ــوم الدم ــج املكان ــي فق ــط (فص ــول ملحق ــة
ب امل ــدارس العادي ــة)؛ ألنه ــا عملي ــة متع ــددة األبع ــاد ومحاط ــة ب املخاط ـر؛ األم ــر ال ــذي يؤك ــد صعوب ــة
تطبي ــق عملي ــة الدم ــج الش ــامل ف ــى املدرس ــة العادي ــة م ــن دون تواف ــر متطلب ــات ومالم ــح لضم ــان
جناحه ــا؛ وذل ــك مل س ــايرة ال ــدول الت ــي تن ــادي الي ــوم بح ــق األص ــم ف ــي التعلي ــم العال ــي مث ــل
أقرانــه ال س ــامعني ،باإلضاف ــة إل ــى احل ــق ف ــي التأهي ــل وإع ــادة التأهي ــل ،واملش ــاركة ف ــى احلي ــاة
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العام ــة واألنش ــطة الت ــي ميارس ــها ال س ــامعون  .....إل ــخ ،والت ــي أك ــدت عليه ــا اتفاقي ــة حق ــوق
األش ــخاص ذوى اإلعاق ــة والبروتوك ــول االختي ــاري (.)2008
مشكلة الدراسة:

متث ــل عملي ــة الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة أح ــد التوجه ــات التربوي ــة
احلديث ــة ف ــي مج ــال تربي ــة وتعلي ــم ذوي اإلعاق ــة ،مثل مب ــدأ العادي ــة  Normalizationالذي يدعو
إل ــى اس ــتخدام وس ــائل الثقاف ــة العادي ــة مل س ــاعدة الطف ــل ذي اإلعاق ــة عل ــى احلي ــاة ف ــي ظ ــروف أو
من ــاخ أو م س ــتوى مماث ــل لتل ــك الظ ــروف الت ــي مي ــر به ــا األطف ــال العادي ــون (الش ــخص،)1987 ،
وغي ــر ذل ــك م ــن املفاهي ــم مث ــل مب ــدأ التح ــرر م ــن املؤس س ــات (اإلي ــواء) Deinstitutionalization
ال ــذي يدع ــو إل ــى التح ــرر م ــن املؤس س ــات الت ــي تع ــزل األطف ــال ال س ــامعني ع ــن املجتم ــع ومحاول ــة
دمجهــم ،ومفهــوم البيئــة األقــل تقييــد ًا  (LRE) Least Restrictive Environmentوهــي
البيئ ــة التربوي ــة الت ــي تش ــبه برنام ــج املدرس ــة العادي ــة تقريب ـ ًا م ــع تلبي ــة احلاج ــات التربوي ــة
ل ــذوي اإلعاق ــة ( هله ــان وكوفم ــان" مترج ــم".)2008 ،
وبالرغ ــم م ــن أهمي ــة عملي ــة الدم ــج الش ــامل ،ف ــإن بع ــض الدراس ــات أك ــدت أن ه ــذه العملي ــة
لهــا مميزاتهــا التــي تتمثــل فــي تعزيــز التفاعــل االجتماعــي بــن الطــاب العاديــن وذوي
اإلعاق ــة ( ،)Stahl,2000ولضم ــان جن ــاح تل ــك العملي ــة يج ــب تواف ــر خدم ــات التربي ــة اخلاص ــة
( ،)Augelides & Aravia,2007ف ــي ح ــن أك ــدت دراس ــة كلوم ــن وآخري ــن (Klumin et.al.,
) 2002أن الص ــم ف ــي برام ــج الدم ــج غالب ـ ًا م ــا يش ــعرون بالعزل ــة وقل ــة التفاع ــل االجتماع ــي
م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني أو تعل ــم الط ــاب العادي ــن بع ــض ال س ــلوكيات الش ــاذة م ــن ذوي اإلعاق ــة
(الكاش ــف)1998 ،؛ لذل ــك أك ــد القريط ــي ( )2005عل ــى أنــه ميك ــن التقلي ــل م ــن ال س ــلبيات أو
الصعوب ــات الت ــي تواج ــه عملي ــة الدم ــج م ــن خ ــال تواف ــر متطلب ــات ضروري ــة لضم ــان جن ــاح
عملي ــة الدم ــج ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
هكــذا يتضــح أن عمليــة الدمــج الشــامل تتطلــب العديــد مــن املقومــات األساســية والالزمــة
لتطبيقهــا ،أو مبعنــى أدق عــدة متطلبــات لضمــان جنــاح عمليــة دمــج الطــاب الصــم فــي
املدرس ــة العادي ــة (س ــواء ف ــي فص ــول ملحق ــة كخط ــوة أول ــى ،أو دمجه ــم م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني
ف ــي الفص ــل الدراس ــي)؛ وذل ــك لنق ــل عملي ــة الدم ــج م ــن م س ــتوى الفك ــر والتنظي ــر إل ــى واق ــع
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العم ــل والتطبي ــق .ل ــذا حت ــاول الدراس ــة احلالي ــة إلق ــاء الض ــوء عل ــى احمل ــاور التالي ــة :أمن ــاط تقدمي
اخلدم ــة للط ــاب الص ــم ،وأس ــلوب تنفي ــذ عملي ــة دم ــج التالمي ــذ الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة،
والت س ــاؤالت والقضاي ــا املرتبط ــة بخي ــار دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،ومفه ــوم
الدم ــج الش ــامل والتغي ــرات الت ــي س ــاهمت ف ــي ظه ــوره ،وتل ــك الت ــي أس ــهمت ف ــي جن ــاح الدم ــج
الشــامل ،ومالمــح الدمــج الشــامل وأهــم متطلباتــه ،و أخيــر ًا الدمــج الشــامل بــن الفل ســفة
والواق ــع بوصفــه مدخ ـ ًا إلمكاني ــة تطبي ــق الدم ــج الش ــامل للص ــم ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
أهمية الدراسة:

تعتم ــد عملي ــة جن ــاح الدم ــج الش ــامل عل ــى ع ــدة عناص ــر أساس ــية ال غن ــى عنه ــا عن ــد العم ــل
م ــع ذوي اإلعاق ــة ،منه ــا تخطي ــط وتهيئ ــة كل م ــن املدرس ــة أو الفص ــل ،واملعل ــم واإلخصائي ــن
الذي ــن يعمل ــون م ــع الطف ــل لتعليمــه وإع ــداده وإرش ــاده ،وإرش ــاد أس ــرته ،والب ــد أن يك ــون البرنام ــج
املدرس ــي محقق ـ ًا للش ــراكة ب ــن كل عناص ــر العملي ــة التعليمي ــة أو التأهيلي ــة ،والب ــد أن ميت ــد
التخطي ــط والتنفي ــذ إل ــى البيئ ــة احمللي ــة ،وه ــي الت ــي يأت ــي منه ــا الطف ــل ويع ــود إليه ــا بع ــد
انتهائــه م ــن البرنام ــج (ص ــادق ،والش ــخص.)2005 ،
وم ــن ث ــم ،فالدراس ــة احلالي ــة حت ــاول إلق ــاء الض ــوء عل ــى أح ــدث التوجه ــات التربوي ــة ف ــي مج ــال
تربي ــة وتعلي ــم الص ــم بصف ــة خاص ــة ،أي عملي ــة الدم ــج الش ــامل ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،وذل ــك
م ــن خ ــال التع ــرف عل ــى القضاي ــا ذات العالق ــة بعملي ــة الدم ــج الش ــامل م ــن حي ــث أمن ــاط
تقــدمي اخلدمــة للطــاب الصــم ،وأســلوب تنفيــذ عمليــة دمــج التالميــذ الصــم فــي املدرســة
العادي ــة ،والت س ــاؤالت والقضاي ــا املرتبط ــة بخي ــار دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة،
ومفهــوم الدمــج الشــامل والتغيــرات التــي ســاهمت فــي ظهــوره ،وتلــك التــي أســهمت فــي
جن ــاح الدم ــج الش ــامل ،ومالم ــح الدم ــج الش ــامل وأه ــم متطلباتــه ،وممي ــزات الدم ــج الش ــامل،
وأخي ــر ًا مناقش ــة الدم ــج الش ــامل ب ــن الفل س ــفة والواق ــع بوصفــه مدخ ـ ًـا إلمكاني ــة تطبي ــق الدم ــج
الش ــامل للص ــم ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة احلالية إلى التعرف على ما يلي:
•أمناط تقدمي اخلدمة للطالب الصم .
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•أسلوب تنفيذ عملية دمج التالميذ الصم في املدرسة العادية.
•الت ساؤالت والقضايا املرتبطة بخيار دمج الطالب الصم في املدرسة العادية.
•مفهوم الدمج الشامل والتغيرات التي ساهمت في ظهوره.
•املتغيرات التي أسهمت في جناح الدمج الشامل.
•مالمح الدمج الشامل وأهم متطلباته .
•الدم ــج الش ــامل ب ــن الفل س ــفة والواق ــع بوصفــه مدخ ـ ًـا إلمكاني ــة تطبي ــق الدم ــج الش ــامل
للص ــم ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
مصطلحات الدراسة:

 -1المتطلب ــات :ه ــي تل ــك األس ــس والثواب ــت واالحتياج ــات الت ــي تضم ــن جن ــاح عملي ــة الدم ــج
الشــامل للطــاب الصــم وضعــاف ال ســمع فــي املدرســة العاديــة مــع أقرانهــم ال ســامعني،
و ُت ت َّ
َض م ــنُ تل ــك األس ــس والثواب ــت ف ــي كل عب ــارة م ــن العب ــارات القائم ــة عل ــى متطلب ــات الدم ــج
الش ــامل (إع ــداد الباح ــث) ،والت ــى تتك ــون م ــن ( 38عب ــارة) بيانه ــا كم ــا يل ــي:
•متطلبات مدرسية(إدارية) 9« .عبارات».
•متطلبات مرتبطة بالطالب الصم وضعاف ال سمع وال سامعني 5« .عبارات».
•متطلبات مرتبطة بأسر الطالب الصم وضعاف ال سمع وال سامعني 9« .عبارات».
•متطلبــات مرتبطــة بالعاملــن فــي مجــال تربيــة وتعليــم الصــم وضعــاف ال ســمع
وال ســامعني 8« .عبــارات».
•متطلبات مجتمعية 7« .عبارات».
 - 2الدمــج الشــامل :هــو تلــك العمليــة التــي تتمثــل فــي تلقــى الطالــب األصــم امل ســألة
التعليمي ــة ف ــي غرف ــة الدراس ــة العادي ــة م ــع أقرانــه ال س ــامعني بغ ــض النظ ــر ع ــن درج ــة الفق ــد
ال ســمعي ،مــع تزويــده بخدمــات م ســاندة ح ســب احتياجاتــه داخــل الفصــل.
 -3أ
الص ــم :ه ــو الف ــرد ال ــذي لديــه فق ــدان س ــمعي م ــن  70دي س ــبل أو أكث ــر ،يعي ــق فه ــم ال ــكالم
م ــن خ ــال األذن وحده ــا باس ــتعمال أو م ــن دون اس ــتعمال ال س ــماعة الطبي ــة .
منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــى فــي دراســته؛ وذلــك لإلجابــة عــن القضايــا
واحملــاور ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة ،فــي ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات ال ســابقة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتنــاول الباحــث فــي ســياق عرضــه اإلطــار النظــري والدراســات ال ســابقة ،احملــاور التاليــة:
أمن ــاط تق ــدمي اخلدم ــة للط ــاب الص ــم ،وأس ــلوب تنفي ــذ عملي ــة دم ــج التالمي ــذ الص ــم في املدرس ــة
العادي ــة ،والت س ــاؤالت والقضاي ــا املرتبط ــة بخي ــار دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة،
ومفه ــوم الدم ــج الش ــامل والتغي ــرات الت ــي س ــاهمت ف ــي ظه ــوره ،واملتغي ــرات األكث ــر إس ــهام ًا
ف ــي جن ــاح الدم ــج الش ــامل ،ومالم ــح الدم ــج الش ــامل وأه ــم متطلباتــه ،وأخي ــر ًا الدم ــج الش ــامل
ب ــن الفل س ــفة والواق ــع بوصفــه مدخ ـ ًـا إلمكاني ــة تطبي ــق الدم ــج الش ــامل للص ــم ف ــي امل ــدارس
العادي ــة ،.وبي ــان ذل ــك فيم ــا يل ــي:
أوالً :أنماط تقديم الخدمة للطالب الصم
هناك عدة أمناط للخدمة تقدم للطالب الصم ،وهي كما يلي :
 - 1معاهد أ
المل الداخلية :
يتضم ــن ه ــذا النم ــط م ــن اخلدم ــة إبق ــاء الط ــاب الص ــم ب املعه ــد ط ــوال الوق ــت ؛ لتلق ــي اخلدم ــات
التربوي ــة والتعليمي ــة نه ــار ًا ،وبانته ــاء الي ــوم املدرس ــي يذهب ــون إل ــى اإلقام ــة بال س ــكن الداخل ــي ؛
لتلق ــي اخلدم ــات اإليوائي ــة ،و ُي ع ــد ه ــذا النظ ــام أكث ــر ع ــز ًال للص ــم.
 - 2معاهد أ
المل النهارية :
يتضم ــن ه ــذا النم ــط م ــن اخلدم ــة إحل ــاق الط ــاب الص ــم ب املعه ــد ل س ــاعات معين ــة م ــن النه ــار؛
لتلق ــي اخلدم ــات التربوي ــة والتعليمي ــة نه ــار ًا ،وبانته ــاء الي ــوم املدرس ــي يع ــودون إل ــى أس ــرهم.
 3ـ برامج فصول أ
المل الملحقة بمدارس التعليم العام :
وهي الفصول التي يقضي فيها الطالب الصم غالبية يومهم الدراسي ( املوسى.)2008 ،
 4ـ برامج محو أ
المية وتعليم الكبار:
امت ــدت برام ــج تعلي ــم الص ــم إل ــى البالغ ــن الذي ــن فاتته ــم فرص ــة التعلي ــم ف ــي ال س ــن املدرس ــية،
وكذل ــك مل ــن ل ــم ت س ــمح له ــم ظروفه ــم بالدراس ــة ف ــي املرحل ــة املتوس ــطة والثانوي ــة الفني ــة النهاري ــة؛
حي ــث تت ــاح له ــم الفرص ــة إلكم ــال دراس ــتهم ف ــي برام ــج م س ــائية ف ــي املرحل ــة املتوس ــطة والثانوية
الفني ــة امل س ــائية ،وه ــذه البرام ــج تتمث ــل ف ــي فص ــول ملحق ــة مبعاه ــد األم ــل أو مب ــدارس التعلي ــم
العام.
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ثاني اً :أسلوب تنفيذ عملية دمج التالميذ الصم ف ي� المدرسة العادية
ظه ــر الدم ــج م ــن خ ــال مب ــادرة التعلي ــم الع ــام )The Regular Education Initiative (REI
ف ــي ال س ــبعينيات والثمانيني ــات ،وتعدي ــل القان ــون الع ــام  142 / 94وقان ــون تعلي ــم األف ــراد ذوي
اإلعاق ــة ) The Individuals with Disabilities Education Act (IDEAلع ــام .1990
إن تطبيــق الدمــج للطــاب الصــم يعــد مصــد ًرا للجــدل امل ســتمر وخاصــة كيفيــة تف ســير
 Interpretالبيئ ــة األق ــل تقيي ــد ًا ،وترت ــب عل ــى ذل ــك اجل ــدل ظه ــور اثن ــن م ــن األوض ــاع العام ــة
ح ــول الدم ــج األول :يع ــرف بالدم ــج اجلزئ ــي وه ــو أن جمي ــع الط ــاب ذوى اإلعاق ــة له ــم احل ــق ف ــي
الذه ــاب إل ــى املدرس ــة م ــع أقرانه ــم العادي ــن واآلخ ــر يع ــرف بالدم ــج الكل ــي ،ويش ــير إل ــى أن
جمي ــع الط ــاب ذوى اإلعاق ــة ف ــي حاج ــة إل ــى أن يندمج ــوا ف ــي الفص ــل نف س ــه م ــع أقرانه ــم ف ــي
م ــدارس عادي ــة .ويتف ــق الوض ــع األول م ــع مع ــدل اإلقام ــات الداخلي ــة الت ــي وج ــدت ف ــي القان ــون
الع ــام  142 / 94وقان ــون  ،IDEAبينم ــا اآلخ ــر يتف ــق م ــع إزال ــة كلم ــة التربي ــة اخلاص ــة مب ــا فيه ــا
امل ــدارس اخلاص ــة بالص ــم (.)Richard & Joseph,1997
ويتحق ــق الدم ــج اجلزئ ــي م ــن خ ــال اس ــتحداث برام ــج فص ــول خاص ــة ملحق ــة ب امل ــدارس العادي ــة،
وإحل ــاق األطف ــال ذوي اإلعاق ــة (الص ــم) بفص ــل خ ــاص به ــم ب املدرس ــة العادي ــة؛ حي ــث يتلق ــون
الرعاي ــة التربوي ــة والتعليمي ــة اخلاص ــة به ــم م ــع بعضه ــم بعض ـ ًا ف ــي ذل ــك الفص ــل ،م ــع العم ــل
الص فيــة،
علــى إتاحــة الفــرص لهــم لالندمــاج مــع أقرانهــم العاديــن فــي بعــض األنشــطة ّ
واألنش ــطة الالصفي ــة ،وف ــي برام ــج املدرس ــة (املوس ــى.)2008 ،
ويقص ــد الش ــخص ( )1987بالدم ــج اجلزئ ــي الفص ــل ال ــذي يلتح ــق بــه الطف ــل ذو اإلعاق ــة ف ــي
بــادئ األمر،مــع إتاحــة الفرصــة أمامــه للتعامــل مــع أقرانــه العاديــن ب املدرســة أطــول فتــرة
ممكن ــة م ــن الي ــوم الدراس ــي.
وأمــا عمليــة الدمــج كمــا اشــتقت مــن مبــادرة التعليــم العــام ( ،)REIفتعنــي أن الفصــل
النظام ــي س ــوف يتغي ــر الس ــتيعاب متعلم ــن مختلف ــن بخدم ــات خاص ــة تق ــدم كلم ــا احتاجه ــا
الط ــاب داخ ــل الفص ــل الع ــام ،ه ــؤالء الط ــاب م ــزودون نظر ّي ـ ًا ب ــكل اخلدم ــات امل س ــاندة مث ــل
مترجم ــي لغ ــة اإلش ــارة أو املعل ــم املتج ــول  Itinerant Teacherالذي ــن ق ــد يحتاجونه ــا لضم ــان
النج ــاح ف ــي الفص ــل الع ــام ،وم ــع ذل ــك هن ــاك ع ــدم تأكي ــد عل ــى أن البيئ ــة س ــوف تك ــون مع ــدة
ومتاح ــة للط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة (.)Andrews,2004
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وق ــد وج ــدت األبح ــاث الت ــي أجري ــت لدراس ــة تأثي ــر دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة أن
الدم ــج الكام ــل لــه فوائ ــد ،وي ــري البع ــض أن الع ــزل أفض ــل ،وعل ــى الرغ ــم م ــن أن الدم ــج ق ــد يك ــون
مفي ــد ًا لبع ــض الط ــاب الص ــم فإنــه يع ــد مش ــكلة للبع ــض اآلخ ــر أكث ــر م ــن أي فئ ــة أخ ــرى م ــن
ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ،وأش ــار ق س ــم التربي ــة ف ــي الوالي ــات املتح ــدة إل ــى أن تل ــك الصعوب ــات
ترتب ــط بدم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي فص ــول م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني وح ــذروا م ــن وض ــع الط ــاب
الص ــم ف ــي الفص ــول التعليمي ــة العام ــة ،ف ــى ح ــن يهت ــم بع ــض الص ــم واملهني ــن بالدم ــج الكامل،
مبعن ــى وض ــع جمي ــع الط ــاب املعاق ــن ف ــي ي ــوم دراس ــي كام ــل ف ــي أح ــد فص ــول التعلي ــم الع ــام
ف ــي امل ــدارس القريب ــة منه ــم ،وي ــرى ه ــؤالء املهني ــون أن الدم ــج الكل ــي ض ــار وغي ــر مفي ــد للبع ــض
أو العدي ــد م ــن الط ــاب الص ــم (.)Hallahan & Kauffman,1994
وعل ــى الرغ ــم م ــن تأيي ــدي لعملي ــة الدم ــج الكل ــي وتضم ــن الطال ــب األص ــم ف ــي الفص ــل الع ــادي
م ــع أقرانــه ال س ــامعني م ــع توفي ــر اخلدم ــات امل س ــاندة مث ــل خدم ــات الترجم ــة والوس ــائل البصري ــة
واملعينــات ال ســمعية للصــم ،فإننــى أرى أنــه بعــد توفيــر أو تهيئــة ضوابــط تطبيــق عمليــة
الدم ــج ،ومنه ــا إص ــدار التش ــريعات والقوان ــن الت ــي تل ــزم املدرس ــة واألس ــرة واملجتم ــع احملل ــي
بح ــق الطال ــب األص ــم ف ــي تلق ــي العملي ــة التعليمي ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة ول ــو م ــن خ ــال تبن ــي
أس ــلوب الدم ــج اجلزئ ــي كخط ــوة أول ــى ،يتع ــن أن توض ــع خط ــة زمني ــة لالنتق ــال م ــن الدم ــج
اجلزئ ــي إل ــى الدم ــج الكل ــي ،وذل ــك يرج ــع إل ــى أن العدي ــد م ــن أدبي ــات البح ــث العلم ــي بالرغ ــم
م ــن أنه ــا تؤي ــد تطبي ــق دم ــج الص ــم ،ف ــإن بع ــض الدراس ــات أك ــدت ال س ــلبيات الت ــي ق ــد ترتب ــط
بآلي ــة تطبيقــه ف ــي املدرس ــة العادي ــة.
لذل ــك ذك ــر ناص ــر املوس ــى ( )2008أنــه لك ــي يت ــم الدم ــج الكل ــي بفعالي ــة ،يج ــب تنفي ــذه ع ــن
طريــق اســتخدام األســاليب التربويــة احلديثــة مثــل :برامــج غــرف املصــادر ،وبرامــج املعلــم
املتج ــول ،وبرام ــج املعل ــم امل ستش ــار ،وبرام ــج املتابع ــة ف ــي التربي ــة اخلاص ــة.
وي ــرى الباح ــث أن جن ــاح دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة  -س ــواء بش ــكل جزئ ــي أو
كل ــي -يتوق ــف عل ــى االس ــتخدام األمث ــل لألس ــاليب التربوي ــة احلديث ــة ومنه ــا م ــا يل ــي:
.1غرف المصادر :Resource Rooms
تع ــد غ ــرف املص ــادر أح ــد األس ــاليب التربوي ــة احلديث ــة لتفعي ــل الدم ــج الكل ــي أو اجلزئ ــي ف ــي
املدرس ــة العادي ــة ،وه ــي غ ــرف تتواف ــر فيه ــا م س ــتلزمات مكاني ــة وجتهيزي ــة وبش ــرية تت ــاءم م ــع
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فئ ــة اإلعاق ــة ،وتق ــدم خدم ــات  -م ــن خ ــال معلم ــن مؤهل ــن -للطف ــل ح س ــب حاج ــة الطف ــل
وطبيعــة اإلعاقــة وشــدتها والصــف الدراســي الــذي يــدرس فيــه ،ويتلقــى الطفــل ذو اإلعاقــة
امل س ــاعدة بص ــورة فوري ــة وح س ــب ج ــدول ثاب ــت (الش ــخص.)1987 ،
وميك ــن أن يتلق ــى الط ــاب الص ــم املدمج ــون  Mainstreamedخدم ــات فردي ــة أو ف ــي مجموع ــات
صغيــرة مــن معلمــن متخصصــن مؤهلــن فــي غرفــة املصــادر ،هــؤالء املعلمــون مدربــون
عل ــى العم ــل م ــع ط ــاب ذوى م س ــتويات مختلف ــة ف ــي العم ــر ،والفق ــد ال س ــمعي ،ووج ــود إعاق ــات
إضافي ــة ،واإلجن ــاز األكادمي ــي؛ فخدماته ــم تغط ــي االستش ــارة ،واملش ــاركة م ــع هيئ ــة التدري ــس
الت ــي رمب ــا تتطل ــب م س ــاعدة م ــن ن ــوع خ ــاص للط ــاب الذي ــن يري ــدون دعم ًا مث ــل حاج ــة أكادميية
لغ ــرف مص ــادر ،إل ــى تدري ــس وفص ــل تعلي ــم ع ــام (.)Andrews,2004
وهكــذا يتضــح أن غرفــة املصــادر غرفــة ب املدرســة العاديــة يقضــي فيهــا الطالــب فتــرة مــا
تك ــون أق ــل م ــن نص ــف الي ــوم الدراس ــي (حص ــة أو حصت ــن)؛ لذل ــك يج ــب أن تُع ــدل لتت ــاءم
م ــع احتياج ــات الطال ــب املع ــوق ومتطلب ــات عملي ــة الدم ــج بحي ــث تك ــون مبثاب ــة مرك ــز للخدم ــات
التربوي ــة اخلاص ــة للمدرس ــة.
 .2المعلم المتجول : Itinerant Teachers
هــو معلــم تربيــة خاصــة ينتقــل /يتجــول مــن مدرســة ألخــرى خلدمــة طــاب الدمــج
 Mainstreamedعندم ــا يوج ــد ط ــاب غي ــر كاف ــن لتبري ــر وج ــود معلم غرفة مص ــادر ،ويتلخص
دور املعلم ــن املتجول ــن ف ــي منط ــن للخدم ــة هما :االستش ــارة  Consultationواخلدمة املباش ــرة
 ،Direct Serviceومتي ــل خدم ــات االستش ــارة إل ــى أن تك ــون مبثاب ــة نصيح ــة وإرش ــاد Advice
 and Guidanceللط ــاب الذي ــن ي ــؤدون بطريق ــة جي ــدة ف ــي الفص ــل الدراس ــي ،وهيئ ــة التدري ــس،
والوالدي ــن ،ف ــي ح ــن تق ــدم اخلدم ــات املباش ــرة للط ــاب الذي ــن يحتاج ــون تعليم ــات مجدول ــة أو
 Tutoringيوم ّي ـ ًا أو أس ــبوع ّي ًا اعتم ــاد ًا عل ــى االحتياج ــات الفردي ــة ،وميك ــن للمعل ــم املتج ــول
أن ي س ــاعد املعل ــم ف ــي الفص ــل ،أو يخ ــرج التلمي ــذ لعم ــل ف ــردي يدع ــم تعليم ــات معل ــم التعلي ــم
الع ــام خ ــال مجموع ــة م ــن إس ــتراتيجيات التعزي ــز (.)Smith,2007
وق ــد تت ــدرج اخلدم ــات املباش ــرة م ــن تزوي ــد املعل ــم مب ــواد إضافي ــة ملوض ــوع م ــا إل ــى إعط ــاء درس
عــن فقــد ال ســمع للطــاب ال ســامعني ،وتعليــم لغــة اإلشــارة لــكل طالــب ،ويحتــاج املعلمــون
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املتجولــون إلــى أن يكونــوا قادريــن علــى التفاعــل بإيجابيــة مــع هيئــة التدريــس والطــاب
عل ــى اس ــتخدام مه ــارات التواص ــل الفعال ــة ،والتركي ــز عل ــى حاج ــات الط ــاب وتقيي ــم احلاج ــات
االجتماعي ــة ،ال س ــمعية ،واألكادميي ــة ،والكالمي ــة لتعي ــن األه ــداف واملوضوع ــات واخلي ــار الترب ــوي
األمث ــل ال ــذي يح ــدده فري ــق عم ــل البرنام ــج الترب ــوي الف ــردي (.)Andrews,2004
وم ــن ث ــم ف املعل ــم املتج ــول (معل ــم متخص ــص ف ــي تربي ــة وتعلي ــم الص ــم) يق ــدم خدم ــات التربي ــة
اخلاص ــة للط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة املقيدي ــن به ــا ح س ــب طبيع ــة احتياجاته ــم ،وم ــا توف ــره
اإلدارة التعليمي ــة أو املدرس ــة الت ــي يعم ــل به ــا م ــن ت س ــهيالت ،ويتواف ــر ه ــذا األس ــلوب بكف ــاءة
ف ــي اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية ،ولك ــن ف ــي مص ــر يت ــم ترش ــيح معلم ــن عل ــى م س ــتوى م ــن
اخلب ــرة ف ــي اإلعاق ــة؛ للتج ــول ف ــي امل ــدارس والتع ــاون معه ــا وزي ــارة الفص ــول لتق ــدمي اخلدم ــات
التعليمي ــة واالستش ــارية س ــواء ملعلم ــي الفص ــول أو ل ــذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية.
 -3التدريس بالفريق :Team Teaching
يتضم ــن فص ــل التدري ــس بالفري ــق معل ــم تعلي ــم عــام ومعل ــم ص ــم لتعلي ــم مجموع ــة الص ــم
وال ســامعني ،وعلــى وجــه التقريــب يشــترك ( )5طــاب مــن الصــم مــع حوالــي ( )15مــن
ـن (الع ــام  -الص ــم) أنش ــطة يومي ــة ،وع ــادة م ــا تك ــون
ال س ــامعني ،ف ــي ح ــن يط ــور كال املعلم ـ ْ
عل ــى معل ــم الص ــم م س ــئولية تطوي ــر برنام ــج ترب ــوي ف ــردي للط ــاب الص ــم ()Andrews,2004؛
وم ــن ث ــم فالتدري ــس بالفري ــق يق ــوم عل ــى الش ــراكة ب ــن معلم ــي الفص ــل الع ــام والتربي ــة اخلاص ــة
"تربيــة الصــم" ومعاونيهــم بالتدريــس للطــاب الصــم وال ســامعني داخــل الفصــل الدراســي،
م ــع التنس ــيق فيم ــا بينه ــم م ــن حي ــث إج ــراءات التدري ــس وس ــير احلص ــة واالهتم ــام بالوس ــائل
التعليمي ــة البصري ــة لزي ــادة اس ــتثارة الص ــم وال س ــامعني ف ــي بيئ ــة الص ــف.
 .4الخدمات المساندة :Supports Services
تع ـ َّرف اخلدم ــات امل س ــاندة بأنه ــا اخلدم ــات غي ــر التربوي ــة مث ــل اخلدم ــات :ال س ــمعية ،والطبي ــة
والنف س ــية والترفيهي ــة ،وع ــاج ال ــكالم واللغ ــة ،وإرش ــاد وتدري ــب اآلب ــاء ،والعالج الطبيع ــي ،والصحة
املدرس ــية ،والعم ــل االجتماع ــي ،وق ــد تش ــمل اخلدم ــات الثقافي ــة /الفني ــة مث ــل املوس ــيقي ،الع ــاج
بالرق ــص إذا رأي فري ــق البرنام ــج الترب ــوي الف ــردي ضرورته ــا للطال ــب ،والت ــي تق ــدم بواس ــطة
اختصاصي ــن ذوي عالق ــة بإعاق ــة الطف ــل املع ــوق لي س ــتفيد أكث ــر م ــن برام ــج التربي ــة اخلاص ــة
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(حنف ــى.)2007 ،
وه ــو م ــا يؤك ــد أهمي ــة اخلدم ــات امل س ــاندة للطال ــب األص ــم وخاص ــة ف ــى برام ــج الدم ــج ب املدرس ــة
العادي ــة؛ لت س ــهيل تواصلــه م ــع أقرانــه ال س ــامعني و احل ــد م ــن آث ــار فق ــد ال س ــمع عل ــي جوان ــب
الش ــخصية وتأهيلــه بحي ــث ي س ــتفيد م ــن مص ــادر احلي ــاة املجتمعي ــة مث ــل أقرانــه ال س ــامعني
ف ــى البيئ ــة املدرس ــية وأس ــرته؛ مل س ــاعدتها عل ــي التغل ــب عل ــي م ــا تعانيــه م ــن ضغ ــوط مرتبط ــة
بإعاقــة طفلهــا وتبصيرهــا باخلدمــات ذات العالقــة بإعاقــة الطفــل ،وم ســاعدته علــي تقبــل
اإلعاق ــة والتغل ــب عليه ــا.
 .5قضايا تعاونية :Collaboration
لضم ــان جن ــاح دم ــج الص ــم ،يج ــب عل ــى معل ــم التعلي ــم الع ــام إقام ــة عالق ــة مش ــاركة تعاوني ــة
 Partnershipم ــع معلم ــي الص ــم لتكيي ــف املنه ــج وتطوي ــر إس ــتراتيجيات غرف ــة الص ــف الت ــي
تع ــزز الدم ــج االجتماع ــي واألكادمي ــي ل ــكل الط ــاب (. )Andrews,2004
وم ــن ث ــم ف ــإن دم ــج الص ــم ف ــي فص ــول التعليم الع ــام مع أقرانهم ال س ــامعني ليس بالعملية ال س ــهلة،
ب ــل إنه ــا تتطل ــب م ــن املعلم مس ــئوليات متع ــددة منها ما يتعلق بالتن ــوع والتعدد في :ط ــرق التدريس
(تعل ــم تعاون ــي ،تدري ــس األقران...إل ــخ) ،األنش ــطة التعليمي ــة س ــواء الصفي ــة أو الالصفية (لع ــب الدور،
ش ــرائط الفيدي ــو... ،إل ــخ) أس ــاليب التقومي....إل ــخ ،م ــع مراع ــاة ق ــدرات واس ــتعدادات الط ــاب الص ــم
وال س ــامعني ف ــي بيئ ــة الص ــف ،ومحاول ــة حتقي ــق األه ــداف التعليمي ــة من عملي ــة الدمج.
 .6ت
ال�جمة التعليمية : Educational Interpreting
يج ــب أن تك ــون املدرس ــة مكان ـ ًا لألطف ــال يع ــزز اس ــتخدام اللغ ــة الت ــي س ــوف ت س ــاعدهم عل ــى
اس ــتيعاب معلوم ــات جدي ــدة ،وبن ــاء مه ــارات التفكي ــر لديه ــم ،وم ــن ث ــم فاألنش ــطة الت ــي يصع ــب
عل ــي األص ــم فهمه ــا  .له ــذا ع ــدم ترجم ــة ه ــذه األنش ــطة يح ــرم األص ــم م ــن املفاهي ــم واملف ــردات
اللغوي ــة املرتبط ــة به ــا؛ ويفض ــل األطف ــال الص ــم الترجم ــة ع ــادة أكث ــر م ــن الش ــيء املع ــروض
(( )Andrews,2004الريــس.)2006 ،
ـال م ــن الكف ــاءة التخصصي ــة؛
ل ــذا ت ــرى رابط ــة مترجم ــي الص ــم أن الترجم ــة مج ــال عل ــى ق ــدر ع ـ ٍ
حي ــث إن معرف ــة لغ ــة اإلش ــارة أو أخ ــذ حصت ــن ع ــن لغ ــة اإلش ــارة ال يؤه ــل الش ــخص ليصب ــح
مترجم ـ ًا تعليم ّي ـ ًا ،فالترجم ــة تأخ ــذ تدريب ـ ًا م س ــتم ّر ًا وتتطل ــب خب ــرة لفه ــم مواض ــع الترجم ــة،
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ويلع ــب املترج ــم الترب ــوي دو ًرا مه ّم ـ ًا ف ــي ت س ــهيل التواص ــل ب ــن األطف ــال الص ــم وال س ــامعني م ــن
املدرس ــن ومقدم ــي اخلدم ــة واألق ــران.
ثالثًا :التساؤالت والقضايا المرتبطة بخيار دمج الطالب
الصم في المدرسة العادية

يل:
طرح ( )Richard & Joseph,1997عدة تساؤالت بصدد هذه القضية أهمها ما ي
 .1من الذي يختار خيار الدمج Who Can Choose an Inclusion Option؟
ينبغ ــي أن يرغ ــب الوال ــدان ف ــي وض ــع طفله ــم األص ــم ف ــي برنام ــج الدم ــج ،وي ــدون ه ــذا ف ــي
أثن ــاء مناقش ــتهم م ــع املدرس ــة املوج ــودة ب املنطق ــة أو برنام ــج خط ــة التربي ــة الفردي ــة .وق ــد تش ــير
بع ــض امل ــدارس أو الوح ــدات اخلاص ــة إل ــى أن خي ــار الدم ــج غي ــر متوف ــر لديه ــا أو أن الدم ــج غي ــر
مالئ ــم للطال ــب األص ــم ،وال يوج ــد قان ــون م ــن القوان ــن يش ــجع عل ــى ع ــزل الط ــاب الص ــم وع ــدم
اإلقام ــة ف ــي فص ــول الدمج،وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن غي ــاب مث ــل ه ــذه التنظيم ــات ال يعن ــي أن
الدم ــج مالئ ــم جلمي ــع الط ــاب الص ــم .وينبغ ــي عل ــى الوالدي ــن أن يتخ ــذوا الق ــرار وفق ـ ًا للخي ــارات
املقام ــة وتش ــاورهم م ــع العدي ــد م ــن االختصاصي ــن ،وإذا كان ــت املنطق ــة التعليمي ــة احمللي ــة له ــم
ال تتواف ــق م ــع الدم ــج يج ــب أن يضع ــوا ف ــي اعتباره ــم أن الدم ــج ح ــق لطفله ــم األص ــم ،وهن ــاك
بع ــض املناط ــق التعليمي ــة الت ــي توص ــي بالدم ــج برغ ــم أن الوالدي ــن ال يعتق ــدون أن الدم ــج مالئ ــم
لطفله ــم.
وق ــد ذك ــر هي ــوارد ) Heward (2006أنــه ف ــي معظ ــم مناط ــق الوالي ــات املتح ــدة  ،لآلب ــاء والط ــاب
ح ــق االختي ــار ب ــن برام ــج امل ــدارس العام ــة احمللي ــة والفص ــل املناس ــب  Placementف ــي املدرس ــة
الداخلي ــة؛ حي ــث يحض ــر حوال ــي  %82م ــن األطف ــال الص ــم أو ضع ــاف ال س ــمع امل ــدارس العام ــة،
ويتلق ــى  %45معظ ــم تعليمه ــم ف ــي الفص ــول النظامي ــة ،ويحض ــر  %19غرف ــة املص ــادر جل ــزء
م ــن الي ــوم الدراس ــي ،وتت ــم م س ــاعدة  %22ف ــي فص ــول معزول ــة  ،Separateويحض ــر  %8ف ــي
امل ــدارس اخلاص ــة،أي معظ ــم الط ــاب الص ــم الذي ــن مت دمجه ــم ف ــي فص ــول نظامي ــة م ــن فاق ــدي
ال س ــمع مم ــن لديه ــم فق ــد س ــمعي أق ــل م ــن  90دي س ــيبل.
 .2م ــا الت س ــاؤالت الت ــي يج ــب أن نطرحه ــا قب ــل اختي ــار الدم ــج للط ــاب للص ــم ف ــي املدرس ــة
العاديــة؟ إن أول ســؤال يحتــاج الوالــدان واالختصاصيــون واملهتمــون لطرحــه عنــد مناقشــة
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الدم ــج للطف ــل األص ــم ه ــو :ه ــل ه ــذه البيئ ــة س ــوف تق ــدم النم ــو العقل ــي واالجتماع ــي واالنفعال ــي
ال ــذي يحت ــاج إليــه األص ــم؟
ولإلجابــة عــن هــذا ال ســؤال متعــدد األوجــه ،جنــد أنف ســنا مدعويــن ملناقشــة العديــد مــن
الت ســاؤالت ذات الصلــة ،مــن بينهــا مــا يلــي:
•ما م ستوى ال سمع لألصم  ،وما قدرته على استخدام ال سمع املتبقي؟
•ما الطريقة املفضلة للتواصل مع األصم  ،وهل ميارسها في البيئة؟
•هل األصم لديه خدمات معينة لل سمع ،وهل ي ستخدم تلك اخلدمات؟
•ما امل ستوى األكادميي لألصم؟
•م ــا امل س ــتوى املباش ــر للتواص ــل ال ــذي س ــيحدث ف ــي بيئ ــة التعل ــم ب ــن األص ــم واملعلم ــن
واألق ــران ال س ــامعني؟
•هل حتتاج القدرات اللغوية لدى األصم إلى دراسة؟
كاف م ــن الط ــاب الص ــم م ــن العم ــر وامل س ــتوى نف س ــيهما اللذ ْي ــن ميك ــن
•ه ــل هن ــاك ع ــدد ٍ
أن يتفاع ــل معه ــم األص ــم اجتماع ّي ـ ًا؟
•هل يوجد فريق عمل مؤهل ومدرب على العمل مع الطالب الصم؟
•هل تتوافر في املدرسة أساليب وأدوات القياس املالئمة للطالب الصم؟
•ه ــل فري ــق العم ــل ف ــي املدرس ــة (معلم ــون ،إخصائي ــون نف س ــيون أو اجتماعيون...إل ــخ)
م ــدرب عل ــى توصي ــل مث ــل ه ــذه القياس ــات بلغ ــة وأس ــلوب تواص ــل يفضلهم ــا األص ــم؟
•ما م ستوى النجاح الذي سيتحقق لألصم من األنشطة الصفية والالصفية؟
•ه ــل يوج ــد معلم ــون ف ــي البيئ ــة املدرس ــية ص ــم أو ضع ــاف س ــمع يعمل ــون بوصفه ــم
من ــاذج حي ــة لألص ــم؟
ه ــذه الت س ــاؤالت يفض ــل اإلجاب ــة عنه ــا إذا كان ــت ل ــدى املهتم ــن رغب ــة ف ــي تطبي ــق عملي ــة الدم ــج؛
بحس ــبانها ممارس ــة تربوي ــة له ــا متطلباته ــا ومقوماتها األساس ــية.
باإلضاف ــة إل ــى م ــا س ــبق ،ف ــإن أه ــم القضاي ــا الت ــي تواجهن ــا عند مناقش ــة دمج الصم تتعل ــق باللغة
والتواص ــل أو عل ــى األق ــل يج ــب أن تناقــش برام ــج خط ــة التربي ــة الفردي ــة للطفل األص ــم ما يلي:
•حاجات التواصل والطريقة التي يفضلها األصم للتواصل.
•احلاجات اللغوية .Linguistic Needs
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•شدة فقدان ال سمع والقدرة على استخدام ال سمع املتبقي وامل ستوى األكادميي.
•احلاجات االجتماعية واالنفعالية والثقافية ،وتشمل فرصة التواصل والتفاعل مع األقران
ال سامعني.
وملزي ــد م ــن التأكي ــد ،ف ــإن أي مؤس س ــة تعليمي ــة عل ــى امل س ــتوى احملل ــي أو م س ــتوى الدول ــة ال
ميك ــن أن تق ــول إن الدم ــج مالئ ــم للطف ــل األص ــم دون إدم ــاج القضاي ــا أع ــاه ف ــي عملي ــة خط ــة
التربيــة الفرديــة)Richard & Joseph,1997( .
وه ــذا ،يؤك ــد أن دم ــج الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة  -حت ــى ل ــو كان ه ــذا الدم ــج ف ــي فص ــول
ملحق ــة ،وأعتق ــد أنــه األفض ــل ف ــي البيئ ــة املصري ــة -يق ــوم ف ــي األس ــاس عل ــى البرنام ــج الترب ــوي
الف ــردي ،ال ــذي يع ــد مبثاب ــة وثيق ــة مكتوب ــة ل ــكل طف ــل أص ــم عل ــى ح ــدة حت ــدد نق ــاط الق ــوة
والضع ــف لديــه؛ بحي ــث تق ــدم تقري ــر ًا ع ــن م س ــتوى األداء الترب ــوي احلال ــي لألص ــم ،واأله ــداف
ال ســنوية العامــة ،واألهــداف قصيــرة املــدى ،واخلدمــات امل ســاندة املالئمــة للتلميــذ ح ســب
احتياجاتــه الفردي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال خط ــة زمني ــة يتعه ــد فري ــق العم ــل متع ــدد التخصص ــات
بتنفيذه ــا لتحقي ــق م س ــتوى أفض ــل م ــن النم ــو لألص ــم بش ــكل ي س ـ ِّه ل اندماج ــه م ــع أقرانــه
ال س ــامعني....هذا األم ــر يدعون ــا إل ــى معرف ــة ه ــل للبرنام ــج الترب ــوي الف ــردي دور ف ــي تربي ــة
وتعلي ــم الص ــم؟ إذا كان ــت اإلجاب ــة .نع ــم ،فم ــا ن ــواجت ذل ــك ،وم ــا التغي ــر أو التط ــور ال ــذي ط ــرأ
عل ــي ش ــخصية األص ــم ف ــي الفص ــل الدراس ــي ال ــذي يؤهلــه للدم ــج م ــع أقرانــه ال س ــامعني ف ــي
املدرس ــة العادي ــة؟ وإذا كان ــت اإلجاب ــة :ال ،فه ــذا يؤك ــد أن تربي ــة وتعلي ــم الص ــم يفتق ــدان أه ــم
أس ــس الدم ــج ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
عموم ـ ًا ميك ــن الق ــول إن الت س ــاؤالت والقضاي ــا املرتبط ــة بخي ــار الدم ــج ت ــدور ح ــول فعالي ــة ال ــدور
األس ــري ف ــي عملي ــة الدم ــج  -وأعتق ــد أنــه مفق ــود ف ــي العملي ــة التربوي ــة  -والبيئ ــة املدرس ــية
وحاج ــات الطال ــب األص ــم (النف س ــية ،االجتماعي ــة ،التواصلية.....إل ــخ) ،باإلضاف ــة إل ــى تطبي ــق
تفري ــد التعلي ــم ف ــي تربي ــة وتعلي ــم الط ــاب الص ــم م ــن أج ــل حتقي ــق مب ــدأ ج ــودة التعلي ــم.
رابعًا :من الدمج إلى الدمج الشامل :المفهوم والتغيرات
التي ساهمت في ظهور فلسفة الدمج الشامل.
ظه ــر الدم ــج م ــن خ ــال مب ــادرة التعلي ــم الع ــام )The Regular Education Initiative (REI
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ف ــي ال س ــبعينيات والثمانيني ــات ،ولفه ــم قضي ــة الدم ــج الش ــامل واله ــدف منه ــا ،الب ــد م ــن إلق ــاء
الض ــوء عل ــى تاري ــخ الدم ــج؛ حي ــث إن أح ــد قوان ــن التربي ــة اخلاص ــة ذات العالق ــة ،ه ــو قان ــون
تعلي ــم األف ــراد ذوي اإلعاق ــة العام ــة The Individuals with Disabilities Education Act
 (IDEA) 1970،وه ــو القان ــون ال ــذي يكف ــل احل ــق ف ــي تعلي ــم جمي ــع األطف ــال ذوي اإلعاق ــة ،وأنــه
ينبغ ــي عل ــى كل طف ــل أن يحص ــل ف ــي البداي ــة عل ــى تعلي ــم ف ــي الفص ــول العام ــة ،ويج ــب عل ــى
امل ــدارس أن ت س ــمح بدم ــج الط ــاب ذوي اإلعاق ــة ف ــي فصوله ــا.
وتع ــد قضي ــة دم ــج ذوي اإلعاق ــة ف ــي امل ــدارس العادي ــة أه ــم قضاي ــا التعلي ــم الي ــوم ،وهن ــا يط ــرح
ب ــاور وهاي ــدي ال س ــؤال اآلت ــي StahI, 2000 :م ــا الدم ــج  -مح ــور قضي ــة التعليم؟ه ــو أن تعتب ــر
أو تتعام ــل م ــع الش ــخص بوصفــه ج ــز ًءا م ــن ال ــكل أو قان ــون التضم ــن ،Act of Including
ولكــن هــذه القضيــة مثــار جــدل بــن املعلمــن؛ فالبعــض يفضــل الدمــج ،والبعــض اآلخــر
يؤك ــد عل ــى أهميتــه ولك ــن بش ــكل جزئ ــي ،وس ــوف ي س ــتمر ه ــذا اجل ــدل ولك ــن التوقع ــات العام ــة
للتربي ــة الدامج ــة  Inclusive Educationه ــو التفاع ــل األكادمي ــي واالجتماع ــي ب ــن الط ــاب
ف ــي املدرس ــة.
ويحــاول بــاور وهايــدي ) Power& Hyde (2000التمييــز بــن وجهتــي نظــر حــول عمليــة
الدم ــج :برنام ــج الدم ــج وثقاف ــة الدم ــج .عل ــى اعتب ــار أن الدم ــج ال ميك ــن أن يك ــون مقص ــو ًرا
عل ــى اإلقام ــة ف ــي الفص ــول العام ــة واحلص ــول عل ــى لغ ــة اإلش ــارة أو اس ــتخدام منه ــج ع ــام عب ــر
امل ــدارس ،ولك ــن الدم ــج مفه ــوم فل س ــفي قائ ــم عل ــى املواطن ــة والش ــراكة املجتمعي ــة Features of
 ،Citizenship and Community Membershipمبعن ــى آخ ــر الدم ــج لي ــس مكا ًن ــا لظ ــروف
تعليمي ــة ولكنــه نظ ــام قي ــم.
وقــد ذكــر ٌ
كل مــن فوســت ر؛ مدجــت -ديــكارو ؛ باجــا -جبوتــا ؛ وليــوى وآخريــن ;Foster
) Mudgett-DeCaro; Bagga-Gupta; de Leuw et.al, (2003أن مصطلــح الدمــج ارتبــط
ً
فضــا عــن ارتباطــه
بالتف ســير ال سياســي والفل ســفي أكثــر مــن الوظيفــي فــي التطبيــق.
بعوامــل ثقافيــة وتشــريعات وسياســات تعليميــة .
لذل ــك ش ـ َّك ل دم ــج ذوي اإلعاق ــة م ــع أقرانه ــم غي ــر املعوق ــن إح ــدى املمارس ــات األكث ــر صعوب ــة،
وأهمي ــة وإث ــارة للج ــدل ف ــي تاري ــخ التربي ــة اخلاص ــة ،ومن ــذ عق ــد الثمانيني ــات أصبح ــت ال ــدول
املتقدم ــة تتبن ــى م ــا يع ــرف بالدم ــج الش ــامل  Full Inclusionال ــذي يعن ــي إيج ــاد نظ ــام ترب ــوي
97
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

موح ــد يخ ــدم كل املتعلم ــن عل ــى ق ــدم امل س ــاواة مهم ــا كان ــت الف ــروق بينه ــم ،م ــع تق ــدمي برام ــج
تربوي ــة مناس ــبة ل ــكل الطلب ــة مب ــا يلب ــي احتياجاته ــم الفردي ــة (اخلطي ــب.)2008،
ويؤكــد ستنســون وأنتيــا ) Stinson & Antia (1999أن الدمــج الشــامل يتطلــب مشــاركة
الط ــاب الص ــم ف ــي جمي ــع خصائ ــص ومج ــاالت الفص ــل املدرس ــي وحي ــاة املدرس ــة ،مبعن ــى
التواص ــل واحل ــوار ف ــي الفص ــل واملش ــاركة ف ــي املناه ــج واألح ــداث االجتماعي ــة داخ ــل املدرس ــة
وف ــي األح ــداث والتفاع ــات ب ــن املدرس ــة واملجتم ــع.
وي ــرى برادل ــي ،وس ــيزر ،وس ــوتلك "مترج ــم" ( )2000أن فل س ــفة الدم ــج الش ــامل تتمث ــل ف ــي أن
يتلق ــى كل طال ــب تعليمــه ف ــي غرف ــة الدراس ــة العادي ــة وم ــع أقرانــه بالص ــف الدراس ــي بغ ــض
النظ ــر ع ــن ن ــوع إعاقتــه ،م ــع اعتب ــار االختالف ــات ب ــن الط ــاب عام ــل ق ــوة لتطوي ــر املدرس ــة،
ويح ــاول املعلم ــون تعدي ــل ط ــرق التدري ــس ملواجه ــة احتياجاته ــم الفردي ــة مع مش ــاركة كل الطالب.
وم ــن ث ــم فالدم ــج الش ــامل لــه ه ــدف كبي ــر ومت س ــع؛ حي ــث يتضم ــن اإلقام ــة التعليمي ــة جلمي ــع
الط ــاب الذي ــن يكون ــون ف ــي فص ــول عام ــة جميع ـ ًا .وهن ــاك رف ــض طب ــي ف ــي بع ــض األوص ــاف
الطبي ــة والنف س ــية ح س ــب درج ــة إعاق ــة الف ــرد ،وي ــرى البع ــض أهمي ــة تقب ــل الف ــروق الفردي ــة ف ــي
الدم ــج ،وأن الدم ــج ميك ــن تف س ــيره ف ــي مصطلح ــات غي ــر بديل ــة مث ــل «املدرس ــة للجمي ــع» غي ــر
كاف لل س ــماح باس ــتكمال ن ــواجت الدم ــج مث ــل درج ــة
أن مث ــل ه ــذا املصطل ــح رمب ــا يك ــون غي ــر ٍ
املش ــاركة أو م س ــتوى الدم ــج ؛جزئ ــي ،انتقائ ــي ،أو مح ــدود .ووج ــود مقي ــاس مح ــدد للمش ــاركة أو
م س ــتوى الدم ــج أم ـ ٌر مه ــم لعملي ــة إدراك التعلي ــم الش ــامل (.)Giangreco,1996
وذكــر اخلطيــب ( )2008أن املــدارس التــي تطبــق الدمــج الشــامل تعــرف مبــدارس اجلميــع
 School for All؛كونه ــا تتقب ــل التن ــوع وال ترف ــض قب ــول أي م ــن األطف ــال ،ويش ــعر فيه ــا ذوو
اإلعاق ــة أنه ــم ف ــي مدرس ــتهم ولي س ــوا ضيوف ـ ًا ف ــي مدرس ــة لآلخري ــن.
وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى أنــه كان ــت هن ــاك مجموع ــة م ــن التغي ــرات س ــاهمت ف ــي ظه ــور فل س ــفة
الدم ــج الش ــامل تتمث ــل فيم ــا يل ــي:
•جهــود املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة ،واجلمعيــات واملؤس ســات اخلاصــة بــذوي
االحتياج ــات اخلاص ــة ،وحرك ــة اآلب ــاء واألمه ــات ،ومطال ــب ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة أنفس ــهم.
•جه ــود علمي ــة اعتم ــدت عل ــى اكتش ــاف م س ــببات ح ــدوث اإلعاق ــة ،وكيفي ــة الوقاي ــة منه ــا،
والتدخ ــل املبك ــر واإلرش ــاد البيئ ــي واألس ــري.
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•جهود تخصصية اعتمدت على تنوع البرامج التعليمية القائمة على التعليم الفردي.
•ارتف ــاع تكالي ــف نظ ــام الع ــزل مب ــا يتطلبــه م ــن إنش ــاءات وجتهي ــزات إقام ــة داخلي ــة (ص ــادق،
.)1998
وتؤك ــد التوجه ــات احلديث ــة ف ــي التربي ــة اخلاص ــة عل ــى أهمي ــة إص ــاح نظ ــام املدرس ــة؛ لصياغ ــة
أه ــداف جدي ــدة للتربي ــة العام ــة واخلاص ــة ومواجه ــة التغي ــرات الت ــي ق ــد تط ــرأ عل ــى تطبي ــق
عملي ــة الدم ــج (برادل ــي وآخ ــرون.)2000 ،
لذل ــك ف ــإن التح ــدي الرئي ــس ف ــي الق ــرن احل ــادي والعش ــرين ه ــو وض ــع ه ــذا التوجيــه ـ ـــ أي
الدم ــج الش ــامل ـ ـــ موض ــع التنفي ــذ ،وأهمي ــة إع ــداد معلم ــي الصف ــوف العادي ــة ومعلم ــي التربي ــة
اخلاص ــة وتزويده ــم ب املب ــادئ ،وتعريفه ــم ب املمارس ــات الت ــي تدع ــم تعلي ــم الطلب ــة ذوي اإلعاق ــة
ف ــي امل ــدارس العادي ــة س ــواء ف ــى فص ــول ملحق ــة (دم ــج جزئ ــي) أو ف ــي الفص ــل الع ــادي ف ــى
ض ــوء احتياج ــات كل طال ــب عل ــى ح ــدة وتواف ــر متطلب ــات الدم ــج الش ــامل ف ــى املدرس ــة العادي ــة.
خامسًا :المتغيرات التي تسهم في نجاح الدمج الشامل

يرتبط جناح الدمج الشامل بتوافر العديد من املتغيرات ،منها ما يلي:
 .1االتجاهات ودورها ف ي� نجاح الدمج الشامل
تنطــوي عمليــة الدمــج علــى حتديــات متنوعــة ومشــكالت عديــدة ،ولكــن هــذه التحديــات
واملشــكالت ميكــن التغلــب عليهــا إذا توافــرت ملعلــم الفصــل العــادي الكفايــات التدري ســية
الواجــب توافرهــا للطــاب الصــم وال ســامعني ،واجتاهــات إيجابيــة نحــو الدمــج وعالقاتــه
التعاونيــة مــع معلــم التربيــة اخلاصــة؛ لذلــك أكــد بيــرك وســذرالند Burke& Sutherland
) (2004علــى أن جنــاح الدمــج يتوقــف علــى عــدة متغيــرات أهمهــا إدراكات املعلمــن؛ لــذا
الي س ــأل معلم ــو الدم ــج :كي ــف يتغي ــر الطال ــب حت ــى يصب ــح م ــن ط ــاب الص ــف التال ــي؟ "How
 does this student have to change in order to be a fourth grader?"،ولكن ُي س ــألون:
كي ــف نتغي ــر لك ــي نق ــدم عالق ــة صداق ــة لطالبن ــا املعاق ــن؟ "How do we have to change in
? "order to offer full membership to students with disabilitiesوهــذا يؤكــد أهميــة
الداف ــع الداخل ــي ل ــدى املعلم ــن لتش ــجيع دم ــج ذوى اإلعاق ــة ف ــى الفص ــول العادي ــة .كم ــا يتف ــق
م ــع تأكي ــد الري ــس ) Alrayes (2004عل ــي أن العدي ــد م ــن الباحث ــن ق ــد ش ـ َّددوا عل ــى أهمي ــة
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فه ــم اجتاه ــات املعلم ــن كش ــرط لتغيي ــر وحت س ــن أي نظ ــام تعليمي.حي ــث إن املعلم ــن ذوي
االجتاه ــات اإليجابي ــة كم ــا ذك ــر س ــاري ) ،Sari (2007تك ــون لديه ــم خب ــرة املمارس ــة العملي ــة
للتدري ــس وتق ــدمي إس ــتراتيجيات بديل ــة لألطف ــال ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية .
ف ــى ح ــن ذك ــر كوم س ــاروف ) Komesaroff (2006أن العدي ــد م ــن املعلم ــن لديه ــم اجتاه ــات
س ــالبة نح ــو دم ــج الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ،وأن تل ــك االجتاه ــات م ــن املمك ــن أن تخل ــق توقع ــات
عــن انخفــاض حتصيــل هــؤالء الطــاب ،بينمــا االجتاهــات اإليجابيــة تشــجع ال سياســات
املدرس ــية عل ــى زي ــادة ج ــودة تعلي ــم الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي فص ــول التعلي ــم الع ــام .
وق ــد أك ــدت نتائ ــج دراس ــة كل م ــن موس ــت ) Most (2004؛وبن ــش وهاي ــدي Punch& Hyde
) (2005عل ــى أن اجتاه ــات املعلم ــن نح ــو الص ــم وضع ــاف ال س ــمع أه ــم عام ــل لنج ــاح أو فش ــل
مح ــاوالت دمجه ــم ف ــي امل ــدارس العادية،وم ــن ث ــم يج ــب أن ترك ــز برام ــج إع ــداد املعلم ــن عل ــى
اجتاهاته ــم نح ــو دم ــج الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي مدارس ــهم م ــن خ ــال زي ــادة معلوماته ــم
ومهارته ــم التدريس ــية.
 .2البيئة المدرسية ودرها ف ي� نجاح الدمج الشامل
لضم ــان جن ــاح دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي البيئ ــة املدرس ــية يج ــب إع ــداد وتهيئة الطالب ال س ــامعني
للتغي ــرات الت ــي ق ــد حت ــدث داخ ــل املدرس ــة وإحل ــاق مجموع ــة م ــن الط ــاب املختلف ــن عنه ــم؛ لذل ــك
أك ــد برادل ــي وآخ ــرون ) (2000أنــه يج ــب إع ــداد وتهيئ ــة الط ــاب ال س ــامعني وذوي اإلعاق ــة (الصم)
لتقب ــل عملي ــة الدم ــج والتع ــرف عل ــى التغي ــرات وامل س ــئوليات اجلدي ــدة املترتب ــة عل ــى الدم ــج ،كل
ذل ــك ي س ــهم ف ــي إيج ــاد ش ــبكة م ــن األق ــران الداعم ــن لنج ــاح الدم ــج ،فض ـ ًا ع ــن أنــه حينم ــا
يش ــعر الط ــاب ال س ــامعون ب ــأن آراءه ــم وأفكاره ــم موض ــع احت ــرام وتقدي ــر ،ف ــإن ذل ــك م ــن ش ــأنه
أن يزي ــد م ــن مش ــاركتهم ودعمه ــم للبرنام ــج .وه ــذا يتف ــق م ــع م ــا توصل ــت إليــه دراس ــة أفزي ــل-
نومان ــي  Afzail-Nomani,1995م ــن أن التقب ــل االجتماع ــي م ــن الطلب ــة ال س ــامعني ألقرانه ــم
الص ــم أو ضع ــاف ال س ــمع يع ــد العام ــل األساس ــي ال ــذي ق ــد يح ــدد جن ــاح دم ــج الط ــاب الص ــم
أو ضع ــاف ال س ــمع ف ــي فص ــول التعلي ــم الع ــام.
كم ــا أنــه م ــن الض ــروري أن يفه ــم معلم ــو الص ــم وضع ــاف ال س ــمع أهمي ــة ج ــودة البيئ ــة الت ــي
يتعل ــم فيه ــا ه ــؤالء الط ــاب ،إن الدم ــج يب ــدأ م ــن حي ــث تقب ــل املعلم ــن فك ــرة أن األطف ــال الص ــم
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وضع ــاف ال س ــمع لي س ــوا ف ــي حاج ــة إل ــى م ــدارس خاص ــة ،وأن الدم ــج طريق ــة مالئم ــة حلاج ــات
ه ــؤالء األطف ــال ).(Ferguson and Ralph,1996
ووفق ـ ًا ألهمي ــة أدوار املعل ــم ف ــي املدرس ــة ،ف ــإن أح ــد األدوار الرئي س ــة ملعل ــم الفص ــل ه ــو خل ــق
ج ــو م ــن الصب ــر والت س ــامح والتقب ــل لألطف ــال ذوي اإلعاق ــة .فهن ــاك ،كم ــا أش ــرنا ،صعوب ــات
تنشــأ مــن عــدم إح ســاس املعلمــن بالكفــاءة فــي تعليــم الصــم وضعــاف ال ســمع ومعرفــة
اإلس ــتراتيجيات الت ــي م ــن ش ــأنها دع ــم وتأيي ــد الدم ــج الش ــامل له ــؤالء الط ــاب ف ــي الفص ــول
واألنشــطة املدرســية ).(Minchom ; Shepherd ; White, et al.2003
ولنج ــاح الدم ــج الش ــامل ،يج ــب تواف ــر خدم ــات تربوي ــة ف ــي امل ــدارس الت ــي تطب ــق الدم ــج الش ــامل،
وأن حتظ ــى تل ــك اخلدم ــات بالرض ــا الوال ــدي ،فق ــد أك ــدت دراس ــة كيك ـر؛ رمي ــن و ب ــرور;Checker
) Remine, & Browr (2009عل ــي أن االجت ــاه الع ــام ف ــي أس ــتراليا ه ــو دم ــج الط ــاب الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع ف ــي القاع ــات الدراس ــية م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني ،م ــع تق ــدمي الدع ــم م ــن معلم ــي
الص ــم الزائري ــن Visiting Teacher of the Real؛ لذل ــك ح ــاول ف ــي دراس ــته التع ــرف عل ــى م ــدى
رض ــا ) (34م ــن آب ــاء الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ع ــن اخلدم ــات املقدم ــة لطفله ــم ،وأش ــارت النتائ ــج
ـال م ــن الرض ــا ع ــن خدم ــات معل ــم الص ــم الزائ ـر ،وأن التواص ــل بخص ــوص
إل ــى وج ــود م س ــتوى ع ـ ٍ
خدم ــات حاج ــات طفله ــم وحاجاتــه تع ــزز تل ــك اخلدم ــات.
ومــن ثــم؛ فــإن التطبيــق اجليــد لعمليــة الدمــج الشــامل فــى املدرســة يتطلــب توافــر عــدة
أم ــور م ــن أهمه ــا :إع ــداد معل ــم التربي ــة اخلاص ــة والتعلي ــم الع ــام بحي ــث يتوف ــر لديــه الوع ــي
بالبرامــج العالجيــة واإلرشــادية املالئمــة لفئــة اإلعاقــة ،واإلســتراتيجيات التدري ســية الفعالــة
فــي الفصــل الدراســي مثــل :التعلــم التعاونــي ،التعلــم القريــن ،االهتمــام مب ســاعدي املعلــم
 Paraprofessionalsأو  Paraeductorsوالذي ــن ه ــم مبثاب ــة مي س ــرين ملعل ــم التربي ــة اخلاص ــة،
الدعــم البيئــي ،وتب ســيط األنشــطة ...إلــخ (البحيــري.)2005 ،
 .3ش
ال�اكة ودورها ف ي� نجاح فلسفة الدمج الشامل:
أك ــد اخلطي ــب ) ( 2008عل ــى أنــه ل ــن يكت ــب للدم ــج الش ــامل النج ــاح م ــا ل ــم يعم ــل معلم ــو
التربي ــة العام ــة م ــع معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة ،ومرش ــدي امل ــدارس ،وأعض ــاء الفري ــق اآلخري ــن
بش ــكل وثي ــق ،بعب ــارة أخ ــرى ،يش ــير الدم ــج الش ــامل إل ــى نظ ــام ترب ــوي موح ــد ولي ــس إل ــى نظ ــام
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أقلي ــة ونظ ــام أغلبي ــة كم ــا ف ــي من ــوذج الدم ــج التقلي ــدي.
ل ــذا ،يؤك ــد لوكن ــر و دن ــزن ) Luckner & Denzin (1998أنــه لضم ــان جن ــاح الص ــم وضع ــاف
ال س ــمع ف ــي التعلي ــم الع ــام ،يحت ــاج ٌّ
كل م ــن معلم ــي الط ــاب الص ــم والتعلي ــم الع ــام ،واملترجم ــن
ومقدم ــي الرعاي ــة إل ــى عم ــل ش ــراكة  ،Partnershipه ــذا التحال ــف والدع ــم امل س ــتمر ي س ــاعدان
معلــم التعليــم العــام علــي إجــراء تعديــات فــي املنهــج والترتيبــات املكانيــة لبيئــة الفصــل
الدراس ــي  ،ت س ــهم ف ــي جن ــاح الص ــم أكادمي ّي ـ ًا واجتماع ّي ـ ًا .لذل ــك أك ــد قان ــون التربي ــة اخلاص ــة
 2006ف ــي تركي ــا عل ــي أدوار إضافي ــة ملعلم ــي التعلي ــم الع ــام تتلخ ــص ف ــي مش ــاركتهم ف ــي
حتم ــل م س ــئولية تعلي ــم الط ــاب الص ــم ف ــي الفص ــول العام ــة )، (Sari, 2007كم ــا أن العالق ــات
التعاونيــة والشــراكة بــن املدرســة ومؤس ســات تعليــم املعلمــن تــؤدي إلــى إعــداد أفضــل
للمعلم ــن لتقب ــل وم س ــاندة الط ــاب املدمج ــن ف ــي الفص ــول العام ــة ). (Villa,1996
وقــد أكــد ســتال  Stahl (2000علــى أهميــة تضافــر اجلهــود بــن املعلمــن فــي املدرســة
لضم ــان جن ــاح الدم ــج الش ــامل ل ــذوي اإلعاق ــة ،ومرون ــة املعلم ــن ف ــي اختي ــار ع ــدة أس ــاليب؛
لتقيي ــم الطال ــب ذى اإلعاق ــة ح س ــب إعاقتــه والتعدي ــل ف ــي آلي ــة اختب ــار الط ــاب س ــواء اختب ــارات
ش ــفهية ت س ــمح للطال ــب بتوضي ــح م ــا اكت س ــبه ،أو يأت ــي بش ــخص آخ ــر مل س ــاعدته ف ــي عملي ــة
الكتاب ــة للط ــاب الذي ــن يعان ــون م ــن صعوب ــات ف ــي الكتاب ــة .وبالرغ ــم م ــن تن ــوع الط ــرق فإنــه
يج ــب أن تك ــون اخلط ــة التربوي ــة الفردي ــة ه ــي املعي ــار ف ــي م س ــتوى الطال ــب ،والت ــي تع ــد مبثاب ــة
وثيق ــة مكتوب ــة يق ــوم بتطويره ــا معل ــم التعلي ــم الع ــام والتربي ــة اخلاص ــة والوال ــدان وأي ش ــخص
لــه دور بالنس ــبة إل ــى ذوي اإلعاق ــة .وه ــي وثيق ــة تعط ــي مؤش ـ ًرا عل ــى مس ــتوى األداء األكادمي ــي
واأله ــداف بعي ــدة امل ــدى واأله ــداف التعليمي ــة القصي ــرة؛ أي أن اخلط ــة التربوي ــة الفردي ــة ه ــي التي
تعط ــي الرؤي ــة للمعلم ــن ع ــن م ــدى حتقي ــق الطال ــب امل س ــتوى احمل ــدد م ــن عدمــه.
لذل ــك يعتم ــد جن ــاح مش ــروع الدم ــج الش ــامل ،كم ــا أك ــد ص ــادق والش ــخص)(2005على توزي ــع
األدوار وحتديــد امل ســئوليات والواجبــات ،والتنســيق امل ســتمر والتشــاور بــن أفــراده؛ لذلــك
تك ـ َّون فري ــق مش ــروع حرك ــة الدم ــج الش ــامل للتربي ــة اخلاص ــة ف ــي مص ــر ) (2005م ــن فري ــق
التخطي ــط واملتابع ــة ،وفري ــق امل س ــاندات ،وفري ــق الدع ــم داخ ــل املدرس ــة ،وفري ــق العم ــل امليدان ــي
ويض ــم م س ــئول غرف ــة املص ــادر ،ومعلم ــي غرف ــة املص ــادر ،ومعلم ــي الفص ــول العادي ــة ،ومعلم ــي
األنش ــطة.
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لذلــك يؤكــد ســميث  ، 2007 Smithعلــى أن مفهــوم الشــراكة جــز ًٌء ال يتجــزأ مــن التربيــة
اخلاص ــة وم ــا يق ــدم لفئاته ــا م ــن خدم ــات ،وأصب ــح تط ــور املفاهي ــم املرتبط ــة به ــا مش ــروط ًا
ب ــدور وم ــدى مش ــاركة األس ــرة م ــع االختصاصي ــن أو العك ــس ف ــي البرنام ــج الترب ــوى للطف ــل
ذي اإلعاقــة؛ حيــث تعتبــر األســرة مصــدر ًا واضحــ ًا للدعــم الطبيعــي لــكل األفــراد مــن ذوي
االحتياج ــات اخلاص ــة ،وأن ق ــوة األس ــرة ومش ــاركتها ف ــي املدرس ــة ق ــد تنعك س ــان باإليج ــاب عل ــى
خصائ ــص الطف ــل؛ فالطف ــل ذو اإلعاق ــة يع ــد م س ــئولية إخصائ ــي مهن ــي م ــا كمعل ــم التربي ــة
اخلاص ــة أو إخصائ ــي نف س ــي أو إخصائ ــي اضطراب ــات التواص ــل أو مدرس ــة م ــا ،ب ــل إن تربي ــة
وتعلي ــم التالمي ــذ ذوي اإلعاق ــة م س ــئولية مش ــتركة للجمي ــع.
ف ــى ض ــوء م ــا س ــبق ،يتض ــح أن وج ــود بيئ ــة مدرس ــية واعي ــة تتواف ــر فيه ــا اجتاه ــات إيجابي ــة
م ــن جمي ــع العامل ــن نح ــو عملي ــة الدم ــج وخدم ــات تربوي ــة وش ــراكة ب ــن جمي ــع العامل ــن فيه ــا
واملؤس س ــات ذات العالق ــة ....إل ــخ ،ق ــد يك ــون ذل ــك مبثاب ــة أرض خصب ــة لتطبي ــق الدم ــج الش ــامل.
سادسًا :مالمح الدمج الشامل وأهم متطلباته

إن املتأم ــل ف ــي أدبي ــات التربي ــة اخلاص ــة ذات العالق ــة بفل س ــفة الدم ــج الش ــامل ،ي ــرى وج ــود
العدي ــد م ــن املالم ــح األساس ــية له ــذه الفل س ــفة ،أهمه ــا م ــا يل ــي:
 .1تحقيق أهداف الخطة ت
ال�بوية الفردية
بالرغ ــم م ــن أهمي ــة االجتاه ــات ،والش ــراكة ب ــن الوالدي ــن ومقدم ــي اخلدم ــة ،ف ــإن أه ــم مالم ــح
الدمــج الناجــح هــو قــدرة الطفــل ذى اإلعاقــة علــى حتقيــق األهــداف احملــددة فــي اخلطــة
الفرديــة للخدمــات األســرية ) Individual Family Service Plan (IFSPفــي برنامــج
التربي ــة الفردي ــة )Individualized Education Program (IEP؛ فق ــد أك ــدت نتائ ــج دراس ــة
 Hundart;Mahoney; Mundy, & Vernon,1998علــى أن األطفــال ذوي اإلعاقــة ميكنهــم
عل ــى األق ــل -حتقي ــق تق ــدم منائ ــي ف ــي برام ــج الدم ــج مث ــل أقرانه ــم ف ــي برام ــج غي ــر الدم ــج.وبالرغ ــم م ــن أهمي ــة اخلط ــة التربوي ــة الفردي ــة ف ــي مج ــال التربي ــة اخلاص ــة ،ف ــإن الباح ــث ق ــام
بدراس ــة ) (2005كان م ــن أه ــم نتائجه ــا ،أن فري ــق العم ــل متع ــدد التخصص ــات ه ــو املع ــوق
األساس ــى لتطبيقهــا ف ــى معاهــد األمــل للصــم وبرامــج الدمــج فــى املدرســة العاديــة ،وفــى
دراســة الريــس وحنفــى ) (2008عــن آراء معلمــي التربيــة اخلاصــة حــول إعــداد البرنامــج
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التربــوي الفــردي ومعوقــات تطبيقــه فــى بعــض معاهــد وبرامــج التربيــة اخلاصــة ب اململكــة
العربيــة ال ســعودية ،توصلــت إلــى عــدة نتائــج أهمها:غيــاب اإلطــار العــام ملشــاركة معلمــي
ومعلمــات التربيــة اخلاصــة فــي إعــداده وتنفيــذه دون توضيــح ملــدي املشــاركة ،ويرجــع ذلــك
إل ــى غي ــاب القوان ــن والتش ــريعات الت ــي تل ــزم معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة ب املش ــاركة ف ــي إع ــداد
البرنام ــج الترب ــوي والف ــردي ،وأن يوض ــع البرنام ــج الف ــردي ضم ــن اخلط ــة التدري س ــية للمعل ــم؛
بش ــرط أن يق ــدم لــه الدع ــم األدب ــي وامل ــادي م ــن اجله ــات ذات العالق ــة.
 .2النمو الفردي واكتساب مهارات ومعلومات عن مناخ التعليم العام
أكــد جروســى وآخــرون ) Gross et.al(2004علــى أن الدمــج الناجــح ال يعــرف فقــط مــن
خ ــال حتقي ــق األه ــداف والن ــواجت ،فاألطف ــال يج ــب أن يحقق ــوا من ـ ّو ًا فرد ّي ـ ًا واكت س ــاب مه ــارات
ومعلوم ــات م ــن مناه ــج التعلي ــم الع ــام؛ حي ــث إن نتائ ــج قان ــون تعلي ــم ذوي اإلعاق ــة يش ــير إل ــى
أنــه بع ــد  20س ــنة م ــن األبح ــاث واخلب ــرة ،اتض ــح أن تعلي ــم ذوي اإلعاق ــة م ــن املمك ــن أن يك ــون
أكث ــر فاعلي ــة م ــن خ ــال زي ــادة وارتف ــاع توقع ــات ه ــؤالء األطف ــال وضم ــان حقه ــم ف ــي املناه ــج
العام ــة بأقص ــى ق ــدر ممك ــن.
وبالرغ ــم م ــن أهمي ــة تطبي ــق مناه ــج التعلي ــم الع ــام ،ف ــإن دراس ــة العم ــرى ) (2009توصل ــت إل ــى
أن تطبي ــق مناه ــج التعلي ــم الع ــام ف ــى مج ــال الص ــم يعوقــه ع ــدد م ــن املش ــكالت؛ منه ــا م ــا ه ــو
مرتب ــط باأله ــداف واحملت ــوى واخلب ــرات التربوي ــة والتق ــومي .األم ــر ال ــذي يتطل ــب إع ــادة النظ ــر ف ــى
تل ــك املناه ــج مب ــا يت ــاءم م ــع ق ــدرات واحتياج ــات الص ــم.
 .3التفاعل االجتماعي:
أك ــدت نتائ ــج دراس ــة أودم ) Odom (2000أن األطف ــال ذوي اإلعاق ــة يحتاج ــون لف ــرص التفاع ــل
م ــع أقرانه ــم العادي ــن الكت س ــاب أش ــكال طبيعي ــة م ــن التفاع ــات االجتماعي ــة؛ حي ــث إن ذوي
اإلعاق ــة ف ــي املعاه ــد ال تت ــم بينه ــم تفاع ــات م ــع بعضه ــم بعض ـ ًا؛ تل ــك التفاع ــات ضروري ــة
لتعل ــم األطف ــال مه ــارات التفاع ــل االجتماع ــي ،وه ــذا م ــا أك ــده  Odomبقولــه « إذا كن ــا نتوق ــع
أن األطف ــال ذوي اإلعاق ــة يتعلم ــون م ــن التفاع ــل  ،والعالق ــات م ــع األطف ــال ذوى النم ــو الطبيع ــي
 ،Typically developingفإنه ــم يحتاج ــون ألقرانه ــم م ــن األطف ــال ذوى النم ــو الطبيع ــي حولهم
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جل ــزء كبي ــر م ــن الي ــوم » ص ،22وه ــذا يتف ــق م ــع نتائ ــج دراس ــة اخلش ــرمي ) (2000الت ــي أك ــدت
عل ــي أن الدم ــج يتي ــح الفرص ــة للتفاع ــل ب ــن ذوي اإلعاق ــة والعادي ــن ،والتع ــاون ب ــن العامل ــن
ف ــي املدرس ــة وتغي ــر االجتاه ــات نح ــو ذوي اإلعاق ــة.
 .4رضا الوالدين وقناعتهم بالدمج
الدمــج الناجــح هــو الــذي يقــوم علــى أســاس أن تكــون برامــج الدمــج فــي حالــة اســتعداد
لتطبيقــه؛ لذل ــك ف ــإن الدم ــج الناج ــح ه ــو ال ــذي يتبل ــور ف ــي رض ــا الوالدي ــن ع ــن التق ــدم ال ــذي
يحققــه الطفــل ،وإن طفلهــم يحصــل علــى امل ســاعدة والدعــم املالئــم مــن فريــق العمــل ،وإن
امل س ــاندة واملش ــاركة األس ــرية قوام ــا امل ــدارس الت ــي تطب ــق برام ــج الدم ــجBuysse, Wesley( .
.)& Keyes, 1998
ولضم ــان جن ــاح عملي ــة دم ــج الط ــاب الص ــم ،الب ــد م ــن تواف ــر ع ــدة أس ــس أو ثواب ــت تع ــد مبثاب ــة
متطلب ــات أهمه ــا م ــا يل ــي:
ين
ش
والت�يعات :
القوان�
أ-
ال ميكــن ألي عنصــر مــن عناصــر الدمــج أن يكت ســب القــدرة التنفيذيــة  Powerمــن دون
ال ســلطة ال سياســية؛ لذلــك يتلقــى كثيــر مــن األطفــال الصــم فــي اململكــة املتحــدة The
 United Kingdomالعملي ــة التعليمي ــة ف ــي م ــدارس الدم ــج؛ حي ــث تن ــص األط ــر التش ــريعية
املرتبط ــة ب ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ) Special Educational Needs (SENعل ــى اعتب ــار
أن مدرســة الدمــج هــي اخليــار األول  The First Optionلــكل األطفــال ،وأن دمــج األطفــال
ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة ج ــزء م ــن برنام ــج عم ــل أكب ــر لتحقي ــق الدم ــج
االجتماع ــي املصم ــم لتحقي ــق مجتم ــع أكث ــر م س ــاواة ومتاس ـ ًك ا Equal Cohesive Society.
)(Jarvis & Iantaffi,2006

وبع ــد ص ــدور قان ــون  142/ 94لع ــام " 1975التعلي ــم جلمي ــع األطف ــال املعاق ــن" وم ــا يتضمنــه م ــن
متطلب ــات مرتبط ــة بالدم ــج ومقوم ــات جناح ــه ،حاول ــت الكثي ــر م ــن ال ــدول تطبي ــق عملي ــة الدم ــج
ومواجه ــة التحدي ــات املرتبط ــة به ــا خاص ــة اململك ــة املتح ــدة ،وال س ــويد ،ث ــم ت ــا ذل ــك العدي ــد م ــن
القوان ــن والق ــرارات الت ــي تؤي ــد دم ــج ذوي اإلعاق ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،ث ــم ج ــاءت الوثيق ــة
اخلتامي ــة لبي ــان س ــامنكا  Salamanca Statementللتأكي ــد عل ــى أن املدرس ــة للجمي ــع بغ ــض
النظ ــر ع ــن الف ــروق الفردي ــة ب ــن الط ــاب ،وعل ــى امل ــدارس العادي ــة تهيئ ــة تربي ــة للطف ــل املع ــوق
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محوره ــا الطف ــل وق ــادرة عل ــى تلبي ــة احتياجاتــه.
وم ــن ث ــم ،يج ــب بع ــد ص ــدور قوان ــن وتش ــريعات تؤك ــد ح ــق الطف ــل ذي االعاق ــة ف ــي الدم ــج م ــع
أقرانــه العادي ــن ،وعل ــى ح ــدوث تغيي ــرات ف ــي النظ ــام املدرس ــي ،عل ــى س ــبيل املث ــال ،م ــن م ــدراء
ومعلم ــن ومناه ــج ملواجه ــة التغي ــرات املرتبط ــة بالدم ــج؛ لذل ــك أعتق ــد أنــه م ــن الصع ــب ذك ــر
مصطلــح الدمــج األمثــل  Optimal Inclusionالــذي ذكــره البحيــري ) ،(2005وهــو الدمــج
الــذي يقــدم برامــج لــكل الطــاب ويعكــس احتياجاتهــم مــع تقــدمي الدعــم املختلــف ،وهــذا
يتف ــق م ــع تعلي ــق منص ــور) (2005عل ــى ه ــذا املفه ــوم عندم ــا أوض ــح أن الدم ــج األمث ــل يحت ــاج
إل ــى غط ــاء تش ــريعي؛ فالتربي ــة اخلاص ــة ف ــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ل ــم حتق ــق الطف ــرة
فــي تطورهــا وتقدمهــا إال بالقانــون األمريكــي املعــروف (التعليــم جلميــع األطفــال املعاقــن)
Education For all Handicapped Children؛ وه ــو قان ــون ش ــامل يغط ــي جمي ــع مج ــاالت
وجوان ــب التربي ــة اخلاص ــة ب ــدء ًا م ــن التع ــرف والتش ــخيص والدم ــج وتغي ــر االجتاه ــات ،ومش ــاركة
الوالدي ــن ....إل ــخ.
ف ــي ض ــوء م ــا س ــبق ،يتض ــح أن التش ــريعات ه ــي األس ــاس ف ــي إيج ــاد البرام ــج اخلاص ــة ف ــي
املدرس ــة العادي ــة ،باعتب ــار أنه ــا حت ــدد املؤهل ــن خلدم ــات التربي ــة اخلاص ــة واإلج ــراءات الالزم ــة
الت ــي يج ــب أن تتب ــع لتحدي ــد تل ــك األهلي ــة وإيج ــاد ه ــذه اخلدم ــات .وبع ــد ،هن ــا نت س ــاءل :ه ــل
يوج ــد قان ــون ف ــي جمهوري ــة مص ــر العربي ــة يل ــزم األس ــرة واملدرس ــة بدم ــج األص ــم ف ــي املدرس ــة
العادي ــة ،ويح ــدد احلق ــوق واألدوار وامل س ــئوليات املن ــوط به ــا كل م ــن لــه عالق ــة باألص ــم؟
اإلجاب ــة :تؤك ــد القوان ــن والتش ــريعات املصري ــة وأهمه ــا :الدس ــتور املص ــري )(1971؛ قان ــون رقم 68
لع ــام  ،1968قان ــون رق ــم  139لع ــام  ،1981قان ــون الطف ــل رق ــم  12لع ــام  ،1996تؤك ــد عل ــى ح ــق
الطف ــل ف ــي التعلي ــم وإتاح ــة الفرص ــة أم ــام اجلمي ــع للتعلي ــم مبن فيه ــم األطف ــال ذوو االعاق ــة ،ولكن
ل ــم يوج ــد قان ــون وال تش ــريع لدم ــج األطف ــال ذوى االعاق ــة عام ــة والص ــم خاص ــة ف ــي فص ــول التعليم
الع ــام أو حت ــى ف ــي فص ــول ملحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة ،وه ــذا يتض ــح م ــن خ ــال االط ــاع عل ــي
التوجيه ــات الفني ــة والتعليم ــات اإلداري ــة مل ــدارس وفص ــول التربي ــة اخلاص ــة الص ــادرة م ــن اإلدارة
العام ــة للتربي ــة اخلاص ــة ) ،(2007/2008والت ــي تع ــد مبثاب ــة قواع ــد تنظ ــم العم ــل ف ــي م ــدارس
وفص ــول التربي ــة اخلاص ــة فيم ــا يتعل ــق بفئ ــة اإلعاق ــة الس ــمعية (ص ص.)33- 45
م ــع مراع ــاة أن اجله ــود املبذول ــة للدم ــج ه ــي جه ــود مبثاب ــة جت ــارب عل ــى بع ــض امل ــدارس أو
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جه ــود فردي ــة س ــواء م ــن قب ــل بع ــض الهيئ ــات واجلمعي ــات أو م ــن أولي ــاء أم ــور األطف ــال ذوي
اإلعاق ــة ،والت ــي وج ــدت تعاو ًن ــا م ــن جان ــب وزارة التربي ــة والتعلي ــم م س ــتجيبة الحتياج ــات ه ــذه
اجلمعيــات ســواء بتوفيــر مدرســن أو إعطــاء بعــض االســتثناءات لدمــج ذوي اإلعاقــة فــي
املدرس ــة العادي ــة ،وم ــن ه ــذه االس ــتثناءات م ــا يل ــي:
 إجراء بعض التعديالت في املناهج العادية. إجراء بعض التعديالت في نوعية االمتحان واملدة الزمنية له. التنوع في استخدام الوسائل التعليمية للطلبة في توصيل املعلومة. توفير مدرس ومدرس م ساعد داخل كل فصل. إجراء بعض التعديالت في البيئة الفيزيقية للفصل واملدرسة العادية. تقليل كثافة الفصل الدراسي.يز
وتجه�ية
ب  -مستلزمات مكانية
إن تطبي ــق عملي ــة الدم ــج للط ــاب الص ــم م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني ف ــي املدرس ــة العادي ــة يتطل ــب
تواف ــر بيئ ــة مدرس ــية ب ــا عوائ ــق ذات م س ــتلزمات مكاني ــة وجتهيزي ــة ت س ــهم ف ــي جن ــاح عملي ــة
الدم ــج ،وم ــن ه ــذه امل س ــتلزمات م ــا يل ــي:
أ -أ
الثــاث :جتهي ــز الفص ــول ب ــأدراج ومقاع ــد فردي ــة تنظ ــم عل ــى ش ــكل ح ــدوة حص ــان
لت ســهيل رؤيــة التالميــذ لوجــه املعلــم ،واالســتفادة مــن قــراءة الشــفاه والتواصــل
اللفظــي.
ب -أ
الرضي ــات :يج ــب اس ــتخدام م ــواد غي ــر قابل ــة لالن ــزالق ف ــي األرضي ــات؛ ألن كثي ــر ًا م ــن
الص ــم لديه ــم نش ــاط وحرك ــة زائ ــدة.
ج -الحوائ ــط :يج ــب ده ــن احلوائ ــط باألل ــوان الفاحت ــة "ال ــوردي ،األزرق ال س ــماوي ،األخض ــر
الف ــاحت"؛ لتحقي ــق الراح ــة النف س ــية للطال ــب داخ ــل الفص ــل.
د -الش ــبابيك :يفض ــل أن تك ــون فتح ــات الش ــباك علوي ــة ،ت س ــهم ف ــي س ــقوط الض ــوء عل ــى
وج ــه املعل ــم.
ه ـــ -أماكــن اللعــب :إن تواف ــر املالع ــب ف ــي امل ــدارس الت ــي تطب ــق الدم ــج تتي ــح الفرص ــة
ملمارس ــة األنش ــطة الرياضي ــة ،والت ــي تعتب ــر نش ــاط ًا غي ــر أكادمي ــي مه ــم للص ــم م ــع
أقرانــه ال ســامعني.
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و -إش ــارات التنبي ــه :يج ــب اس ــتخدام إش ــارات ضوئي ــة (ملب ــة) ف ــي فص ــول الدم ــج أو فن ــاء
املدرس ــة ب ــد ًال م ــن اجل ــرس؛ وذل ــك لالس ــتفادة م ــن التواص ــل البص ــري للص ــم.
ز -المكتبــة :يجــب جتهيزهــا باألجهــزة ال ســمعية والبصريــة مثــل التلفزيــون ،كتــب
مصورة....،إلــخ.
ح -غرفــة مصــادر :يج ــب أن يش ــرف عليه ــا متخص ــص ف ــي التربي ــة اخلاص ــة تخص ــص
(إعاق ــة س ــمعية) ،وتك ــون مجه ــزة بالوس ــائل واألدوات (مراي ــا ،بطاق ــات تعليمي ــة ،اختبارات
نف س ــية ،أجه ــزة نطق....إل ــخ) ،وم ــا يحتاج ــة املعل ــم م ــن أدوات وأنش ــطة لتطبي ــق البرنام ــج
الترب ــوي الف ــردي.
باإلضافة إلى ما سبق يجب ما يلي:
•تخصيص األدوار ال سفلية ألطفال مرحلة رياض األطفال أو املرحلة االبتدائية.
•وضع لوحات إعالنية كدليل لألصم إلى أماكن املدرسة وسهولة احلركة بينها.
•وضع كوب ستة على جانبي ال ساللم.
وبعــد عــرض هــذه امل ســتلزمات ،هنــا نت ســاءل :هــل تتوافــر تلــك امل ســتلزمات فــي املدرســة
العادي ــة ،بالرغ ــم م ــن تأكي ــد اإلحصائي ــات الوزاري ــة عل ــى كثاف ــة الط ــاب ف ــي الفص ــول الدراس ــية
وخل ــو بع ــض امل ــدارس م ــن املالع ــب و...إل ــخ ،إال أن وج ــود ه ــذه امل س ــتلزمات ي س ــهم ف ــي جن ــاح
عملي ــة الدم ــج.
المدرس (تكييف الثقافة المدرسية والبيئة الصفية):
ج -إعداد وتهيئة النظام
ي
ل س ــوء احل ــظ ،معظ ــم األطف ــال الص ــم يعيش ــون ف ــي مناط ــق رمب ــا ال توف ــر له ــم البيئ ــة التعليمي ــة
الت ــي تش ــبع حاجاته ــم ،فه ــذه امل ــدارس رمب ــا تفتق ــر إل ــى اإلع ــداد اجلي ــد للط ــاب الص ــم وتق ــدم
خدم ــات تعليمي ــة غي ــر مالئم ــة (.)Andrews, 2004
لذل ــك ف ــإن عم ــل م ــدارس الدم ــج لي ــس أم ــر ًا س ــه ًال؛ ألنــه يتضم ــن ع ــد ًدا كبي ـ ًرا م ــن التغي ــرات
الت ــي ق ــد تولِّ ــد املقاوم ــة واخل ــوف الذ ْي ــن م ــن املمك ــن أن يعرق ــا عملي ــة التغي ـر؛ ألن التغي ــر ف ــي
التش ــريع ال يرتب ــط بالتغي ــر ف ــي املفاهي ــم أو ممارس ــات املش ــاركني في العملية التربوي ــة ،وإذا كان
ه ــذا ه ــو األم ــر فإنــه م ــن امله ــم دراس ــة م ــا يح ــدث ف ــي امل ــدارس وفه ــم كيفي ــة إدارته ــا للتغي ــرات
ال سياس ــية والتغل ــب عل ــى التوت ــر واملعوق ــات الت ــي تواجهه ــم)Freire & Cesar,2003( .؛ لذل ــك
تؤك ــد التوجه ــات احلديث ــة ف ــي التربي ــة اخلاص ــة عل ــى أهمي ــة إص ــاح نظ ــام املدرس ــة لصياغ ــة
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أه ــداف جدي ــدة للتربي ــة العام ــة واخلاص ــة ،ومواجه ــة التغي ــرات الت ــي ق ــد تط ــرأ عل ــى تطبي ــق
الدم ــج (برادل ــي وآخ ــرون.)2000 ،
عموم ـ ًا توج ــد ع ــدة عوام ــل يج ــب أخذه ــا ف ــي االعتب ــار عن ــد اتخ ــاذ خط ــوة التح ــول إل ــى مدرس ــة
الدم ــج ،وتتضم ــن:
•تهيئة جو وفل سفة مدرسية قائمة على الدميقراطية وامل ساواة.
•احلصول على دعم وأفكار جميع من سيقومون ب املشاركة.
•تكامــل الطــاب باإلضافــة إلــى العاملــن واملصــادر بحيــث يتمكــن كل مــن معلمــي
التربيــة اخلاصــة والعامــة مــن العمــل معــ ًا.
•االس ــتفادة م ــن أفض ــل املمارس ــات التربوي ــة الت ــي توفره ــا املدرس ــة (برادل ــي وآخ ــرون،
.)2000
انعكاس ــا لثقاف ــة
مم ــا س ــبق يتض ــح أنــه إذا كان ــت العالق ــة ب ــن املعل ــم والطال ــب ف ــي املدرس ــة
ً
املدرس ــة ،فه ــذا يؤك ــد عل ــى أهمي ــة دور البرام ــج التوعوي ــة للم ــدارس العادي ــة كأس ــاس قبل ــي
لتطبي ــق عملي ــة الدم ــج ،وم ــن ث ــم فف ــي ض ــوء الوض ــع الراه ــن للم ــدارس العادي ــة وم ــا تعانيــه
م ــن مش ــاكل تتضاع ــف إذا أخ ــذت باجت ــاه الدم ــج ول ــو جزئ ّي ـ ًا ،يج ــب تعدي ــل بع ــض الظ ــروف
واالشــتراطات اخلاصــة بالبيئــة املدرســية والصفيــة ،والعمــل علــى تكييــف البيئــة املدرســية
والصفي ــة؛ أو مبعن ــى أدق تكيي ــف الثقاف ــة املدرس ــية ألن عملي ــة الدم ــج ق ــد تترت ــب عليه ــا تغي ــرات
كبي ــرة ف ــي أدوار وم س ــئوليات معلم ــي الفص ــول العادي ــة وجمي ــع م ــن له ــم عالق ــة ببيئ ــة الص ــف
الدراس ــي.
ين
المعلم�:
التفك� ف ي� إعداد
د -إعادة
ي

تنط ــوي عملي ــة الدم ــج عل ــى حتدي ــات متنوع ــة ومش ــكالت عدي ــدة ،ولك ــن ه ــذه التحديات واملش ــكالت
ميك ــن التغل ــب عليه ــا إذا تواف ــرت ملعل ــم الفص ــل الع ــادي الكفاي ــات التدري س ــية الواج ــب توافره ــا
للط ــاب الص ــم والس ــامعني ،واجتاه ــات إيجابي ــة نح ــو الدم ــج وعالقاتــه التعاوني ــة مع معل ــم التربية
اخلاص ــة؛ لذل ــك يتوق ــف جن ــاح الدم ــج عل ــى ع ــدة متغي ــرات أهمه ــا إدراكات املعلم ــن .م ــن هن ــا؛
ف ــإن معلم ــي الدم ــج ال ُي س ــألون :كي ــف يج ــب أن يتغي ــر الطال ــب حت ــى يصب ــح م ــن ط ــاب الص ــف
التالــي؟ "?،"How does this student have to change in order to be a fourth grader
ولك ــن ي س ــألون :كي ــف نتغي ــر لك ــي نق ــدم عالقة صداق ــة لطالبن ــا املعاق ــن؟ "How do we have to
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 ."change in order to offer full membership to students with disabilitiesوه ــذا يؤك ــد
أهمي ــة الداف ــع الداخل ــي ل ــدى املعلم ــن لتش ــجيع دم ــج املعاق ــن ف ــي الفص ــول العادي ــة.
ومم ــا يؤك ــد عل ــى أهمي ــة تعدي ــل اجتاه ــات مجتم ــع ال س ــامعني نح ــو دم ــج الط ــاب الص ــم ،م ــا
أوضحــه ) Jarvis & Iantaffi (2006مــن أن التعليــم الناجــح للطلبــة الصــم داخــل ســياق
املدرس ــة العادي ــة س ــوف يعتم ــد  -إل ــى ح ــد م ــا -عل ــى اجتاه ــات ومه ــارات املعلم ــن ال س ــامعني؛
حيــث إنــه مــن احملتمــل أن يقــوم معلمــو التعليــم العــام مب ســئولية تعليــم الصــم مــع دعــم
ونصائ ــح معلم ــي الص ــم له ــم ،أو عل ــى ح ــد تعبي ــر س ــميث ) ،Smith (2007أنــه لم يع ــد الطالب
ذوو اإلعاق ــة م س ــئولية ش ــخص مع ــن مث ــل معل ــم التربي ــة اخلاص ــة ،ول ــم يتلق ــوا تعليمه ــم ف ــي
م ــدارس خاص ــة به ــم؛ فالط ــاب ذوو اإلعاق ــة م س ــئولية مش ــتركة للجمي ــع ،وم ــن املتف ــق عليــه أن
جمي ــع الط ــاب ميكنه ــم التعل ــم إذا لب ــى كل م ــن التدري ــس وامل ــواد التعليمي ــة احتياجاته ــم .وق ــد
ذك ــر برادل ــي وآخ ــرون ) (2000أنــه لضم ــان تعلي ــم ذوي اإلعاق ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة يصب ــح
عم ــل معلم ــي التعلي ــم الع ــام والتربي ــة اخلاص ــة مع ـ ًا ضم ــن فري ــق عم ــل أم ــر ًا ضرور ّي ـ ًا ،فخب ــرة
املعل ــم وامل ــواد التعليمي ــة ف ــي حاج ــة ألن تك ــون مش ــتركة ب ــن املعلم ــن.
ف ــي ض ــوء م ــا س ــبق ،يتض ــح أن فعالي ــة تعلي ــم الط ــاب الص ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة حتت ــاج إل ــى
درج ــة جي ــدة م ــن تأهي ــل املعلم ــن مب ــا يالئ ــم احتياج ــات الص ــم والتوجه ــات احلديث ــة ف ــي تربي ــة
وتعلي ــم الص ــم مث ــل (ثنائ ــي اللغ ــة -ثنائ ــي الثقاف ــة ،والتواص ــل الش ــفهي..إلخ)( .الري ــس)2006،؛
مب ــا يضم ــن ق ــدرة املعل ــم عل ــى العم ــل بش ــكل إيجاب ــي ضم ــن فريق العم ــل متع ــدد التخصصات
لتلبي ــة حاج ــات تل ــك الفئ ــة ،ومعرف ــة الصعوب ــات الت ــي تواجهه ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة والق ــدرة
عل ــى تكيي ــف ظ ــروف البيئ ــة التعليمي ــة ،واس ــتخدام أس ــاليب التدري ــس واألنش ــطة املالئم ــة؛ وه ــذا
يؤك ــد عل ــى دور البرام ــج الدراس ــية التخصصي ــة ف ــي أثن ــاء اخلدم ــة للمعلم ــن إلع ــادة تأهيله ــم.
وأعتق ــد أن االجت ــاه احلدي ــث ف ــي برام ــج إع ــداد معل ــم التربي ــة اخلاص ــة والص ــم ال س ــيما ف ــي
جمهوري ــة مص ــر العربي ــة يأخ ــذ ه ــذا النح ــو ،وق س ــم التربي ــة اخلاص ــة كلي ــة التربي ــة جامع ــة ع ــن
ش ــمس وجامع ــة حل ــوان من ــوذج عل ــى ذل ــك ،وع ــدم االقتص ــار عل ــى إع ــداد املعلم ــن م ــن خ ــال
دبل ــوم أو دورة دراس ــية تخصصي ــة.
ين
والسامع� وأرسهم:
هـ -إعداد وتهيئة الطالب الصم
لضمــان جنــاح دمــج الطــاب الصــم فــي املدرســة العاديــة ،يجــب إعــداد وتهيئــة الطــاب
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ال س ــامعني للتغي ــرات الت ــي ق ــد حت ــدث داخ ــل املدرس ــة وض ــم مجموع ــة م ــن الط ــاب املختلف ــن
عنه ــم؛ لذل ــك أك ــد برادل ــي وآخ ــرون ) (2000أنــه يج ــب إع ــداد وتهيئة الط ــاب ال س ــامعني واملعوقني
(الص ــم) لتقب ــل عملي ــة الدم ــج والتع ــرف عل ــى التغي ــرات وامل س ــئوليات اجلدي ــدة املترتب ــة عل ــى
الدم ــج ،كل ذل ــك ي س ــهم ف ــي إيج ــاد ش ــبكة م ــن األق ــران الداعم ــن لنج ــاح الدم ــج ،فض ـ ًا ع ــن
أنــه حينم ــا يش ــعر الط ــاب ال س ــامعون ب ــأن آراءه ــم وأفكاره ــم موض ــع احت ــرام وتقدي ــر ،ف ــإن
ذل ــك م ــن ش ــأنه أن يزي ــد م ــن مش ــاركتهم ودعمه ــم للبرنام ــج .وه ــذا يتف ــق م ــع م ــا توص ــل إليــه
) Afzail-Nomani (1995ف ــي أن التقب ــل االجتماع ــي م ــن الطلب ــة ال س ــامعني ألقرانه ــم الص ــم
أو ضعــاف ال ســمع يعــد العامــل األساســي  Critical Factorالــذي قــد يحــدد جنــاح دمــج
الط ــاب الص ــم أو ضع ــاف ال س ــمع ف ــي فص ــول التعلي ــم الع ــام.
ويوضــح آنتــى وآخــرون ) Antia et al (2002أن هــدف برامــج الدمــج يجــب أن ي ســاعد كل
الطــاب الصــم وال ســامعني علــى الوصــول إلــى أقصــى مــدى ممكــن فــي النمــو التربــوي
ً
وتفاعــا نظام ّي ــ ًا مــع بعضهــم ً
بعض ــا لتدعيــم
واالجتماعــي ،وهــذا يتطلــب أنشــطة طالبيــة
مفهــوم العضويــة  Membershipفــي مجتمــع املدرســة والفصــل الدراســي.
ومــن ثــم؛ تتطلــب عمليــة الدمــج إعــداد وتهيئــة الطــاب الصــم وال ســامعني لتقبــل هــذه
العملي ــة وزي ــادة اس ــتعدادهم له ــا ،وم ــن األس ــاليب والط ــرق الت ــي ميك ــن اس ــتخدامها ف ــي ه ــذا
املجال:تخصيــص أســبوع توعــوي مــع بدايــة كل عــام دراســي للطلبــة ال ســامعني يتضمــن
معلوم ــات ع ــن الص ــم وخصائصه ــم وط ــرق التواص ــل معهم ،وعق ــد ورش عمل للمعلم ــن والطالب
وبعــض األســر...إلخ ،واألفــام التعليميــة والكتــب والقصــص اخلاصــة بالصــم ،ومحاضــرات
تق ــدم م ــن ش ــخصيات ف ــي مج ــال اإلعاق ــة ،أو م ــن ش ــخصيات ألس ــر م ــن ذوي اإلعاق ــة وحقق ــت
جناح ـ ًا ف ــي مج ــال م ــن املج ــاالت.
و -تعديل/تكييف مناهج التعليم العام:
تن ــادي التوجه ــات احلديث ــة بتطبي ــق مناه ــج التعلي ــم الع ــام ف ــي تربي ــة وتعلي ــم الص ــم؛ وذل ــك
للتغل ــب عل ــى أوج ــه القص ــور الت ــي ارتبط ــت ب املناه ــج اخلاص ــة به ــم والت ــي ق ــد تفتق ــر إل ــى
امله ــارات األكادميي ــة وامل س ــتوى التعليم ــي .ويتف ــق ذل ــك م ــع الفل س ــفات الت ــي تن ــادي بالتعلي ــم
العالــي للصــم مثــل أقرانهــم املكفوفــن؛ لذلــك فــإن التطبيــق اجليــد لعمليــة الدمــج تتطلــب
ع ــدة أم ــور م ــن بينه ــا الدع ــم اإلضاف ــي للمنه ــج ،وإع ــداد معل ــم التربي ــة اخلاص ــة بحي ــث يتوف ــر
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لديــه الوع ــي بالبرام ــج العالجي ــة واإلرش ــادية املالئم ــة لفئ ــة اإلعاق ــة ،واإلس ــتراتيجيات التدري س ــية
الفعال ــة ف ــي الفص ــل الدراس ــي مث ــل :التعل ــم التعاون ــي ،التعل ــم القري ــن ،االهتم ــام مب س ــاعدي
املعلــم  Paraprofessionalsأو  Paraeductorsوالذيــن هــم مبثابــة مي ســرين ملعلــم التربيــة
اخلاص ــة ،والدع ــم البيئ ــي ،وتب س ــيط األنش ــطة ...إل ــخ (البحي ــري.)2005 ،
وه ــذا ،يؤك ــد تواف ــر ع ــدد م ــن املمارس ــات اجلي ــدة لتحقي ــق أفض ــل النتائ ــج ف ــي عملي ــة الدم ــج
ل ــذوي اإلعاق ــة والعادي ــن مع ـ ًا ،ومنه ــا م ــا يل ــي :دم ــج كل طف ــل مع ــوق ف ــي البرنام ــج الع ــادي
م ــع الط ــاب العادي ــن جل ــزء م ــن الي ــوم الدراس ــي عل ــى األق ــل ،وتوفي ــر أدوات وخب ــرات فني ــة،
وتعدي ــل املنه ــج عن ــد الض ــرورة ،والتقيي ــم املرتب ــط ب املنه ــج ،واس ــتخدام فني ــات (أس ــاليب) إدارة
ال س ــلوك ،وتوفي ــر منه ــج امله ــارات االجتماعي ــة ،وتطبي ــق املمارس ــات التعليمي ــة املعتم ــدة عل ــى
توافــر البيانــات ،واســتخدام أســاليب تربويــة ذات داللــة خاصــة ،وتدريــب (تعليــم) األقــران،
والتعلــم التعاونــي ،والتطويــر امل ســتمر للعاملــن ( برادلــي وآخــرون .)2000،
وبذل ــك ،يقص ــد بتكي ــف مناه ــج التعلي ــم الع ــام ال ــدور الفع ــال للمعل ــم وم ــا يتملكــه م ــن مه ــارات
فعال ــة ف ــي التواص ــل ف ــي تعدي ــل وتنوي ــع األنش ــطة التعليمي ــة مب ــا يت ــاءم م ــع طبيع ــة واحتياجات
وق ــدرات الص ــم وأقرانه ــم ال س ــامعني مع ـ ًا (ف ــي حال ــة الدم ــج الكل ــي) ،أو جع ــل بيئ ــة الفص ــل
الدراس ــي أكث ــر اس ــتثارة واس ــتثمار ًا حلاس ــة البص ــر وإب ــراز دور األنش ــطة املصاحب ــة للمنه ــج
ـب املناه ــج
الدراس ــي واس ــتخدام أس ــاليب تق ــومي أكث ــر تنوع ـ ًا .وبصف ــة عام ــة ،يج ــب أن ُت ْك س ـ َ
الطــاب عــدة مهــارات أساســية بغــض النظــر عــن أن ذاك الطالــب أصــم أو ســامع ،وهــذا
ه ــو دور املعل ــم ف ــي توظي ــف املنه ــج للعملي ــة التعليمي ــة ،وأن يك ــون البرنام ــج الترب ــوي الف ــردي
( )IEPأس ــاس العملي ــة التعليمي ــة ،م ــع الوض ــع ف ــى االعتب ــار أن االجت ــاه ال ــذى ين ــادى بالثقاف ــة
املهني ــة للص ــم م ــن خ ــال العملي ــة التعليمي ــة ل ــن ي س ــاير االجت ــاه ال ــذى يطال ــب بح ــق األص ــم
ف ــى مواجه ــة التعلي ــم العال ــي ،وه ــذا يتطل ــب ق ــدر ًا عالي ـ ًا م ــن املعرف ــة واملعلوم ــات الت ــى يج ــب
اكت س ــابها م ــن خ ــال املراح ــل التعليمي ــة دون االقتص ــار عل ــى اإلع ــداد املهن ــى فق ــط.
ولتفعي ــل تل ــك املتطلب ــات ،ي ــري القريط ــي( )2005أن دم ــج ذوي اإلعاق ــة عام ــة والص ــم خاص ــة
يحت ــاج إل ــى توفي ــر أساس ــيات ومتطلب ــات ضروري ــة ت س ــهم ف ــي جن ــاح عملي ــة الدم ــج ف ــي النظ ــام
الع ــادي ،وتوفي ــر ه ــذه املتطلب ــات ي س ــهم ف ــي تقلي ــل ال س ــلبيات والصعوب ــات الت ــي تواج ــه عملي ــة
الدم ــج ،وم ــن ه ــذه املتطلب ــات م ــا يل ــي:
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•فه ــم اإلعاق ــات املختلف ــة وكيفي ــة تش ــخيصها ،ومعرف ــة القوان ــن املتعلق ــة بتربي ــة وتعلي ــم
املعاق ــن.
•معرفة اخلصائص املختلفة واحلاجات األساسية اخلاصة بكل فئة من فئات املعاقني.
•معرف ــة كيفي ــة إج ــراء م ــا يل ــزم م ــن تعدي ــات ف ــي ط ــرق التدري ــس أو ف ــي املناه ــج الدراس ــية؛
بحي ــث تك ــون ق ــادرة عل ــى مواجه ــة االحتياج ــات اخلاص ــة ب املعاق ــن.
•معرف ــة أس ــاليب توجيــه وإرش ــاد التالمي ــذ العادي ــن مب ــا ي س ــاعدهم عل ــى تقب ــل أقرانه ــم
املعاق ــن ،كم ــا ي س ــاعدهم عل ــى توفي ــر الق ــدوة احل س ــنة الت ــي ميك ــن أن يقت ــدي به ــا املعاق ــون.
•معرف ــة كيفي ــة التعام ــل بفاعلي ــة م ــع أولي ــاء األم ــور وزمالئه ــم املعلم ــن العامل ــن ف ــي مج ــال
التربي ــة اخلاص ــة.
•التقبل اإليجابي غير املشروط جلميع التالميذ بغض النظر عن إعاقتهم.
•إتاحــة الفرص ــة مــع توفيــر البرامــج واألنشــطة املناســبة لتفاعــل التالميــذ املعاقــن مــع
أقرانهــم العاديــن بصــورة تــؤدي إلــى تقبلهــم لبعضهــم البعــض.
ـن تتيح ــان ف ــرص التعل ــم وتنمي ــة
•إع ــداد املناه ــج الدراس ــية والبرام ــج التربوي ــة املناس ــبة واللت ـ ْ
املهــارات الشــخصية واالجتماعيــة والتربويــة ومهــارات احليــاة اليوميــة إلــى أقصــى مــا
تؤهله ــم قدراته ــم ،ومب ــا ي س ــاعدهم عل ــى التعلي ــم والتواف ــق االجتماع ــي س ــواء داخ ــل املدرس ــة
أو خارجه ــا.
وبصف ــة عام ــة ،لضم ــان جن ــاح عملية الدمج الش ــامل ،ينظر منص ــور ( )2005إل ــى الدمج باعتباره
عملي ــة أكث ــر م ــن مج ــرد فل س ــفة ،أو عملي ــة خل ــق ممارس ــات تربوي ــة دامج ــة تص ــل إل ــى ل ــب إع ــداد
ال سياس ــات واتخ ــاذ الق ــرارات .لذل ــك ذك ــر املوس ــى ( )2004أنــه لك ــي يت ــم الدم ــج الش ــامل بفعالي ــة
يج ــب تنفي ــذه ع ــن طري ــق اس ــتخدام األس ــاليب التربوي ــة احلديث ــة مث ــل :برام ــج غ ــرف املص ــادر،
وبرام ــج املعل ــم املتج ــول ،وبرام ــج املعل ــم امل ستش ــار ،وبرام ــج املتابع ــة ف ــي التربي ــة اخلاص ــة.
سابعًا :الدمج الشامل بين الفلسفة و الواقع

عن ــد احلدي ــث ع ــن قضي ــة الدم ــج والدم ــج الش ــامل ل ــذوي اإلعاق ــة عام ــة ،والص ــم بصف ــة خاص ــة،
الب ــد أن نؤك ــد عل ــي أن ه ــذه القضي ــة م ــا زال ــت مث ــار ج ــدل ب ــن العامل ــن ف ــي مج ــال التربي ــة
اخلاص ــة؛ حي ــث إن ه ــذه القضي ــة  -عل ــي ح ــد تعبي ــر هاله ــان وكوفم ــان (مترج ــم) (-)2008
113
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

تع ــود جذوره ــا م ــن الناحي ــة الفل س ــفية والتاريخي ــة إل ــى ع ــدد م ــن األم ــور ذات األهمي ــة والت ــي
متث ــل بدوره ــا مب ــادئ مهم ــة مث ــل مب ــدأ التطبي ــع أو العادي ــة وال س ــواء ( Normalizationوال ــذي
يتضم ــن أن تك ــون كل املواق ــف التربوي ــة ل ــذوي اإلعاق ــة أكث ــر ش ــبه ًا بتل ــك الت ــي يت ــم اس ــتخدامها
م ــع العادي ــن ،والعم ــل عل ــي جع ــل ذوي اإلعاق ــة ج ــزء ًا ال يتج ــزأ م ــن نس ــيج املجتم ــع األكب ــر)،
ومبــدأ اإلخــراج مــن املؤس ســات ( Deinstitutionalizationوالــذي يتضمــن توفيــر بيــوت
مرحلي ــة أو جماعي ــة ح س ــب مش ــكلة ذوي اإلعاق ــة ب ــد ًال م ــن إيداعه ــم ف ــي املؤس س ــات (اإلقام ــة
الداخلي ــة)؛ وذل ــك به ــدف دمجه ــم ف ــي املجتم ــع وحت س ــن ج ــودة احلي ــاة للعدي ــد م ــن ذوي اإلعاق ــة،
ومب ــدأ حتدي ــد ال ــذات ( Self - Determinationوال ــذي يتضم ــن قي ــام الف ــرد باتخ ــاذ قراراتــه
املختلف ــة ح ــول اجلوان ــب املهم ــة ف ــي حياتــه) ،وأخي ــر ًا مب ــدأ الدم ــج الش ــامل Full Inclusion
(وال ــذي يتضم ــن أن كل األف ــراد ذوي اإلعاق ــة بغ ــض النظ ــر ع ــن من ــط وش ــدة إعاقته ــم يلتحق ــون
بفص ــول ف ــي التعلي ــم الع ــام ،وأن م س ــئولية تعليمه ــم تق ــع عل ــي عات ــق التعلي ــم الع ــام ولي ــس
عل ــي عات ــق التربي ــة اخلاص ــة).
وبالتالــي ،أصبحــت قضيــة الدمــج الشــامل وتطبيقاتهــا فــي مــدارس التعليــم العــام ليــس
فق ــط مح ــور اهتم ــام معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة عام ــة أو معلم ــي الص ــم خاص ــة ،ولك ــن معلم ــي
التعلي ــم الع ــام ً
أيض ــا ف ــي إط ــار م ــن الش ــراكة ب ــن العامل ــن ف ــي مج ــال التعلي ــم الع ــام والتربي ــة
اخلاصــة ،وهــذا مــا أكدتــه اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والبروتوكــول االختيــاري
( )2008ف ــي امل ــادة ( )5اخلاص ــة ب امل س ــاواة وع ــدم التميي ــز الت ــي تتضم ــن اخلط ــوات املناس ــبة
لكفال ــة تواف ــر الترتيب ــات التي س ــيرية املعقول ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وامل ــادة ( )24اخلاص ــة
بالتعلي ــم وتتضم ــن ع ــدم اس ــتبعاد األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن النظ ــام التعليم ــي الع ــام عل ــي
أس ــاس اإلعاق ــة ،وحقه ــم ف ــي احلص ــول عل ــي الدع ــم ال ــازم لتي س ــير حصوله ــم عل ــي تعلي ــم فع ــال
يوف ــر له ــم ف ــرص النم ــو األكادمي ــي واالجتماع ــي.
وف ــي ض ــوء أهمي ــة قضي ــة الدم ــج الش ــامل ل ــذوي اإلعاق ــة بصف ــة عام ــة ،والص ــم خاص ــة ف ــي
املدرس ــة العادي ــة ،ق ــام الباح ــث بدراس ــة ( )2009تناول ــت متطلب ــات الدم ــج الش ــامل للط ــاب
الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة وتوافره ــا م ــن وجه ــة نظ ــر ( )278م ــن معلم ــي
الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني ،وطبق ــت عليه ــم قائم ــة متطلب ــات الدم ــج الش ــامل
واســتبانة االحتياجــات املكانيــة والتجهيزيــة لبيئــة الدمــج الشــامل ،وقــد توصلــت الدراســة
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احلالي ــة إل ــى العدي ــد م ــن النتائ ــج أهمه ــا م ــا يل ــي:
 .1إن معلم ــي الط ــاب ال س ــامعني أكث ــر إدراك ًا ألهمي ــة متطلب ــات الدم ــج الشــامل ب املقارن ــة
مبعلم ــي الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ،خاص ــة املتطلب ــات املرتبط ــة بالط ــاب الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع و ال س ــامعني ،واملتطلب ــات املجتمعي ــة ،وميك ــن تف س ــير ذل ــك ب ــأن املن ــاخ
الع ــام للتربي ــة اخلاص ــة ف ــي اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية والدع ــم املتواف ــر م ــن اجله ــات ذات
العالقــة بدعــم فل ســفة الدمــج وتذليــل أي عقبــات حتــول دون تطبيقــه ،قــد أســهما فــي
توعي ــة معلم ــي الط ــاب ال س ــامعني ف ــي املدرس ــة العادي ــة بأهمي ــة متطلب ــات الدم ــج الش ــامل
لت س ــهيل تفاع ــل الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني ف ــي امل ــدارس
العادي ــة باإلضاف ــة إل ــى م ــا يق ــدم للط ــاب وأس ــرهم م ــن خدم ــات تربي ــة خاص ــة وأخ ــرى
خدم ــات م س ــاندة ،وإدراك املعلم ــن للجه ــود املبذول ــة الس ــتحداث برام ــج التربي ــة اخلاص ــة
ف ــي امل ــدارس العادي ــة.
 .2إن معلم ــي الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع أكث ــر إدراك ًا مب ــدي تواف ــر متطلب ــات الدم ــج
الش ــامل ،ب املقارن ــة مبعلم ــي الط ــاب ال س ــامعني ،وق ــد يرج ــع ذل ــك إل ــى أن معلم ــي الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع ه ــم األكث ــر تفهم ـ ًا مب ــا ه ــو متواف ــر ف ــي املدرس ــة م ــن متطلب ــات الدم ــج
الشــامل واألكثــر مالءمــة للطــاب الصــم وضعــاف ال ســمع؛ وذلــك بحكــم خبرتهــم فــي
التدري ــس لفئ ــة الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ،وإعداده ــم األكادمي ــي ،لذل ــك أك ــدت نتائ ــج دراس ــة
جونس ــون  Johnson,2004عل ــي أهمي ــة برام ــج إع ــداد معلم ــي الص ــم وضع ــاف ال س ــمع
فــي تأهيــل املعلمــن وتدريبهــم علــي معرفــة احتياجــات فئــة الصــم وضعــاف ال ســمع
وإمكاني ــة دمجه ــم ف ــي امل ــدارس العادي ــة ف ــي ض ــوء م ــا ت س ــمح بــه قدراته ــم وإمكاناته ــم؛
باعتب ــار أن برنام ــج اإلع ــداد األكادمي ــي للمعل ــم ه ــو ال ــذي تك ــون لديــه ص ــورة ذهني ــة َع َّم ــا
ه ــو مطل ــوب لتحقي ــق عملي ــة الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ،ث ــم يع ــرف
م ــن خ ــال املمارس ــة املهني ــة م ــا ه ــو موج ــود م ــن تل ــك املتطلب ــات ف ــي املدرس ــة.
 .3إن املتطلبــات املدرســية (اإلداريــة) قــد جــاءت فــي الترتيــب األول مــن حيــث أهميتهــا
وتوافرهــا فــي املدرســة العاديــة كأكثــر متطلبــات الدمــج الشــامل أهميــة وتوافــر ًا فــي
املدرس ــة العادي ــة ،وه ــذا يؤك ــد أن فه ــم النظ ــام املدرس ــي لعملي ــة الدم ــج الش ــامل ي س ــهم
فــي ضمــان جناحــه؛ لذلــك ذكــر هــاجن وبــول ) Hung & Paul (2006أن دمــج الطــاب
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ذوي اإلعاق ــة ف ــى املدرس ــة العادي ــة قضي ــة معق ــدة تف ــرض كثي ــر ًا م ــن التحدي ــات للنظ ــام
املدرس ــي ،باإلضاف ــة إل ــى تأكي ــد فري ــر وس ــيزر ) Freire& Cesar (2003عل ــي أن عم ــل
م ــدارس الدم ــج الش ــامل لي ــس س ــه ًال؛ ألنــه يتضم ــن ع ــدد ًا كبي ــر ًا م ــن املتغي ــرات الت ــي ق ــد
تول ــد املقاوم ــة واخل ــوف اللذي ــن م ــن املمك ــن أن يعرق ــا عملي ــة التغيي ـر؛ له ــذا أورد املجل ــس
األعل ــى لش ــئون األس ــرة ( )2008أنــه من ــذ منتص ــف الثمانيني ــات تن ــادي الدع ــوات ال س ــائدة
ف ــي األوس ــاط التربوي ــة بالدم ــج الش ــامل مؤك ــدة عل ــى أن االكتف ــاء بال س ــماح للطلب ــة ذوي
اإلعاق ــة باألخ ــذ بالنظ ــام الترب ــوي الع ــادي لي ــس احل ــل املنش ــود ب س ــبب جوان ــب القص ــور
ف ــي ه ــذا النظ ــام ،وع ــدم قدرتــه عل ــي االس ــتجابة الفاعل ــة للحاج ــات الفردي ــة للطلب ــة ذوي
اإلعاق ــة دون عملي ــة إص ــاح رئي س ــة .ه ــذا يؤك ــد عل ــي أن النظ ــام املدرس ــي يج ــب تهيئتــه
لدم ــج الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،وأهمي ــة تواف ــر اختصاصي ــن مؤهل ــن
لنق ــل فل س ــفة الدم ــج م ــن إط ــار التنظي ــر إل ــى حي ــز التنفي ــذ واملمارس ــة عل ــي ح ــد تعبي ــر
منص ــور()2005؛ حي ــث إن جن ــاح عملي ــة الدم ــج الش ــامل تتطل ــب إدارة مدرس ــية تش ــجع
الش ــراكة ب ــن معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة ومعلم ــي التعلي ــم الع ــام؛ لذل ــك أك ــدت ش ــقير()2004
علــي أن الدمــج عمليــة ديناميكيــة وم ســتمرة تتطلــب مشــاركة املعلومــات بــن املعلــم
الع ــادي ومعل ــم التربي ــة اخلاص ــة ،وحتت ــاج الدع ــم م ــن م س ــئولى خدم ــات امل س ــاندة واألس ــرة.
ف ــي ح ــن ج ــاءت املتطلب ــات املرتبط ــة بالط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني ف ــي
الترتي ــب األخي ــر ملتطلب ــات الدم ــج الش ــامل،من حي ــث األهمي ــة والتواف ــر .وه ــذا يؤك ــد م ــدي
احلاج ــة إل ــى دورات وورش عم ــل تدريبي ــة للعامل ــن ف ــي امل ــدارس الت ــى تطب ــق فل س ــفة الدم ــج
والدمــج الشــامل للتوعيــة بقــدرات الصــم وضعــاف ال ســمع وإمكاناتهــم وخصائصهــم
الش ــخصية ،و إذا مت توفي ــر تل ــك ال ــدورات فإنه ــا س ــتنعكس باإليج ــاب عل ــي الط ــاب الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني وإدراك القائم ــن عل ــي العملي ــة التعليمي ــة بأهمي ــة الدم ــج
الش ــامل وتضاف ــر اجله ــود لنجاح ــه.
 .4إن أكث ــر متطلب ــات الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع أهمي ــة ف ــي امل ــدارس
العادي ــة ،ق ــد ترك ــزت ف ــي املتطلب ــات مدرس ــية /إداري ــة ،واملتطلب ــات املرتبط ــة بالعامل ــن ف ــي
مج ــال تربي ــة وتعلي ــم الط ــاب الصم وضعاف ال س ــمع وال س ــامعني ،وتش ــير ه ــذه النتائج إلى
حقيق ــة مهم ــة ،وه ــي إدراك معلم ــي كل م ــن الط ــاب الص ــم وضعاف ال س ــمع وال س ــامعني أن
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املتطلب ــات املدرس ــية  -وم ــا تتضمنــه م ــن فه ــم اإلدارة املدرس ــية الحتياج ــات الص ــم وضعاف
كاف م ــن االختصاصي ــن /املهني ــن ف ــي املدرس ــة لتلبي ــة احتياج ــات
ال س ــمع ،ووج ــود ع ــدد ٍ
الط ــاب م ــن برام ــج  /خط ــط تربوي ــة فردي ــة  -ه ــي األكث ــر أهمي ــة لضم ــان جن ــاح الدم ــج
الش ــامل ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،وه ــذا يتواف ــق م ــع م ــا ذك ــره ص ــادق والش ــخص ()2005
م ــن أن اله ــدف األساس ــي للدم ــج الش ــامل ل ــذوي اإلعاق ــة ف ــي امل ــدارس العادي ــة يتمث ــل ف ــي
التأك ــد م ــن قدراته ــم عل ــي متابع ــة الدراس ــة ف ــي أق ــرب مدرس ــة محلي ــة إل ــى جان ــب أقرانه ــم
العادي ــن ،ويتطل ــب حتقي ــق ه ــذا اله ــدف العدي ــد م ــن اإلج ــراءات أهمه ــا :الت ــزام ال س ــلطات
املدرس ــية بدع ــم عملي ــة الدم ــج وتعزيزه ــا وتوفي ــر امل س ــاعدات الالزم ــة للمعلم ــن .أيض ـ ًا،
تؤك ــد نتائ ــج ه ــذا الت س ــاؤل عل ــي أهمي ــة املتطلب ــات املرتبط ــة بالعامل ــن م ــع الط ــاب الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني ،وم ــا تتضمنــه م ــن وع ــي املعلم ــن بخصائ ــص واحتياج ــات
طالبهــم ،وقدراتهــم علــي اســتخدام التقنيــات احلديثــة فــي العمليــة التعليميــة وغيرهــا
م ــن ط ــرق التدري ــس املتنوع ــة ح س ــب ق ــدرات الص ــم وضع ــاف ال س ــمع؛ حي ــث أ َّك ــد العدي ــد
مــن الدراســات أن عمليــة الدمــج الشــامل تنطــوي علــي حتديــات متنوعــة ،ولكــن هــذه
التحديــات ميكــن التغلــب عليهــا إذا توافــرت للمعلمــن كفايــات تدري ســية تتــاءم مــع
احتياج ــات الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ،باإلضاف ــة إل ــى االجتاه ــات اإليجابي ــة نح ــو
الدم ــج ،والعالق ــات التش ــاركية م ــع معلم ــي التعلي ــم الع ــام..
 .5إن أق ــل متطلب ــات الدم ــج الش ــامل أهمي ــة يتمرك ــز ف ــي املتطلب ــات املرتبط ــة بأس ــرة الط ــاب
الصــم وضعــاف ال ســمع وال ســامعني ،واملتطلبــات مرتبطــة بالطــاب الصــم وضعــاف
ال س ــمع وال س ــامعني.وهذا يش ــير إل ــى إدراك معلم ــي الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني
أن املتطلبــات املرتبطــة باألســرة والطــاب أقــل أهميــة ب املقارنــة ب املتطلبــات املدرســية أو
العامل ــن ف ــي املدرس ــة العادي ــة؛ حي ــث إن جن ــاح عملي ــة الدم ــج الش ــامل ترتب ــط ف ــي املق ــام
األول بتهيئــة البيئــة املدرســية لتقبــل تلــك العمليــة وتعزيزهــا؛ فاجتــاه النظــام املدرســي
نح ــو عملي ــة الدم ــج الش ــامل ينتق ــل للمعلم ــن الذي ــن يلعب ــون دور ًا مه ّم ـ ًا ف ــي جن ــاح عملي ــة
الدمــج؛ حيــث يؤكــد فرجي ســون ورابــي  Ferguson & Ralph,1996علــى أن الدمــج
يب ــدأ م ــن حي ــث تقب ــل املعلم ــن فك ــرة أن الص ــم وضع ــاف ال س ــمع لي س ــا ف ــي حاج ــة إل ــى
م ــدارس خاص ــة ،وأن الدم ــج طريق ــة مالئم ــة حلاجاته ــا وقدراته ــا ،واللذ ْي ــن بدورهم ــا س ــوف
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ُي ك س ــيبانهما لطالبه ــم وم ــن ث ــم إل ــى أس ــرهم ،أيض ـ ًا ميك ــن الق ــول إن املتطلب ــات املرتبط ــة
بأس ــر الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني ل ــن تن ــال األهمي ــة الكب ــرى وق ــد يرج ــع
ذل ــك إل ــى إدراك املعلم ــن أنــه م ــا زال ــت األس ــرة بعي ــدة ع ــن املش ــاركة ف ــي برنام ــج طفله ــا
بالرغ ــم م ــن أهميتــه.
 .6إن أكث ــر متطلب ــات الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع تواف ــر ًا ف ــي املدرس ــة
العادي ــة ،ق ــد مترك ــزت ف ــي متطلب ــات مدرس ــية /إداري ــة واملتطلب ــات املرتبط ــة بالعامل ــن ف ــي
مج ــال تربي ــة وتعلي ــم الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني .وه ــذا يؤك ــد أهمي ــة املتطلب ــات
املدرســية (اإلداريــة) ،واملتطلبــات املرتبطــة بالعاملــن فــي مجــال تربيــة وتعليــم الصــم
وضعــاف ال ســمع وال ســامعني؛ حيــث إن تلــك املتطلبــات تؤكــد أهميــة البيئــة املدرســية
والثقاف ــة العام ــة للعامل ــن ف ــي املدرس ــة واجتاهاته ــم نح ــو الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،وه ــذا يتف ــق م ــع نتائ ــج دراس ــة ;(Most,2004
) Punch & Hyde, 2005; Sari,2007الت ــي أك ــدت عل ــي أن أه ــم عوام ــل جن ــاح الدم ــج
الشــامل هــو اجتاهــات املعلمــن نحــو الصــم وضعــاف ال ســمع ودمجهــم فــي املــدارس
العادي ــة؛ لذل ــك يج ــب أن ترك ــز برام ــج إع ــداد املعلم ــن عل ــي اجتاهاته ــم نح ــو دم ــج الص ــم
وضع ــاف ال س ــمع م ــن خ ــال زي ــادة معلوماته ــم ومهارته ــم التدري س ــية؛ ل ــذا أك ــد ص ــادق
والشــخص( )2005علــى أنــه لضمــان جنــاح مشــروع حركــة الدمــج الشــامل للتربيــة
اخلاص ــة ف ــي مص ــر مت وض ــع تص ــور خلط ــة العم ــل امل س ــتقبلية ،تتضم ــن اتخ ــاذ اإلج ــراءات
الالزم ــة لتق ــدمي اخلدم ــات التربوي ــة ل ــذوي اإلعاق ــة وذل ــك م ــن خ ــال م ــا يل ــي:
أ -تهيئ ــة البيئ ــة املدرس ــية لتنفي ــذ الدم ــج (غ ــرف الدراس ــة -غرف ــة املص ــادر -قائم ــة األنش ــطة
وغيرها).
ب -تدريــب الكــوادر البشــرية الالزمــة (معلمــن عاديــن -معلمــي تربيــة خاصــة -مديــري
املــدارس -اإلخصائيــن -أوليــاء األمــور -التالميــذ العاديــن).
ج -وضــع نظــام للتقييــم بهــدف (الوقــوف علــي منــو التالميــذ -مــدي فاعليــة اإلجــراءات
امل ســتخدمة....إلخ) ،وقــد أضــاف صــادق والشــخص ( )2005أن املرحلــة األولــى
لتنفي ــذ املش ــروع ه ــي مرحل ــة التهيئ ــة الت ــي تش ــمل تعري ــف املجتم ــع املدرس ــي خاص ــة
املعلم ــن واإلخصائي ــن ب ــذوي اإلعاق ــة واحتياجاته ــم التربوي ــة ،واخلدم ــات الالزم ــة ملواجه ــة
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مش ــكالتهم ،والعم ــل عل ــي تغي ــر اجتاه ــات العامل ــن ف ــي املدرس ــة ،باإلضاف ــة إل ــى حتدي ــد
أدوار وم س ــئوليات هيئ ــة اإلش ــراف الفن ــي وفري ــق امل س ــاندة ومنس ــق املش ــروع.
 .7إن أق ــل متطلب ــات الدم ــج الش ــامل للط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع تواف ــر ًا ف ــي املدرس ــة
العاديــة قــد متركــزت بدرجــة كبيــرة فــي املتطلبــات املرتبطــة بأســرة الطــاب الصــم
وضعــاف ال ســمع وال ســامعني ،واملتطلبــات املجتمعيــة  .وتؤكــد هــذه النتائــج أن أســرة
الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع واملجتم ــع احملل ــي ف ــي حاج ــة إل ــى التوعي ــة بقضي ــة الدم ــج
الش ــامل للط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة ،وأن هن ــاك فج ــوة ف ــي
الش ــراكة ب ــن أس ــرة الط ــاب ذوي اإلعاق ــة ومؤس س ــات التربي ــة اخلاص ــة /احلكومي ــة بالرغ ــم
مم ــا يق ــدم أطفاله ــم م ــن خدم ــات تربوي ــة وم س ــاندة ،فق ــد انته ــت نتائ ــج دراس ــة حنف ــي
وقراقيــش( )2009إلــى أن الشــراكة بــن األســر واالختصاصيــن فــي املراكــز اخلاصــة
أكث ــر فعالي ــة ب املقارن ــة بالبيئ ــات احلكومي ــة؛ مم ــا يؤك ــد أن امل ــدارس احلكومي ــة ف ــي حاج ــة
إل ــى إع ــادة نظ ــر لتفعي ــل دور الش ــراكة وضواب ــط جناحه ــا ،واقتص ــار التواص ــل ب ــن األس ــر
واالختصاصيــن علــي ســجالت املتابعــة والتقاريــر واملك املــات الهاتفيــة دون تبــادل اآلراء
واملعلوم ــات وجه ـ ًا لوج ــه.
 .8إن معلم ــي الط ــاب الص ــم وضع ــاف ال س ــمع أكث ــر إدراك ًا لالحتياج ــات املكاني ــة والتجهيزي ــة
املتوافــرة فــي املدرســة العاديــة واملالئمــة للدمــج الشــامل للطــاب الصــم وضعــاف
ال ســمع ب املقارنــة مبعلمــى الطــاب ال ســامعني ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة
املوسي،وال س ــرطاوي ،وعب ــد اجلب ــار وآخري ــن ( )2008والت ــي توصل ــت إل ــى أن غالبي ــة العامل ــن
ببرام ــج الدم ــج ف ــي م ــدارس التعلي ــم الع ــام ي ــرون أن املس ــتلزمات املكاني ــة والتجهيزية مناس ــبة
وي س ــتفاد منه ــا بش ــكل كبي ـر ،وق ــد أك ــدت الدراس ــة عل ــى أن متوس ــط درج ــات املعلم ــن ف ــي
تقيي ــم امل س ــتلزمات التجهيزي ــة ببرام ــج الدم ــج أعل ــي بدالل ــة إحصائي ــة م ــن أقرانه ــم املديري ــن،
ف ــي ح ــن أك ــدت نتائ ــج دراس ــة املوس ــي وآخري ــن( )2008أن العامل ــن م ــع الط ــاب ببرام ــج
ضعــاف ال ســمع ينظــرون إلــى املــدارس العاديــة علــى أنهــا ال تتوافــر فيهــا امل ســتلزمات
املكاني ــة م ــن حي ــث التعدي ــات ،واألجه ــزة ،واألدوات اخلاص ــة بضعاف ال س ــمع؛ إذ تفتقر بعض
الفص ــول اخلاص ــة بضع ــاف الس ــمع امللحق ــة ب امل ــدارس العادي ــة إل ــى الكثي ــر م ــن املس ــتلزمات
املكاني ــة والتجهيزي ــة مث ــل :ع ــوازل الص ــوت ،واألرضي ــات املناس ــبة ،ومالءم ــة التكي ــف ،والتهوية،
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واإلضــاءة ،والتــي نصــت علــي توفيرهــا املــادة ( )4لعــام  1424مــن القواعــد التنظيميــة
ملعاه ــد وبرام ــج التربي ــة اخلاص ــة ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم ب اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية.
ويــرى الباحــث أن معلمــي الصــم أكثــر رؤيــة وإدراك ًا لالحتياجــات املكانيــة والتجهيزيــة
مث ــل :موق ــع الفص ــل بالنس ــبة إل ــى املدرس ــة ،اجل ــرس الضوئ ــي ،غرف ــة املصادر.....إل ــخ.
والت ــي يدرك ــون أهميته ــا لبيئ ــة الدم ــج الش ــامل ،وت س ــهيل تفاع ــل الص ــم وضع ــاف ال س ــمع
م ــع أقرانه ــم ف ــي املدرس ــة العادي ــة.
 .9إن موق ــع الفص ــول الت ــي يلتح ــق به ــا الطلب ــة الص ــم وضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة
وم ــا يتوف ــر به ــا م ــن تهوي ــة وترتيب ــات داخلي ــة م ــن حي ــث توزي ــع املقاع ــد واألرضي ــة م ــن أكث ــر
االحتياج ــات املكاني ــة والتجهيزي ــة تواف ــر ًا ف ــي املدرس ــة العادي ــة .وي ــري الباح ــث أن تواف ــر تل ــك
االحتياج ــات م ــن العوام ــل الت ــي ت س ــهم إل ــى ح ــد كبي ــر ف ــي جن ــاح عملي ــة الدم ــج ،وه ــذا م ــا
أكدتــه دراس ــة املوس ــي وآخري ــن ( )2008م ــن أن غالبي ــة العامل ــن ببرام ــج الدم ــج ق ــد أظهروا
درج ــة عالي ــة م ــن الرض ــا إزاء واق ــع امل س ــتلزمات املكاني ــة والتجهيزي ــة والبش ــرية.
 .10إن اخلي ــار الترب ــوي األكث ــر مالءم ــة للط ــاب ضع ــاف ال س ــمع ه ــو الص ــف الع ــادي م ــع توفي ــر
خدم ــات التربي ــة اخلاص ــة ،ث ــم فص ــل ملح ــق ب املدرس ــة العادي ــة (برنام ــج دمج).......إل ــخ ،
وأخي ــر ًا معه ــد تربي ــة خاص ــة.
ي ــري الباح ــث أن الط ــاب ضع ــاف ال س ــمع إذا تواف ــر له ــم مع ــن س ــمعي مالئ ــم ح س ــب
درجــة الفقــد ال ســمعي ،ومقاعــد فــي الصفــوف األولــي ،واســتخدام املعلمــن التقنيــات
التعليمي ــة احلديث ــة ف ــي عملي ــة التدري ــس ف س ــوف يتلق ــون العملي ــة التعليمي ــة ف ــي الص ــف
الع ــادي م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني بنج ــاح .وم ــن ث ــم يتوق ــف جن ــاح الدم ــج الش ــامل للط ــاب
ضع ــاف ال س ــمع ف ــي املدرس ــة العادي ــة عل ــى تأهي ــل معلم ــي التعلي ــم الع ــام ،وم ــا يقدمــه
معلمــو الصــم وضعــاف ال ســمع مــن دعــم لهــم مــع توفيــر خدمــات م ســاندة لضعــاف
ال س ــمع ح س ــب احتياجاته ــم.
 .11إن اخلي ــار الترب ــوي األكث ــر مالءم ــة للط ــاب الص ــم م ــن وجه ــة نظ ــر معلم ــي كل م ــن الط ــاب
الص ــم وضع ــاف ال س ــمع وال س ــامعني ه ــو الفص ــل امللح ــق ب املدرس ــة العادي ــة( برنام ــج دمج)،
ثــم معهــد تربيــة خاصــة (معهــد األمــل) ،ثــم صــف عــادي مــع توفيــر خدمــات التربيــة
اخلاص ــة ،ث ــم غرف ــة املص ــادر ،وأخي ــر ًا ص ــف ع ــادي.
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وي ــري الباح ــث أن ه ــذه النتيج ــة ال تقل ــل م ــن دور معاه ــد األم ــل للص ــم والت ــي يلتح ــق به ــا
كثي ــر م ــن الص ــم ف ــى ال ــدول العربي ــة بالرغ ــم م ــن أن له ــذه املعاه ــد إيجابياته ــا وس ــلبياتها
وله ــا دور فع ــال ف ــي تنمي ــة ثقاف ــة الص ــم؛ حي ــث تؤك ــد دراس ــة هي ــد وب ــاورHyde & Power
) (2004عل ــى ض ــرورة ع ــدم تبن ــي ممارس ــات الفص ــل أو الع ــزل ألنه ــا رمب ــا ت ــؤدي به ــؤالء
الط ــاب إل ــى أن يكون ــوا أق ــل ثق ــة ف ــي هويته ــم وكفاءته ــم وأكث ــر عزل ــة ونب ــذ ًا اجتماع ّي ـ ًا ف ــي
البرام ــج العام ــة وأق ــل جناح ـ ًا ف ــي الناحي ــة األكادميي ــة.
وم ــن ث ــم تؤك ــد ه ــذه النتيج ــة أن الفص ــول امللحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة ه ــي اخلي ــار أو الوض ــع
الترب ــوي املالئ ــم للط ــاب الص ــم ،وق ــد يرج ــع ذل ــك إل ــى أن عملي ــة دم ــج الط ــاب الص ــم مازال ــت في
حاج ــة إل ــى العدي ــد م ــن املقوم ــات وإع ــادة تقيي ــم العملي ــة لنقله ــا م ــن مج ــرد دم ــج الط ــاب الص ــم
ف ــي فص ــول خاص ــة ملحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة (دم ــج مكان ــي) ،إل ــى دمجه ــم ف ــي الفص ــل الع ــادي
م ــع أقرانه ــم ال س ــامعني ف ــي املدرس ــة العادي ــة بع ــد جتهي ــز الفص ــول الدراس ــية مب س ــتلزمات
الدم ــج وتوفي ــر اخلدم ــات امل س ــاندة ف ــي املدرس ــة.
إن الفص ــول امللحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة تع ــد إح ــدى اخلدم ــات التربوي ــة الت ــي اقترحه ــا رينول ــدز
) Rensolnolds (1976ف ــي النم ــوذج الهرم ــي للخدم ــات التربوي ــة ل ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة
،وال ــذي يتضم ــن ع ــدة م س ــتويات منه ــا مؤس س ــات اإلقام ــة (امل ــدارس الداخلي ــة) Residential
 ،Schoolsوتع ــد تل ــك املؤس س ــات أكث ــر البيئ ــات التربوي ــة تقيي ــد ًا ،وامل ــدارس النهاري ــة اخلاص ــة
( Special Day Schoolsوه ــي م ــا يطل ــق عليه ــا معاه ــد األم ــل) ،وفص ــول التربي ــة اخلاص ــة
امللحق ــة ب امل ــدارس العادي ــة ( Special Classesوه ــي م ــا يطل ــق عليه ــا برام ــج الدم ــج) ،والفص ــل
الدراســي العــادي مــع غرفــة املصــادر  ،Resource Roomوالفصــل الدراســي العــادي مــع
معل ــم متج ــول ( Itinerant Teacherالبرام ــج املتنقل ــة) ،وه ــو خي ــار يحض ــر فيــه الط ــاب الص ــم
يوم ـ ًا كام ـ ًا ف ــي الص ــف الدراس ــي الع ــادي بصف ــة دوري ــة ،ويتلق ــون فيــه خدم ــات الدع ــم م ــن
معل ــم متنق ــل ،وال ــذي ينتق ــل م ــن مدرس ــة إل ــى أخ ــري لتق ــدمي خدم ــات للط ــاب ق ــد تختل ــف
يوم ّي ـ ًا أو أس ــبوع ّي ًا طبق ـ ًا للحص ــة وحاج ــات الطال ــب ،وأخي ــر ًا الفص ــل الدراس ــي الع ــادي م ــع
معل ــم م ستش ــار ( ،Consulting Teacherالش ــخص( )2004 ،القواع ــد التنظيمي ــة 1424،ه ـــ)
(( )Moores,1996سي ســالم.)2006 ،
وم ــن ث ــم ،يت س ــاءل الباح ــث ف ــي ض ــوء اخلي ــارات أو البدائ ــل التربوي ــة ال س ــابقة للط ــاب الص ــم،
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يت ســاءل :متــى نــري الطــاب الصــم داخــل الفصــل الدراســي العــادي مــع توفيــر اخلدمــات
الداعم ــة وامل س ــاندة للطال ــب س ــواء داخ ــل غرف ــة الص ــف الع ــادي ،أم ف ــي غرف ــة املص ــادر؟ ولك ــي
يتحق ــق ذل ــك الب ــد م ــن إع ــادة بن ــاء للش ــراكة ب ــن ذوي العالق ــة بالطال ــب األص ــم ب ــد ًءا باألس ــرة
واملدرس ــة واإلدارة التعليمي ــة ،وأخي ــر ًا بفل س ــفة املجتم ــع واجتاهاتــه نح ــو تل ــك الفئ ــة ودمجه ــا.
توصيات تربوية:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج ،يوصي الباحث مبا يلي:
 .1التركي ــز عل ــي دم ــج الط ــاب الص ــم ف ــي فص ــول ملحق ــة ب املدرس ــة العادي ــة بوصفه ــا مرحل ــة
أول ــى ،ث ــم تقيي ــم تل ــك التجرب ــة والعم ــل عل ــى تطويره ــا لتطبي ــق فل س ــفة الدم ــج الش ــامل.
 .2تفعيل دور الشراكة بني العاملني في مجال تعليم الصم والتعليم العام.
 .3إعــادة النظــر فــي املــدارس العاديــة امللحقــة بهــا برامــج دمــج ،والعمــل علــي توفيــر
االحتياجــات املكانيــة والتجهيزيــة كافــة فــي تلــك املــدارس.
 .4تفعيل استخدام التقنيات امل ساندة في تعليم الصم وتدريب املعلمني عليها.
 .5عقــد دورات تدريبيــة ألســر الطــاب الصــم وال ســامعني للتوعيــة بعمليــة الدمــج والدمــج
الشــامل ،وأهــم مقومــات جناحــه.
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املدرس ــة العادي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر معلميه ــم و معلم ــي التعلي ــم الع ــام (دراس ــة ميداني ــة) ،بح ــث منش ــور
ف ــى مجل ــة مرك ــز البح ــوث كلي ــة التربي ــة ،جامع ــة املل ــك س ــعود.
 .8حنفــي ،علــي عبدالنبــي وقراقيــش ،صفــاء ( )2009؛ املشــاركة التعاونيــة بــن االختصاصيــن وأســر
األطف ــال ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي ض ــوء بع ــض املتغي ــرات ( دراس ــة وصفي ــة) الن ــدوة اإلقليمي ــة لعل ــم
النف ــس " عل ــم النف ــس وقضاي ــا التنمي ــة الفردي ــة واملجتمعي ــة" خ ــال الفت ــرة م ــن  25ـ ـــ  26يناي ــر ،كلي ــة
التربي ــة ـ ـــ جامع ــة املل ــك س ــعود.
 .9اخلش ــرمي ،س ــحر أحم ــد ( .)2000دم ــج األطف ــال ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي املدارس العادية :دراس ــة
م س ــحية ف ــي اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية ،بح ــث مق ــدم ف ــي املؤمت ــر الدول ــي الثان ــي لإلعاق ــة والتأهي ــل ال ــذي
نظمتــه جمعي ــة األطف ــال املعوق ــن ومرك ــز األمي ــر س ــلمان ألبح ــاث اإلعاق ــة ف ــي مدين ــة الري ــاض ،خ ــال
الفت ــرة م ــن  22ـ ـــ  26أكتوب ــر .2000
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.16
.17
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.19

.20

.21

.22
.23

اخلطيب ،جمال ( .)2008التربية اخلاصة املعاصرة قضايا وتوجهات ،األردن :دار وائل للنشر.
الري ــس ،ط ــارق ،و حنف ــى ،عل ــي عبدالنب ــى ( .)2008آراء معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة ح ــول إع ــداد البرنام ــج
التربــوي الفــردي ومعوقــات تطبيقــه فــي بعــض معاهــد وبرامــج التربيــة اخلاصــة ب اململكــة العربيــة
ال ســعودية ،مجلــة مركــز اإلرشــاد النف ســي ،جامعــة عــن شــمس ،العــدد  ،23ص ص .101-153
الريــس ،طــارق ( :)2006ثنائــي اللغة/ثنائــي الثقافــة ) :(Bilingual/Biculturalالفل ســفة،
اإلس ــتراتيجيات ،ومعوق ــات تطبيقه ــا ف ــي معاه ــد األم ــل وبرام ــج الدم ــج ،ورق ــة عم ــل مقدم ــة ف ــي املؤمت ــر
العربــي ال ســابع لالحتــاد القاهــرة :جمهوريــة مصــر العربيــة.
سي س ــالم ،كم ــال ()2006؛ الدم ــج ف ــي م ــدارس التعلي ــم الع ــام وفصولــه ،اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة :دار
الكت ــاب اجلامع ــي.
الشــخص ،عبدالعزيــز ( :)1987دراســة ملتطلبــات إدمــاج املعوقــن فــي التعليــم واملجتمــع العربــي،
رســالة اخلليــج العربــي ،العــدد  ،12ص ص .189-220
الش ــخص ،عب ــد العزي ــز ( .)1987دراس ــة ملتطلب ــات إدم ــاج املعوق ــن ف ــي التعلي ــم واملجتم ــع العرب ــي،
رســالة اخلليــج العربــي ،العــدد  ،12ص ص .189-220
الشــخص ،عبــد العزيــز ( .)2004تطــور النظــرة إلــى األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة وأســاليب
رعايتهــم ،مجلــة اإلرشــاد النف ســي ،جامعــة عــن شــمس ،العــدد ،)018ص ص .175-199
شقير ،زينب ( )2003الدمج الشامل بني الفل سفة و الواقع.
ش ــقير ،زين ــب ( .)2004أه ــم خدم ــات الدم ــج ل ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ،ورق ــة عم ــل قدم ــت إل ــى املؤمت ــر
العلم ــي الثان ــي ملرك ــز رعاي ــة وتنمي ــة الطفول ــة خ ــال الفت ــرة م ــن  24ـ ـــ  25م ــارس ،جامع ــة املنص ــورة.
ص ــادق ،ف ــاروق ( :)1998م ــن الدم ــج إل ــى التآل ــف واالس ــتيعاب الكام ــل ،ن ــدوة جت ــارب دم ــج األش ــخاص
ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي دول مجل ــس التع ــاون اخلليج ــي ،جامع ــة اخللي ــج العرب ــي ،البحري ــن ،خ ــال
الفت ــرة م ــن  2-4م ــارس ،ص ص .17-52
ص ــادق ،ف ــاروق محم ــد ،والش ــخص ،عبدالعزي ــز ( .)2005مش ــروع حرك ــة الدم ــج الش ــامل للتربية اخلاصة
ف ــي مص ــر " دلي ــل إرش ــادي لدم ــج التالمي ــذ ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي املدرس ــة العادي ــة" ،اللجن ــة
الوطني ــة العربي ــة لليونس ــكو واجلمعي ــة املصري ــة لرعاي ــة الفئ ــات اخلاص ــة واملعوق ــن.
العم ــري ،غيث ــان ( .)2009مش ــكالت تطبي ــق مناه ــج التعلي ــم الع ــام ف ــي معاه ــد وبرام ــج األم ــل االبتدائي ــة
للص ــم مبدين ــة ج ــدة م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــن واإلداري ــن ،رس ــالة ماج س ــتير ،كلي ــة التربي ــة ،جامع ــة املل ــك
س ــعود.
القريط ــي ،عبداملطل ــب (. )2005س ــيكولوجية ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة وتربيته ــم ،ط ،4القاه ــرة :دار
الفك ــر العرب ــى.
القواع ــد التنظيمي ــة ملعاه ــد وبرام ــج التربي ــة اخلاص ــة ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم .)1424(،األمان ــة العام ــة
للتربي ــة اخلاص ــة ،اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية.
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.25

.26
.27
.28
.29
.30

.31

الكاش ــف ،إمي ــان ( ". )1998فعالي ــة برنام ــج لألنش ــطة املدرس ــية ف ــي دم ــج األطف ــال املعاق ــن (عقل ّي ـ ًا
ــ ـــ س ــمع ّي ًا ) م ــع األطف ــال العادي ــن" ،املؤمت ــر الدول ــي ال س ــادس ،مرك ــز اإلرش ــاد النف س ــي ،كلي ــة التربي ــة،
جامعــة عــن شــمس ،ص ص .821-881
املجل ــس األعل ــى لش ــئون األس ــرة ( .)2008دم ــج ذوي اإلعاق ــة ف ــي امل ــدارس الدلي ــل ( ،)9سل س ــلة التوعي ــة
بحق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،قط ــر :إص ــدار املكت ــب التنفي ــذي ملجل ــس وزراء العم ــل ووزارة الش ــئون
االجتماعي ــة ب ــدول مجل ــس التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة.
منص ــور ،طلع ــت ( .)1994إس ــتراتيجيات التربي ــة اخلاص ــة والكف ــاءات الالزم ــة ملعل ــم التربي ــة اخلاص ــة،
مجل ــة اإلرش ــاد النف س ــي ،الع ــدد الثان ــي ،جامع ــة ع ــن ش ــمس ،ص ص  59ـ ـــ .99
منص ــور ،طلع ــت ( .)2005اإلرش ــاد النف س ــي م ــن أج ــل تربي ــة دامج ــة ،ن ــدوة دور اخلدم ــات امل س ــاندة ف ــي
التأهي ــل الش ــامل ل ــذوي احلاج ــات اخلاص ــة ،جامع ــة اخللي ــج العرب ــي ،البحري ــن ،ص ص .43-85
املوس ــي ،ناص ــر( .)2008م س ــيرة التربي ــة اخلاص ــة ف ــى اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية م ــن الع ــزل إل ــى
الدمــج ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة :دار القلــم.
املوس ــى ،ناص ــر ( .)2004دم ــج األطف ــال ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ف ــي التعلي ــم الع ــام ،رؤي ــة تربوي ــة،
املوس ــم الثقاف ــي ملكت ــب التربي ــة العرب ــي ل ــدول اخللي ــج ،مكت ــب التربي ــة العرب ــي ل ــدول اخللي ــج ،الري ــاض.
املوس ــي،ناصر وال س ــرطاوي ،زي ــدان وعب ــد اجلب ــار ،عب ــد العزي ــز وآخرون(.)2008الدراس ــة الوطني ــة لتقيي ــم
جترب ــة اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية ف ــي مج ــال دم ــج التالمي ــذ ذوي االحتياج ــات التربوي ــة اخلاص ــة ف ــي
م ــدارس التعلي ــم الع ــام ،ط ،1وزارة التربي ــة والتعلي ــم،اإلدارة العام ــة للبح ــوث ،اململك ــة العربي ــة ال س ــعودية.
ه ــاالن ،داني ــال كوفم ــان ،جيم ــس ( .)2008س ــيكولوجية األطف ــال غي ــر العادي ــن وتعليمه ــم ،ترجم ــة ع ــادل
عبداللــه ،ط ،1األردن :دار الفك ــر.
وزارة التربي ــة والتعلي ــم ( .)2002القواع ــد التنظيمي ــة ملعاه ــد وبرام ــج التربي ــة اخلاص ــة  -الري ــاض :اإلدارة
العامــة للتربيــة اخلاصــة  ،اململكــة العربيــة ال ســعودية.
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القيم التي يعكسها املضمون األجنبي في برامج األطفال
"أفالم الكارتون" وأثرها على البناء املعرفي الثقافي للطفل
دراسة ميدانية عبر واليات القطر اجلزائري  :وهران ،مدية ،البليدة  ،تيبازة
د /أسمهان بوشيخاوي
أ /محمــــودي رقـيـــة

*

**

مقدمة

تق ــوم األس ــرة واملدرس ــة بنق ــل املع ــارف وامله ــارات واالجتاه ــات والقي ــم إل ــى الطف ــل ع ــن طري ــق
التنشــئة االجتماعيــة  ،وتعتبــر وســائل اإلعــام واالتصــال امتــداد ًا لــدور األســرة مــن خــال
االتص ــال املباش ــر والتفاع ــل؛ مل ــا تبثــه م ــن برام ــج وفق ــرات متنوع ــة وجذاب ــة ،ومل ــا تقدمــه م ــن
معلوم ــات وم ــا حتملــه م ــن إبه ــار وتأثي ــر ق ــوي عل ــى اجلان ــب املعرف ــي للطف ــل .ويؤك ــد واي ــت
 whihtأن جانب ـ ًا كبي ــر ًا م ــن عملي ــة التنش ــئة االجتماعي ــة تتول ــى أم ــره أجه ــزة االتص ــال؛ فه ــي
أح ــد املص ــادر العدي ــدة الت ــي يتش ــرب منه ــا الطف ــل والراش ــد أمناطــه االجتماعي ــة" .وم ــن أق ــوى
أدوات االتص ــال والتطبي ــع والتنش ــئة ،األف ــام الكارتوني ــة املقدم ــة ع ــن طري ــق التلفزي ــون ال ــذي
يحت ــل دور ًا مه ًم ـ ًا ف ــي حي ــاة أطفالن ــا بحي ــث أصب ــح ج ــزء ًا حيو ّي ـ ًا م ــن الواق ــع ال ــذي يعيشــه
أطفــال العالــم علــى العمــوم وأطفــال اجلزائــر علــى اخلصــوص .وقــد شــغل ذهــن الباحثــن
واملتخصصــن علــى مــدى ســنوات متعــددة  ،البحــث فــي طبيعــة التأثيــر الــذى ميكــن أن
حتدثــه األف ــام ف ــى األطف ــال .وتضارب ــت النظري ــات م ــا ب ــن مؤي ــد ومع ــارض للتأثي ــرات ال س ــلبية
واإليجابي ــة  ،فنش ــأ ج ــدال ح ــول حتمي ــل التلفزي ــون م س ــئولية م ــا ي ــذاع م ــن برام ــج األطف ــال
الت ــي ت س ــببت ف ــي مضاعف ــة ال س ــلوك العدوان ــي ل ــدى األطف ــال وطغي ــان اللغ ــة ال س ــوقية عل ــى
القام ــوس اللغ ــوي للطف ــل ،والتطبي ــع ع ــن طري ــق الثقاف ــات األجنبي ــة والدخيل ــة الت ــي أدت إل ــى
التخل ــي ع ــن الطاب ــع احملل ــي والتنك ــر للع ــادات والتقالي ــد األصيل ــة وتقلي ــد كل م ــا ه ــو أجنب ــي
* جامعة وهران .اجلزائر.
** جامعة الدكتور يحيى فارس  -مدية.
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وم س ــتورد بحج ــة التق ــدم ومواكب ــة العص ــر.
ويذه ــب باحث ــو التربي ــة واإلع ــام إل ــى أن التلفزي ــون م ــن أه ــم وس ــائل اإلع ــام وأخطره ــا تأثي ــر ًا
ف ــي قي ــم األطف ــال ومعلوماته ــم بخصائصــه الت ــي يتمي ــز به ــا ،كم ــا يتمت ــع مبكان ــة رائ ــدة ب ــن
وس ــائل اإلع ــام ألنــه يخاط ــب كل فئ ــات املجتم ــع عل ــى اخت ــاف أعماره ــم وم س ــتوياتهم العلمي ــة
والثقافي ــة ومراكزه ــم االجتماعي ــة  ،ويزي ــد م ــن أهمي ــة دور التلفزي ــون ف ــي تكوي ــن القي ــم ،اعتم ــاده
عل ــى اجلان ــب الدرام ــي ك امل سل س ــات واألف ــام الكارتوني ــة وغيره ــا .فف ــي الب ــاد العربي ــة ،يش ــير
تقرير(اليونس ــكو) إل ــى أن األطف ــال م ــا ب ــن س ــن س ــت س ــنوات إل ــى س ــت عش ــرة س ــنة يقض ــون
م ــا ب ــن اثنت ــى عش ــرة إل ــى أرب ــع عش ــرة س ــاعة أس ــبوع ّي ًا أم ــام الشاش ــة .ولتوطي ــد العالق ــة ب ــن
الطف ــل والتلفزي ــون ،تخص ــص معظ ــم القن ــوات إن ل ــم نق ــل جميعه ــا ف ــي العال ــم برام ــج خاص ــة
تع ــرف بحص ــص األطف ــال ،ترتك ــز ع ــادة عل ــى الرس ــوم املتحرك ــة وأف ــام الت س ــلية وأف ــام اخلي ــال.
وملــا كان مــن بــن أهــداف برامــج التلفزيــون عامــة وبرامــج األطفــال بصفــة خاصــة ،تزويــد
األطفــال ب املعلومــات وغــرس القيــم االجتماعيــة واألخالقيــة فــي وجدانهــم ودعــم االجتاهــات
اإليجابي ــة لديه ــم ...ف ــإن م ــن الض ــروري أن تخض ــع ه ــذه البرام ــج للدراس ــة والتحلي ــل والنق ــد
والتق ــومي باس ــتمرار .م ــع األخ ــذ بع ــن االعتب ــار الطف ــل وكي ــف س ــتبنى عالقتــه م ــع حص ــص
األطف ــال عب ــر م ــا تقدمــه ب ــدء ًا م ــن الص ــورة ،احل ــركات ،اللغ ــة ،األل ــوان ...وله ــذا يج ــب إج ــراء
دراس ــة نقدي ــة حت ــاول الكش ــف ع ــن القي ــم واملفاهي ــم املت س ــربة عب ــر برام ــج األطف ــال ،واكتش ــاف
ه ــذه املفاهي ــم بقص ــد معرف ــة م ــدى ارتباطه ــا باخلصوصي ــة الثقافي ــة والواقعي ــة مبجتم ــع مع ــن.
وم ــدى تأثيره ــا عل ــى التنش ــئة الثقافي ــة واالجتماعي ــة النف س ــية والوطني ــة للطف ــل اجلزائري.وعليــه
ميك ــن تن ــاول مش ــكلة الدراس ــة عل ــى النح ــو التال ــى:
مشكلة الدراسة

ميث ــل األطف ــال ف ــى كل مجتم ــع مص ــدر طاقاتــه البش ــرية ف ــى امل س ــتقبل ؛ إذ إن االس ــتثمار ف ــى
تربي ــة األطف ــال وتنش ــئتهم ه ــو أفض ــل أن ــواع االس ــتثمار  ،وم ــع زي ــادة ضغوط ــات احلي ــاة عل ــى
األس ــرة  ،وانش ــغال اآلب ــاء واألمه ــات ع ــن أطفاله ــم ،زادت م س ــاحة تع ــرض األطف ــال ومش ــاهدتهم
للبرام ــج التلفزيوني ــة املختلف ــة وخاص ــة برام ــج األطف ــال م ــن أف ــام الكارت ــون وغيره ــا ،وأصب ــح
األطف ــال يقض ــون س ــاعات طويل ــة أم ــام التلف ــاز ملش ــاهدة أف ــام الكارت ــون ومتابعته ــا؛ مب ــا حتملــه
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م ــن مع ــارف وأف ــكار غ ــزت عق ــول األطف ــال ،وأصب ــح س ــلوكهم انعكاس ـ ًا مل ــا يش ــاهدونه ويتعلمونــه
منه ــا  ،فه ــل كل برام ــج األطف ــال مفي ــدة وصاحل ــة لتش ــكيل الطف ــل اجلزائ ــري وتربيتــه وتدعي ــم
القي ــم اإليجابي ــة والفضائ ــل احل س ــنة ،أم أنه ــا حتم ــل ب ــن طياته ــا س ــموم ًا لتخري ــب هوي ــة الطفل
اجلزائ ــرى وتنمي ــة ال س ــلوك العدوان ــى والقي ــم ال س ــلبية ؟ ه ــذا م ــا س ــوف حت ــاول الدراس ــة اإلجاب ــة
عنــه م ــن خ ــال الت س ــاؤالت التالي ــة :
1 1.ما عادات مشاهدة األطفال فى عينة الدراسة ألفالم الكارتون ؟
2 2.ما درجة تأثير مشاهدة أفالم الكارتون على القيم املعرفية للطفل اجلزائرى ؟
3 3.ما درجة تأثير مشاهدة أفالم الكارتون على القيم االجتماعية للطفل اجلزائرى ؟
4 4.ما درجة تأثير مشاهدة أفالم الكارتون على العنف لدى الطفل اجلزائرى ؟
5 5.هل توجد فروق بني األطفال فى درجة اكت سابهم القيم املدروسة باختالف خصائصهم؟
أهداف الدراسة

فى ضوء مشكلة الدراسة ال سابق عرضها؛ حتددت أهدافها فيما يلى :
1 1.التعرف على عادات مشاهدة الطفل اجلزائرى أفالم الكارتون.
2 2.حتديد درجة اكت ساب األطفال القيم االجتماعية من خالل مشاهدتهم أفالم الكارتون .
3 3.حتديد درجة اكت ساب األطفال القيم املعرفية من خالل مشاهدتهم أفالم الكارتون .
4 4.حتديد درجة اكت ساب األطفال قيم العنف من خالل مشاهدتهم أفالم الكارتون .
5 5.حتديــد معنويــة الفــروق بــن األطفــال فــى درجــة اكت ســابهم القيــم املدروســة ح ســب
متغيــرات اجلنــس.
التحصيل الدراسى -معدل المشاهدة  -اإلقامة
فروض الدراسة

اختبار الهدف الرابع ،تمت صياغة الفروض التالية :
1 1.توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــى درج ــة اكت س ــاب األطف ــال القي ــم املعرفي ــة ملش ــاهدتهم
أف ــام الكارت ــون باخت ــاف اجلن ــس  -التحصي ــل الدراس ــى  -مع ــدل املش ــاهدة  -اإلقام ــة.
2 2.توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــى درجة اكت س ــاب األطف ــال القيم االجتماعية ملش ــاهدتهم
أف ــام الكارت ــون باخت ــاف اجلن ــس  -التحصيل الدراس ــى -معدل املش ــاهدة  -اإلقامة.
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3.

3توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــى درج ــة اكت س ــاب األطف ــال قي ــم العن ــف ملش ــاهدتهم
أف ــام الكارت ــون باخت ــاف اجلن ــس  -التحصي ــل الدراس ــى  -مع ــدل املش ــاهدة  -اإلقام ــة.

أهمية الدراسة

تتمث ــل أهمي ــة الدراس ــة ف ــى جانب ــن هم ــا :اجلان ــب النظ ــرى ،وذل ــك م ــن خ ــال إث ــراء الدراس ــات
اخلاص ــة مبوض ــوع اإلع ــام والطفول ــة ،وه ــو مج ــال يحت ــاج إل ــى املزي ــد من الدراس ــات؛ حت ــى يتأصل
لدين ــا إع ــام عرب ــى خ ــاص بالطفول ــة ،قائ ــم عل ــى الواق ــع والثقاف ــة العربي ــة امل س ــتمد معظمه ــا م ــن
الدي ــن اإلس ــامى ال س ــمح ،ب ــد ًال م ــن االعتم ــاد عل ــى من ــاذج غربي ــة م س ــتوردة ال تتواف ــق م ــع ثقافتن ــا
وتزع ــزع الهوي ــة العربي ــة ل ــدى الطف ــل وتش ــجعه عل ــى اكتس ــاب الثقاف ــة الغربي ــة.
واجلان ــب اآلخ ــر ه ــو األهمي ــة التطبيقي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال رص ــد والتع ــرف عل ــى اآلث ــار اإليجابي ــة
وال س ــلبية لتع ــرض األطف ــال ألف ــام الكارت ــون ،وه ــو م ــا ميك ــن أن يوض ــع أم ــام امل س ــئولني ع ــن
اإلع ــام بصف ــة عام ــة وإع ــام الطف ــل بصف ــة خاص ــة؛ م ــن أج ــل العم ــل عل ــى تقوي ــة واس ــتمرار
اآلث ــار اإليجابي ــة ودعمه ــا ،وف ــى الوق ــت ذاتــه محاول ــة تالف ــى اآلث ــار ال س ــلبية س ــواء بوق ــف إذاع ــة
األعمــال وأفــام الكارتــون التــى تنتــج عنهــا آثــار ســلبية أو تغييــر مادتهــا ومحتواهــا مبــا
يدع ــم التربي ــة الصحيح ــة ألطفالن ــا ،إضاف ــة إل ــى ض ــرورة العم ــل عل ــى التوس ــع ف ــى إنت ــاج أف ــام
كرت ــون عربي ــة خاص ــة باألطف ــال الع ــرب ال تق ــل جودته ــا وقيمته ــا ع ــن األف ــام األجنبي ــة لتك ــون
أكث ــر تش ــويق ًا وجذب ـ ًا لألطف ــال ،ويت ــم ذل ــك م ــن خ ــال توفي ــر كل الدع ــم امل ــادى واللوج س ــتى
له ــذه األعم ــال الفني ــة وتب ــادل اخلب ــرات وتكامله ــا ب ــن البل ــدان العربي ــة ف ــى ه ــذا الش ــأن؛ وم ــن
َث ـ َّم تتحق ــق الفائ ــدة املرج ــوة وه ــى االس ــتفادة م ــن التلف ــاز وبرام ــج األطف ــال ف ــى دع ــم التربي ــة
ال س ــليمة ألطف ــال عروبتن ــا.
تحديد المفاهيم والقضايا النظرية

• •مفهوم الطفل :
يع ــرف الطف ــل ف ــي اللغ ــة العربي ــة بأنــه الصغي ــر م ــن كل ش ــيء  ،يق ــال ׃ه ــو ي س ــعى ف ــي أطف ــال
احلوائ ــج أي ف ــي صغاره ــا ،والطف ــل وه ــو األص ــل للمذك ــر وق ــد ي س ــتوي فيــه املذك ــر واملؤن ــث ،وق ــد
يك ــون الطف ــل واح ــد ًا أو جميع ـ ًا ألنــه اس ــم جن ــس .
أم ــا الطف ــل ف ــي التربي ــة فإنــه يطل ــق عل ــى الول ــد والبن ــت حت ــى س ــن البل ــوغ  ،وق ــد يطل ــق الطف ــل
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عل ــى ش ــخص م ــادام م س ــتم ّر ًا ف ــي النم ــو اجل س ــمي والعقل ــي ،ومصطل ــح الطفول ــة ف ــي التربي ــة
وعل ــم النف ــس يطل ــق ع ــادة عل ــى الفت ــرة الت ــي يقضيه ــا الصغ ــار م ــن أبن ــاء البش ــر ف ــي حياته ــم
من ــذ املي ــاد إل ــى أن يكتم ــل منوه ــم ويصل ــوا إل ــى حال ــة النض ــج.
ونقص ــد بالطف ــل ف ــي دراس ــتنا " :االب ــن ال ــذي يعي ــش م ــع الوالدي ــن ،وامللتح ــق ب املدرس ــة بعدم ــا
تعهدتــه األس ــرة من ــذ ال ــوالدة لينتق ــل إل ــى مؤس س ــة تربوي ــة أخ ــرى (املدرس ــة) ،وال ــذي تت ــراوح س ــنه
م ــن  9س ــنوات إل ــى  12س ــنة ،وه ــي مرحل ــة الطفول ــة املتأخ ــرة ،الت ــي يت س ــم فيه ــا الطف ــل ب:
• •الق ــدرة عل ــى االبت ــكار وظه ــور مواهبــه ومحاول ــة التج ــرد م ــن قي ــود املن ــزل  ،ورواب ــط الطفول ــة
واختي ــار ج ــو ثقاف ــي ضم ــن جماع ــة رف ــاق مم ــا يك س ــبه ثق ــة أكب ــر ف ــي نف س ــه  ،فتك ــون لديــه
مش ــاعر اجلماع ــة واالعتم ــاد عل ــى النف ــس واالس ــتقاللية .
• •إدراك معنى العالقات االجتماعية .
• •االنتقــال إلــى مرحلــة التجريــد ،واالهتمــام باحلقائــق ،فيشــتد ميلــه إلــى األلعــاب التــي
تتطل ــب مه ــارة ومناف س ــة ،وتظه ــر عليــه أمن ــاط س ــلوكية تتضم ــن حت ــدي األس ــرة وبع ــض
تقاليــد املجتمــع ،كمــا ت ســتهويه قصــص الشــجاعة واملخاطــرة والعنــف ،ومتثــل هــذه
املرحل ــة الوع ــي الكام ــل مقارن ــة م ــع املراح ــل ال س ــابقة ؛ فالطف ــل يع ــي احملي ــط االجتماع ــي
وأفعالــه تك ــون أكث ــر اتزان ـ ًا.
• •مفهوم القيم االجتماعية :
تع ــرف بأنه ــا ":مجموع ــة م ــن القوان ــن  ،تنش ــأ ف ــي جماع ــة م ــا  ،وتتخ ــذ منه ــا معايي ــر للحك ــم
عل ــى األعم ــال واألفع ــال املادي ــة واملعنوي ــة ،وتك ــون له ــا م ــن الق ــوة والتأثي ــر عل ــى اجلماع ــة ،م ــا
يجع ــل له ــا صف ــة اإلل ــزام والض ــرورة والعمومي ــة ،وأي خ ــروج عليه ــا أو انح ــراف عل ــى اجتاهاته ــا
يصب ــح خروج ـ ًا ع ــن مب ــادئ اجلماع ــة وأهدافه ــا ومثله ــا العلي ــا .
التعري ــف اإلجرائ ــي :ه ــي جمل ــة م ــن التقالي ــد واملث ــل واألع ــراف واملعايي ــر واملب ــادئ واألس ــس الت ــي
ميارس ــها الطف ــل ف ــي التعام ــل م ــع بيئتــه ،وتتعل ــق ه ــذه القي ــم باألح ــكام الضمني ــة والصريح ــة
الصــادرة التــى تعك ســها الرســوم املتحركــة مــن خــال بعــض املواقــف واألفعــال واإلميــاءات
واإلش ــارات الت ــى تص ــدر ع ــن ش ــخصيات الرس ــوم املتحرك ــة ،ويكت س ــبها الطف ــل وتنعك ــس ف ــى
س ــلوكياته اليومي ــة .
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وبربطه ــا مبتغي ــر الدراس ــة "مضم ــون الرس ــوم املتحرك ــة" ،ف ــإن له ــذا األخي ــر دور ًا ف ــي تنمي ــة
قي ــم اجتماعي ــة  ،ق ــد تتواف ــق واإلط ــار الثقاف ــي واحلض ــاري ملجتمعن ــا ،وق ــد تنفيــه ،وه ــذا وف ــق
املضمــون واألهــداف املتضمنــة مــن خاللــه ،والتــي يهيــئ لهــا مصممــو أفــام الكارتــون كل
عوام ــل اإلث ــارة والتش ــويق ،م ــن حبك ــة القص ــة ،إل ــى مثالي ــة البط ــل  ،ومؤث ــرات صوتي ــة تتواف ــق
واملش ــاهد واألح ــداث ،إال أنــه ف ــي الغال ــب  ،وخاص ــة م ــع بع ــض قن ــوات األطف ــال للبراع ــم ،واجلزيرة
أطف ــال ،ف ــإن برامجهم ــا هادف ــة ش ــك ًال ومضمون ـ ًا ،وت س ــعيان إل ــى تنمي ــة قي ــم إيجابي ــة "أخالق ّي ـ ًا
واجتماع ّي ـ ًا وس ــلوك ّي ًا ف ــي ش ــخصية الطف ــل.
أمــا عــن اجلوانــب املعرفيــة فقــد أدرجــت فــي إطــار جملــة مــن املفاهيــم واملهــارات العلميــة
املكت ســبة مــن مضامــن الرســوم املتحركــة.
 -1الرسوم المتحركة:
تُدعــى فــي اللغــة الفرنســية  ،Dessin Animeويقابلهــا فــي اإلجنليزيــة Movig Picture
 Cartoonنســبة إلــى الــورق الــذي تصمــم عليــه .وتعــرف بأنهــا مجموعــة مــن الصــور أو
الرس ــوم املع ــدة م س ــبق ًا بحي ــث مت ِّث ــل ك ّل ص ــورة ط ــور ًا م ــن أط ــوار احلرك ــة ،تختل ــف ك ّل منه ــا
عــن الصــورة ال ســابقة اختالفــات طفيفــة ،ويتــم عرضهــا مبعــدل ( )24صــورة فــي الثانيــة
الواح ــدة بواق ــع ( )1440ص ــورة ف ــي الدقيق ــة الواحدة،وه ــذا يعم ــل عل ــى أن تبق ــى الص ــورة عل ــى
ش ــبكية املش ــاهد قب ــل ع ــرض الص ــورة الثانية،فتب ــدو الص ــور متث ــل حال ــة م س ــتمرة للج س ــم
وكأنــه يتح ــول م ــن الوض ــع األول إل ــى الوض ــع الثان ــي ال ــذي متثلــه الص ــورة الثاني ــة لــه وهك ــذا.
وهــذه الرســوم قائمــة علــى "ظاهــرة بقــاء أثــر ،وهــي ت ســتند إلــى احتفــاظ شــبكيةPeter(،
 )Mack Rogetالص ــورة" الت ــي تتع ــرف عليه ــا الع ــن بتأثي ــر الص ــورة الت ــي يك ــون عليه ــا الزم ــن
ومق ــداره عش ــر الثاني ــة قب ــل أن متي ــز األث ــر .
وق ــد عرفه ــا ":محم ــد ع ــوض ب ـــ" أنه ــا البرام ــج الت ــي تق ــوم عل ــى حتري ــك الرس ــوم الثابت ــة ملخاطبة
األطف ــال  ،وي س ــتخدم فيه ــا األس ــلوب الدرام ــي احملب ــب؛ لتق ــدم ف ــي مش ــاهد متكامل ــة بالص ــور
املرس ــومة بأزه ــى األل ــوان واحل ــركات واملؤث ــرات الصوتي ــة لتحقي ــق تواص ــل س ــلس وتأثي ــر ف ــي
األطف ــال .
موضوعات أفالم الكارتون وأهدافها
تتعــدد موضوعــات الرســوم املتحركــة ومنهــا :القصــص الدينيــة كطاعــة الوالديــن ،وال ســيرة
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النبوي ــة وه ــي أكث ــر حض ــور ًا م ــن غيره ــا وبح س ــب مراح ــل حياتــه صل ــى اللــه عليــه وس ــلم.
وك ــذا القص ــص الش ــعبية م س ــتوحاة م ــن الثقاف ــة والت ــراث ،وته ــدف إل ــى التب س ــيط والتهذي ــب
والتفصي ــح (اللغ ــة الفصح ــى) ،وكم ــا ال يخف ــى ف ــإن للمضم ــون الش ــعبي أهمي ــة تربوي ــة ته ــدف
إلــى ترســيخ القيــم اإلنســانية اجلماليــة ،وتتضمــن غالبــ ًا الكثيــر مــن العناصــر الترفيهيــة
والتعليمي ــة وتعتم ــد عل ــى املأث ــورات التقليدي ــة واخلراف ــات والع ــادات واألس ــاطير مث ــل أل ــف ليل ــة
وليل ــة الت ــي تش ــمل قصص ـ ًا مث ــل :عالء الدين واملصباح ال س ــحري ،وال س ــندباد البح ــري ومجموعة
م ــن القص ــص الش ــعبية الت ــي تنط ــوي عل ــى اخلي ــال واملغام ــرات .أم ــا قص ــص احليوان ــات فه ــي
القص ــص الت ــي جت ــري عل ــى أل س ــنة احليوان ــات.و ي ــرى العلم ــاء أن ظه ــور قص ــص احلي ــوان ف ــي
الثقاف ــات كاف ــة يع ــود إل ــى مي ــل فط ــري ف ــي اإلنس ــان للتعبي ــر ع ــن أف ــكاره بوس ــائل قريب ــة منــه،
ويأت ــي اس ــتخدام احلي ــوان هن ــا رم ــز ًا ف ــي العملي ــة الفني ــة يخض ــع حمل ــددات تفرضه ــا مراح ــل
الطفولة.مث ــال :بوكيم ــون .وك ــذا البط ــوالت حي ــث يتعل ــق األطف ــال به ــذا الن ــوع م ــن املغام ــرات الت ــي
مم ــا تفرضــه احلي ــاة اإلنس ــانية كوس ــيلة للتغل ــب
يق ــوم به ــا أن ــاس غي ــر عادي ــن ف ــي احلي ــاة  ،و َّ
عل ــى الصع ــاب مثل:أبط ــال املروحي ــات ،وكذل ــك الطبيع ــة وقص ــص اخلي ــال الت ــي تص ــور أناس ـ ًا
وحيوان ــات غي ــر موجودي ــن ف ــي الواق ــع ،م ــن أش ــهرها" :ألي ــس ف ــي ب ــاد العجائ ــب".
 -2وهي تهدف حسب مضمونها إىل :
1.

2.

3.

1أه ــداف تربوي ــة׃ وه ــي تربي ــة الطف ــل باس ــتعمال ط ــرق بيداغوجي ــة للتعل ــم كتق ــدمي النم ــوذج
ال ــذي ُي َع ـ ُّد بط ـ ًا  ،ويرم ــز إل ــى الش ــهامة واحملب ــة وروح امل س ــاعدة وغيره ــا م ــن ال س ــلوكيات
املرغ ــوب فيه ــا ،ويري ــد املجتم ــع م ــن خالله ــا أن يقت ــدي به ــا الطفل وينم ــو فيصب ــح متعاون ًا..
مح ّب ـ ًا للخي ــر ....إل ــخ.
2أه ــداف ترفيهي ــة ׃للترفيــه ع ــن الطف ــل؛ حي ــث يدخ ــل الطف ــل م ــن خ ــال ه ــذه الرس ــوم ع امل ـ ًا
جدي ــد ًا  ،ه ــو عال ــم الص ــور واألل ــوان واألش ــكال والش ــخصيات وحركاته ــا الت ــي يرت ــاح إليه ــا
الطف ــل ،وجتل ــب عل ــى نف س ــه الف ــرح وال س ــرور م ــن خ ــال إب ــراز لقط ــات م س ــلية ومضحك ــة.
ـال م ــن كل متيي ــز طبق ــي أو عنص ــري،
3أه ــداف اجتماعي ــة ׃ت س ــعى إل ــى خل ــق مجتم ــع خ ـ ٍ
باإلضافــة إلــى أهــداف خفيــة حتمــل مضامــن إيديولوجيــة؛ بحيــث تعمــل شــخصيات
الرس ــوم املتحرك ــة عل ــى ف ــرض القي ــم وثقاف ــة املجتم ــع ال س ــائدة فيــه وه ــذا م ــا أك ــده الدكت ــور
"ترك ــي العي ــار" ف ــي مقالتــه الت ــي نش ــرت ف ــي جري ــدة الش ــرق األوس ــط بقولــه׃ "إن أخط ــر
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مظاه ــر الهيمن ــة الثقافي ــة ه ــو مايك ــون موجه ـ ًا لألطف ــال س ــواء ع ــن طري ــق أف ــام الرس ــوم
املتحرك ــة مث ــل ت ــوم وجي ــري وباب ــاي وبن ــك بانق ــر ...إل ــخ ،أو ع ــن طري ــق املج ــات الهزلي ــة
مثــل ميكــي مــاوس وســوبرمان والوطواط.....وأوضــح أن خطــورة هــذه األفــام واملجــات
تكم ــن ف ــي أن األطف ــال ف ــي ه ــذه ال س ــن ال ميلك ــون الق ــدرة عل ــى التميي ــز ب ــن احلقائ ــق
الواقعي ــة واخلي ــال وال يدرك ــون األه ــداف واملقاص ــد الت ــي حتمله ــا ه ــذه البرام ــج واملج ــات،
إضاف ــة إل ــى أه ــداف أخ ــرى مث ــل التنصي ــر ،حتم ــل ف ــي طياته ــا رم ــوز ًا وطقوس ـ ًا ته ــدد
الدي ــن اإلس ــامي ع ــن طري ــق أس ــطوانات اس ــتهدفت الطف ــل اجلزائ ــري .
الطفال أ
 -3القنوات الفضائية الخاصة ب�امج أ
وال ثك� مشاهدة من طرف أفراد العينة:
ب
 قنــاة Spacetoon׃ قنــاة متخصصــة فــي بــث الرســوم املتحركــة ،انطلقــت بقنــاة واحــدةناطق ــة باللغ ــة العربي ــة قب ــل إضاف ــة قن ــاة ثاني ــة ناطق ــة باإلجنليزي ــة ،و ت ــوزع القن ــاة برامجه ــا ف ــي
ش ــكل كواك ــب ،ه ــي عب ــارة ع ــن تصني ــف برنامجي،م ــن بينه ــا :
• •كوكب أكشن :وهو كوكب اإلثارة والغموض  ،ويتضمن م سل سالت كارتونية مثيرة .
• •كوكب رياضة :يعرض الرسوم املتحركة ذات الصلة باألنشطة الرياضية .
• •كوكب مغامرات :ويعرض كل ما له صلة ب املغامرة واملخاطرة .
• •كوكب تاريخ :يعرض امل سل سالت الكارتونية القدمية .
• •كوكــب كوميديــا :وهــو كوكــب ضاحــك يعــرض امل سل ســات الكارتونيــة املضحكــة
وامل س ــلية .وه ــو مش ــروع واع ــد ب ــدأ ب س ــاعات ب ــث جزئي ــة عل ــى تلفزي ــون Space toon
 ،ث ــم ظه ــرت قن ــاة البحري ــن الت ــي تب ــث  17س ــاعة متخصص ــة ف ــي مخاطب ــة الطف ــل
العرب ــي اعتم ــاد ًا عل ــى ترجم ــة األف ــام األجنبي ــة ودبلجته ــا ،خصوص ـ ًا الش ــهيرة منه ــا
ياباني ــة كان ــت أو أمريكي ــة ،م ــع بع ــض الفق ــرات العربي ــة الت ــي تعل ــم الطف ــل احل ــروف
واللغ ــة وبع ــض النصائ ــح واآلداب ،وظه ــر جل ّي ـ ًا م ــع اس ــتقاللها بوصفه ــا قن ــاة منفصل ــة
تب ــث أغل ــب الي ــوم م ــع تن ــوع ف ــي البرام ــج والفق ــرات واألف ــام .
وبرغ ــم وج ــود فق ــرات مفي ــدة حت ــث الطف ــل عل ــى العل ــم والتعل ــم والتحل ــي باألخ ــاق احل س ــنة
وتعلي ــم احل ــروف والهج ــاء ،ف ــإن ذل ــك ال يع ــد ش ــيئ ًا إذا م ــا ق ــورن بفق ــرات وبرام ــج صادم ــة لثقاف ــة
الطف ــل ولتعالي ــم بيئتــه  ،وه ــذا نتيج ــة ب ــث الرس ــوم املتحرك ــة امل س ــتوردة ،ف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود
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صناع ــة حقيقي ــة ألف ــام الكارت ــون العربي ــة أو ضع ــف جودته ــا ،م ــع إط ــاق قن ــاة أخ ــرى مكافئ ــة
له ــا باللغ ــة اإلجنليزي ــة. .
وهن ــا ُي ط ــرح اإلش ــكال :إذا كان ــت أغل ــب برام ــج القن ــاة موجه ــة إل ــى الطف ــل العرب ــي مبختل ــف
فئاتــه العمري ــة ،إال أنــه بال ــكاد يتعل ــم اللغ ــة العربي ــة ،إذن م ــا اله ــدف منه ــا؟ وإل ــى م ــن تتوج ــه؟
وم ــا األغ ــراض اإليديولوجي ــة م ــن ذل ــك؟
 قناة  ART TEENZ׃تتوج ــه ه ــذه القن ــاة م ــن خ ــال برامجه ــا إل ــى األطف ــال والش ــباب دون س ــن العش ــرين  ،وه ــي
أول ــى القن ــوات العربي ــة املتخصص ــة ف ــي ه ــذه النوعي ــة م ــن البرام ــج ،وتق ــدم م سل س ــات الكارت ــون
إل ــى جان ــب ع ــروض ألح ــدث املهرجان ــات الش ــبابية واأللع ــاب التفاعلي ــة للفئ ــات العمري ــة كاف ــة.
وم ــن جدي ــد قن ــاة  ، Art Teenzفت ــح املج ــال أم ــام التقاري ــر اإلخباري ــة الت ــي يعده ــا األطف ــال
حــول كل مايــدور حولهــم مــن أحــداث ومناســبات يريــدون روايتهــا للجمهــور املشــاهد .أمــا
الش ــبكة البرامجي ــة احلالي ــة له ــذه القن ــاة ،ف ــإن وج ــود البرام ــج املباش ــرة أو املنتج ــة به ــا ضئي ــل ،
وتب ــث القن ــاة م سل س ـ ًا عرب ّي ـ ًا وحي ــد ًا بعن ــوان " يومي ــات عب ــد اللــه" ،تق ــدم كل حلق ــة منــه معلوم ــة
دينيــة عــن ال ســلوكيات اإلســامية ،ت ســتغرق خمــس دقائــق وتبــث مرتــن فــي اليــوم  ،أمــا
الغالبي ــة م ــن ه ــذه الش ــبكة البرامجي ــة فتب ــث م سل س ــات الرس ــوم املتحرك ــة امل س ــتوردة واملدبلج ــة
مث ــل احملق ــق كون ــان و"هيف ــي كروكي ــت" ،م ــع إبق ــاء القن ــاة ف ــي بع ــض م سل س ــات الكارت ــون عل ــى
أس ــماء األبط ــال أجنبي ــة وتعري ــب األس ــماء ف ــي بعضه ــا اآلخ ــر .
 قنــاة  : MBC3قنــاة تابعــة ملجموعــة تلفزيــون الشــرق األوســط التــي تبــث رســالتها مــنمدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي بدبــي .وت ســتهدف األطفــال بــن  6و 13ســنة ،وتعتمــد باســتمرار
عل ــى س ــبر آراء اجلمه ــور امل س ــتهدف عب ــر املراس ــلة لتقيي ــم البرام ــج املعروض ــة ودرج ــة التفاع ــل
معه ــا ،كم ــا تب ــث ه ــذه القن ــاة مسل س ــات الرس ــوم املتحرك ــة الت ــي حتت ــل النس ــبة الكب ــرى م ــن
م ــدة الب ــث  ،وم ــن أش ــهر امل سل س ــات الت ــي تع ــرض فيه ــا يوف ــي ،س ــاحف النينج ــا وبامت ــان..
وق ــد اش ــتهرت أيض ـ ًا بحص ــة عي ــش س ــفاري الواقعي ــة الت ــي ش ــارك فيه ــا أطف ــال م ــن مختل ــف
ال ــدول العربي ــة ف ــي تايلن ــدا.
 قناة الجزيرة أللطفال ׃
انطلق ــت القن ــاة م ــن ش ــراكة ب ــن مؤسس ــة قط ــر للتربي ــة والعل ــوم وتنمي ــة املجتم ــع وش ــبكة اجلزي ــرة
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الفضائي ــة  ،ومت إجن ــاز املش ــروع بالتع ــاون م ــع مؤس س ــة استش ــارية فرن س ــية متخصص ــة .وتب ــث
القن ــاة عل ــى امت ــداد ثمان ــي عش ــرة س ــاعة ونص ــف ال س ــاعة يوم ّي ًا ،منها س ــت س ــاعات م ــن البرامج
اجلدي ــدة  ،وحوال ــي  ٪ 40يت ــم إنتاجه ــا ف ــي إس ــتوديوهات القن ــاة ،م ــن قب ــل ش ــركات مختص ــة
تعم ــل حل س ــابها ،وتتخ ــذ القن ــاة ش ــعار "م ــن الع ــن إل ــى القل ــب" وتخاط ــب الفئ ــات العمري ــة م ــن
 3إل ــى  15س ــنة .وتتمي ــز قن ــاة اجلزي ــرة لألطف ــال بأنه ــا تنت ــج م ــا ن س ــبته  ٪ 40إل ــى  ٪ 45م ــن
برامجه ــا ،وتلت ــزم بع ــرض برام ــج جدي ــدة مل ــدة  6س ــاعات م ــن أص ــل  18س ــاعة ب ــث يومي ــة خ ــال
أي ــام العم ــل األس ــبوعية ،وس ــبع س ــاعات م ــن أص ــل  19س ــاعة خ ــال عطل ــة نهاي ــة األس ــبوع.
تأث�ات الرسوم المتحركة عىل الطفل الجزائري ..
 -4ي
قراءة تحليلية لنتائج دراسات سابقة
مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الرســائل واألطروحــات اجلامعيــة اجلزائريــة التــي اهتمــت
مبوضــوع الرســوم املتحركــة وتأثيراتهــا مــا يلــي :
• •معــدل مشــاهدة الطفــل اجلزائــري لبرامــج التلفــزة يتــراوح مــا بــن ســاعتني إلــى ثــاث
س ــاعات  ،لك ــن ه ــذا الزم ــن لي ــس كلــه ملش ــاهدة القن ــاة اجلزائري ــة ،وإمن ــا لغيره ــا وه ــو م ــا
يع ــد خط ــأ كبي ــر ًا يحم ــل ف ــي طياتــه ش ــيئ ًا م ــن اخلط ــورة عل ــى م س ــتقبل األطف ــال .
• •ت ســتجيب الرســوم املتحركــة وحدهــا ملشــاعر األطفــال اجلزائريــن  ،فيمــا تأتــي برامــج
اإلنت ــاج الوطن ــي والعرب ــي ف ــي الدرج ــة األدن ــى ،وكذل ــك ف ــإن التأثي ــر األكب ــر عل ــى س ــلوك
األطف ــال يج ــيء م ــن ه ــذه الرس ــوم الت ــي حتم ــل الكثي ــر م ــن القيم غي ــر املالئمة  ،كم سل س ــلي
"البوكيم ــون و"ع ــودة املتحول ــن" اللذ ْي ــن يحم ــان كل م ــا ينف ــي قي ــم مجتمعاتن ــا اإلس ــامية
والعربي ــة ،ث ــم بقي ــة امل سل س ــات الت ــي ح ــازت إعج ــاب األطف ــال.
• •تغم ــر األطف ــال فرح ــة كبي ــرة عندم ــا يش ــاهدون الرس ــوم املتحرك ــة ؛ وه ــو م ــا يعن ــي أنه ــم
يتأث ــرون به ــا بوع ــي وبغي ــر وع ــي عب ــر الزم ــن الطوي ــل ال ــذي يقضونــه أمامه ــا ،فيملئ ــون
أدمغته ــم بأس ــماء أبطاله ــا األجنبي ــة ويحفظونه ــا عل ــى ح س ــاب مايج ــب أن يحفظ ــوه م ــن
أس ــماء ومعال ــم تخ ــص ثقافته ــم وثقاف ــة مجتمعه ــم ،وتقم ــص بع ــض ش ــخصيات أبط ــال
ه ــذه امل سل س ــات.
• •م ــن دواف ــع مش ــاهدة الطف ــل اجلزائ ــري الرس ــوم املتحرك ــة ،حاجتــه إل ــى الترفيــه والت س ــلية
والتنفي ــس ع ــن نف س ــه أم ــام س ــوء التفاه ــم داخ ــل األس ــرة ..فتك ــون مبثاب ــة ب ــاب لله ــروب مم ــا
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•

ه ــو فيــه ،وتش ــخيص األوه ــام كحقائ ــق واقعي ــة ق ــد ت س ــبب لــه فيم ــا بع ــد عزل ــة ع ــن العال ــم
املعي ــش أو التم ــرد عليــه .
• ُت َع ـ ُّد الرس ــوم املتحرك ــة وس ــيلة ي س ــتعني به ــا األطف ــال إلنش ــاء عالق ــات اتصالي ــة جدي ــدة ،أو

لدع ــم عالق ــات اتصالي ــة كان ــت قائم ــة م ــن قب ــل س ــواء م ــع األولي ــاء أو األصدق ــاء .
• •يهت ــم األطف ــال املبحوث ــون ب ــكل العناص ــر الت ــي تتضمنه ــا الرس ــوم املتحرك ــة م ــن أغني ــة
ورس ــوم وأل ــوان وقص ــة وأبط ــال ،إال أنه ــم فضل ــوا بالدرج ــة األول ــى ُك ّ ًل م ــن القص ــة واألبط ــال
حي ــث تفاعل ــوا أكث ــر م ــع أح ــداث امل سل س ــات وأبطاله ــا.
• •إقبــال معظــم األطفــال امل ســتجوبني علــى متابعــة برامــج الرســوم املتحركــة التــي بثهــا
التلفزي ــون اجلزائ ــري ملختل ــف امل س ــتويات التعليمي ــة؛ ألنه ــا تت ــاءم م ــع أذواقه ــم  ،كم ــا أن
األطف ــال م ــن امل س ــتوى حت ــت املتوس ــط يتابع ــون برام ــج القن ــاة اجلزائري ــة أكث ــر م ــن أطف ــال
امل س ــتويني املتوس ــط وف ــوق املتوس ــط  ،ف ــى ح ــن أقب ــل األطف ــال م ــن هذي ــن امل س ــتويني عل ــى
برام ــج الرس ــوم املتحرك ــة الت ــي تبثه ــا القن ــوات األجنبي ــة والعربي ــة أكث ــر م ــن امل س ــتجوبني
م ــن امل س ــتوى حت ــت املتوس ــط .
• •م ــن األس ــباب الت ــي دفع ــت باألطف ــال املبحوث ــن إل ــى متابع ــة الرس ــوم املتحرك ــة ،البوكيم ــون،
وهــي احلمــات اإلعالنيــة واملوجــة اإلشــهارية التــي رافقــت هــذا البرنامــج وبثــت عبــر
التلفزي ــون  ،كم ــا أن تأثي ــر جماع ــة الرف ــاق عل ــى األطف ــال كان لــه دور ف ــي متابعته ــم م ــن
خ ــال حدي ــث بع ــض األصدق ــاء عنه ــا .
• •معظ ــم األطف ــال امل س ــتجوبني أعجب ــوا وتابع ــوا م سل س ــل "البوكيم ــون" ال ــذي خل ــق ثقاف ــة
موح ــدة للجي ــل الصغي ـر؛
حي ــث كان ــت الرس ــوم املتحرك ــة املفضل ــة ل ــدى األطف ــال تأت ــي م ــن كل البيئ ــات والفئ ــات الت ــي
ينتم ــي إليه ــا ،ومت ــت املش ــاهدة بالدرج ــة األول ــى ف ــي التلفزي ــون اجلزائ ــري  ،كم ــا أنه ــم ش ــاهدوه
أيض ـ ًا ف ــي قن ــوات أخ ــرى ؛ تأكي ــد ًا عل ــى إعجابه ــم واجنذابه ــم نح ــوه.
وع ــن دف ــع أولي ــاء األم ــور للمبحوث ــن إل ــى مش ــاهدة البوكيم ــون ،اتض ــح أنــه ال دخ ــل لآلب ــاء ف ــي
متابع ــة أطفاله ــم للم سل س ــل ،وحت ــى وإن كان بع ــض اآلب ــاء ميارس ــون تأثي ــر ًا عل ــى أبنائه ــم ف ــي
بني ــة وتركي ــب م ــا يفضلونــه ،لك ــن ه ــذا يقتص ــر عل ــى مرحل ــة الطفول ــة األول ــى  ،ث ــم يضع ــف
مبج ــرد دخ ــول الطف ــل املدرس ــة وانفصالــه ع ــن أولي ــاء أم ــوره واحتكاكــه باألق ــران.
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وفيمــا يخــص تأثيــر مضمــون الرســوم املتحركــة العنيفــة علــى تنميــة ال ســلوك العدوانــي
للمراهــق  ،فــإن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد ،مــا يلــى:
• •معظ ــم األولي ــاء َي ُع ــدون الرس ــوم املتحرك ــة وس ــيلة الترفيــه والت س ــلية ا َّ
ملفض ل ــة ألبنائه ــم ،غي ــر
ـال ه ــم أكث ــر رقاب ــة ووعي ـ ًا ب س ــلبيات
أن أولي ــاء األم ــور مم ــن لديه ــم م س ــتوى تعليم ــي ع ـ ٍ
الرس ــوم املتحرك ــة م ــن أولي ــاء األم ــور ذوي امل س ــتوى التعليم ــي املنخف ــض.
• •تتفــاوت درجــة تأثــر املبحوثــن  ،فهنــاك مــن يصــل إلــى درجــة إدمــان علــى الرســوم
املتحرك ــة فيص ــاب بهي ــاج حرك ــي وعدواني ــة أكث ــر خاص ــة ف ــي األس ــرة املضطرب ــة الت ــى
ت ســودها اخلالفــات فتزيــد مــن تعلقــه بهــا والبحــث عــن منــاذج عنيفــة ،كمــا أن تقليــد
ال س ــلوكيات العدواني ــة يتأث ــر بش ــخصية الطف ــل ودرج ــة ذكائــه ،وع ــدد اإلخ ــوة املتقارب ــن معه
ف ــي ال س ــن ،ون ــوع ال س ــكن وأس ــلوب التنش ــئة األس ــرية ال ــذي يت ــراوح ب ــن التعزي ــز والت س ــامح
نح ــو الع ــدوان .
• •جلماع ــة الرف ــاق دور ف ــي توجيــه تل ــك ال س ــلوكيات فيم ــا بينه ــم وجت س ــيدها ،بع ــد تطبيقه ــا
عل ــى إخوانه ــم ،وف ــي حال ــة وج ــود تدخ ــل م ــن ط ــرف الوالدي ــن ُ ،ي َن ِّف ــس ع ــن تل ــك ال س ــلوكات
م ــع أصدقائــه وجماع ــة رفاقــه .
وعليــه ف ــإن تفضي ــل الطف ــل للرس ــوم املتحرك ــة العنيف ــة ،يج ــري ف ــي ظ ــل غي ــاب رقاب ــة الوالدي ــن
وإعطائــه احلري ــة الكامل ــة ف ــي مش ــاهدة مايري ــده ،فض ـ ًا ع ــن تأث ــره برفاقــه ؛ له ــذا يتش ــكل
الطف ــل عنيف ـ ًا وعدوان ّي ـ ًا .
أ
ف
تأث�ات الرسوم المتحركة
- 5الرسة ودورها ي� الحد من ي
ُت َع ـ ُّد األس ــرة وس ــيلة اتصالي ــة ترب ــط ب ــن جيل ــن متتالي ــن ع ــن طري ــق تنش ــئة أطف ــال كل جي ــل
عل ــى القي ــم واملب ــادئ واملعايي ــر وال س ــن االجتماعي ــة الت ــي حت لَّ ــى به ــا اجلي ــل ال س ــابق ،م ــن هن ــا
فاألس ــرة تق ــوم بإع ــداد النــشء  ،ونق ــل الت ــراث م ــن جي ــل إل ــى جي ــل م ــن أج ــل تكوي ــن ش ــخصية
وترس ــب ف ــي أعم ــاق الصغ ــار من ــذ نعوم ــة أظافره ــم
املواط ــن وتربيتــه ج س ــم َي ًا وعقل ّي ـ ًا وروح ّي ـ ًا،
ِّ
املعتق ــدات والقي ــم وأس ــاليب س ــلوكية مقبول ــة .
وألن األس ــرة م ــن أه ــم املصان ــع االجتماعي ــة الت ــي تنت ــج الوج ــدان الثقاف ــي والروح ــي بواس ــطة
شــبكة القيــم التــي تغرســها فــي أفرادهــا مــن خــال عمليــة التنشــئة االجتماعيــة  ،فــإن
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تراج ــع دوره ــا
األخي ــرة بفع ــل مجموع ــة م ــن اإلخفاق ــات ال سياس ــية واالقتصادي ــة واالجتماعي ــةَ ،
أو تضــاءل فــي إنتــاج التربيــة املؤس ســة علــى القيــم الهادفــة املوصولــة مبوروثنــا الثقافــي
واحلض ــاري ،وتنازل ــت ع ــن البع ــض اآلخ ــر ملؤس س ــة فاعل ــة ه ــي اإلع ــام الت ــي أضح ــت عائل ــة
الطف ــل الت ــي ي س ــكن إليه ــا ،وتش ــبع رغباتــه الترفيهي ــة واالنفعالي ــة خاص ــة م ــن خ ــال برام ــج
الرس ــوم املتحرك ــة الت ــي ت س ــتهوي الطف ــل برس ــومها وألوانه ــا وحركاته ــا وقصصه ــا املخاطب ــة
لوجدانــه ،واملؤث ــرة ف ــي تربيتــه وس ــلوكه م ــن خ ــال الرس ــائل القيمي ــة املم ــررة ف ــي قال ــب م س ـ ٍّل،
وبذل ــك أضح ــت دعام ــة إس ــتراتيجية لع ومل ــة القي ــم .
إن األس ــرة بدوره ــا ه ــي م ــن دف ــع بأبنائه ــا إل ــى كوك ــب الرس ــوم املتحرك ــة ال ــذي ب ــدوره احتواه ــم
وتبناه ــم  ،فل ــم تنتبــه إل ــى خط ــورة أثره ــا عل ــى األطف ــال ،وجل ــأت إل ــى ش ــغل أوق ــات الصغ ــار به ــا
هر ًب ــا م ــن ُع ــرى الفضائي ــات األخ ــرى ،فض ـ ًا ع ــن أن األطف ــال يتفاعل ــون م ــع مادته ــا ،ويحرص ــون
عل ــى متابعته ــا ،لدرج ــة أنه ــا تع ــد م ــن أه ــم وس ــائل التثقي ــف للطف ــل ،مقارن ــة بالوس ــائل األخ ــرى ،
وجتاهل ــت بع ــض مخاط ــر التأثي ــر القيم ــي املتضم ــن ف ــي مضم ــون الرس ــوم املتحرك ــة عل ــى األبناء
س ــلوك ّي ًا وقيم ّي ـ ًا ،فم ــاذا ينبغ ــي عل ــى األس ــرة إدراكــه أو ًال وتنفي ــذه ثاني ـ ًا م ــن أج ــل اس ــتخدام أمث ــل
وأنف ــع لبرام ــج الرس ــوم املتحرك ــة؛ ك ــي تك ــون عون ـ ًا تنش ــيئ ّي ًا مكم ـ ًا لوظيفته ــا ه ــذه؟
إدراك األس ــرة أن لبرام ــج األطف ــال "الرس ــوم املتحرك ــة "تأثي ــرات متع ــددة عل ــى م س ــتويات ع ــدة ،
منه ــا اجلان ــب العقائ ــدي حي ــث تتضم ــن مفاهي ــم تزع ــزع عقي ــدة الطفل ف ــي الله س ــبحانه وتعالى،
واش ــتمالها عل ــى بع ــض العب ــارات القادح ــة ف ــي العقي ــدة؛ كالتذم ــر م ــن الق ــدر واالعت ــراض عل ــى
تدبي ــر اللــه ،ومتجي ــد ال س ــحر ،وغي ــر ذل ــك،و التأثي ــر األخالق ــي ،املتمث ــل ف ــي الع ــري أو الغ ــزل،
والتأثي ــر األمن ــي  ،املتمث ــل :
أ -فيم ــا تتبن ــاه ه ــذه البرام ــج م ــن س ــلوك يدع ــو إل ــى العن ــف واجلرمي ــة واالس ــتخفاف باحلق ــوق
والدم ــاء .
ب -زعزع ــة روح انتم ــاء ووالء الطف ــل ألمتــه بحي ــث يرتب ــط فك ــره وس ــلوكه وحبــه ووالؤه ونصرتــه مل ــا
تتبن ــاه وترس ــخه ه ــذه البرام ــج م ــن قي ــم وثقاف ــات مناقض ــة لثقاف ــة أمتــه.
والرســوم املتحركــة  -فــي أكثــر األحيــان  -تــر ّوج للعبثيــة وغيــاب الهــدف مــن وراء احلركــة
وال س ــلوك ،وال س ــعي إل ــى النص ــر والغلب ــة ف ــي خض ــم حم ــى ال س ــباق واملناف س ــة ب ــكل طري ــق،
فالغاي ــة تب ــرر الوس ــيلة ! كم ــا تعم ــل عل ــى حتري ــف الق ــدوة ؛ وذل ــك بإح ــال األبط ــال األس ــطوريني
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واخلرافي ــن ب ــدل األئم ــة املصلح ــن والق ــادة الفاحت ــن ،وعل ــى س ــبيل املث ــال جت ــد الرج ــل اخل ــارق
 ،Supermanوالرجــل الوطــواط  ،Batmanوالرجــل العنكبــوت  ، Spidermanوغيرهــم مــن
الش ــخصيات الوهمي ــة الت ــي ال وج ــود له ــا بحي ــث تضي ــع الق ــدوة ف ــي خض ــم الق ــوة اخليالي ــة
املج ــردة م ــن أي بع ــد إميان ــي .إل ــى جان ــب التروي ــج لثقاف ــة العن ــف والع ــدوان م ــن خ ــال س ــيل
ج ــارف م ــن مختل ــف أش ــكال العن ــف والع ــدوان ،واملعب ــر عنــه كفع ــل مقب ــول اجتماع ّي ـ ًا ،وأنــه احل ــل
املش ــروع للوص ــول إل ــى اله ــدف ،واخلال ــي م ــن التأثي ــرات كونــه عنف ـ ّا خيال ّي ـ ًا ،فق ــد تنفج ــر قنبل ــة
ف ــي ج س ــم  -ت ــوم وجي ــري  -لك ــن يع ــود كم ــا كان وكأن ش ــيئ ًا ل ــم يك ــن ،عك ــس ماه ــو ف ــي
الواق ــع .
 ط ــرح البدي ــل م ــن خ ــال انتق ــاء برام ــج لألطف ــال هادف ــة تربو ّي ـ ًا وس ــلوك ّي ًا  ،م ــع مش ــاركة أح ــدالوالدي ــن لألبن ــاء خ ــال مش ــاهدته وتفاعلــه م ــع ه ــذه البرام ــج  ،وتوضي ــح وتب س ــيط م ــا يب ــدو
مبهم ـ ًا أو غي ــر منطق ــي ،أو يدف ــع بالطف ــل إل ــى فه ــم خاط ــئ .
 ضب ــط مع ــدل املش ــاهدة ملث ــل ه ــذه البرام ــج  ،وذل ــك مبع ــدل متوس ــطه ث ــاث س ــاعات أس ــبوع ّي ًاعل ــى األق ــل؛ فه ــي فت ــرة متوس ــطة تعل ــم الطف ــل كي ــف يخت ــار ب ــن البدائ ــل املوج ــودة ،وتعلمــه
االت ــزان والتخطي ــط ،وكيفي ــة االس ــتفادة م ــن األوق ــات؛ به ــدف تف ــادي خط ــر اإلدم ــان ال ــذي
م ــن نتائج ــه اإلض ــرار بالصح ــة ،وتقلي ــص درج ــة التفاع ــل ب ــن أف ــراد األس ــرة ،والتواص ــل
االجتماع ــي واالنط ــواء النف س ــى  ،ومتث ــل البط ــل  ،واألده ــى م ــن ذل ــك قت ــل انتم ــاء الش ــخص
ووالئــه جت ــاه أس ــرته ومدرس ــته ومجتمعــه األكب ــر واالنفص ــال ع ــن الواق ــع والقي ــم والتقالي ــد
نتيج ــة العي ــش ف ــى عال ــم مبه ــر بعي ــد ع ــن الواق ــع.
 الرعاي ــة والتنش ــئة عل ــى من ــاذج الق ــدوة ف ــى الواق ــع ،والتواف ــق ب ــن الوالدي ــن ف ــى أس ــلوبالتربيــة يخلــق شــخصية ســوية ،وقــدوة صاحلــة ألبنائهــم.
 تنبيــه األبن ــاء خ ــال متابعته ــم الرس ــوم املتحرك ــة  ،أن اخلي ــال ج ــزء م ــن الواق ــع ولي ــس كلالواق ــع ،فالب ــد م ــن االحت ــكاك بالواق ــع والتواص ــل م ــع اآلخري ــن ،ومراجع ــة س ــلوكياتهم أو ًال
ب ــأول؛ لتصحي ــح أي اعوج ــاج أو تق ــومي أي خط ــأ ميك ــن أن يكت س ــبه األبن ــاء م ــن أصدقائه ــم،
وم س ــاعدتهم عل ــى اختي ــار األصدق ــاء الصاحل ــن بأنف س ــهم دون خض ــوع الختي ــارات اآلخري ــن.
 عل ــى اآلب ــاء اجلل ــوس م ــع أبنائه ــم ،فه ــذا يحق ــق له ــم اإلش ــباع النف س ــي ،ويوف ــر له ــم البدي ــلاحل ــى ع ــن االس ــتغراق أم ــام التلفزي ــون مب ــا يقدمــه م ــن غ ــث وثم ــن.
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 اإلجراءات المنهجيةمنهج البحث:

اعتم ــدت الدراس ــة عل ــى املنه ــج الوصف ــي ال ــذي ال يقتص ــر عل ــى جم ــع البيان ــات وترتيبه ــا ،إمن ــا
علــى اســتخدام هــذا املنهــج قصــد تغييــر البيانــات املتوصــل إليهــا وبحــث العالقــة بينهــا
به ــدف التوص ــل إل ــى نتائ ــج ميك ــن االس ــتفادة منه ــا ،واالسترش ــاد به ــا م ــن أج ــل تطوي ــر اله ــدف
الع ــام املتوخ ــى م ــن ه ــذه الدراس ــة وخدمتــه.
إل ــى جان ــب الكش ــف عم ــا تتضمنــه برام ــج األطف ــال "أف ــام الكارت ــون "و األش ــكال الفني ــة املقدم ــة
به ــا .وذل ــك ع ــن طري ــق التع ــرف عل ــى امل ــادة األجنبي ــة الت ــي يقدمه ــا برنام ــج األطف ــال م ــن خ ــال
الرس ــوم املتحرك ــة ،وقراءتــه ق ــراءة حتليلي ــة عب ــر دراس ــات س ــابقة اعتم ــدت حتلي ــل املضم ــون
ف ــي محاول ــة حتليله ــا م ــادة الرس ــوم املتحرك ــة لعين ــة م ــن أف ــام الكارت ــون األكث ــر مش ــاهدة م ــن
طــرف أفــراد العينــة مــن حيــث املضمــون والشــكل؛اعتماد ًا علــى التقنيــات اإلحصائيــة فــي
الع ــدد والقي ــاس واس ــتخالص املؤش ــرات الت ــي ي س ــتند إليه ــا ف ــي االس ــتدالل ،وي س ــتخدم ف ــي
الوق ــت ذاتــه األس ــلوب الكيف ــي باإلضاف ــة إل ــى التحلي ــل اإلحصائ ــي الس ــتكمال جوان ــب الدراس ــة
وتف س ــير النتائ ــج.
مجتم ــع الدراس ــة والعين ــة :مت تطبي ــق أداة البح ــث املمثل ــة ف ــي االس ــتبيان عل ــى الطف ــل اجلزائ ــري
؛حي ــث اختي ــرت عين ــة غي ــر احتمالي ــة  -قصدي ــة  -بش ــكل ح ــر م ــن ط ــرف الباح ــث وح س ــب
طبيع ــة البح ــث  ،وجتل ــى ذل ــك م ــن خ ــال اختي ــار مجموع ــة من األطفال املتمدرس ــن  -س ــنة أولى
متوس ــط  -ممثل ــة ألرب ــع والي ــات جزائري ــة ،م ــن وس ــط  -ش ــمال  -غ ــرب  ،وه ــي" :مدي ــة  ،البلي ــدة ،
تيب ــازة  ،وه ــران"؛ مب ــا يعك ــس التركيب ــة االجتماعي ــة ح س ــب اخلصوصي ــة ال سوس ــيوثقافية له ــذه
املناط ــق  ،وق ــد بل ــغ حج ــم العين ــة  120طف ـ ًا  30 ،طف ـ ًا م ــن كل والي ــة  ،تت ــراوح أعماره ــم ب ــن
 9س ــنوات و 13س ــنة .
املعاجل ــة اإلحصائي ــة  :مت ــت معاجل ــة اإلحصائي ــة م ــن خ ــال برنام ــج  ، SPSSوذل ــك م ــن خ ــال
اإلحص ــاء الوصف ــي " التك ــرارات  ،النس ــب املئوي ــة  ،املتوس ــط احل س ــابي ،االنح ــراف املعي ــاري،
كا 2؛قص ــد قي ــاس فرضي ــات الدراس ــة .
أداة البح ــث  :تبن ــت الدراس ــة أداة االس ــتبيان  -اس ــتمارة ب املقابل ــة؛ حي ــث كل ــف فري ــق بح ــث
عل ــى م س ــتوى كل والي ــة بعملي ــة م ــلء اس ــتمارة البح ــث م ــن خ ــال مقابلتــه الطف ــل لش ــرح أس ــئلة
143
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

االس ــتبيان  ،وتذلي ــل أي صعوب ــات ف ــي الفه ــم  ،الس ــيما ف ــي مج ــال إدراك معن ــى القي ــم الت ــي
تضمنه ــا االس ــتبيان .وق ــد صم ــم ه ــذا األخي ــر ضم ــن مح ــاور أساس ــية متثل ــت ف ــي :
1 1.البيان ــات العام ــة :اجلن ــس ،ال س ــن ،مع ــدل التحصي ــل ،امل س ــتوى التعليم ــي لألبوي ــن ،مهن ــة
األبوي ــن .
2 2.ع ــادات مش ــاهدات الطف ــل اجلزائ ــري للرس ــوم املتحرك ــة "أف ــام الكارت ــون املفضل ــة  ،مع ــدل
املش ــاهدة  ،االندم ــاج ف ــي الفيل ــم الكارتون ــي."..
3 3.حتدي ــد درج ــة القي ــم االجتماعي ــة املكت س ــبة م ــن خ ــال الرس ــوم املتحرك ــة األكث ــر مش ــاهدة،
عــال  -متوســط  -ضعيــف "العبــارات األثنتــي عشــر  -12-مــن وجهــة نظــر
مبؤشــر" ٍ
الطف ــل اجلزائ ــري.
4 4.حتديــد درجــة قيــم العنــف والعــدوان املكت ســبة مــن خــال الرســوم املتحركــة األكثــر
ـال  -متوس ــط  -ضعي ــف "العب ــارات االثنت ــي عش ــرة  -12-م ــن وجه ــة
مش ــاهدة ،مبؤش ــر "ع ـ ٍ
نظ ــر الطف ــل اجلزائ ــري.
5 5.حتدي ــد درج ــة القي ــم املعرفي ــة املكت س ــبة م ــن خ ــال الرس ــوم املتحرك ــة األكث ــر مش ــاهدة ،
ـال  -متوس ــط  -ضعي ــف" ،العب ــارات العش ــر.
مبؤش ــر "ع ـ ٍ
6 6.إل ــى أي م ــدى ت س ــهم الرس ــوم املتحرك ــة ف ــي تنمي ــة قي ــم اجتماعي ــة ال تتع ــارض والتربي ــة
األس ــرية م ــن وجه ــة نظ ــر الطف ــل اجلزائ ــري  ،مبؤش ــر "كثي ــر ًا  ،نوع ـ ًا م ــا ،قلي ـ ًا".
7 7.إل ــى أي م ــدى ت س ــهم الرس ــوم املتحرك ــة ف ــي تنمي ــة قي ــم معرفي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر الطف ــل
اجلزائ ــري  ،مبؤش ــر "كثي ــر ًا  ،نوع ـ ًا م ــا  ،قلي ـ ًا".
8 8.وإل ــى أي م ــدى ت س ــهم الرس ــوم املتحرك ــة ف ــي تنمي ــة قي ــم العن ــف والع ــدوان م ــن وجه ــة نظ ــر
الطف ــل اجلزائ ــري  ،مبؤش ــر "كثي ــر ًا ،نوع ـ ًا م ــا  ،قلي ـ ًا".
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تحليل نتائج البحث

خصائص عينة البحث
اجلدول رقم  : )01( :خصائص أفراد العينة
شــملت عينــة البحــث كال الجنسـ ي ن
ـ� بنســب متقاربــة  % 50.8إن ــاث  ،و % 49.2ذك ــور مبتوس ــط
س ــن  11,36س ــنة ،وه ــي تن ــدرج ضم ــن مرحل ــة الطفول ــة املتأخ ــرة  ،ومبع ــدل حتصيل ــي يت ــراوح
م ــا ب ــن  10و 11,99بنس ــبة  .% 33.33وق ــد أك ــدت املعاجل ــة اإلحصائي ــة أن العين ــة ذات توزي ــع
طبيع ــي .
املتغير

املؤشر

التكرار

النسبة

اجلنس

ذكر

61

50.8

أنثى

59

49.2

 9سنوات

04

03.33

 10سنوات

24

20

 11سنة

41

34.16

 12سنة

27

22.5

 13سنة

24

20

أقل من 10

22

18.33

من  10إلى 11.99

40

33.33

من  12إلى 13.99

20

16.66

من  14إلى 15.99

16

13.33

من  16إلى 17.99

09

07.5

أكبر من 18

08

6.66

ال سن

معدل التحصيل

الوسيط =املنوال = تقريب ًا املتوسط.
وهذا يعني أن عينة البحث موزعة توزيع ًا طبيع ّي ًا.
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متوسط

انحراف

ح سابي

معياري

1.49

.,502

11.36

2.95

1.115

1.669

البيئة أ
الرسية ألفراد العينة
وعــن اخلصائــص األســرية ألفــراد العينــة التــي قي ســت وفــق متغيــري امل ســتوى التعليمــي
واملهن ــي لألبوي ــن  ،فق ــد أك ــدت نتائ ــج البح ــث أن امل س ــتوى التعليم ــي ل ــأب ه ــو متوس ــط " الط ــور
املتوس ــط "بنس ــبة  ، %40.8منه ــم  % 20ذوو مس ــتوى جامع ــي  ،وتتباي ــن وتتق ــارب النس ــب
املتعلق ــة بتحدي ــد امل س ــتوى التعليم ــي ل ــأم ب ــن امل س ــتويات جميعه ــا :املتوس ــط  ،االبتدائ ــي ،
الثانــوي  ،اجلامعــي بالنســب اآلتيــة علــى الترتيــب %29.2 ، %27.5 ، %24,2 ، %19،2 :
أم ــا ع ــن املس ــتوى املهن ــي فأغل ــب األمه ــات ماكث ــات ف ــي البي ــت ال تعمل ــن بنس ــبة  ،% 83.8أم ــا
اآلب ــاء فتت ــوزع وظيفته ــم املهني ــة عل ــى موظ ــف  ،وأعم ــال ح ــرة  ،وعام ــل مهن ــي  ،بالنس ــب اآلتي ــة
عل ــى الترتي ــب  ،% 18.3 ،% 22,5 ،% 34,2ومنه ــم  % 9,2إط ــار  ،وش ــريحة بطال ــة تق ــدر ب
. %15.8ه ــذه النس ــب تعك ــس خصوصي ــات احملي ــط األس ــري ثقاف ّي ـ ًا واقتصاد ّي ـ ًا مب ــا ميك ــن
احلك ــم عليــه بأنــه متوس ــط عموم ـ ًا .كم ــا ميثلــه اجل ــدول اآلت ــي :
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والمه� أ
ن
الجدول رقم  : )02 ( :المستوى التعليمي
للبوين
ي
املتغير

األب

امل ستوى

األب

ابتدائي

27

22.5

متوسط

49

40.8

ثانوي

20

16.7

جامعي

24

20

ابتدائي

33

27.5

متوسط

35

29.2

ثانوي

29

24.2

جامعي

23

19.2

عامل

22

18.3

41

34.2

27

22.5

11

09.2

19

15.8

موظف
أعامل حرة
إطار
من دون عمل
املهنة
األم

%

ح سابي

معياري

املؤشر

التكرار

التعليمي
األم

النسبة

متوسط

انحراف

عاملة
موظفة
أعامل حرة
إطار
من دون عمل

03

02.5

10

08.3

04

03.3

03

02.5

100

80
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2.34

35.

2.70

4.56

1.041

1.082

1.313

1.060

الكارتو� المفضل لدى أفراد العينة  -أ
ن
ال ثك� تكراراً -
الفيلمي
أ
ن
الكارتو� المفضل لدى أفراد العينة  -ال ثك� تكراراً -
الجدول رقم (:)03الفيلم
ي
النسبة

التك رار

الفيلم الكارتوني

القط والفأر
دراقون بول
احملقق كونان

40

28.57

25

17.18

19

13.57

Ben Ten

18

12.18

Sponge Bob

15

10.71

13

09.28

10

07.14

140

100

سالي
اجلاسوسات
املجموع

م ــن أكث ــر أف ــام الكارت ــون مش ــاهدة م ــن ط ــرف أف ــراد العين ــة امل سل س ــل الكارتون ــي ،الق ــط والف ــأر
–  ، Tom and Jerryبنســبة  ،% 28.57يليــه دراغــون بــول بنســبة  ،% 17,18ثــم كل مــن
احملق ــق كون ــان /و،BenTen ، Sponge Bobوالقص ــة االجتماعي ــة س ــالي الت ــي تأث ــر بأحداثه ــا
حت ــى الكب ــار .
وم ــن خ ــال دراس ــات حتليلي ــة كمي ــة وكيفي ــة ألف ــام الكارت ــون  ،الس ــيما امل سل س ــل الكارتون ــي
الق ــط والف ــأر –  ، Tom and Jerryتوصل ــت ه ــذه الدراس ــات إل ــى :
م ــن خ ــال الدراس ــة التحليلي ــة للرس ــوم املتحرك ــة "ت ــوم وجي ــري" ،وج ــد أنــه يحم ــل ص ــورة ترفيهي ــة
وبريئ ــة  ،تش ــتمل عل ــى ح ــركات وموس ــيقى وكثي ــر م ــن األش ــكال الفني ــة الت ــي جعل ــت الطف ــل
ينج ــذب إليه ــا ،ومتث ــل الت س ــلية -اله ــدف الظاه ــر واملعل ــن -ش ــرط ًا ضرور ّي ـ ًا للتأثي ــر الثقاف ــي ،
وفك ــرة واح ــدة ه ــي مط ــاردة الق ــط للف ــأر ،وم ــن خ ــال ه ــذا الص ــراع بينهم ــا ،تضمن ــت الرس ــوم
ع ــدة نتائ ــج عل ــى امل س ــتويني الكم ــي والكيف ــي .
التحليل الكمي

استعمال مختلف األشكال الفنية  :احلوار  ،املثيرات الصوتية  -املوسيقى  -الغناء .
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تصمي ــم مش ــاهد احللق ــات بش ــكل يتق ــارب أكث ــر م ــع الواق ــع  ،خاص ــة ف ــي امل سل س ــل الكارتون ــي،
ت ــوم وجي ــري ال ــذي تتح ــرك فيــه الش ــخصيات بطريق ــة احترافي ــة .
إضفاء اجلو الدرامي على القصة من خالل املؤثرات الصوتية .
اللغــة  :اس ــتخدمت اللغ ــات الث ــاث :اإلجنليزي ــة  ،اإليطالي ــة  ،العبري ــة ف ــي امل سل س ــل الكارتون ــي
ت ــوم وجي ــري.
التحليل الكيفي

ف
ن
ـو� تــوم وحـ يـري " :العن ــف  ،الص ــراع ،احليل ــة،
القيــم الســلبية المتضمنــة ي� المسلســل الكارتـ ي

اخلــداع  ،اجلنــس  ،ال ســرقة  ،االســتهزاء  ،االســتخفاف بالهنــود احلمــر  ،التبشــير بالديــن
امل ســيحي  ،الغــش  ،تبذيــر النعمــة  ،إزعــاج اآلخريــن ـ االنتقــام  ،التهــور  ،االعتقــاد فــي
األشــباح ،متجيــد اليهــود  ...وهــي قيــم منافيــة لديننــا وثقافتنــا .
ع وملة اجلنس  ،من خالل مشاهد اجلنس واإلغراء ،املتنافية مع تعاليم ديننا احلنيف.
ع وملة حياة البذخ والترف.
ن
وج�ي
قيم العنف والعدوان المتضمنة ف ي� المسلسل
الكارتو� توم ي
ي

ص ــور العن ــف مبختل ــف أش ــكاله  :العن ــف اجل س ــدي  ،املتمث ــل أساس ـ ًا ف ــي الض ــرب بالوس ــيلة،
إضاف ــة إل ــى اخلن ــق واللكم ــة  ،وال ــركل ،م س ــتخدم ًا أدوات متثل ــت في اس ــتعمال العص ــا؛ حديدية،
خش ــبية  ،مق ــاة  ،مطرق ــة  ،.فض ـ ًا ع ــن العن ــف الرم ــزي ف ــي مج ــال القي ــم ،والعن ــف اللفظ ــي .
إظه ــار مجموع ــة كبي ــرة م ــن وس ــائل الض ــرب اخلطي ــرة بالنس ــبة إل ــى الطف ــل كال س ــكني واملنش ــار
واملطرق ــة والبندقي ــة .......إل ــخ .
تصوي ــر العن ــف والض ــرب عل ــى أنهم ــا ال يض ــران ،مث ــل ض ــرب الكل ــب للق ــط بغط ــاء حدي ــدي
عل ــى رأس ــه ؛ مم ــا أدى إل ــى تش ــويه ال ــرأس ،ث ــم يع ــود رأس ــه كم ــا كان .
تصوير مشاهد الصراع الدائم  -من خالل املطاردة  -إلى جانب العنف واالحتيال والغش.
ع وملة العنف  ،وتصويره على أنه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الهدف .
تصوي ــر اليه ــود عل ــى أنه ــم ق ــوة ال تقه ــر  ،برغ ــم قل ــة عدده ــم وصغ ــر حجمه ــم ( عل ــى نح ــو م ــا
ه ــو ممث ــل ف ــي ش ــخصية رومب ــو  -اب ــن ع ــم الف ــأر جي ــري" ،ع ومل ــة اللوب ــي اليه ــودي ".
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تأكي ــد قيم ــة " الغاي ــة تب ــرر الوس ــيلة " ذات البع ــد امل ــادي ،البراجمات ــي  ،ف ــكل ش ــيء م س ــموح بــه
؛ قص ــد حتقي ــق األه ــداف  ،بغ ــض النظ ــر ع ــن ش ــرعيتها .
وعليــه فإنــه بالرغــم ممــا يحملــه فــي طياتــه مــن قيــم منافيــة ملرجعيتنــا العقيديــة وتراثنــا
الثقاف ــي  ،ف ــإن مش ــاهدته م ــن ب ــاب الت س ــلية والترفيــه  ،م ــع وج ــود البدي ــل الترفيه ــي املتمث ــل
ف ــي قائم ــة طويل ــة عريض ــة م ــن أف ــام الكارت ــون بأبعاده ــا العلمي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة عل ــى
غ ــرار امل سل س ــل الكارتون ــي "س ــالي" ،ال ــذي يحم ــل ف ــي طياتــه الصب ــر واالحتم ــال  ،وأن الف ــرج
قري ــب مهم ــا طال ــت األح ــزان  ،واحملق ــق كون ــان  ،وغيرهم ــا .
عادات أفراد العينة في مشاهدة أفالم الكارتون

يص ــرح أف ــراد العين ــة ببع ــض عاداته ــم ف ــي مش ــاهدة أف ــام الكارت ــون الت ــي يش ــاهدونها م ــع
أح ــد اإلخ ــوة ف ــي الغال ــب  ،فنس ــبة  ، % 62.5و % 30.8يفضل ــون املش ــاهدة مبفرده ــم ،وذل ــك
خ ــال الفت ــرة امل س ــائية الت ــي يتح ــررون فيه ــا م ــن التزام ــات املدرس ــة ،ون س ــبة  ، % 76.7و% 21.7
يش ــاهدون أف ــام الكارت ــون ف ــي كل وق ــت  ،وه ــذا ع ــادة م ــا يك ــون ف ــي أي ــام العط ــل  .وهن ــاك م ــن
يش ــاهدها يوم ّي ـ ًا بنس ــبة  ، % 50.2ويوم ـ ًا بي ــوم بنس ــبة  .% 49.2أم ــا ع ــن مع ــدل املش ــاهدة
فه ــو يت ــراوح ب ــن ال س ــاعة الواح ــدة بنس ــبة  ،% 53.3وال س ــاعتني بنس ــبة  .% 30وه ــذا يعن ــي أن
أف ــراد العين ــة معتدل ــون ف ــي مش ــاهدتهم أف ــام الكارت ــون  ،إل ــى جان ــب وج ــود أنش ــطة ترفيهي ــة
أخ ــرى تغن ــي ع ــن الرس ــوم أال وه ــي األلع ــاب اإللكتروني ــة كونه ــا وس ــيلة تفاعلي ــة ذات خصائ ــص
تقني ــة تدف ــع إل ــى اإلث ــارة ؛ نظ ـ ًرا إل ــى أن الدراس ــة مت ــت خ ــال الفص ــل الدراس ــي ال ــذي يل ــزم
األبن ــاء بال ــدوام واملراجع ــة .كم ــا تعك س ــه نتائ ــج اجل ــدول اآلت ــي :
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الجدول رقم  : )04 ( :عادات مشاهدة أفالم الكارتون
املتغير

املؤشر

التكرار

النسبة %

رفقة من
تشاهد أفالم
الكارتون

مبفردك

37

30.8

مع أحد اإلخوة

75

62.5

مع األصدقاء

04

03.3

مع أحد الوالدين أو كليهما

04

03.3

وقت

صباح ًا

02

01.70

املشاهدة

م ساء

92

76.7

في كل وقت

26

21.7

يوم ّي ًا

59

49.2

املشاهدة

يوم ًا بيوم

81

50.2

معدل

ساعة واحدة

64

53.3

املشاهدة

ساعتان

36

30

ثالث ساعات

12

10

أكثر من ثالث ساعات

08

06.7

رثم

متوسط
ح سابي

1.79

20.2

1.51

1.70

انحراف
معياري

0.660

0.442

0.502

0.904

اندماج أفراد العينة في أفالم الكارتون

 % 95م ــن أف ــراد العين ــة يندمج ــون خ ــال مش ــاهدتهم أف ــام الكارت ــون  ،ويرج ــع ذل ــك إل ــى حبك ــة
القص ــة وإث ــارة البط ــل بنس ــبة  ،% 42,6كم ــا أنه ــم صرح ــوا بإمكاني ــة إع ــادة تركي ــب أح ــداث
الفيل ــم الكارتون ــي بنس ــبة  ،% 57,5وذل ــك م ــن خ ــال رواي ــة القص ــة وتقم ــص ش ــخصية البط ــل
.ويجمع ــون عل ــى أن أف ــام الكارت ــون جتم ــع م ــا ب ــن الت س ــلية واإلث ــارة بنس ــبة ،% 45 ، % 55
عل ــى الترتي ــب  .كم ــا ه ــو موض ــح ف ــي اجل ــدول اآلت ــي :
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الجدول رقم  : )05 ( :اندماج أفراد العينة ف ي� أفالم الكارتون
املتغير

املؤشر

التكرار

النسبة %

االندماج في
أفالم الكارتون

نعم
ال

114

95

06

05

التعليل

القصة
البطل
كالهما

49

42.6

49

42.6

14.6

14.6

إمكانية إعادة تركيب
أحداث أفالم الكارتون

نعم
ال

69

57.5

51

42.5

رأيك في أحداث أفالم
الكارتون

مسلية
مثيرة

66

55

54

45

متوسط
ح سابي

انحراف
معياري

1.05

0.219

1.74

0.712

1.43

0.496

1.48

0.534

درجــة القيــم االجتماعيــة المكتســبة مــن خــال مشــاهدة أفــام
الكارتــون مــن وجهــة نظــر الطفــل الجزائــري

ت س ــهم أف ــام الكارت ــون املش ــاهدة م ــن ط ــرف أف ــراد العين ــة ف ــي إك س ــابهم قيم ـ ًا اجتماعي ــة ال
تتع ــارض والقي ــم املجتمعي ــة الت ــي اكت س ــبوها م ــن خ ــال عملي ــة التنش ــئة االجتماعي ــة س ــواء
ف ــي األس ــرة أو املدرس ــة  ،وتع ــد مؤس س ــة اإلع ــام م ــن مؤس س ــات التنش ــئة االجتماعي ــة الت ــي
أخ ــذت الق س ــط األوف ــر ف ــي التنش ــئة م ــن خ ــال وس ــائلها التعبيري ــة األكث ــر إث ــارة وتش ــويق ًا ،
وق ــد عك س ــت النتائ ــج ذل ــك م ــن خ ــال درج ــة اكت س ــابه ه ــذه القي ــم  -درج ــة عالي ــة  -تراوح ــت م ــا
ب ــن ( ، % 77.5قيم ــة الدف ــاع ع ــن النف ــس)،و( % 44.2قيم ــة النظ ــام)  ،أم ــا قيم ــة (التماس ــك
االجتماع ــي) ف س ــجلت درج ــة متوس ــطة بنس ــبة  ،% 45وج ــاء ترتي ــب ه ــذه القي ــم عل ــى النح ــو
اآلت ــي  ،م ــع اإلش ــارة إل ــى أن معظمه ــا يلغ ــي وج ــود فروق ح س ــب اجلن ــس  ،وم س ــتوى التحصيل،
واإلقام ــة  ،ومع ــدل املش ــاهدة .
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•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•الدفــاع عــن النفــس  ،% 77.5توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــري التحصي ــل
الدراس ــي واإلقام ــة .
•محاربة الظلم  ،% 64.2توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة .
•حــب العمــل  ، % 60.8ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة
:اجلنــس ،والتحصيــل الدراســي ،واإلقامــة  ،ومعــدل املشــاهدة .
•روح الفريــق  ،% 58.3ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة :
اجلن ــس  ،والتحصي ــل الدراس ــي ،واإلقام ــة  ،ومع ــدل املش ــاهدة .
•شــكر آ
الخريــن  ،% 55ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة :
اجلنــس ،والتحصيــل الدراســي ،واإلقامــة  ،ومعــدل املشــاهدة .
•المنافسة ش
ال�يفة ،% 54.2 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة .
•التعــاون ومســاعدة آ
الخــر % 53,3 :توج ــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ح س ــب متغيــري
التحصيــل الدراســي واإلقامــة .
•االعتماد عىل النفس ،% 51.7 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة.
الص� واالحتمال ،% 47,5 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة .
• ب
•التسامح والعفو ،% 46.5:توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة .
•تنظيــم الوقــت ،% 44,2 :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة
 :اجلن ــس و ،التحصي ــل الدراس ــي ،واإلقام ــة  ،ومع ــدل املش ــاهدة .
•التماســك االجتماعــي  -بدرجــة متوســطة –  ،% 45توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ح ســب متغيــري التحصيــل الدراســي واإلقامــة .
•ال يؤث ــر عام ــل اجلن ــس ومع ــدل املش ــاهدة ف ــي اكت س ــاب قي ــم م ــن خ ــال مش ــاهدة أف ــام
الكارت ــون  ،بينم ــا يتأث ــر ف ــي الغال ــب مبتغي ــر اإلقام ــة  ،وه ــذا يعك ــس تأثي ــر اخلصوصي ــة
ال سوس ــيوثقافية للطف ــل اجلزائ ــري.
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درجــة قيــم العنــف والعــدوان المكتســبة مــن خــال مشــاهدة أفــام
الكارتــون مــن وجهــة نظــر الطفــل الجزائــري

تتضم ــن أف ــام الكارت ــون املش ــاهدة م ــن ط ــرف أف ــراد العين ــة قيم ـ ًا عنيف ــة " العن ــف والع ــدوان
"بشــكل ْي هما املــادي واملعنــوي  ،إال أن أفــراد العينــة يصرحــون بأنهــم اكت ســبوا قيــم العنــف
والع ــدوان بدرج ــة ضعيف ــة م ــن أف ــام الكارت ــون ؛ األم ــر ال ــذي يوح ــي بوج ــود بدائ ــل أكث ــر إث ــارة
وتش ــويق ًا وفاعلي ــة له ــذه القي ــم م ــن أف ــام الكارت ــون  ،أال وه ــي األلع ــاب اإللكتروني ــة الت ــي غ ــدت
أكثــر ترويجــ ًا لهــذه القيــم  ،م ســتخدمة فــي ذلــك اجلرافيــك الثالثــي األبعــاد الــذي ي ســبغ
صف ــة الواقعي ــة عل ــى اللعب ــة اإللكتروني ــة ويهي ــئ االنغم ــاس واحلض ــور ف ــي اللعب ــة عك ــس أف ــام
الكارت ــون الت ــي تت س ــم بال س ــلبية  ،ه ــذا م ــن جه ــة  ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ف ــإن منطل ــق التف س ــير
التفاعل ــي للعن ــف  ،أنــه ولي ــد عوام ــل متفاعل ــة ومتش ــابكة والميك ــن رده إل ــى عام ــل واح ــد .
وعليــه فأف ــام الكارت ــون املش ــاهدة م ــن ط ــرف أف ــراد العين ــة حت ــوي قيم ـ ًا للعن ــف والع ــدوان عل ــى
غ ــرار املسل س ــل الكارتون ــي الق ــط والف ــأر ال ــذي احت ــل املرتب ــة األول ــى ف ــي نس ــب املش ــاهدة  ،إال
أن تأثيره ــا عل ــى س ــلوك أف ــراد العين ــة كان تأثي ــر ًا مح ــدود ًا مل ــا ذكرن ــا آنف ـ ًا .
فدرج ــة اكت س ــاب أف ــراد العين ــة قي ــم العن ــف والع ــدوان بدرج ــة عالي ــة ت ــراوح م ــا ب ــن ، % 21,7
و( ،% 42قيم ــة التس ــلط) ،يقابله ــا اكتس ــاب بدرج ــة ضعيف ــة تت ــراوح م ــا ب ــن  ، % 50و،% 61,7
متثل ــت أساس ـ ًا ف ــي  :الظل ــم  ،التعذي ــب  ،التهدي ــد  ،القت ــل  ،االس ــتيالء عل ــى ممتل ــكات الغي ــر ،
االنتص ــار لألكث ــر ده ــاء ومك ــر ًا  ،اخليان ــة واخل ــداع  ،االعت ــداء عل ــى الغي ــر  ،بالنس ــب اآلتي ــة عل ــى
الترتي ــب  ،% 57,5 ،% 58,5 ،% 59,5 ،% 60 ، % 61,7 :م ــع وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة
ح س ــب متغي ــر اإلقام ــة  .وه ــذا م ــا تعك س ــه نتائ ــج اجل ــدول التال ــي :
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الجدول رقم :)07(:درجة قيم العنف والعدوان المكتسبة من خالل مشاهدة أفالم الكارتون من وجهة نظر الطفل الجزائري
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درجــة القيــم المعرفيــة المكتســبة مــن خــال مشــاهدة أفــام الكارتون
مــن وجهــة نظــر الطفــل الجزائري

فيمــا يخــص القيــم املعرفيــة " معــارف  ،مهــارات  ،قــدرات " ،يصــرح أفــراد العينــة أنهــم
اكت س ــبوا قيم ـ ًا معرفي ــة م ــن خ ــال أف ــام الكارت ــون املش ــاهدة بدرج ــة عالي ــة تت ــراوح نس ــبتها م ــا
بــن  ،% 73.3و ،% 46،7،وتتمثــل فــي :
1 1.الطالقــة اللفظيــة" ،التعبي ــر باللغ ــة العربي ــة الفصح ــى"  .% 73.3وال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة :اجلن ــس  ،والتحصي ــل الدراس ــي واإلقام ــة  ،ومع ــدل
املش ــاهدة .
2 2.القــدرة عــى حــل المشــكالت ،% 69,2 :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائية ح س ــب متغيرات
الدراس ــة :اجلن ــس  ،والتحصي ــل الدراس ــي واإلقامة  ،ومعدل املش ــاهدة .
التفك� الجيد السليم ،% 65.8 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اجلنس.
 3 3.ي
4 4.معارف متنوعة  ،% 65,8 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة.
5 5.الخيــال الخصــب  % 65,7:ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة
:اجلن ــس  ،والتحصي ــل الدراس ــي واإلقام ــة  ،ومع ــدل املش ــاهدة .
6 6.مهــارات رياضيــة "عدديـ ّـة  ،% 62,5 :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات
الدراس ــة :اجلن ــس  ،والتحصي ــل الدراس ــي واإلقام ــة  ،ومع ــدل املش ــاهدة .
7 7.مصطلحات علمية ،%55 :توجد فروق ذات داللة إحصائية ح سب متغير اإلقامة.
8 8.التعــرف عــى بعــض خصائــص الظواهــر الطبيعيــة  ،% 51,7ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائي ــة ح س ــب متغي ــرات الدراس ــة :اجلن ــس  ،التحصي ــل الدراس ــي واالقام ــة  ،مع ــدل
املشــاهدة .
9 9.التعــرف عــى بعــض خصائــص الظواهــر ي ز
الف�يائيــة ،% 48.3:توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة ح ســب متغيــر معــدل املشــاهدة .
1 10.التعــرف عــى بعــض خصائــص الظواهــر البيولوجيــة "ج س ــم اإلنس ــان مث ـ ًا" ،% 46.7 :توجد
ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــر التحصي ــل الدراس ــي .
وه ــذا يرج ــع إل ــى طبيع ــة املضم ــون ال ــذي جت س ــده أف ــام الكارت ــون  ،الس ــيما احملق ــق كون ــان ،
عل ــى نح ــو م ــا توضح ــه نتائ ــج اجل ــدول اآلت ــي :
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الرقم
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الجدول رقم : )08 ( :درجة القيم المعرفية المكتسبة من خالل مشاهدة أفالم الكارتون من وجهة نظر الطفل الجزائري

161
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

تأثير أفالم الكارتون من وجهة نظرة الطفل الجزائري

ع ــاوة عل ــى نتائ ــج اجل ــداول ال س ــابقة املتعلق ــة بدرج ــة اكت س ــاب القي ــم " االجتماعي ــة  ،العن ــف
والع ــدوان  ،املعرفي ــة " م ــن خ ــال مضم ــون أف ــام الكارت ــون  ،م ــن وجه ــة نظ ــر الطف ــل اجلزائ ــري،
فقــد أكــد أفــراد العينــة أن مضمــون أفــام الكارتــون قــد أســهم فــي تنميــة قيــم معرفيــة ،
كثي ــر ًا بنس ــبة  ،% 50,8م ــع وج ــود ف ــروق ذات دالالت إحصائي ــة ح س ــب متغي ــري اإلقام ــة ومع ــدل
املش ــاهدة  ،وقي ــم اجتماعي ــة ال تتع ــارض وتربيته ــم األس ــرية كثي ــر ًا بنس ــبة  ،% 45,8م ــع وج ــود
ف ــروق ذات دالالت إحصائي ــة ح س ــب متغي ــري اإلقام ــة واجلن ــس .كم ــا أنه ــا ت س ــهم ف ــي تنمي ــة
قي ــم العن ــف والع ــدوان نوع ـ ًا م ــا بنس ــبة  ،% 49,2م ــع وج ــود ف ــروق ذات دالالت إحصائي ــة ح س ــب
متغي ــر اإلقام ــة .وه ــي نتائ ــج تعك ــس نتائ ــج اجل ــداول ال س ــابقة .كم ــا ه ــو موض ــح ف ــي اجل ــدول
اآلت ــي :
:تأث� أفالم الكارتون من وجهة نظر الطفل الجزائري
الجدول رقم  ) 09( :ي
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النتائج العامة

الحصائية التحليلية ي ن
تب� أن :
من خالل قراءتنا إ
1 1.م ــن أكث ــر أف ــام الكارت ــون مش ــاهدة م ــن ط ــرف أف ــراد العين ــة ،امل سل س ــل الكارتون ــي ت ــوم
وجي ــري  ،دراغ ــون ب ــول  ،احملق ــق كون ــان ،...وم ــن خ ــال اس ــتقراء دراس ــات حتليلي ــة عل ــى
ـتويي الكم ــي والكيف ــي  ،توصل ــت ه ــذه الدراس ــات إل ــى أن امل سل س ــل الكارتون ــي ت ــوم
امل س ـ ْ
وجي ــري صم ــم وف ــق جرافي ــك يضف ــي الواقعي ــة  ،و ُد ِّع ـ َم مبؤث ــرات صوتي ــة أس ــهمت ف ــي
إضف ــاء ج ــو درام ــي عل ــى القصة.وكيف ّي ـ ًا فق ــد تضم ــن ه ــذا األخي ــر قيم ـ ًا تتناف ــى وتعالي ــم
دينن ــا احلني ــف  ،كقي ــم العن ــف والع ــدوان ،وبع ــض القي ــم ال س ــلبية األخ ــرى كاجلن ــس واإلغواء،
وال س ــرقة  ،واخل ــداع ،والغــش  ،واالنتقام...إضاف ــة إل ــى التبش ــير بالدي ــن امل س ــيحي  ،ومتجي ــد
اللوب ــي اليه ــودي .
2 2.القن ــوات األكث ــر مش ــاهدة م ــن ط ــرف الطف ــل اجلزائ ــري MBC3 ، SpaceToon، ، ART :
3.

4.

5.

 ، Teensاجلزي ــرة لألطف ــال.
3عــادات مشــاهدة الطفــل اجلزائــري ألفــام الكارتــون  :يوم ّي ــ ًا  ،م ســاء  ،مبعــدل ســاعة
واح ــدة ،رفق ــة اإلخ ــوة ف ــي املن ــزل ؛حي ــث يندمج ــون م ــع الفيل ــم الكارتون ــي لعامل ــي القص ــة
والبط ــل ،ويعي ــدون تركي ــب أحداثــه م ــن خ ــال رواي ــة القص ــة  ،وأحيان ـ ًا تقم ــص ش ــخصية
البط ــل  ،و َي ُع ـ ّدون أح ــداث الفيل ــم الكارتون ــي جامع ــة ب ــن اإلث ــارة والت س ــلية .
4ت س ــهم أف ــام الكارت ــون ف ــي إك س ــاب الطف ــل اجلزائ ــري بدرج ــة عالي ــة  ،القي ــم االجتماعي ــة
غي ــر املتنافي ــة والتربي ــة األس ــرية وف ــق مصفوف ــة القي ــم االجتماعي ــة املصنف ــة ف ــي اس ــتبيان
الدراس ــة  ،م ــن وجه ــة نظ ــره ؛وه ــذا لطبيع ــة قص ــص أف ــام الكارت ــون الت ــي ال ميك ــن إدراجه ــا
جميعــ ًا فــي خانــة القيــم ال ســلبية  -مثــل تــوم وجيــري  -مــع وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائي ــة ح س ــب متغي ــر اإلقام ــة ،وه ــذا يعك ــس اخلصوصي ــة ال سوس ــيوثقافية للمجتم ــع
اجلزائ ــري.
 5العدي ــد م ــن أف ــام الكارت ــون حتت ــوي عل ــى قي ــم العن ــف والع ــدوان  ،إال أن درج ــة اكت س ــاب
الطف ــل اجلزائ ــري ه ــذه القي ــم أت ــى بدرج ــة ضعيف ــة  ،فبالرغ ــم م ــن أن وس ــائل اإلع ــام ُت َع ـ ُّد
ُم غذي ـ ًا لثقاف ــة العن ــف والع ــدوان م ــن خ ــال املضم ــون واجلرافي ــك  ،ف ــإن مص ــادر العن ــف
متع ــددة ومتفاعل ــة  ،وال ميك ــن رده ــا إل ــى عام ــل واح ــد عل ــى ح س ــاب اآلخ ــر" ،عوام ــل نف س ــية
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6.

7.

 ،اجتماعي ــة  ،اقتصادي ــة ...إل ــخ  ،وه ــذا وف ــق التف س ــير التفاعل ــي للعن ــف .م ــع وج ــود ف ــروق
ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب متغي ــر اإلقام ــة ،مب ــا يعك ــس اخلصوصي ــة ال سوس ــيوثقافية
للمجتم ــع اجلزائ ــري.
6تأث ــر تصمي ــم الفيل ــم الكارتون ــي بخصوصي ــات العص ــر الرقم ــي ال ــذي يعتم ــد أساس ـ ًا عل ــى
اقتص ــاد املعرف ــة  ،وانعك ــس ذل ــك عل ــى مضمونــه ال ــذي يح ــوي قيم ـ ًا معرفي ــة "مه ــارات ،
مع ــارف ،"...القائم ــة أساس ـ ًا عل ــى اخلي ــال العلمي،واحمل ــاكاة  ،فأف ــام الكارت ــون م ــن وجه ــة
نظ ــر الطف ــل اجلزائ ــري أس ــهمت ف ــي إك س ــابه بدرج ــة عالي ــة قيم ـ ًا معرفي ــة ع َّب ــر عنه ــا الطف ــل
اجلزائ ــري م ــن خ ــال مصفوف ــة القي ــم املعرفي ــة ،م ــع وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ح س ــب
متغي ــر التحصي ــل الدراس ــي ،وه ــذا راج ــع أيض ـ ًا إل ــى املي ــول واالهتمام ــات.
7صــرح أفــراد العينــة أن أفــام الكارتــون أك ســبتهم قيمــ ًا اجتماعيــة  ،وقيمــ ًا معرفيــة-
كثي ــر ًا -وقيم ـ ًا للعن ــف والع ــدوان  -نوع ـ ًا م ــا  ،بنس ــب تراوح ــت م ــا ب ــن ،% 50،8 ، % 45,8
وه ــذا يؤك ــد وج ــود عوام ــل أخ ــرى غي ــر أف ــام الكارت ــون ذات تأثي ــر كالتنش ــئة االجتماعي ــة
األس ــرية  ،وباق ــي املؤس س ــات التنش ــيئية األخ ــرى  ،إل ــى جان ــب اإلنترن ــت واملعلوماتي ــة .

خالصـــة :

بالرغ ــم م ــن نتائ ــج الدراس ــة الت ــي نح ــت منح ــى إيجاب ّي ـ ًا ف ــي تعامله ــا م ــع ظاه ــرة اس ــتهالك
الرســوم املتحركــة؛ كونهــا انحصــرت فــي حتديــد درجــة اكت ســاب قيــم إيجابيــة :اجتماع ّي ــ ًا
ومعرف ّي ـ ًا  ،إل ــى جان ــب العن ــف والع ــدوان  ،م ــن وجه ــة نظ ــر الطف ــل اجلزائ ــري؛ بح س ــبانها راف ــد ًا
م ــن رواف ــد القي ــم  ،الت ــي تتص ــادم م ــع نتائ ــج بع ــض الدراس ــات الت ــي رك ــزت عل ــى اجلوان ــب
ال س ــلبية له ــذه البرام ــج عل ــى امل س ــتويني اإلمبريق ــي والتحليل ــي  ،ف ــإن ذل ــك ال يلغ ــي التأثي ــرات
ال س ــلبية لبرام ــج الرس ــوم املتحرك ــة ؛ نظ ــر ًا إل ــى أن الرس ــوم املتحرك ــة الواف ــدة تق ــدم ألبنائن ــا
ِّ
وتعظ ــم فيهــم العنــف والذاتيــة ،وتقتــل لديهــم القــدوة وال تراعــي
قي ًم ــا غريبــة عــن مبادئنــا،
نف س ــية الطف ــل العرب ــى ،فتك س ــبه ش ــخصية مهت ــزة ممزق ــة ب ــن اخلي ــال والواقع.وعليــه تتعاظ ــم
م س ــئولية األس ــرة جت ــاه أبنائه ــا ،فاألج ــدر أن تك ــون احلص ــن املني ــع ألبنائها،م ــن خ ــال التنش ــئة
حتص ــن األبن ــاء م ــن االنف ــات والتم ــرد عل ــى املنظوم ــة القيمي ــة الت ــي
االجتماعي ــة ال س ــليمة الت ــي
ِّ
ترعرع ــوا فيه ــا  ،إل ــى جان ــب آلي ــات الضب ــط االجتماع ــي ،واأله ــم االحت ــواء "عاطف ّي ـ ًا" ألنن ــا ف ــي
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تعاملن ــا م ــع األبن ــاء  ،نتعام ــل م ــع قل ــوب حي ــة قب ــل أن نخاط ــب عق ــو ًال .
"فــا يمكننــا حجبهم....لنتعامــل مــع ظاهــرة اســتهالك الرســوم المتحركــة بوصفهــا مــن معطيــات
أ
نؤمــن ســامة أبنائنــا دون أن نغفــل فضولهــم؟
العــر ال ســيما الرقمــي ...والهــم كيــف ِّ
• •إدراك استحالة جتنب تعرض األطفال للرسوم املتحركة  ،إذن كيف نؤمن سالمتهم ؟
• •إدراك أهمي ــة األخ ــذ بأس ــاليب تربوي ــة متع ــددة ومتكامل ــة ملواجه ــة مخاطر املضم ــون االجنبي
للرســوم املتحركــة  ،وتكاتــف جهــود املؤس ســات التنشــيئية" :األســرة ،املدرســة ،اإلعــام
البدي ــل ،م ــن خ ــال اس ــتثمار برام ــج الرس ــوم املتحرك ــة الرامي ــة إل ــى تنمي ــة قي ــم اجتماعي ــة
ف ــي ظ ــل النس ــق القيم ــي واملجتمع ــي ،وك ــذا تصميمه ــا ف ــي إط ــار ترب ــوي تعليم ــي ه ــادف،
والتقلي ــل م ــن نزع ــات العن ــف والع ــدوان .
• •الرعاي ــة والتواف ــق األس ــرى ،وتنوي ــع مص ــادر املعلوم ــات واألنش ــطة ،وصحب ــة األبن ــاء ،أه ــم
مفاتي ــح التص ــدى خلط ــر الرس ــوم املتحرك ــة الواف ــدة.
ـدر م ــن االتف ــاق ب ــن الوالدي ــن ف ــي
• •إن التفاع ــل الواع ــي م ــع برام ــج األطف ــال يقتض ــي وج ــود ق ـ ٍ
النظ ــرة إل ــى التلف ــاز وبرامج ــه .
• •االهتمام بتوفير الدعم العاطفي لألبناء ،وتفعيل احلوار األسري .
• •وعليــه فالتفاع ــل الواع ــي م ــع برام ــج األطف ــال "الرس ــوم املتحرك ــة ،يقتض ــي التعام ــل وإياه ــا
بصفــة انتقائيــة" ،واالعتــراض علــى االســتمرار فــي العبــث ب املعانــي والقيــم "اإلرهــاب
الرم ــزي" ،الت ــي ته ــدد منظومتن ــا القيمي ــة ،م ــع طغي ــان نزع ــة الترفيــه غي ــر الب ــريء.
فالشــكال ليــس ف ي� هشاشــة ثقافتنــا وقابليتهــا لالخـ تـراق  ،وال ف ي� ضعــف مناعــة نظامنــا القيمــي ،
إ
لكننــا أمــام واقــع رقمــي اســتهدف فيــه المجتمــع ف ي� أضعــف حلقاتــه  ...أطفالــه.

165
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

قائمة المراجع
1 1.راب ــح ترك ــي " ،حق ــوق الطف ــل ب ــن التربي ــة اإلس ــامية والتربي ــة الغربي ــة "  ،مجل ــة العل ــوم االجتماعي ــة املجل ــد
الثام ــن  ،الع ــدد  ، 4 - 1جامع ــة الكوي ــت .)1980( ،
2 2.عب ــد العال ــي اجل س ــماني  " ،دراس ــات معاص ــرة ف ــي س ــيكولوجية الطف ــل واملراهق ــة وحقائقهم ــا األساس ــية"،
دار العربي ــة للعل ــوم  ،ط.)1994( ،1
3 3.بثين ــة محم ــد ال س ــعيد ":فاعلي ــة اس ــتخدام الرس ــوم املتحرك ــة ف ــي تنمي ــة بع ــض املفاهي ــم العلمي ــة والقي ــم
االجتماعي ــة ألطف ــال الروض ــة ف ــي مدين ــة مك ــة املكرم ــة  ،أطروح ــة دكت ــوراه ف ــي فل س ــفة التربي ــة  ،جامع ــة
أم الق ــرى .2012 ،
4 4.مأمــون املومنــي  ،عدنــان ســالم دوالت  ":أثــر اســتخدام برامــج رســوم متحركــة علميــة فــي اكت ســاب
التالميــذ املفاهيــم العلميــة "،مجلــة دمشــق  ،املجلــد ،27العــدد .2001/4-3
5 5.مليك ــة مكي ــري "تأثي ــر مضام ــن العن ــف للرس ــوم املتحرك ــة عل ــى س ــلوكات األطف ــال م ــا ب ــن  3إل ــى 5
س ــنوات  ،دراس ــة ميداني ــة لتمث ــات عين ــة م ــن اآلب ــاء واألمه ــات باجلزائ ــر العاصم ــة خ ــال الفت ــرة 2009
 ، 2010/مذكــرة ماج ســتير ،2010 ،اجلزائــر.
6 6.بش ــيش رش ــيدة  " ،الرس ــوم املتحرك ــة ف ــي التلفزي ــون اجلزائ ــري " ،دراس ــة قي ــم وتأثي ــرات  ،رس ــالة ماج س ــتير
ف ــي معه ــد اإلع ــام واالتصال  ،اجلزائ ــر .)1998( ،
7 7.رق ــان نبيل ــة׃ الرس ــوم املتحرك ــة "البوكيم ــون" والطف ــل اجلزائري.دراس ــة ميداني ــة وصفي ــة ل س ــلوك الطف ــل
مبدرس ــة الش ــيماء باجلزائ ــر العاصم ــة  ،مذك ــرة لني ــل ش ــهادة املاج س ــتير ف ــي عل ــوم اإلع ــام واالتص ــال،
جامع ــة اجلزائ ــر  ،س ــنة .2005
8 8.ش ــعبان مهدي ــة ":أث ــر الرس ــوم املتحرك ــة عل ــى تنمي ــة ال س ــلوك العدوان ــي للمراه ــق " ،مذك ــرة ماج س ــتير -
عل ــم اجتم ــاع اجلرمي ــة واالنح ــراف  -جامع ــة البلي ــدة.2009/2010 ،
9 9.عام ــر دليل ــة " :الع ومل ــة والتربي ــة م ــن خ ــال الرس ــوم املتحرك ــة املوجه ــة للطف ــل " ،دراس ــة حتليلي ــة لعين ــة
م ــن حلق ــات امل سل س ــل الكارتون ــي "ت ــوم وحي ــري" ،أش ــغال امللتق ــى الدول ــي األول ":الع ومل ــة والتربي ــة :الف ــرص
والتحديــات"  10 /9دي ســمبر  ،2012مخبــر التربيــة واألب ســتمولوجيا ،املدرســة العليــا لألســاتذة -
بوزريع ــة  .-بتص ــرف .
1 10.مــن دون مؤلــف " ،الرســوم املتحركــة تدعــو إلــى التنصيــر"  ،مقــال صحفــي بجريــدة الشــروق ،العــدد
.)2008(،1205
1 11.منص ــف العي ــاري " ،القن ــوات التلفزيوني ــة املتخصص ــة ف ــي برام ــج األطف ــال"  ،مجل ــة فصلي ــة لإلذاع ــات ،
العــدد . ) 2005( ، 04
1 12.من دون مؤلف " ،عالم الفضائيات" ،مقال صحفي ،العدد . )2007( ،07
166
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

م ـقــــــ ــاالت

ــــــــــــــــــــــــــــ

•

•غذاء املعاقني وقاية وعالج نحو دمج مجتمعي فعال
د .سهام خيري
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غذاء املعاقني وقاية وعالج
نحو دمج مجتمعي فعال
د .سهام خيري

*

الغذاء:

ه ــو اله ــدف األول ال ــذي ي س ــعى إليــه اإلنس ــان من ــذ ب ــدء اخلليق ــة؛ فالغ ــذاء ه ــو مص ــدر الطاق ــة
الت ــي ت س ــتمر به ــا احلي ــاة وال س ــاح ال ــذي يقيــه م ــن كثي ــر م ــن األم ــراض ،كم ــا أنــه ال س ــاح
نف س ــه ال ــذي إذا أس ــيئ اس ــتخدامه ت س ــبب ف ــي كثي ــر م ــن األم ــراض ،فه ــو م ــن أكث ــر عوام ــل
البيئ ــة أث ــر ًا عل ــى الصح ــة اجل س ــدية والنف س ــية والعقلي ــة ،وعل ــى الق ــدرة عل ــى التعل ــم وإجن ــاب
جي ــل ق ــوي ق ــادر عل ــى اإلنت ــاج ورف ــع امل س ــتوى االقتص ــادي والتنم ــوي للب ــاد.
التغذية العالجية  ....ما هي ؟

ه ــى الوقاي ــة والع ــاج ملعظ ــم األم ــراض الت ــي تصيب اإلنس ــان .وتش ــمل أيض ـ ًا التثقي ــف التغذوي،
ونش ــر برام ــج التوعي ــة الغذائية.
وه ــي عل ــم حدي ــث ولكنــه حي ــوي ج ـ ّد ًا وس ــنتعرض ألهمي ــة التغذي ــة العالجي ــة والوقائي ــة حل ــاالت
اإلعاق ــة املختلف ــة األكث ــر ش ــيوع ًا واألكث ــر احتياج ـ ًا لنم ــط غذائ ــى خ ــاص فيم ــا يل ــى:

ما الغذاء المالئم ؟
•

•

•جــاء فــي وثيقــة األمم املتحــدة لعــام  - 1999جلنــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافي ــة (م ــادة " :)6احل ــق ف ــي غ ــذاء كاف يتحق ــق عندم ــا يت س ــنى ل ــكل رج ـ ٍـل أو ام ــرأة أو
طف ــل منف ــرد ًا أو مجتمع ـ ًا (ضم ــن مجتم ــع م ــن اآلخري ــن) ،احلص ــول ج س ــد َّي ا واقتصاد ّي ـ ًا
وف ــى جمي ــع األوق ــات ،عل ــى الغ ــذاء املالئ ــم الكاف ــى وعل ــى الوس ــائل الت ــى متكنــه م ــن تدبره ــا".
•"الغ ــذاء املالئ ــم"  :ومعن ــى املالئ ــم أن ي س ــتجيب الغ ــذاء للحاج ــات الفردي ــة ح س ــب العم ــر

* باحث مساعد التغذية العالجية  -املركز القومي للبحوث ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابني للفئات اخلاصة والتوحد.
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واملهن ــة واجلن ــس وظ ــروف املعيش ــة واحلال ــة الصحي ــة والنف س ــية للف ــرد.
• •فأغذي ــة الطف ــل  -عل ــى س ــبيل املث ــال  -يج ــب أن حتت ــوي عل ــى العناص ــر الضروري ــة لتط ــوره
اجل س ــدي والنف س ــي ،وغ ــذاء املري ــض غي ــر غذاء األصح ــاء (.)1
• •كم ــا تقتض ــي املالءم ــة أيض ـ ًا خل ــو األطعم ــة م ــن كل م ــا ه ــو ض ــار بصح ــة الف ــرد م ــن
ملوث ــات وم ــواد س ــامة مث ــل "( :املبي ــدات  -الهرمون ــات -اإلضاف ــات" مث ــل  :مك س ــبات الطع ــم
والل ــون و.).......
• •ومبقتضــى هــذه املعاهــدة وغيرهــا كثيــر (فقــط أوردنــا املعاهــدة علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر) ،تلتــزم احلكومــات بتوفيــر الغــذاء ال ســليم جلميــع األفــراد عــن طريــق:
1 1.تفادي اجلوع.
2 2.توفير فرص اإلنتاج وتدبير الغذاء الكافي.
3 3.سالمة الغذاء من كل ما يضر  ،وليس هذا فقط بل مراقبة األطعمة.
4 4.حترمي اإلحتكار والغش واملواد الضارة من خالل احلماية واملتابعة .
5 5.حماية األراضى واملياه من التلوث بالكيماويات ال سامة أو املواد املشعة .
6 6.توعية مجتمعية شاملة بضرورة اختيار طعام صحي ال يضر اجل سد وال النفس (.)2
وفيم ــا يل ــي س ــنعرض النط ــاق ال س ــالف ذك ــره بالتفاصي ــل  ،م ــع التركي ــز عل ــى االحتياج ــات
التغذوي ــة للطف ــل وخاص ــة املع ــاق وتأثي ــر التغذي ــة ال س ــليمة والتغذي ــة العالجي ــة عل ــى األطف ــال
باإلضافــة إلــى عــرض صعوبــات مجتمعيــة واقتصاديــة خاصــة بوطننــا العربــي وتوصيــات
للتغل ــب عليه ــا.
االحتياجات التغذوية للمعاق :

 يحتــاج املعــاق  -بصفــة عامــة  -والطفــل املعــاق  -بصفــة خاصــة  -العناصــر الغذائيــةنف س ــها الت ــي يحتاجه ــا ال س ــوي ،ولك ــن هن ــاك عوام ــل ع ــدة مؤث ــرة ف ــي االحتياج ــات الغذائي ــة
(م ــن عناص ــر غذائي ــة وس ــعرات حراري ــة) للمعاق ــن.
أوال ً :تركيب اجل سم.
ثاني اً :النمو والتطور.
ثالث اً :تناول االدوية وتداخالتها.
رابع اً :املشاكل التغذوية للمعاقني.
خامس اً :املشاكل ال سلوكية والنف سية .
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أوالً :تركيب الجسم

ق ــد تختل ــف نس ــب مكون ــات ج س ــم الطف ــل املع ــاق ع ــن ال س ــوي؛ فنالح ــظ أن مرض ــى الش ــلل
الدماغــي يعانــون مــن زيــادة ال ســائل خــارج اخلاليــا وانخفــاض فــى الكتلــة ب ســبب ضمــور
العضــات نتيجــة املــرض نف ســه باإلضافــة إلــى تخفيــض النشــاط اجل ســدي ،أو قــد يكــون
نتيج ــة قل ــة تن ــاول الطاق ــة والعناص ــر الغذائي ــة لفت ــرة زمني ــة طويل ــة (ب س ــبب صعوب ــة املض ــغ
والبل ــع وقل ــة تن ــاول البروت ــن) ،وف ــى الوق ــت نف س ــه ي ــؤدي ذل ــك إل ــى انخف ــاض ف ــى الكتل ــة اخللوي ــة
واحتياج ــات اجل س ــم م ــن الطاق ــة والعناص ــر الغذائي ــة األخ ــرى.
ثانيًا  :النمو والتطور

التأخــر فــي النمــو ونقصــان الــوزن ،أو ظهــور ال ســمنة  ،مــن أهــم املشــاكل الغذائيــة التــي
يعان ــي منه ــا املع ــاق وأكثره ــا ش ــيوع ًا ،وميك ــن إرج ــاع ه ــذه املش ــاكل الغذائي ــة إل ــى س ــبب أو
أكث ــر م ــن األس ــباب التالي ــة:
• •قل ــة تن ــاول امل ــواد الغذائي ــة نتيج ــة وج ــود اخت ــاالت عصبي ــة عضلي ــة ق ــد تؤث ــر عل ــى القض ــم
واملض ــغ وامل ــص والبل ــع -مث ــال عل ــى ذل ــك" :م ــرض الش ــلل الدماغ ــي وأيض ـاً متالزم ــة داون"
فمرضاه ــم يعان ــون أيض ـ ًا م ــن كب ــر حج ــم الل س ــان بدرج ــة مت ــأ جتوي ــف الف ــم وتتداخ ــل
أحيان ـ ًا م ــع املض ــغ والبل ــع إل ــى درج ــة يحت ــاج معه ــا إل ــى ع ــاج وظيف ــى أو حت ــى إل ــى تدخ ــل
جراح ــي.
• •عدم قدرة حمل اجل سم قد يؤدي إلى عدم احلركة ؛ ومن ثم إلي نقص النمو والتطور.
• •عــدم قــدرة هضــم وتك ســير بعــض الوحــدات البنائيــة مــن العناصــر الغذائيــة يــؤدى
إل ــى انع ــدام امل ــادة النهائي ــة الت ــى ق ــد تك ــون ضروري ــة ألنس ــجة اجل س ــم وخالي ــاه ؛ في ــؤدى
ه ــذا النق ــص إل ــى ح ــدوث أم ــراض معين ــة ،كم ــا ت ــؤدي الزي ــادة ف ــى امل ــادة غي ــر احمللل ــة أو
املهضوم ــة إل ــى ظه ــور ح ــاالت س ــمية عدي ــدة وش ــديدة  -مث ــال عل ــى ذل ــك "أم ــراض نق ــص
إنزمي ــات االي ــض مث ــل (الفني ــل كيتونوري ــا وغيره ــا) وأيض ـ ًا اإلعاق ــات النمائي ــة املنتش ــرة
(التوح ــد وم ــا ش ــابه) وغيره ــا".
• •ع ــدم الق ــدرة عل ــى امتص ــاص بع ــض العناص ــر الغذائي ــة؛ نتيج ــة نق ــص بع ــض األنزمي ــات
الت ــي تهض ــم وتك س ــر الوح ــدات الغذائي ــة إل ــى وح ــدات ب س ــيطة ميك ــن لألمع ــاء امتصاصه ــا.
• •خل ــل خلق ــي ف ــى أح ــد أجه ــزة اجل س ــم مث ــل "حصــول تشــوهات ف ــى اجلهــاز الهضم ــي
أو البول ــي أو ال ــدورة الدموي ــة ؛ مم ــا ي ــؤدي إل ــى س ــوء تغذي ــة ثان ــوي" مث ــال "متالزم ــة داون
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•

•

والعي ــوب اخللقي ــة ف ــي القل ــب وكث ــرة إصاب ــة اجله ــاز التنف س ــي".
•حرم ــان املع ــاق م ــن اللع ــب واالس ــتمتاع بالنش ــاطات الطفولي ــة احملبب ــة ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى
ع ــدم وج ــود متع ــة أو ل ــذة أخ ــرى ف ــي حياتــه غي ــر تن ــاول الطع ــام.
•ضغوطات نف سية قد جتعل من زيادة األكل نوع ًامن الهروب من املشكالت.

ثالثا :تناول األدوية وتداخالتها
•

•

•

•

•يتن ــاول العدي ــد م ــن املعاق ــن أنواع ًامختلف ــة م ــن األدوي ــة ملعاجل ــة ح ــاالت مصاحب ــة ع ــدة منه ــا
"الصرع-ف ــرط احلرك ــة  -حت س ــن املش ــاكل ال س ــلوكية  -التحك ــم ف ــي األم ــراض املعدي ــة أو
اإلم س ــاك املزمن......وغيره ــا".
•األدويــة التــي تصــرف عــادة تشــمل "املضــادات احليويــة  -املنبهــات أو مثبطــات اجلهــاز
املرك ــزي  -واملش ــكالت وغيره ــا"؛ وه ــذه األدوي ــة منه ــا م ــا يؤث ــر عل ــى الش ــهية ،ومنه ــا م ــا
يؤث ــر عل ــى اس ــتفادة اجل س ــم م ــن بع ــض العناص ــر الغذائي ــة  ،كأن تقل ــل م ــن امتص ــاص
تل ــك العناص ــر أو تغي ــر م ــن التمثي ــل الغذائ ــى فتزي ــد م ــن حاج ــة اجل س ــم إليه ــا .وهن ــاك
منبه ــات اجله ــاز العصب ــي املرك ــزي الت ــي ت ــؤدي إل ــى فق ــدان الش ــهية واألرق وآالم املع ــدة ،عكس
مثبط ــات اجله ــاز العصب ــي إل ــى ُت س ـ ِّب ب زي ــادة ال ــوزن إم ــا نتيج ــة جتم ــع ال س ــوائل في اجل س ــم
،وإم ــا نتيج ــة لزي ــادة الش ــهية.
•ناهيكــم عــن تداخــل األدويــة مــع بعــض مــا يؤثــر علــى النمــو والتطــور واألداء الوظيفــي
ال ســليم ألجهــزة اجل ســم.
•أيض ـ ًا االس ــتخدام املف ــرط للمكم ــات الغذائي ــة ظ ّن ـ ًا أن لي ــس له ــا تأثي ــر ض ــار ،بينم ــا زيادته ــا
ف ــي اجل س ــم ت ــؤدي إل ــى اخت ــال الن ــوم والتط ــور كأن تص ــل إلى املي ــة الغذائي ــة أو تثب ــط عم ــل
عنص ــر غذائ ــي آخ ــر .

رابعًا :المشاكل التغذوية للمعاقين (األكثر شيوعًا):

قد يعاني الطفل املعاق من واحدة أو أكثر من املشاكل التغذوية اآلتية :
• •بطء في النمو (الطول) ونقصان الوزن.
• •زيادة في الوزن بالنسبة إلى الطول.
• •ال سمنة .
• •نقص عنصر احلديد (فقر الدم الناجت عن نقص احلديد).
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•رفض الطفل تناول أكل معني أو مجموعة من األغذية .
•ال ســلوك الفوضــوي عنــد تنــاول الطعــام (أمثلــة :التم ســك بــاألكل بشــكل روتينــي-
االعتماديــة -فــرط احلركــة.)....
•أكل مواد غير األطعمة (غير غذائية) مثل "التراب أو الطمي أو الورق وغيرها ".
•فقدان الشهية .
•فرط الشهية.
•احل ساسية لبعض األطعمة واألغذية.
•قلة تناول ال سوائل أو فقد ال سوائل بكثرة بال تعويض .
•التقيؤ واالجترار .
•اإلم ساك .
•عدم قدرة الطفل على إطعام نف سه بنف سه.
•رف ــض الطف ــل لتوجيه ــات وتدريب ــات التح س ــن ف ــى س ــلوك الطع ــام ،مث ــل أن يعتم ــد عل ــى
نف س ــه أو يتن ــاول أغذي ــة غي ــر س ــائبة أو مهروس ــة.
•عدم القدرة على القضم أو املضغ أو املص.
•قلة فترات االنتباه (تشتت االنتباه) في أثناء الطعام.
•اس ــتمرار ه ــذه املش ــكالت وتفاقمه ــا ب س ــبب جه ــل القائم ــن عل ــى الطف ــل ،أوع ــدم مق ــدرة
الطفــل  ،أو عــدم توفــر الوقــت الكافــي إلطعامــه ،أو اخلــوف مــن رفــض الطعــام مبــا
ي ســتتبع بقــاء هــذه املشــكالت التغذويــة وتفاقمهــا مــع الوقــت.

متطلبات تغذية المعاق:
• •أن تكون على أساس فردي .
• •توفير قوام مناسب (سائل أو مهروس أو مفتت).
• •تعديل ال سلوك حتى يعتمد على نف سه ،وي ستطيع اكت ساب مهارات الطعام.
• •تقيي ــم احلال ــة التغذوي ــة للمع ــاق مث ــل الطف ــل ال س ــوي ،م ــع مراع ــاة املش ــكالت اخلاص ــة ب ــكل
إعاق ــة وكل طف ــل.
عوامل نجاح التغذية السليمة للمعاق:
يتوقف جناح تطبيق برنامج تغذوي سليم للمعاق على العوامل اآلتية:
• •اختيار الطعام املناسب.
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•
•
•
•
•

•الوضع الصحيح للطفل عند اطعامه.
•استعمال األدوات واألجهزة املناسبة إلطعام املعاق (ح سب كل إعاقة).
•طرق اإلطعام (لبعض احلاالت).
•احلالة النفسية للطفل.
•مقدرة الفريق على التعامل مع املعاق.

أ  -اختيار الطعام المناسب :
أوال :التقييم
• •م ــن خ ــال تقيي ــم تغ ــذوي حلال ــة املع ــاق بدق ــة ؛ ميك ــن حتدي ــد احتياجاتــه الفعلي ــة م ــن خ ــال
التع ــرف عل ــى "ال س ــن  /الط ــول  /ال ــوزن /اجلن ــس /م س ــتوى النش ــاط /ن ــوع اإلعاق ــة /درج ــة
اإلعاقــة /نوعيــة اإلصابــة ب املــرض الــذي ي ســتدعي تعديــل الطعــام املقــدم إليــه /تقييــم
قدراتــه اجلنس ــية والذهني ــة حت ــى ميك ــن وض ــع برنام ــج تدريب ــي ل س ــلوكيات األكل وحتقي ــق
االس ــتقاللية املرج ــوة .
ثاني اً :دور أ
الهل
• •تقــدمي القــوام املناســب للطعــام (واألهــم َّأل يقــدم الطعــام مهروســ ًا فــي الوقــت الــذي
ي س ــتطيع فيــه مض ــغ طع ــام أكث ــر خش ــونة أو العك ــس) ،أو تلقيمــه وه ــو ي س ــتطيع ال ــكل
مــن دون م ســاعدة.
• •الفك ــرة هن ــا أن املع ــاق عك ــس الطف ــل ال س ــوي ال ــذي يظه ــر اس ــتعداده التنم ــوي بش ــكل
واض ــح لتن ــاول طع ــام مث ــل الكب ــار م ــن حي ــث النوعي ــة واالس ــتقاللية .أم ــا املع ــاق فق ــد ال
نالح ــظ اس ــتعداده ه ــذا أو نتأخ ــر ف ــى املالحظ ــة؛ مم ــا ي ــؤدي إل ــى خل ــق س ــلوكيات خاطئ ــة
مبك ــرة تتفاق ــم م ــع ال س ــن.
ب -الوضع الصحيح للطفل عند إطعامه :
• •يج ــب االنتب ــاه جي ــد ًا لوض ــع الطف ــل الصح ــي عن ــد إطعامــه مث ــل "وض ــع ال ــرأس واجل س ــم
واحل ــوض واألط ــراف" ،وهن ــاك م ــن ال ميل ــك الق ــدرة عل ــى حف ــظ الت ــوازن (خاص ــة ت ــوازن ال ــرأس
مم ــا ي ــؤدي إل ــى دخ ــول الطع ــام وال س ــوائل إل ــى القصب ــة الهوائي ــة ب ــد ًال م ــن البلع ــوم  .وأيض ـ ًا
ق ــد ي ــؤدي إل ــى ع ــدم ال س ــيطرة الطبيعي ــة عل ــى الل س ــان واملض ــغ والبل ــع.
• •صعوب ــة التحك ــم ف ــي حرك ــة الف ــك ف ــي أثن ــاء الطع ــام (هن ــا يج ــب كمث ــال وض ــع اإلبه ــام
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•

م ــا ب ــن الذق ــن والش ــفة ال س ــفلية وال س ــبابة توض ــع عل ــى مفص ــل الف ــك  ،وتثب ــت اإلصب ــع
الوس ــطى خل ــف الذق ــن مباش ــرة ،ث ــم يت ــم إطع ــام الطف ــل بالي ــد األخ ــرى).
•وغيرهــا مــن املشــكالت التــي تتطلــب تفصيــات أخــرى متخصصــة عــن عــدم التحكــم
أيضــ ًا فــى منطقــة الوســط واحلــوض واألطــراف وغيرهــا.

ج -استعمال األدوات المناسبة إلطعام المعاق:
وهى أدوات طعام معدلة للوفاء باحتياجات الطفل اخلاصة مثل:
 املالعق املزودة بيد لولبية تثبت يد املريض فى حالة عدم القدرة على اإلم ساك بها . كوب بيدين لإلم ساك بكلتا اليدين فى حالة عدم القدرة على التوافق احلركى. أدوات غير قابلة للك سر. أطباق ذات حواف عالية . يد طويلة ألدوات املائدة ملن ال ي ستطيع ثني كوعه وهكذا.د -طرق اإلطعام ( لبعض حاالت اإلعاقة):
هناك بعض احلاالت ت ستوجب طرق إطعام خاصة جد ًا مثل:
• •عدم أو انخفاض القدرة على املص .
مثال للتدخل ":التغذية من خالل أنبوبة فى أشهر الطفل األولى "
 عدم أو انخفاض القدرة على القضم أو املضغ.مث ــال للتدخ ــل :أطعم ــة لين ــة أو نص ــف صلب ــة  /قض ــم كمي ــة قليل ــة كل م ــرة /اإلنتب ــاه
إل ــى ع ــدم تراك ــم الطع ــام داخ ــل الف ــم.
 عدم أو ضعف القدرة على البلع .مثال للتدخل :التغذية األنبوبية.
 عدم أو ضعف القدرة على إغالق الشفتني.مثال للتدخل :تنبيه الشفتني والفكني (من خالل العالج الوظيفي)
 عدم أو ضعف القدرة على حتريك الل سان .أيضا قد يفيد العالج الوظيفي .
هـ  -مقدرة فريق العمل على التعامل مع المشكالت التغذوية
للمعاق :
• •من هو فريق العمل المنوط به التعامل مع المشكالت التغذوية المختلفة ؟
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•
•

•

•

•

•

• أ
الرسة  :واألم هى حجر الزاوية فى الفريق ،ودورها ممتد وشامل لكل األدوار .
ئ
اخصا� التغذية  :ومهمته األساسية وهى:
•
 تخطيط الوجبات املتوازنة واملناسبة . مراقبة األطعمة وجتهيزها. إنتاج الوجبات. تقدمي االستشارات الغذائية. تقييم حالة التغذية بشكل فردي لكل معاق.•الممرض (لبعض احلاالت فقط):
 وضع املريض فى وضع صحيح. امل ساعدة علي تناول الطعام وال سوائل. تنظيم وقت الطعام.ن
•المعالج
المه� والوظيفي  :دوره حيوى ج ّد ًا فى:
ي
 تقييم وظائف حركة الفم. إرشاد فريق العمل. تقييم احتياجات املعاق لألدوات امل ساعدة على اإلطعام. م ساعدة املعاق على حت سني عمليات املضغ والبلع. حت سني الوظائف األخرى املرتبطة ب سلوكيات الطعام.•المعالج ي ز ئ
يا� الطبيعي:ودوره هو:
الف� ي
 تقييم الضعف احلركى ووظائف اجل سم . وضع توصيات لألدوات الالزمة للتحكم في احلركة وعملية الطعام. حتديد األغذية املناسبة للمعاق (من حيث النمو واحلركة والوزن ال سليم). تقومي حركة الفم غير الطبيعية ،قد تدخل فى نطاق عمله إذا كانت ب سيطة والحتتاج إلى املعالج الوظيفي.
النفس والمعالج الوظيفي :ودورهما:
•المعالج
ي
 تقومي املشاكل الشخصية  -النف سية -ال سلوكية التي تؤثر على تناول الطعام. تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي . مدى تفاعل األسرة والقائمني على املعاق معه.176
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 وضع خطة التدخل الفردية. تنفيذ برنامج تعديل ال سلوكيات اخلاص بالطفل واحمليطني به.الط� :
• •الفريق ب ي
مث ــال :طبي ــب األطف ــال  -طبي ــب التغذي ــة العالجي ــة  -طبي ــب األس ــنان  -طبي ــب األم ــراض
العصبي ــة واحلركية.
ئ
إخصا� التخاطب:
• •
يراقب ويق ِّوم أيض ًا م ستوى تطور املهارات الضمنية والعضلية.
• •اإلعاقات املختلفة األكثر احتياج ًا إلى التغذية العالجية:
 أوال :العالقات النمائية. ثانيا :أمراض التمثيل الغذائى امل سببة للتأخر العقلي. ثالث ــا :األم ــراض املزمن ــة  :مث ــل " ال س ــكري الن ــوع األول  -الفش ــل الكل ــوي أو الكب ــدي-احلم ــى الروماتيزمي ــة .....إل ــخ".
العاقات النمائية:
 .1أوال :إ
• • ُت َع ــ ُّد اإلعاقــات النمائيــة هــي الفئــة املظلــة  Umbrella Categoryالتــي تشــتمل علــى
املش ــكالت الت ــي تب ــدأ ف ــي التأثي ــر عل ــى االف ــراد ف ــي أثن ــاء فت ــرة منوه ــم وحت ــى س ــن 22
س ــنة ،وله ــذه الفئ ــة توج ــه وظيف ــي ،و ُت َع ـ ّد غي ــر أنه ــا إعاق ــات مزمن ــة ت س ــتمر دون زم ــن محدد
لتوقفه ــا؛ ولذل ــك يحت ــاج الف ــرد فيه ــا إل ــى م س ــتوى م ــن الدع ــم واخلدم ــات ط ــوال فت ــرة حياتــه
(.)Smith,1998
• •اإلعاقــات النمائيــة -بصفــة عامــة  -تختلــف عــن فئــة التأخــر العقلــي ،أى أنهــا فئــات
إكلينيكي ــة أخ ــرى؛ إنه ــا تش ــتمل عل ــى ع ــدد متن ــوع م ــن الظ ــروف الت ــي تؤث ــر عل ــى حي ــاة
الف ــرد م ــن حي ــث:
• •قدرة الفرد على رعاية الذات.
• •منو اللغة التعبيرية أو االستقبالية أو االثنتني مع ًا.
• •القدرة على التعلم.
• •توجيه الذات .Self-direction
• •القدرات احلركية املالئمة .
• •االستقاللية في املعيشة .
• •االكتفاء الذاتي اقتصاد ّي ًا.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ال سلوك أو االنفعال بشكل عام.
•ما اإلعاقات النمائية األكثر شيوع ًا
•الشلل الدماغي .Cerebral Palsy
•التوحــد واســمه العلمــي اإلضــراب النمائــي الشــامل Pervasive Developmental
.Disorder
•متالزمــة فــرط احلركــة وقلــة االنتبــاه Attention Deficit and Hyperactivity
.Syndrome
•الصرع .Epilepsy
•متالزمة داون .Down Syndrome
•وغيرها أقل انتشار ًا مثل متالزمة " "Xالهشة .Fragile-X-Syndrome
•.Spina Bifida
•الشفة األرنبية .Clift Palate
•متالزمة برادر ويللي.
•متالزمة .Laurance Moonpedel
•الصمم والعمى املقترن.
•متالزمة فرط احلركة وقلة االنتباه
[ADHD]Attention Deficit and Hyperactivity Syndrome

تبل ــغ نس ــبة إنتش ــار ه ــذه املتالزم ــة ع امل ّي ـ ًا م ــن  % 5-3م ــن ط ــاب امل ــدارس ،وم ــن % 50 - 30
م ــن األطف ــال الراجع ــن إل ــى عي ــادة األطف ــال النف س ــية  ،وتبل ــغ نس ــبة الذك ــور إل ــى اإلن ــاث .3 : 1

يز
وتتم� هذه المتالزمة بثالث سمات أساسية وهي:
 نقص االنتباه . كثرة (فرط) احلركة. االندفاعي ــة  -وم ــا يصاح ــب ه ــذه ال س ــمات م ــن مضاعف ــات تدن ــي التحصي ــل الدراس ــيوغيره ــا .
• •ع ــاج متالزم ــة ف ــرط احلرك ــة يعتم ــد  -ف ــي املق ــام األول  -عل ــى تعدي ــل ال س ــلوك والع ــاج
الطب ــي .وللتغذي ــة العالجي ــة دو ٌر مه ـ ٌم حي ــث إنه ــم يعان ــون م ــن نفاذي ــة االمع ــاء ل ُس ــميات
وجزئي ــات تدخ ــل ال ــدم ؛ األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى رد فع ــل مناع ــي يؤث ــر عل ــى التمثي ــل الغذائى
للده ــون والبروتين ــات؛ وي س ــبب األع ــراض ال س ــالف ذكره ــا م ــن ف ــرط احلرك ــة ونق ــص االنتب ــاه.
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دور التغذية العالجية
•

•

•

•

•

•تقلي ــل نفاذي ــة األمع ــاء بإزال ــة ال ُس ــم َّي ات (وخاص ــة املع ــادن الثقيل ــة) ،وتقلي ــل احل ساس ــية
لبع ــض الكيماوي ــات املوج ــودة ف ــي األطعم ــة وغيره ــا مث ــل :مركب ــات الفين ــول وال سالي س ــات
االكث ــر تأثي ــر ًا عل ــى نفاذي ــة األمع ــاء وم ــن ث ــم األع ــراض ال س ــابقة  ،وذل ــك ع ــن طري ــق نظ ــام
غذائ ــي ش ــهير ي س ــمى "فاينجول ــد داي ــت ."Feingold Diet
•"فاينجول ــد داي ــت " :ه ــو نظ ــام غذائ ــي ي س ــتفيد منــه أكث ــر م ــن  % 70م ــن أطف ــال ADHD
عــن طريــق منــع األغذيــة واملــواد احملتويــة علــى مركبــات الفينــول وال سالي ســات وكل
مك س ــبات الل ــون والطع ــم والرائح ــة وامل ــواد الرافع ــة املصنع ــة إل ــى جان ــب الفواكــه احلمضي ــة
وبع ــض األطعم ــة العالي ــة احملت ــوى م ــن ال سالي س ــات ،ويحق ــق ه ــذا النظ ــام الغذائ ــي إذا مت
اتباع ــه بدق ــة وحت ــت إش ــراف طب ــي) نتائ ــج باه ــرة عل ــى الطف ــل ،م ــن زي ــادة االنتب ــاه والتركي ــز
 وزي ــادة الق ــدرة عل ــى التعل ــم  -قل ــة االندفاعي ــة  -ال س ــيطرة عل ــى احلرك ــة الزائ ــدة.•ويعتم ــد ه ــذا النظ ــام الغذائ ــى عل ــى إزال ــة ه ــذه امل ــواد واألغذي ــة متام ًام ــن غ ــذاء الطف ــل مل ــدة 6
أش ــهر كامل ــة ،ث ــم يت ــم إع ــادة األطعم ــة احملتوي ــة عل ــى ال سالي س ــات واح ــدة واح ــدة ومراقب ــة
تأثيراته ــا عل ــى الطف ــل ،وم ــا يثب ــت م ــن ه ــذه األطعم ــة تأثي ــره الض ــار عل ــى الطف ــل (ع ــودة
التش ــتت وف ــرط احلرك ــة م ــع االم ف ــى املع ــدة) يت ــم اس ــتبعاده بش ــكل نهائ ــي ....وهك ــذا حت ــى
يت ــم حتدي ــد األطعم ــة الت ــي يتح س ــس منه ــا الطف ــل .أم ــا بالنس ــبة إل ــى املركب ــات وامل ــواد
الصناعي ــة فيج ــب اس ــتبعادها م ــدى احلي ــاة.
•وإل ــى جان ــب نظ ــام فاينجول ــد الغذائ ــى ال ــذي ي س ــتفيد منــه حوال ــي  % 70م ــن مرض ــى
متالزمــة فــرط احلركــة وضعــف (تشــتت) االنتبــاه فــى حت ســن نفاذيــة األمعــاء وتقليــل
التح س ــس لألطعم ــة املختلف ــة ،ق ــد ي س ــتفيد مري ــض  ADHDم ــن بع ــض املكم ــات الغذائي ــة
املهم ــة حي ــث إنــه كم ــا أس ــلفنا يعان ــي م ــن خل ــل ف ــي التمثي ــل الغذائ ــي للده ــون والبروتين ــات
ومــا ي ســتتبعه مــن نقــص فــي عناصــر غذائيــة حيويــة لنمــو املــخ وتكويــن املوصــات
العصبي ــة ومن ــو اجل س ــم وس ــامته ككل ،وتعوي ــض ه ــذه العناص ــر يح س ــن احلال ــة بش ــكل
ملح ــوظ  -مث ــال :
•األحم ــاض الدهني ــة األساس ــية " :أوميج ــا  / 3أوميج ــا  ..... "6ويتم تعويضها إما ب املكمالت
الغذائي ــة كم س ــتحضر طب ــي واألفض ــل باألغذي ــة الغني ــة به ــذه األحماض،وـ"أوميج ــا  "3يوجد
ف ــى س ــمك ال س ــلمون وس ــمك التون ــة (ولي ــس املعلب ــات الحتوائه ــا عل ــى امل ــواد احلافظ ــة)
وس ــمك ال س ــردين واملاكري ــل ،وإم ــا ف ــي ب ــذور ال سم س ــم والكت ــان  -أم ــا " أوميج ــا  "6فه ــو
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•
•

•

متوف ــر  -عل ــى س ــبيل املثالف ــى زي ــت عب ــاد الش ــمس.
•الفيتامينات واألمالح املعدنية وخاصة املذابة فى الدهون مثل "."Vit. A,E,K
•البروتين ــات عالي ــة القيم ــة الت ــي حتت ــوي عل ــى األحم ــاض األميني ــة األساس ــية Essential
( .a.aاحليوانيــة``)؛ لذلــك يجــب َّأل يتغــذى الطفــل نباتيــ ًا فقــط (هنــاك شــعوب مثــل
الهن ــدوس ال يتناول ــون إال منتج ــات نباتي ــة ويعوض ــون األحم ــاض األميني ــة م ــن النبات ــات
فح ســب) ،وهــذا ال يناســب إطالقــا مريــض .ADHD
•كذلــك يتعــن مراعــاة التــوازن بــن نســب الكربوهيــدرات والبروتينــات فــي الوجبــات
الغذائية؛فتق ــل نس ــبة الكربوهي ــدرات إلى البروتين ــات Carbohydrate /Protein balanced
.diet

• •الشلل الدماغي :
ه ــو إعاق ــة حت ــدث ف ــي فت ــرة م ــا قب ــل أو ف ــي أثن ــاء أو بع ــد ال ــوالدة ولي س ــت وراثي ــة ،
وه ــي تظه ــر ف ــي ال س ــنة األول ــى م ــن عم ــر الطف ــل وتتمي ــز بضع ــف الت ــآزر العضل ــي؛ م ــا
يؤث ــر عل ــى احلرك ــة وال ــكالم والق ــدرة عل ــى التعل ــم أحيان ـاً وبدرج ــات مختلف ــة م ــن الش ــدة .
غي ــر أنــه ي س ــبب مضاعف ــات عدي ــدة  ،ولك ــن س ــنهتم هن ــا ب املضاعف ــات الت ــي تؤث ــر عل ــى
تغذي ــة الطف ــل  ,مث ــل :
• •صعوبة البلع.
• •ارجتاع املريء واالرجتاع املعدي .
• •سوء التغذية .
• •االم ساك.
• •ترقق العظام ونقص الكال سيوم.
• •التهاب الرئة واإلصابات املتكررة.
أهداف التغذية العالجية الخاصة بمريض الشلل الدماغي:
•

•الوقاي ــة م ــن س ــوء التغذي ــة  :يعان ــي حوال ــي  % 35م ــن مرض ــى الش ــلل الدماغ ــي م ــن س ــوء
التغذي ــة لألس ــباب االتي ــة:
• •االرتداد املعدي والتقيؤ .
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•
•
•

• •اإلم ساك ب سبب قلة احلركة عامة وقلة ال سوائل باجل سم .
• •فقد ال سوائل بكثرة من خالل التعرق والريالة .
• •قلة تناول األلياف الغذائية والبروتينات؛ وذلك لصعوبة املضغ والبلع .
• •ارتخاء العضالت .
• •ضعف حركة األمعاء .
• •كثرة األدوية وتداخالتها مع بعضها.
• •االعتمادية (سلوك مكت سب).
•حت سني منو الطفل ووضعه التغذوي وإمداده بالطاقة والعناصر الغذائية الالزمة .
•تشجيع االستقاللية .
•تطوير مهارات الطعام.

المشكالت التغذوية لمرضى الشلل الدماغي:

وق ــد عرضن ــا له ــا م ــن خ ــال املقدم ــة بش ــكل ع ــام ،وهن ــا ن ــود اإلش ــارة إل ــى وج ــوب مراع ــاة
ســتي:
نقطتــن رئي
ْ
 االحتياجات الغذائية . املقدرة اجل سمية.يج ــب معرف ــة س ــن املري ــض  -طولــه  -وزنــه  -مؤش ــر كتل ــة اجل س ــم ؛ وم ــن ث ــم حتدي ــد كمي ــة
مناس ــبة م ــن املجموع ــات الغذائي ــة املختلف ــة تبع ـ ًا لله ــرم الغذائ ــى :
 مجموعة اخلبز واحلبوب . مجموعة الفواكه واخلضراوات. مجموعة احلليب. مجموعة اللحوم. مجموعة الدهون.هناك عامالن ف� غاية أ
الهمية هما :
 عدم احلركة يحتاج طاقة أقل. احلركات الالإرادية امل ستمرة حتتاج طاقة أكثر.كيفية حساب احتياج مريض الشلل الدماغي للطاقة:
• •حت س ــب الطاق ــة الت ــي يحتاجه ــا مري ــض الش ــلل الدماغ ــي " كل س ــعر ل ــكل س ــم
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•

•
•

ط ــول "'K cal/ cm Height
• •في حالة عدم احلركة أو ضعف احلركة الشديد  10 :كيلو سعر/سم طول.
• •فى حالة احلركة املتوسطة  15 :كيلو سعر/سم طول .
• •في حالة احلركة الالإرادية امل ستمرة  20:كم سعر /سم طول.
•يؤخ ــذ أيض ـ ًا ف ــي االعتب ــار أن تن ــاول األدوي ــة مث ــل  :امللين ــات بش ــكل مزم ــن ( امللين ــات غالب ـ ًا
حتت ــوى عل ــى زي ــوت معدني ــة) تؤث ــر عل ــى امتص ــاص الفيتامين ــات املذاب ــة ف ــي الده ــون مث ــل:
"فيتام ــن أ-ه ـــ -د-ك ،وكذل ــك الكال س ــيوم والف س ــفور  -وعل ــى الرغ ــم م ــن تن ــاول املري ــض
الكمي ــات املناس ــبة له ــذه العناص ــر  ،فإنــه يعان ــي م ــن نق ــص ش ــديد فيه ــا .
•يحتاج أيض ًا إلى كميات أكبر من ال سوائل لتعويض الفقد امل ستمر .
•هناك حاالت من الشدة بحيث حتتاج فى بدء العالج إلى التغذية االنبوبية .

ئ
النما� الشامل (التوحد):
االضطراب
ي

)Pervasive Developmental Disorders (Autism

 التوح ــد وص ــف يطل ــق مج ــاز ًا عل ــى االضطراب ــات النمائي ــة الش ــاملة ،ولــه م س ــميات أخ ــرىمث ــل :الذاتوي ــة  -االجتراري ــة  -األحادي ــة  ....وق ــد ظه ــر ف ــي الدلي ــل اإلحصائ ــي لالضطراب ــات
النف ســية  ،R3 –DSMالطبعــة الثالثــة ألول مــرة فــي أواخــر الثمانينيــات فقــط وهــو يضــم
خم س ــة اضطراب ــات :
 التوحد الكالسيكي Autism متالزمة أسبرجر Asperger's Syndrome متالزمة الرات Ratt's Syndrome االضطراب النمائي التحللي أو التراجعي Children Disintegrative Disorder اضطراب النمو غير املصنف PDD.NOS (not otherwise specified) :وتتمي ــز ه ــذه املجموع ــة  -بصف ــة عام ــة  -بقص ــور ف ــي من ــو الق ــدرة عل ــى التواص ــل -
قص ــور ف ــي من ــو الق ــدرة عل ــى التفاع ــل االجتماع ــي وإقام ــة عالق ــات إجتماعي ــة  -قص ــور
ف ــي من ــو الق ــدرة عل ــى التخي ــل ؛ م ــا ي ــؤدى إل ــى قص ــور ف ــي من ــو اللغ ــة والتعل ــم والنم ــو
املعرف ــي واالجتماع ــي والق ــدرة عل ــى التعبي ـر؛ فيب ــدو الطف ــل منغلق ـ ًا عل ــى نف س ــه ف ــي
عال ــم خ ــاص وق ــد توقف ــت حواس ــه ع ــن توصي ــل أو اس ــتقبال أي مثي ــرات خارجي ــة .
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•

•
•

•

•تزايــدت نســبة حــدوث التوحــد فــي ال ســنوات االخيــرة بصــورة مطــردة ؛حيــث ارتفعــت
النس ــبة م ــن  50000:1ع ــام  ،1975إل ــى  150:1طف ــل ع ــام ، 2007إل ــى  50:1طف ــل ع ــام
.2013
•التوحد يصيب الذكور أكثر من االناث بنسبة تزيد على  4ذكور لكل أنثى واحدة .
•هناك عوامل قيد البحث عن أسباب التوحد أهمها :
• •العوام ــل العصبي ــة احليوي ــة (البيولوجي ــة)  :Neurobiologicalنتيج ــة ملش ــكالت
ف ــي أثن ــاء احلم ــل وم ــا قب ــل ال ــوالدة .
• •عوامــل كيميائيــة  :Neurochemicalنتيجــة للتلــوث البيئــي وزيــادة نســب
املعــادن الثقيلــة مثــل " الرصــاص والزئبــق ".
• •العوامل امل سببة لإلضطراب االيضي .Metabolic Causes
•وسنركز هنا على العوامل امل سببة لالضطراب األيضى الرتباطها بالتغذية :
نظري ــة زي ــادة نفاذي ــة االمع ــاء والخل ــل المناع ــي؛ مم ــا ي ــؤدى إل ــى اإلصاب ــة بالفطريات
وامليكروب ــات املعوي ــة بنس ــبة أعل ــى م ــن الش ــخص الطبيع ــي ،واحل ساس ــية م ــن مادت ــي
اجللوت ــن والكازي ــن وغيرهم ــا وس ــنعرض أله ــم ه ــذه النظري ــات م ــن خ ــال إلق ــاء الض ــوء
عل ــى برام ــج التغذي ــة العالجي ــة بالتوح ــد.

ين
والجلوت� :
التغذية الخالية من الكازين
•

•

•

[GFCF] Gluten Free Casein Free Diet

•هــذه مــن أهــم النظريــات التــي تــرى أن التوحــد ســببه غذائــي ،نتيجــة لفعــل بيبتيــد
خارج ــي ( )Peptidesيؤث ــر عل ــى النق ــل العصب ــي داخ ــل اجله ــاز العصب ــي املرك ــزي وي س ـ ِّب ب
اضط ــراب اجله ــاز العصب ــي املرك ــزي بدرج ــات متفاوت ــة (حي ــث إن ه ــذه البيبيتدي ــات تنافس
األندورفين ــات الطبيعي ــة ف ــي امل ــخ وتلتص ــق ب امل س ــتقبالت العصبي ــة) ،فيتأث ــر االدراك والفهم
وامل ــزاج وال س ــلوك ويظه ــر العدي ــد م ــن أع ــراض التوح ــد.
•هذه البيتدات مشتقة من التحلل غير الكامل لبعض األطعمة مثل :
 اجللوتني :املوجود في القمح والشعير والشوفان واجلاودار. الكازين  :املوجود في احلليب ومنتجات األلبان .•الطبيعــي أن هــذه البيبتيديــات (اجللوتــن والكازيــن) تتحلــل إلــى عناصرهــا احلمضيــة
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•

االميني ــة فتصب ــح جزئيئ ــا أصغ ــر ميت ــص م ــن ج ــدار االمع ــاء إل ــى مج ــرى ال ــدم (ب س ــبب
احل ساس ــية له ــذه امل ــواد) ؛م ــا ي س ــبب رد فع ــل مناع ّي ـ ًا ش ــديد ًا ي ــؤدي إل ــى زي ــادة نفاذي ــة
األمع ــاء له ــذه اجلزيئ ــات الض ــارة إل ــى ال ــدم  ،وم ــن خ ــال احلاج ــز املخ ــي الدم ــوي Blood
 Brain Barrierإل ــى امل ــخ لت س ــتقر عن ــد امل س ــتقبالت العصبي ــة للمورفين ــات مب ــا ي س ــبب
األع ــراض ال س ــابقة.
•ملحوظة  :نفاذية االمعاء أيض ًا ترجع إلى :
 قص ــور تك ــون البروتين ــات احملتوي ــة عل ــى الكبري ــت؛ ب س ــبب قص ــور أنظم ــة ناق ــات (حف ــرانتقــال) الكبريــت  ،Sulphar Transferaseوهــو الــذي يشــكل فــي الطبيعــي طبقــة
واقي ــة ودائم ــة مبطن ــة جل ــدار املع ــدة ؛وي س ـ ّب ب نق ــص الناق ــات .
 تكاثــر الفطريــات فــي األمعــاء (نظــر ًا إلــى ضعــف املناعــة) وخاصــة فطــر الكانديــداوالفيروس ــات والبكتيري ــا  ،وكذل ــك اس ــتخدام مض ــادات الفطري ــات واملض ــادات البكتيري ــة
بكث ــرة ...
 مركب ــات الفين ــول (ف ــي األطعم ــة مث ــل  :الش ــيكوالتة والفواكــه احلمضي ــة) ،وف ــي األدوي ــةمث ــل  " :الباراس ــيتامول".
 لعم ــل األنزمي ــات بكف ــاءة (أن ــزمي نق ــل الكبري ــت  -وأنزمي ــات تك س ــير اجللوت ــن والكازي ــن)البــد مــن العوامــل امل ســاعدة  Catalystsالتــي هــي عــادة الفيتامينــات واملعــادن ،
ولذل ــك ق ــد تك ــون اإلضاف ــة ضروري ــة كمكم ــات غذائي ــة ،وق ــد يك ــون القص ــور لضع ــف
اإلمتصــاص فــى القنــاة الهضميــة.

آ
ين
الجلوت� والكازين:
اليجابية للحمية الخالية من
الثار إ
حتقق احلمية نتائج إيجابية بنسبة  % 69من األطفال التوحديني على كل من:
 جهاز املناعة. ال سلوك الشاذ والتكراري. احلركات الشاذة. الدافعية. الوظائف العملية. فهم اللغة وتطور التواصل. اإلح ساس واإلدراك.184
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ين
والجلوت� :GFCF Diet
معوقات تطبيق حمية الكازين
• •ارتف ــاع تكلف ــة بدائ ــل الكازي ــن واجللوت ــن م ــع ع ــدم توافره ــا ف ــي االس ــواق غالب ـ ًا ؛ مم ــا
ي ــؤدي إل ــى نق ــص ف ــي م س ــتوى الكال س ــيوم  -ومع ــدل النم ــو عن ــد الطف ــل (نق ــص الطاق ــة)
كاف .
إذا ل ــم يتن ــاول البدائ ــل بش ــكل ٍ
• •الح ــل  :إع ــداد وجب ــات اقتصادي ــة حتت ــوي عل ــى بدائ ــل احلب ــوب وااللب ــان وتف ــي باحتياج ــات
األطف ــال تبع ـ ًا لل س ــن وال ــوزن واجلن ــس مث ــال:
• •ت ســتبدل احلبــوب احملتويــة علــى اجللوتــن كمصــدر للطاقــة بأخــرى ال حتتــوي
عل ــى اجللوت ــن ،في س ــتبدل القم ــح والش ــعير والش ــوفان (اخلب ــز والباس ــتا واملعجن ــات)
ب ــاألرز وال ــذرة والبطاط ــس والبطاط ــا واحلم ــص ....إل ــخ بالنس ــب نف س ــها كمص ــدر
للطاق ــة .
• •فلــو فرضنــا أن الطفــل الذكــر ذاتال ســنوات ال ســبع يحتــاج إلــى وجبــة اإلفطــار
ونص ــف رغي ــف خب ــز أس ــمر (عال ــي احملت ــوى م ــكان اجللوتني)عندئذميك ــن اس ــتبداله
بحبت ــي بطاط ــس متوس ــطتني ....وهك ــذا.
• •أيضــ ًا يجــب توفيــر الكال ســيوم بنســبة تتــراوح بــن  1000 - 800ملجــم يوميــ ًا
بدي ـ ًا ع ــن األلب ــان ومنتجاته ــا ع ــن طري ــق :
 األطعم ــة عالي ــة احملت ــوى م ــن الكال س ــيوم مث ــل" :ال سم س ــم والبرتق ــال والبروكل ــىو "....
 املكمالت الغذائية احملتوية على الكال سيوم.• •ي ستفيد أيض ًا التوحدي من نظم غذائية أخرى (كما سبق التوضيح) مثال :
 حمي ــة فاينجول ــد (منخفض ــة احملت ــوى م ــن ال سالي س ــات ومركب ــات الفين ــول) بنس ــبة.% 58

 حمية قليلة األوكساالت بنسبة . Low Oxalate Diet % 50 ع ــاج الكندي ــدا (الفطري ــات) واملأك ــوالت املقاوم ــة للفطري ــات مث ــل ":تقلي ــل ال س ــكرياتوالكربوهي ــدرات وتن ــاول الث ــوم والقرنف ــل وغيرهم ــا بنس ــبة ."% 58
 استعمال األنزميات الهاضمة كمكمل للطعام اخلالي من اجللوتني و /أو الكازين. اس ــتعمال فيتامين ــات ومع ــادن كمكم ــات أيض ـ ًا حلف ــز األنزمي ــات الهاضم ــة وتعوي ــضقلــة االمتصــاص ،وأشــهرها اســتخدام ًا فيتامــن  ، B12 ,B6ماغنســيوم ،احلديــد ،
الزن ــك.
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•

•فيم ــا يل ــي ج ــدول يوض ــح كيفي ــة تعدي ــل الوجب ــات الغذائي ــة لطف ــل ذك ــر يبل ــغ  7س ــنوات
لتصب ــح مالئم ــة للحمي ــة اخلالي ــة م ــن الكازي ــن واجللوت ــن (عل ــى س ــبيل املث ــال):
الوجبات

اإلفطار

الطفل املتوحد

الوجبات الطفل
يوم ا ً
كامل
نموذج وجبات تناسب ً
ومنخفضة التكلفة.
 3/4رغي ــف بل ــدي 2 +م ك ع س ــل أس ــود 2 +حب ــة بطاط ــس متوس ــطة  +2م ك ع س ــل
أس ــود1 +م ك ف ــول بالزي ــت +ثم ــرة طماط ــم.
1م ك ف ــول بالزي ــت +ثم ــرة طماط ــم.

الغذاء

طب ــق أرز -طب ــق فاصولي ــا بيض ــاء -طب ــق طب ــق أرز صغي ــر -طب ــق فاصولي ــا صغي ــر
 طب ــق س ــلطة صغي ــر.سلطة صغير.

العشاء

 3/4رغي ــف بل ــدي -قطع ــة ح ــاوة طحيني ــة  1ك ــوب حم ــص الش ــام أو  2بطاطا مش ــوية
فــى حجــم البيضة-عــدد  2طعميــة  + -قطعــة حــاوة طحينيــة  -2طعميــة -
طماط ــم.
ثمــرة صغيــرة طماطــم.

قبل النوم

االفطار

كــوب عصيــر برتقــال (عــدد  2ثمــرة
برتقــال).

كوب لنب صغير.

يوم ا
نموذج وجبات تناسب ً
ً
كاملومرتفعة التكلفة
 1/2رغي ــف بل ــدي  -2م ك ع س ــل أبي ــض 1 -بطاطــا  2+م ك ع ســل ابيض-بيضــة
بيض ــة -ك ــوب ل ــن صغير  -ثم ــرة طماطم .مقليــة -كــوب عصيــر برتقــال كبيــر.

الغذاء

الغ ــذاء طب ــق أرز صغير-قطع ــة متوس ــطة طبــق أرز صغير-قطعــة حلــم متوســطة-
حل ــم محم ــر  -طب ــق خض ــار صغير-طب ــق طبــق ســلطة طحينــة  -ثمــرة فاكهــة.
س ــلطة خضراء-ثم ــرة فاكه ــة..

العشاء

 1/2رغي ــف بل ــدي  -زب ــدة ب املرب ــى صغي ــر  1ذرة م ســلوقة  -2م ك ع ســل أســود
 جبن ــة بيض ــاء ف ــي حج ــم البيضة-ثم ــرة وطحين ــة 1 -بيض ــة ( 4مالع ــق ف ــول بالزي ــتوالطماطــم).
طماطم 1 .ذرة م سلوقة 2-م ك ع سل
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 مالحظة:• •يج ــب أن يؤخ ــذ ف ــي االعتب ــار قب ــل الب ــدء ف ــي برنام ــج احلمي ــة الغذائي ــة العالجي ــة للتوح ــدي
،أن طف ــل التوح ــد يعان ــى نق ــص (س ــوء) التغذي ــة ؛ له ــذا يج ــب ّأل نب ــدأ احلمي ــة قب ــل التأك ــد
م ــن تصحي ــح من ــط تغذي ــة الطف ــل ،والتأك ــد م ــن حصولــه عل ــى العناص ــر الغذائي ــة الكافي ــة
وتقبلــه للبدائ ــل الغذائي ــة.
ين
التوحدي�:
أسباب سوء التغذية عند الغالبية العظمى من
 سلوك الطعام. النمطية. حالة األمعاء. ا ُّل سم ّي ة املعدنية. اإلصابات املعوية واملعدية املتكررة. ضعف حركة األمعاء. التناول امل سرف للمكمالت الغذائية. احلمي ــات الغذائي ــة نف س ــها ق ــد ت س ــبب س ــوء التغذي ــة إذا ل ــم تصم ــم وتنف ــذ بش ــكل علم ــيدقي ــق.
أنواع أخرى من أنظمة التغذية العالجية للتوحد:
(SCD) Specific Carbohydrate Diet :

-

هي أقل شيوعا ونذكرها على سبيل احلصر جلميع األنظمة.
وتعتم ــد عل ــى تقلي ــل ال س ــكريات والكربوهي ــدرات ألق ــل نس ــبة مل ــدة ع ــام للقض ــاء عل ــى جمي ــع
الفطري ــات والبكتيري ــا ال س ــامة ف ــى اجله ــاز الهضم ــي ،واس ــتعادة صح ــة األمع ــاء واملناع ــة.
عيوبها :
أن نسبة البروتينات العالية وملدة عام قد تؤذي الكلى.
جمي ــع احلب ــوب غي ــر م س ــموح به ــا ،حت ــى األرز وال ــذرة وكذل ــك البطاط ــس والبطاط ــا (عالي ــة
احملت ــوى م ــن الكربوهي ــدرات).
األكل امل س ــموح بــه فق ــط ه ــو اللح ــوم والبروتين ــات احليواني ــة والبق ــول وبع ــض اخلض ــراوات
والفاكه ــة.
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Body Ecology Diet- 2

وتعتمــد علــى اســتعادة مناعــة اجل ســم وصحــة األمعــاء عــن طريــق اســتبعاد ال ســكريات
والكربوهي ــدرات متام ـ ًا وال ي س ــمح بتن ــاول كل أن ــواع احلب ــوب والبق ــول والفواكــه لك ــن م ــن الع س ــير
االلت ــزام به ــذا البرنام ــج الغذائ ــي.
متالزمة داون :
 من أهم اإلعاقات النمائية وأكثرها شيوع ًا ،ولها م سببات وراثية . يتمي ــز أطف ــال ال ــداون ب ــأن  % 50منه ــم يعان ــون م ــن ال س ــمنة ف ــي س ــنوات الطفول ــة األول ــى،بينم ــا ف ــى س ــن البل ــوغ تص ــل النس ــبة إل ــى .% 58
 كذلــك مــن املشــكالت الشــائعة اإلم ســاك ؛ نظر ًاإلــى ضعــف حركــة األمعــاء وأيضــ ًا قلــةاأليــض.
 مش ــكالت املض ــغ والبل ــع أيض ــا ًش ــائعة لتضخ ــم الل س ــان حي ــث مي ــأ التجوي ــف الفم ــيويتداخ ــل م ــع املض ــغ وي س ــبب ت س ــوس األس ــنان  ،كم ــا أن اللته ــاب جه ــاز التنف ــس دور ًا ف ــى
البل ــع والتغذي ــة بش ــكل ع ــام.
 ل ــذا دور التغذي ــة العالجي ــة هن ــا من ــوط بــه الوقاي ــة م ــن ح ــدوث ال س ــمنة أو عالجه ــا م ــع -زي ــادة مع ــدل األي ــض  -ع ــاج اإلم س ــاك بكث ــرة ش ــرب امل ــاء وتن ــاول األلي ــاف الغذائي ــة وقل ــة
الده ــون  -والع ــاج الوظيف ــي لل س ــان وحت س ــن الق ــدرة عل ــى املض ــغ والبل ــع وزي ــادة مناع ــة
اجل س ــم لتقلي ــل االلتهاب ــات الرئوي ــة والصدري ــة املتك ــررة.
ويلل :
متالزمة لورانس مونبيدل ومتالزمة برادر
ي

Prader willi Syndrome & laurance Moon Biedles Syndrome

 نسبة حدوثهما  :نادرة نسب ّي ًا متالزمت ــان متش ــابهتان إل ــى ح ــد كبي ــر لهم ــا م س ــببات وراثي ــة تتمي ــز بالتأخ ــر العقل ــي وع ــدمالق ــدرة عل ــى التحك ــم ف ــي الش ــهية متام ـ ًا ؛مم ــا ي ــؤدي إل ــى س ــمنة مفرط ــة ت س ــبب الوف ــاة إذا ل ــم
يوج ــه األه ــل إل ــى نوعي ــة الطع ــام املطلوب ــة قليل ــة الده ــون ،عالي ــة األلي ــاف الغذائي ــة كاخلض ــروات
والفاكه ــة  ،وش ــرب امل ــاء بكث ــرة أيض ـ ًا ق ــد يفي ــد.
ثانيــً :أهميــة التغذيــة العالجيــة لإلعاقــات الناتجــة عــن بعــض أمــراض
ّ
التمثيــل الغذائــي:
•

•أم ــراض التمثي ــل الغذائ ــى عب ــارة ع ــن مجموع ــة م ــن األم ــراض تتج ــاوز  200م ــرض ناجت ــة
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ع ــن نق ــص أو اعت ــال ف ــي أنزمي ــات األي ــض (التفاع ــات اخللوي ــة) مل ــواد اجل س ــم املختلف ــة .
• • أعراضه ــا  :ميك ــن أن تك ــون ناجت ــة ع ــن إصاب ــة أى جه ــاز أو عض ــو ف ــي اجل س ــم مث ــل :
اجله ــاز الهضم ــي أو ال ــدوري أو العض ــات أو غيره ــا .وه ــذه االع ــراض مرتبط ــة بطبق ــة امل ــواد
املتراكم ــة ع ــن نق ــص اإلن ــزمي أو م ــكان اإلن ــزمي الناق ــص وامل ــواد املهم ــة الت ــي تفق ــد أو تق ــل
ب س ــبب ه ــذا اخلل ــل.
• •أما اهم األعراض ظهورا ًفهي  :قصور النمو والتخلف العقلي .
• •م ــن املمك ــن تف ــادي كل ه ــذه االم ــراض (أو معظمه ــا) بالتش ــخيص املبك ــر والتدخ ــل الطب ــي
املبك ــر ف ــى الوق ــت املناس ــب ،وأه ــم تدخ ــل ه ــو التغ ــذوي إذ يج ــب من ــع العناص ــر الغذائي ــة
الت ــي حتت ــاج إل ــى تفاع ــل ه ــذه اإلنزمي ــات الناقص ــة واس ــتبدالها مبغذي ــات أخ ــرى  .ول ــو مت
ه ــذا من ــذ وق ــت ال ــوالدة حلققن ــا وقاي ــة م ــن اإلعاق ــة بش ــكل ي ــكاد يك ــون كام ـ ًا مث ــال:
 مرض جالكتوزميا :Glactosemiaخل ــل نس ــبي ف ــي حت ــول س ــكر اجلالكت ــوز إل ــى جلوكوز (الش ــكل النهائ ــى لهض ــم الكربوهيدرات)؛
نتيج ــة لنق ــص إن ــزمي تك س ــير اجلالكت ــوز ف ــى اجل س ــم  -ويظه ــر ف ــي أول أس ــبوعني م ــن العمر.
 ي سبب تلف ًا في املخ والعني والكلى والكبد. األعراض  :قيء  -الصفراء فى الدم -تضخم الكبد  -نقص في سكر الدم. ف ــي حال ــة التش ــخيص املبك ــر مين ــع الل ــن نهائي ًا؛حت ــى ال حت ــدث مضاعف ــات  ،والتوق ــف ع ــنتن ــاول األلب ــان ومنتجاته ــا والفواكــه أيض ـ ًا ،وت س ــتخدم بدائ ــل أللب ــان االطف ــال مث ــل  :االيزومي ــل
وغي ــره".
هنــا قــد تظهــر أهميــة التغذيــة العالجيــة عنــد إعــداد وجبــات (مــدى احليــاة) خاليــة مــن
اجلالكتــوز.
الفينيلكيتونوريا : Phenylketonuria (PKU
نسبة حدوثه  10000 :1مولود
ويرج ــع أيض ـ ًا إل ــى نق ــص إن ــزمي تك س ــير الفيني ــل أالن ــن وحتولــه إل ــى حم ــض أمين ــى أب س ــط
وه ــو التيروزي ــن فت ــزداد نس ــبته ف ــي ال ــدم  ،م ــا ي س ــبب تل ــف امل ــخ وتأخ ــر ًا عقل ّي ـ ًا ش ــديد ًا.
إذن يج ــب التش ــخيص املبك ــر والتدخ ــل املبك ــر بالتغذي ــة اخلالي ــة م ــن البروتين ــات احملتوي ــة عل ــى
الفيني ــل االن ــن مث ــل :ل ــن األكف ــال  ، Phenyl-Free 1,2م ــع التحلي ــل ال ــدوري لنس ــبته ف ــي ال ــدم
' بحي ــث ال يق ــل تركي ــزه ع ــن  % 2بصف ــة م س ــتمرة.
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ثالثًا :األمراض المزمنة:

 بح س ــب بع ــض التعريف ــات والتصنيف ــات الع املي ــة ملاهي ــة اإلعاق ــة وأنواعه ــا ،تق ــع ضم ــن الفئ ــاتذات االحتياجــات اخلاصــة ،واحتياجاتهــا وهــذه احلــاالت التغذويــة شــائعة ومعروفــة وتلبــى
تبع ًال ــكل م ــرض وش ــدته وم ــدى تأثي ــره عل ــى الصح ــة العام ــة للطف ــل وعل ــى أدائــه بش ــكل ع ــام .
 مثال احلمى الروماتيزمية  -أمراض الكلى املزمنة -داء ال سكري من النوع األول ...وغيرها فم ــا ينطب ــق عل ــى ذوي االجتياج ــات اخلاص ــة م ــن احتياجه ــم إل ــى برام ــج تغذي ــة عالجي ــةخاص ــة  ،ينطب ــق عل ــى أبنائن ــا ه ــؤالء أيض ـ ًا.
الصعوب ــات والمعوق ــات ال ـ تـ� م ــا زال ــت تؤخ ــر تطبي ــق مع ـ نـى ( الغ ــذاء المالئ ــم أ
)لطف ــال
ي
ـر� المعاق ـ ي ن
ـ�:
الوط ــن الع ـ ب ي
عرضنــا تفصيــ ًا لــكل الصعوبــات الطبيــة واملشــاكل التغذويــة اخلاصــة بــكل إعاقــة ونظــم
التغذي ــة العالجي ــة ل ــكل فئ ــة ،ولك ــن تبق ــى مش ــكالت عام ــة مجتمعي ــة وإقتصادي ــة تؤخ ــر تطبي ــق
معنــى التغذيــة والغــذاء املالئــم ألطفالنــا املعاقــن والبالغــن ايضــ ًا (وفقــ ًا ملــا ورد عــن حــق
املعاق ــن األس ــوياء ف ــي الغ ــذاء ف ــي وثيق ــة االمم املتح ــدة) ،وس ــنتعرض له ــا بصف ــة عام ــة:
 1صعوبات اقتصادية :عىل سبيل المثال ال الحرص.
• •ع ــدم تواف ــر األغذي ــة اخلاص ــة باحل ــاالت املرضي ــة مم ــا يضط ــر األس ــر الق ــادرة إل ــى اس ــتيراده
م ــن اخل ــارج ،فم ــا بالن ــا مبعظ ــم األس ــر ف ــى مجتمعن ــا (غي ــر الق ــادرة) ،عل ــى الرغ ــم م ــن
إمكاني ــة توفي ــر ه ــذه األغذي ــة بأس ــعار اقتصادي ــة.
• •االحتكار والغش التجاري وإقحام مواد ضارة في املصنعات الغذائية .
• •تلوث األراضي واملياه ب امللوثات الكيميائية واملواد املشعة وغيرها.
• •عدم مراقبة سالمة الغذاء املتاح للعامة.
 2صعوبات مجتمعية :وتندرج جميعها تحت عنوان "قلة الوعي المجتمعي":
• •باختيار طعام صحي .
• •مبفهوم التغذية العالجية وأهميته (فهي وقاية أكثر منها عالج ًا).
• •ع ــدم تواف ــر ه ــذه األطعم ــة ف ــى أماك ــن تواج ــد أطفالن ــا املعاق ــن مث ــل املدرس ــة والن ــادي وأماك ــن
التجمع ــات؛ مم ــا يس ــبب مش ــكلة كب ــرى حت ــول دون االلت ــزام بالنظ ــم الغذائي ــة العالجية.
• •عــدم وعــي كثيــر مــن األســر بأهميــة التغذيــة العالجيــة لتح ســن أوشــفاء كثيــر مــن
اإلعاقــات بنســب تفــوق املتوقــع أحيانــ ًا.
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تأثير هذه الصعوبات على دمج أوالدنا المعاقين:

ع ــدم تواف ــر الغ ــذاء الصح ــى املالئ ــم ألطفالن ــا املعاق ــن؛ ي س ــبب صعوب ــة بالغ ــة ف ــي دمجه ــم دمج ـ ًا
مجتمعي ـ ًا ودراس ــي ًا كام ـ ًا  -رغ ــم أن الدم ــج حقه ــم االصي ــل ف ــي احلي ــاة ؛ وذل ــك للصعوب ــات الت ــي
ذكرناه ــا س ــالف ًا مم ــا يضط ــر األس ــرة ككل إل ــى ع ــدم االندم ــاج بش ــكل طبيع ــي م ــع املجتم ــع
ـواد رياضي ــة وال أماك ــن ترفيهي ــة وال حت ــى م ــدارس وجتمع ــات أخ ــرى
واعت ــزال احلي ــاة العام ــة ف ــا ن ـ ٍ
؛ األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى مزي ــد م ــن العزل ــة لي ــس فق ــط للطف ــل  ،ولك ــن إلخوتــه ووالديــه.
التوصيات :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1االس ــتفادة م ــن الدراس ــات والبح ــوث القيم ــة ف ــى مج ــال تغذي ــة املعاق ــن ف ــي املراك ــز البحثي ــة
املختلف ــة (هن ــاك جه ــود فردي ــة حثيث ــة فق ــط حت ــى اآلن).
2توفي ــر احتياج ــات م ــا قب ــل ال ــزواج  -وف ــي أثن ــاء احلم ــل -وبع ــد ال ــوالدة مباش ــرة  ،بأس ــعار
زهي ــدة لإلكتش ــاف املبك ــر والتدخ ــل ال س ــريع وقاي ــة م ــن ه ــذه اإلعاق ــات أو تفاقمه ــا بتوفي ــر
برام ــج التغذي ــة املناس ــبة.
3توســيع مظلــة التأمــن الصحــي (حيــث إنهــا اآلن تشــمل فقــط تالميــذ املــدارس) ،أمــا
املعاقــون فمعظمهــم محرومــون.
4تواف ــر قاع ــدة معلوم ــات وإحص ــاءات أكث ــر دق ــة ع ــن املعاق ــن وط ــرق التغذي ــة املالئم ــة ل ــكل
إعاق ــة .
5تدري ــب معلم ــي ري ــاض االطف ــال وامل ــدارس اإللزامي ــة ،وأيض ـ ًا القاب ــات الصحي ــات ورائ ــدات
الصح ــة عل ــى كيفي ــة اكتش ــاف اإلعاق ــة مبك ــر ًا وم ــن ث ــم توجيــه األس ــر للع ــاج مبك ــر ًا.
6الرقاب ــة عل ــى الغ ــذاء واألطعم ــة م ــن حي ــث س ــامة الغ ــذاء وتواف ــر األغذي ــة الصحي ــة واخلاص ــة
باس ــعار زهيدة.
7زي ــادة الوع ــي املجتمع ــى واألس ــري بش ــكل خ ــاص بأهمي ــة التغذي ــة العالجي ــة وكيفي ــة إع ــداد
الطع ــام اخل ــاص ،وهن ــا يج ــب أن تتضاف ــر جمي ــع مؤس س ــات ال ــدول واملؤس س ــات األهلي ــة
أيض ـ ًا.
8نش ــر برام ــج التوعي ــة الغذائي ــة ب ــن كل فئ ــات الش ــعب ع ــن طري ــق وس ــائل األع ــام املختلف ــة
وخاص ــة ب ــن الفئ ــات امل س ــتهدفة ،م ــع االهتم ــام بتح س ــن النم ــط الغذائ ــي والعناي ــة بنظاف ــة
البيئ ــة للمجتم ــع ككل.
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مـل ـ ـ ــف العـ ـ ـ ــدد

ــــــــــــــــــــــــــــ

•

بــاق" ع ــرض ن ــدوة املجل ــس العرب ــي
مســرة ممتــدة
•"حامــد عمــار ..
ي
وذكــر ٍ
ٍ
للطفولــة والتنميــة  ،بتاريــخ  28أبريــل *.2015

حرر الندوة  :رضا عطية
مقاالت نشرت في وداع حامد عمار
•

•وداع ًا حامد عمار  ..شيخ التربويني العرب  ..د .حسن البيالوي

•

•وداع ًا حامد عمار  ..حسام عيسى

•

•وصايا شيخ التربويني  ..نبيل زكى

•

•املؤه ــات واخلب ــرات العلمي ــة والعملي ــة واإلنت ــاج العلم ــي لألس ــتاذ الدكت ــور /حام ــد
مصطف ــى عم ــار

* أس ــهم ف ــي ه ــذه الن ــدوة  :األس ــتاذ الدكت ــور محم ــد ال س ــكران ،واألس ــتاذ الدكت ــور أحم ــد حجـ ــي  ،واألس ــتاذ
الدكت ــور محم ــود نس ــيم .كم ــا ش ــارك م ــن فريـ ــق املجلـ ــس العرب ــي :األس ــتاذ الدكت ــور ح س ــن البي ــاوي ا ،د.
س ــهير عب ــد الفت ــاح ،م .محم ــد رض ــا ف ــوزي ،أ .إمي ــان بـهـ ــي الدي ــن ،أ .م ــروة هاش ــم ،أ .محم ــد أم ــن ،وإ.
إيث ــار جم ــال الدي ــن.
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حامد عمار :مسيرة ممتدة وذكر ٍ
باق*
ندوة عقدت مبقر املجلس العربي للطفولة والتنمية حضرها :

أ.د .محمد السكران ،أ.د أحمد حجـي  ،أ.د .محمود نسيم.
كما شارك من املجلـس العربي أ.د حسن البيالوي األمني العام للمجلس  ،د .سهير عبد الفتاح،
م .محمد رضا فوزي ،أ .إميان بـهـي الدين ،أ .مروة هاشم  ،أ .محمد أمني ،وأ .إيثار جمال الدين

يع ــد حام ــد عم ــار عل ًم ــا ب ــارزًا ف ــي تاري ــخ الفك ــر الترب ــوي ،اس ــتطاع أن يصن ــع لنف س ــه اس ـ ًم ا
ناص ًع ــا ف ــي س ــفر الكتاب ــات التربوي ــة مب ــا قدمــه م ــن أطروح ــات وم ــا ش ــارك بــه م ــن إس ــهامات
مهم ــة ف ــي م س ــيرة العط ــاء الفك ــري ف ــي مج ــاالت التربي ــة ،أم س ــت كش ــجرة باس ــقة ف ــي ب س ــتان
الفك ــر الترب ــوي تف ــوح أزهاره ــا بأري ــج اخلب ــرات وش ــذى املع ــارف.
وانطال ًق ــا م ــن ح ــرص املجل ــس العرب ــي للطفول ــة والتنمي ــة عل ــى تك ــرمي األع ــام البارزي ــن ف ــي
حق ــول الطفول ــة والتربي ــة ،وانبثا ًق ــا م ــن إدراك "مجل ــة الطفول ــة والتنمي ــة" لض ــرورة ذك ــر الراحل ــن
درس ــا تتعاط ــاه
وتن ــاول عطائه ــم تكر ً
مي ــا له ــم واس ــتثما ًرا ملنجزه ــم العلم ــي؛ ليك ــون طرحه ــم ً
األجي ــال وتنتف ــع بــه ،فق ــد أقام ــت املجل ــة برئاس ــة األس ــتاذة الدكت ــورة س ــهير عب ــد الفت ــاح ن ــدوة
علمي ــة ح ــول "حام ــد عم ــار".
ول ــد حام ــد عم ــار ،امللق ــب بش ــيخ التربوي ــن املصري ــن ،ف ــي قري ــة "س ــلوا" مبحافظ ــة أس ــوان ف ــي
أقص ــى جن ــوب مص ــر ف ــي  25فبراي ــر (ش ــباط)  ، 1921ون ــال لي س ــانس اآلداب م ــن جامع ــة ف ــؤاد
األول ،جامع ــة القاه ــرة حال ّي ـ ًا.
كان أول مص ــري يحص ــل عل ــى درج ــة الدكت ــوراه ف ــي اجتماعي ــات التربي ــة م ــن جامع ــة لن ــدن ع ــام
 ،1952وحمل ــت رس ــالته عن ــوان "التنش ــئة االجتماعي ــة ف ــي قري ــة مصري ــة" ،وع ــاد إل ــى مص ــر
ليعم ــل ف ــي جامع ــة ع ــن ش ــمس.
أص ــدر عم ــار كتابــه األول "العم ــل امليدان ــي ف ــي الري ــف" ف ــي  ،1954وأتبعــه بكت ــب منه ــا "ف ــي
* حرر الندوة  :أ .رضا عطية  ،صحفي مبجلة فصول.
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اقتصادي ــات التعلي ــم"  1963و"أعاصي ــر الش ــرق األوس ــط وتداعياته ــا ال سياس ــية والتربوي ــة" و"ف ــي
آف ــاق التربي ــة العربي ــة املعاص ــرة م ــن ري ــاض األطف ــال إل ــى اجلامع ــة" و"تعلي ــم امل س ــتقبل م ــن
الت س ــلط إل ــى التح ــرر" و"مواجه ــة الع ومل ــة ف ــي التعلي ــم والثقاف ــة" و"التنمي ــة البش ــرية ف ــي الوط ــن
العرب ــي" ال ــذي ن ــال عنــه جائ ــزة مؤس س ــة الكوي ــت للتق ــدم العلم ــي ف ــي  ، 1994وه ــو الع ــام ال ــذي
ف ــاز فيــه أيض ـ ًا بجائ ــزة الدول ــة التقديري ــة  ،وه ــي أرف ــع اجلوائ ــز ف ــي مص ــر حين ــذاك كم ــا ن ــال
عم ــار ف ــي  2008جائ ــزة الني ــل ف ــي العل ــوم االجتماعي ــة وه ــي أكب ــر جائ ــزة ف ــي مص ــر.
س ــجل عم ــار س ــيرته الذاتي ــة ف ــي كتابــه "خط ــى اجتزناه ــا ..ب ــن الفق ــر واملصادف ــة إل ــى ح ــرم
اجلامع ــة" الت ــي اعتبره ــا "رحل ــة طويل ــة مذهل ــة ..م ــن مجتم ــع الزراع ــة البدائ ــي واقتص ــاد الكف ــاف
واالكتفــاء مبــوارده الذاتيــة إنتاجــ ًا واســتهالك ًا إلــى مرحلــة آفــاق مجتمــع الع وملــة وعصــر
املعلوماتيــة".
ولعمــار إســهامات عربيــة فــي مجــال التربيــة؛ حيــث أســهم فــي تأســيس معهــد اخلدمــة
االجتماعي ــة ب ــاألردن ف ــي  ، 1970وف ــي برام ــج مكت ــب صن ــدوق األمم املتح ــدة لرعاي ــة األطف ــال
(يوني ســف) اإلقليمــي فــي أبــي ظبــي ( ، )1972-1974وفــي تأســيس مركــز التدريــب علــى
العمــل االجتماعــى فــي العاصمــة العمانيــة "م ســقط".
وس ــاهم أيض ـ ًا ف ــي وض ــع وثيق ــة إنش ــاء الصن ــدوق العرب ــي للعم ــل االجتماع ــي التاب ــع ملجل ــس
وزراء الش ــئون االجتماعي ــة الع ــرب ف ــي تون ــس ( ، )1982وف ــي تأس ــيس املجل ــس القوم ــى للطفول ــة
واألموم ــة ف ــي مص ــر ( ، )1988وف ــي إنش ــاء ق س ــم الدراس ــات التربوي ــة ف ــي معه ــد الدراس ــات
والبح ــوث العربي ــة التاب ــع للمنظم ــة العربي ــة للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم .2001
ـه� عبــد الفتــاح إل ــى ارتب ــاط
وف ــي كلمته ــا االس ــتهاللية للن ــدوة  ،أش ــارت األس ــتاذة الدكتــورة سـ ي
حي ــاة ش ــيخ التربوي ــن حام ــد عم ــار بالنهض ــة املصري ــة احلديث ــة؛ حي ــث ول ــد بع ــد ث ــورة 1919
وق ــت أن كان ــت مص ــر تناض ــل م ــن أج ــل اس ــتقاللها م ــا أوج ــد يقظ ــة ش ــاملة ه ــزت مص ــر.
كم ــا أك ــدت الدكت ــورة س ــهير عب ــد الفت ــاح عل ــى ذل ــك التواش ــج الوثي ــق ل ــدى حام ــد عم ــار ب ــن
التعليم ــي واملجتمع ــي ،ووع ــي عم ــار بض ــرورة انط ــاق اجلان ــب التعليم ــي م ــن الث ــورة العقلي ــة
واالبتع ــاد عم ــا ه ــو تلقين ــي .ووعيــه بض ــرورة أن تتراف ــق م ــع م س ــاعي النه ــوض بالتعلي ــم م س ـ ٍـاع
أخ ــرى ترم ــي إل ــى االرتف ــاع مب س ــتوى حي ــاة املواط ــن .وكأن حام ــد عم ــار ق ــد آم ــن مب ــا طرح ــه طــه
ح س ــن م ــن أن التعلي ــم ك امل ــاء واله ــواء ،ح ــق مكف ــول ل ــكل مواط ــن.
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النســان الــذي انشــغل ببنــاء البـ شـر" ،يؤك ــد
وف ــي م س ــاهمته الت ــي ج ــاءت بعن ــوان "حامــد عمــار إ
األس ــتاذ الدكتــور أحمــد حجــي أســتاذ ت
ال�بيــة بجامعــة حلــوان عل ــى أن حام ــد عم ــار ق ــد خ ــاض
رحل ــة كف ــاح م س ــتمر م ــن القري ــة النائي ــة إل ــى القاه ــرة والعال ــم.
ويذه ــب إل ــى أن مص ــر كان ــت ف ــي قل ــب عم ــار وعقلــه ،وكان العال ــم العرب ــي حبــه واهتمامــه؛ ل ــذا
س ــعى إل ــى إع ــادة بنائــه.
يقول عمار ف� كتابه "خطى ت ز
اج�ناها":
ي
ئ
ت
ـدا� واقتصــاد الكفــاف
"إن مسـ يـر ي� رحلــة طويلــة مذهلــة مــن مجتمــع الزراعــة البـ ي
إنتاجــا واســتهالكًا ،إىل مرحلــة آفــاق مجتمــع العولمــة
واالكتفــاء بمــوارده الذاتيــةً ،
وعــر المعلوماتيــة والســوق العالميــة وثــروات الهندســة الوراثيــة والســماوات
ت
ـبا� ممــا يطلــق عليــه
ـى وصبــاي وشـ ب ي
المفتوحــة برســائلها الفضائيــة .وكانــت طفولـ ي
(الفقــر الدكــر)؛ أي الخانــق".
لكن حامد عمار ت ز
يع� بأصالة النشأة والقرية إذ يذكر:
ف
معــراً بثقافتــه
الثقــا� ف ي� عزلتــه
"لقــد كان منــاخ القريــة
وبتأثــر ضيــق اليــد ،ت ز ّ
ي
ي
أ
أ
ف
ـاط� المتوارثــة ،وبالنســاب
وخ�اتــه ي� الفالحــة والسـ ي
الدينيــة ،ومحيطًــا بمعارفــه ب
القبليــة".

ثــم يذكــر الدكتــور حجــي بــأن عمــار درس التاريــخ وتخصــص فيــه ،وحصــل علــى درجــة
اللي س ــانس فيــه م ــن كلي ــة اآلداب  -جامع ــة القاه ــرة ،ث ــم حص ــل عل ــى درج ــة املاج س ــتير ف ــي
التــارخ برســالة عنوانهــا "عالقــات مصــر اململوكيــة بالــدول اإلفريقيــة" عــام .1945
وي ــرى الدكت ــور حج ــي أن ه ــذه الرس ــالة "بيني ــة" ،جتم ــع التاري ــخ بالعالق ــات الدولي ــة ال سياس ــية
واالقتصادي ــة والثقافي ــة ً
أيض ــا ،وه ــي دالل ــة عل ــى توج ــه منفت ــح وفه ــم متق ــدم للتاري ــخ.
وق ــد اعتم ــد عم ــار ف ــي رس ــالته عل ــى مراج ــع ملفكري ــن ومؤرخ ــن م س ــلمني ،مبث ــل اعتم ــاده عل ــى
مؤرخ ــن غربي ــن ذوي تخصص ــات متنوع ــة.
ث ــم ي س ــافر حام ــد عم ــار إل ــى اململك ــة املتح ــدة ويلتح ــق مبعه ــد التربي ــة بجامع ــة لن ــدن ،ويحص ــل
عل ــى املؤهِّ ــل للماج س ــتير الدبل ــوم األكادمي ــي ،و ُي ت ــاح لــه أن يطل ــع عل ــى كتاب ــن م ــن أه ــم كت ــب
فل س ــفة العل ــوم ال سياس ــية:
 الكتاب األول :لكارل بوبر ،وهو كتاب ذو جزء ْي ن ،عنوانه الرئيس:197
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"املجتمع املفتوح وأعداؤه" The Open society and its enemies

وق ــد هاج ــم بوب ــر ف ــي ه ــذا الكت ــاب النظ ــم والفل س ــفات الش ــمولية ،كم ــا هاج ــم أع ــداء احلري ــة،
ومجتمعه ــا املفت ــوح ،وه ــو ً
أيض ــا صاح ــب كت ــاب.Critical Rational :
 الكتاب الثاني :إليريك فروم األملاني:"الهروب من احلرية" Escape from freedom
أو "اخلوف من احلرية" Fear from freedom
وإيريــك فــروم عالــم نفــس اجتماعــي ،ناقــد كبيــر ل ســيجموند فرويــد ،وهــو محلــل نف ســي.
كم ــا أن إيري ــك ف ــروم فيل س ــوف كبي ــر وه ــو أح ــد أقط ــاب مدرس ــة فرانكف ــورت النقدي ــة الش ــهيرة
والنظريــة النقديــة”Creativity requires the Courage to let go Certainties“ :
ث ــم ينتق ــل الدكت ــور أحم ــد حج ــي إل ــى مرحل ــة حص ــول الدكت ــور حام ــد عم ــار عل ــى الدكت ــوراه م ــن
معه ــد التربي ــة بجامع ــة لن ــدن برس ــالته" :التنشــئة االجتماعيــة ف ي� قريــة مرصيــة -ســلوا أســوان"

 ، 1992وه ــي رس ــالة ف ــي عل ــم األنثروبولوج ــي ،وعل ــم االجتم ــاع وعل ــم االجتم ــاع الترب ــوي.
ويتوصــل الدكتــور حجــي إلــى اســتنتاج مفــاده :أنــه لــم يكــن غريبــاً أن ن
يتبــى حامــد عمــار
المنظــور النقــدي االجتماعــي ف� ت
ال�بيــة.
ي

ث ــم ينتق ــل الدكت ــور حج ــي لتن ــاول مح ــور آخ ــر مه ــم يتعل ــق ب املنظ ــور الرؤي ــوي حلام ــد عم ــار
وه ــو" :المقاربــة المنهجيــة النقديــة االجتماعيــة الديناميــة التاريخيــة" ،وه ــذه املقارب ــة تنبن ــي على:
االشتباك مع الواقع
أي اش ــتباك التربي ــة والعل ــوم االجتماعي ــة م ــع م ــا يؤث ــر ف ــي التعلي ــم ويتأث ــر بــه م ــن خ ــال تفاعلــه
م ــع ق ــوى احملي ــط ال سياس ــي واالجتماع ــي والثقاف ــي ،ويلخ ــص  -ذل ــك  -كم ــا يق ــول حام ــد عم ــار
 إش ــكالية :نع ِّلــم مــن؟  ،ونع ِّلــم ماذا؟وفــي هــذه اإلشــكالية تضطــرب منظومــة التعليــم مــع املتغيــرات والتناقضــات والتوازنــات
املجتمعيــة ومصاحلهــا وصراعاتهــا.
حامد عمار والمدرسة االجتماعية النقدية

يعتب ــر حام ــد عم ــار رائ ــد ًا م ــن رواد املدرس ــة االجتماعي ــة النقدي ــة ،وق ــد كان ش ــاغله وت س ــاؤله
ي ــدور ح ــول :م ــا النظري ــة النقدي ــة؟  ، Critical theoryوذل ــك م ــن ثالث ــة منظ ــورات:
 منظور علم االجتماع.198
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 منظور األدب. منظور الفل سفة.التعليم والسياسة عملية سياسية:

كان عم ــار يؤم ــن مبقول ــة بول ــو فري ــري أن ّ ً
كل م ــن التعلي ــم وال سياس ــة عملي ــة سياس ــية .ويق ــول
إنه ــا مقول ــة عل ــى ق ــدر دهش ــتها وإدهاش ــها ال حت ــوي أي غراب ــة ،ف ــا غ ــرو أن التعلي ــم ف ــي ظ ــل
(املدرس ــة االجتماعي ــة النقدي ــة) إم ــا أن يك ــون أداة للتح ــرر وإم ــا أداة للقه ــر .وم ــن َث ـ َّم ،فق ــد أك ــد
الكت ــاب عل ــى ض ــرورة أن تنم ــو ثقاف ــة احلري ــة والدميقراطي ــة.
ومما يقوله حامد عمار:
تنطلــق الرؤيــة النقديــة ونظرياتهــا بظاللهــا المتنوعــة ف� الشــأن ت
ال�بــوي مــن أن
ي
ت
ال�بيــة عمليــة سياســية ،كمــا أن السياســة عمليــة تربويــة .وهــي ف� هذيــن الوجهـ يـ�ن
ي
النتــاج االقتصاديــة وبالســلطة والدولــة ف ي�
عملــة واحــدة تتاثــر بقــوى عالقــات إ
ف
و� تحديــد أنمــاط المعرفــة ومناهجهــا وتوزيعهــا وتقييمهــا.
حكــم المجتمــع ،ي
وإذا كانــت النظريــة النقديــة قــد التقــت مــع املارك ســية فــي قضايــا الصــراع
الطبقــي والعوامــل االقتصاديــة ،فإنهــا جتــاوزت ذلــك إلــى:
السياس وآلياته.
 طبيعة القهري
 الرموز الثقافية. العنف الخشن أو أاليديولوجية الناعمة.
وكان لتل ــك النظري ــة توجه ــات ف ــي مواجه ــة القه ــر ،ومقاص ــد قيمي ــة دميقراطي ــة واش ــتراكية ذات
وج ــه وفع ــل إنس ــان ْي ني.
والنظريــة النقديــة :تنطل ــق م ــن ض ــرورة تزوي ــد اإلنس ــان ب املعرف ــة والق ــدرة عل ــى الفه ــم والوع ــي؛
وم ــن ث ــم إمكاني ــة العم ــل للتح ــرر م ــن عوام ــل القه ــر وثقاف ــة الصم ــت.
تكمــن فــي حلمتهــا قيــم معياريــة ،فهــي ال تفصــل بــن الذاتــي واملوضوعــي ،وال تقتصــر
كالبحــث البراجماتــي علــى االنغمــاس املفــرط بالتدقيــق فــي تشــخيص احلقائــق.
التوج ــه نح ــو نق ــد الواق ــع ف ــي أبع ــاده ال سياس ــية واالقتصادي ــة واأليديولوجي ــة؛ بغي ــة الوص ــول
إل ــى رؤي ــة أفض ــل وأكم ــل م ــن إقام ــة مجتم ــع العدال ــة والدميقراطي ــة.
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التنمية المتكاملة والشاملة ل إلنسان:
ي ــرى حام ــد عم ــار أنن ــا ح ــن نس ــعى إل ــى تعلي ــم التلمي ــذ /اإلنس ــان علين ــا أو ًال أن نتوج ــه إل ــى
جمي ــع طاقاتــه املركب ــة ،كائن ـ ًا بيولوج ّي ـ ًا وعقالن ّي ـ ًا ،ي ستش ــعر بحواس ــه كم ــا يتص ــور بخيالــه،
يفك ــر ف ــي حاض ــره ويتطل ــع إل ــى م س ــتقبله ،منف ــر ًدا واجتماعي ـ ًا ،فاع ـ ًا ومنفع ـ ًا ،متب ًع ــا ومبد ًع ا،
ميش ــي بقدميــه عل ــى األرض وميت ــد بناظريــه وف ــؤاده إل ــى ال س ــماء.
وف ــي ورقتــه املقدم ــة للن ــدوة ،تن ــاول د .محمــود نســيم المــدرس بأكاديميــة الفنــون سـ يـرة حامــد
عمــار الذاتيــة "خطــى ت ز
اج�ناهــا".
ي ــرى د .نس ــيم أن كتاب ــة ال س ــيرة كجن ــس أدب ــي ه ــي م ــن أكث ــر األش ــكال إث ــارة للخ ــاف ،ويح ــاول
فيه ــا الكات ــب اإليه ــام بواقعي ــة م ــا يكت ــب ،وثم ــة عق ــد ضمن ــي بينــه وب ــن الق ــارئ.
ويالحظ د .نسيم تركيز عمار في كتابه ال سيري على عالقة بني عاملني :الفقر واملصادفة.
ويدف ــع د .محم ــود نس ــيم ب ــأن ف ــي ال س ــيرة ذاك ــرة انتقائي ــة حت ــاول التمويــه والتبدي ــل .ونح ــن ف ــي
كتاب ــة ال س ــيرة ال نك ــون إزاء العال ــم بش ــكل مباش ــر ،وإمن ــا إزاء بني ــة س ــردية متخيل ــة حت ــى م ــع
توه ــم أن م ــا يح ــدث ه ــو الواق ــع.
ويالحــظ نســيم االرتبــاط بــن عنــوان كتــاب حامــد عمــار "خطــى اجتزناهــا" ،وعنــوان كتــاب
ال س ــيرة ل ــرءوف عب ــاس "خط ــى مش ــيناها" امل س ــتوحى م ــن بي ــت ش ــعري لعب ــد العزي ــز الدرين ــي:
مشيناها خطـى كتبت عليـنا
ومن كتبت عليه خطى مشاها
ويالح ــظ د .نس ــيم ب ــأن حام ــد عم ــار ق ــد كت ــب ال س ــيرة ف ــي ش ــكل حكاي ــات ،ف ــي  24حكاي ــة،
فيت س ــاءل :ه ــل ذل ــك إحال ــة إل ــى  24س ــاعة ف ــي الي ــوم؛ فيك ــون العم ــر يوم ـ ًا واحلكاي ــة س ــاعة؟
ويالح ــظ د .نس ــيم أيض ـ ًا أن عم ــار ف ــي أواخ ــر حكاياتــه كأنــه كان يري ــد الوص ــول به ــا إل ــى
الرقــم .24
وف ــي تناولــه ملقدم ــة الكت ــاب ،يالح ــظ د .نس ــيم ب ــأن حام ــد عم ــار ق ــد اس ــتعار فك ــرة "امل ــرآة"؛ إذ
تق ــوم فك ــرة فل س ــفة امل ــرآة عل ــى الص ــورة املركزي ــة لل ــذات؛ حي ــث يق ــف اإلنس ــان أم ــام امل ــرآة ف ــي
حال ــة تأم ــل ال ــذات.
ي ستش ــف د .نس ــيم أن ثم ــة ربط ـ ًا ل ــدى عم ــار ب ــن املصادف ــات وقدريته ــا مم ــا يدف ــع بحتميته ــا،
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وكأن إرادة علوي ــة أو مش ــيئة مهيمن ــة ت ــؤدي إليه ــا.
ويالح ــظ د .محم ــود نس ــيم م ــا لعبتــه الص ــدف م ــن دور ف ــي تبن ــي أش ــخاص عديدي ــن حلام ــد
عم ــار طالب ـ ًا م ــن املرحل ــة االبتدائي ــة حت ــى اجلامع ــة عل ــى الرغ ــم م ــن ع ــوز أبيــه وفق ــره الش ــديد،
واس ــتفادة م ــن املجاني ــة الت ــي كان ــت متن ــح للبع ــض ف ــي التعلي ــم.
والطري ــف أن فك ــرة التاري ــخ كان ــت ت ــراود عم ــار م ــع التحاقــه بكلي ــة اآلداب  -جامع ــة ف ــؤاد األول.
ث ــم يت ــردد د .نس ــيم ف ــي تأملــه ل س ــيرة عم ــار ب ــن س ــؤالني:
• •هل نحن إزاء فقر يدعمه التفوق ،
• •أم نحن إزاء تفوق يدعمه الفقر ؟
ويرك ــز د .محم ــود نس ــيم عل ــى أن هن ــاك "إرادة أب" وراء تعل ــم االب ــن حام ــد عم ــار وتفوقــه؛ األب
ال ــذي ل ــم يبخ ــل بش ــيء حت ــى بي ــع بع ــض ممتلكاتــه وبي ــع األم قطع ــة أرض له ــا ليواص ــل االب ــن
تعليمــه.
لك ــن الغري ــب ال ــذي يالحظــه د .نس ــيم ،اختف ــاء األب م ــن ال س ــيرة دومن ــا اإلش ــارة إل ــى عالق ــة
االب ــن معــه بع ــد تخرج ــه.
وف ــي م س ــاهمة الدكتــور محمــد الســكران الت ــي كان ــت بعن ــوان "وفــا ًء لخالــد الذكــر أســتاذنا
الدكتــور حامــد عمــار" ،يؤك ــد أن حام ــد عم ــار كان ب ــا ّر ًا بأهلــه وعش ــيرته بتخلي ــده قريتــه "س ــلوا".
وه ــو الب ــار بأس ــتاذيته؛ حي ــث جع ــل منه ــا طاق ــة ن ــور يه ــرع إليه ــا من يود االس ــتفادة واالس ــتزادة.
ومــن قبــل ومــن بعــد هــو البــار بوطنــه وأمتــه العربيــة؛ حيــث جعــل مــن قضاياهــا شــغله
الش ــاغل ،م ــع اتخ ــاذ الواق ــع االجتماع ــي املرتك ــز األساس ــي ل ــكل حتليالتــه وتف س ــيراته ،وف ــق
املنه ــج النق ــدي ال ــذي يتف ــرد ويتمي ــز بــه ،وه ــو ف ــي كل ه ــذا ي س ــتهدي بش ــراع قيم ــي متناس ــق.
ث ــم ينتق ــل الدكت ــور ال س ــكران إل ــى اإلش ــارة إل ــى أن التاري ــخ الدراس ــي للدكت ــور عم ــار يكش ــف
ع ــن تفوقــه الدائ ــم؛ فاس ــتطاع التمت ــع ب املجاني ــة الت ــي كان ــت ُت ن ــح للمتفوق ــن والفق ــراء وأبن ــاء
املناط ــق النائي ــة ،كم ــا يكش ــف تكوينــه الثقاف ــي ع ــن أن حي ــاة "التمدرس"الت ــي عاش ــها كان له ــا
أثره ــا ف ــي ه ــذا التكوي ــن؛ حي ــث الغرب ــة واملعان ــاة ،والتف ــوق إلثب ــات ال ــذات ،والق ــراءة النهم ــة،
واملش ــاركة الفاعل ــة ف ــي كل األنش ــطة املدرس ــية واجلامعي ــة ،واملش ــاركة ف ــي احلي ــاة ال سياس ــية.
كم ــا كان للظ ــروف القاس ــية الت ــي عاش ــتها قريتــه م ــن نس ــيان وعزل ــة وحرم ــان وم ــن فق ــر ،أثره ــا
العمي ــق ف ــي إميانــه بقضي ــة "العدال ــة االجتماعي ــة" ،ومقاوم ــة كل أش ــكال القه ــر.
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كم ــا كان للنق ــات احلضاري ــة الت ــي عاش ــها م ــن "س ــلوا" إل ــى س ــوهاج إل ــى القاه ــرة إل ــى لن ــدن
م ــن أوائ ــل العش ــرينيات إل ــى أوائ ــل اخلم س ــينيات ،تأثيره ــا العمي ــق ف ــي تكوينــه الثقاف ــي.
ويؤك ــد الدكت ــور ال س ــكران أن عم ــار ق ــد اخت ــط لنف س ــه منهجي ــة فكري ــة متمي ــزة ،تتجل ــى فيه ــا
وبوض ــوح خصائ ــص الفك ــر املب ــدع النق ــدي ،وم ــن ه ــذه اخلصائ ــص:
اتخ ــاذ الواق ــع االجتماع ــي املرتك ــز األساس ــي ل ــكل التحلي ــات والتف س ــيرات وعملي ــات التنظي ــر
ملختل ــف القضاي ــا واملش ــكالت الت ــي تناوله ــا بالبح ــث والدراس ــة.
معاجلتــه الظواهــر االجتماعيــة والتربويــة مــن خــال ال ســياق املجتمعــي الــذي يحيــط بهــا
وتعمــل مــن خاللــه.
اهتمامــه بالتنظي ــر النق ــدي للواق ــع ل س ــبر أغ ــوار م ــا وراء الظواه ــر ونق ــد العالق ــات امل س ــيطرة
واملهيمن ــة.
اهتمامــه بط ــرح ال ــرؤى والتص ــورات البديل ــة والكش ــف ع ــن عالق ــات جدي ــدة ب ــد ًال م ــن العالق ــات
ال س ــائدة املهيمن ــة وم ــن ث ــم تهيئ ــة املن ــاخ والتمهي ــد لوض ــع ق ــادم بدي ــل للوض ــع القائ ــم.
وأخير ًا توجهه القومي ،وإميانه بوحدة العمل العربي في النهوض باألمة العربية.
أم ــا م ــن حي ــث املوض ــوع فق ــد اهت ــم الراح ــل خال ــد الذك ــر بتن ــاول قضاي ــا وموضوع ــات ومش ــكالت
تتمي ــز باجل ــدة واألصال ــة م ــن حي ــث اختياره ــا موضوع ـ ًا للدراس ــة .ولي ــس أدل عل ــى ه ــذا م ــن
تناولــه لقضاي ــا :الثقاف ــة الوطني ــة والقومي ــة ،والش ــخصية االجتماعي ــة ،وقضاي ــا التنمي ــة ،وبن ــاء
اإلنس ــان العرب ــي ،وقضاي ــا العل ــم والتفكي ــر العلم ــي.
ومم ــا يثن ــي عليــه الدكت ــور ال س ــكران ف ــي إس ــهامات حام ــد عم ــار حتليالتــه وتصوراتــه الت ــي
يب ــرز منه ــا:
• •الفه ــم العمي ــق ملفه ــوم التنمي ــة الش ــاملة وأهمي ــة التنمي ــة البش ــرية ف ــي ه ــذا املج ــال؛ حت ــى
يتحق ــق الت ــوازن ب ــن بن ــاء احلج ــر وبن ــاء البش ــر وب ــن تأس ــيس العم ــران وكرام ــة اإلنس ــان.
• •فهمه األصيل واملعاصر للثقافة القومية ،ودورها في عمليات التنمية وتكوين الهوية.
• •اهتمامــه الشــديد بدراســة الشــخصية االجتماعيــة العربيــة باعتبارهــا مــن املداخــل
األساســية لتحديــد دور اإلنســان العربــي فــي جوهــر عمليــة التخطيــط اإلمنائــي.
• •رؤيتــه الواعيــة لنوعيــة املجتمــع الــذي ينبغــي أن نســعى لصياغتــه :مــن حيــث كونــه
مجتمع ـ ًا منتج ـ ًا يتي ــح ف ــرص العم ــل املنت ــج ل ــكل أف ــراده ويش ــيع فيــه الع ــدل االجتماع ــي،
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•
•

•

•

والتواصــل الثقافــي ،واحلــوار الدميقراطــي ،ويشــارك فــي بنائــه كل أبنائــه.
•رؤيته الناقدة لدور التعليم في إعادة إنتاج الشخصية.
•تأكي ــده عل ــى أهمي ــة صب ــغ األبع ــاد االقتصادي ــة للتعلي ــم بالصيغ ــة االجتماعي ــة ،واتخ ــاذ
امل ــوارد اإلنس ــانية واإلرادة ال سياس ــية كم ــوارد أساس ــية للتعلي ــم واالرتق ــاء بــه.
•اهتمامــه مبعاجلــة قضايــا مؤس ســات التعليــم علــى اختــاف مراحلهــا ،وتأكيــده علــى
ض ــرورة أن تك ــون املؤس س ــة التعليمي ــة م س ــاهمة ف ــي صناع ــة الفك ــر املب ــدع ونقط ــة الب ــدء
ف ــي املمارس ــة واحلرك ــة اجلدلي ــة م ــن أج ــل صياغ ــة مجتم ــع جدي ــد.
•إميانــه ب ــدور التعلي ــم العال ــي ف ــي عملي ــة التنمي ــة ،ودور اجلامع ــة عل ــى وج ــه اخلص ــوص
ف ــي ه ــذا املج ــال .وتأكي ــده عل ــى أهمي ــة أس ــتاذ اجلامع ــة كمرك ــز للدائ ــرة والطاق ــة احملرك ــة
للجامع ــة مؤس س ــة ورس ــالة.
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وداع ًا حامد عمار  ..شيخ التربويني العرب
د .حسـن البيـالوي

*

رح ــل عن ــا إل ــى رحم ــة اللــه أس ــتاذنا العزي ــز ش ــيخ التربوي ــن الع ــرب ي ــوم االثن ــن الثام ــن م ــن
دي س ــمبر  ، 2014ع ــن عم ــر يتج ــاوز ت س ــعة عق ــود  ،عاش ــها باحث ـ ًا ومفك ــر ًا ومثقف ـ ًا  ،حم ــل
حامــد عمــار طــوال حياتــه همــوم بلــده مصــر باحثــ ًا عــن نهضتهــا ،مناضــ ًا عــن حقــوق
أجيالهــا فــي احلريــة وامل ســاواة والعدالــة االجتماعيــة ومتكــن املــرأة املصريــة .
ب ــدأ حام ــد عم ــار رحلتــه العلمي ــة بدراس ــته الرائ ــدة ع امل ّي ـ ًا والت ــي أجراه ــا ف ــي قريتــه الصغي ــرة
بصعي ــد مص ــر .كان ــت دراس ــته بحث ـ ًا مقدم ـ ًا لني ــل درج ــة الدكت ــوراه م ــن جامع ــة لن ــدن ع ــام
 .1956ونش ــرت ألول م ــرة باإلجنليزي ــة ف ــي إجنلت ــرا ع ــام  ،1954ومن ــذ البداي ــة كان ــت الدراس ــة
تعبــر عــن األهتمــام الوطنــي االجتماعــي ال سياســي الــذي لــم يفــارق عمــار طــوال حياتــه،
كانــت الدراســة بحثــ ًا أنثروبولوج ّي ــ ًا ميدان ّي ــ ًا لتحليــل العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة فــي
عملي ــة التنش ــئة األجتماعي ــة لألجي ــال اجلدي ــدة ف ــي بلدتــه ف ــي أعم ــاق صعي ــد مص ــر  .كان ــت
الدراس ــة رائ ــدة عل ــى الصعي ــد الع امل ــي .واعتبرته ــا اجلامع ــة اإلجنليزي ــة جدي ــرة بالنش ــر ف ــي
لغته ــا اإلجنليزي ــة الرصين ــة  .كان ــت الدراس ــة رائ ــدة ب املعن ــى الكام ــل للكلم ــة م ــن حي ــث املنه ــج
واملضم ــون  .وكان ــت عالم ــة عل ــى طري ــق تق ــدم عل ــم األنثروبولوجي ــا ع امل ّي ـ ًا وعرب ّي ـ ًا ،كان ــت نبراس ـ ًا
ومنوذج ـ ًا لن ــا ف ــي التربي ــة واالجتم ــاع مل ــا يج ــب أن تك ــون عليــه الدراس ــات امليداني ــة العلمي ــة ف ــي
التحلي ــل الثقاف ــي لقرب ــة مصري ــة .احتف ــى به ــذه الدراس ــة مجموع ــة ممي ــزة م ــن أس ــاتذة عل ــم
االجتم ــاع املصري ــن وقام ــوا بترجمته ــا إل ــى اللغ ــة العربي ــة ونش ــرت ع ــام .1987
واص ــل حام ــد عم ــار عط ــاءه كمفك ــر ًا ومثقف ـ ًا مهموم ـ ًا بقضاي ــا بل ــده طلب ـ ًا للحري ــة والعدال ــة
ونهض ــة ب ــاده ،وم ــن ب ــن إس ــهاماته الفكري ــة جن ــد م ــن الض ــروري أن ننبــه إل ــى كتابــه امله ــم
األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية .
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ف"� بنــاء ش
البــر" ال ــذي ص ــدر ف ــي نهاي ــة ال س ــتينيات م ــن الق ــرن املاض ــي .ع ــرض فيــه رؤيتــه
ي

الفكري ــة الوطني ــة الواضح ــة ع ــن قضاي ــا الث ــورة واحلري ــة وامل س ــاواة  .وق ــدم حتليالتــه العميق ــة
ع ــن الق ــوى الثقافي ــة واالجتماعي ــة والص ــراع الفك ــري واالجتماع ــي ،ال ــذي كان ــت مت ــوج بــه مص ــر
ف ــي ح ــراك اجتماع ــي جدي ــد بع ــد ث ــورة  ،1952واكتش ــف حام ــد عم ــار "شــخصية الفهلــوي" ف ــي
املجتم ــع ،وه ــي ش ــخصية مازال ــت تعي ــش بينن ــا  ،وم ــا زلن ــا ف ــي حاج ــة إل ــى معرف ــة عميق ــة له ــذه
الش ــخصية ؛ حت ــى ننج ــح ف ــي بن ــاء ش ــخصية تت س ــم بقي ــم العل ــم والعم ــل واإلنت ــاج واالحت ــرام
ب ــد ًال م ــن قي ــم الفهل ــوة واالس ــتخفاف  ،وعل ــى امل س ــار نف س ــه ف ــي مش ــوار كفاح ــه الفك ــرى ،ج ــاءت
كتابــات حامــد عمــار ومقاالتــه ومناقشــاته التــي عمــت أرجــاء البــاد فــي احملافــل العلميــة
.وكان ــت قضي ــة "تمكـ ي ن
ـ� المـرأة" م ــن القضاي ــا املهم ــة ف ــي حياتــه ،دع ــا حام ــد عم ــار إل ــى حري ــة
وم ســاواة املــرأة ودمجهــا دمجــ ًا حقيق ّي ــ ًا فــي احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،
بوصفه ــا عض ــو ًا فاع ـ ًا ف ــي صناع ــة تق ــدم املجتم ــع املص ــري .رأى عم ــار أن إدم ــاج امل ــرأة ل ــن
يكتم ــل إال م ــن خ ــال بن ــاء إط ــار تنم ــوي ش ــامل يعب ــر ع ــن مش ــروع تغيي ــر حض ــاري ،تعب ــر بــه
مص ــر إل ــى مس ــتقبل أكث ــر ع ــد ًال وأكث ــر إنس ــانية  ،يق ــول" :ال ب ــد م ــن إدم ــاج امل ــرأة ف ــي تنمي ــة
إنس ــانية تتكام ــل فيه ــا زي ــادة اإلنت ــاج م ــع عدال ــة التوزي ــع وأن تصب ــح التنمي ــة غاي ــة رئي س ــة ف ــي
إط ــار واس ــع م ــن املش ــاركة الش ــعبية اإليجابي ــة .والق ــادرة عل ــى إرس ــاء وحتدي ــد حق ــوق جمي ــع
املواطن ــن وواجباته ــم  ،امل ــرأة والرج ــل ،ف ــي املواطن ــة واحلري ــة واحل ــق ف ــي حي ــاة إنس ــانية كرمي ــة .
ظــل حامــد عمــار منــذ بداياتــه وحتــى وفاتــه  ،وف ّي ــ ًا للدعــوة إلــى إحــداث مشــروع النهضــة
ف ــي مص ــر م ــن أج ــل م س ــتقبل احلري ــة والعدال ــة االجتماعي ــة ولألجي ــال اجلدي ــدة م ــن الش ــباب
والش ــابات  ،وس ــوف تظ ــل كلم ــات حام ــد عم ــار وأف ــكاره نبراس ـ ًا حقيق ّي ـ ًا ل ــكل الباحث ــن ع ــن
احلري ــة والعدال ــة االجتماعي ــة ف ــي ه ــذا البل ــد ينش ــد م س ــتقب ًال جدي ــد ًا  .ق ــدم لن ــا حام ــد عم ــار
طــوال حياتــه منوذجــ ًا للمفكــر الــذي يحمــل همــوم بلــده دون مزايــدة  ،رحــم اللــه أســتاذنا
احلبي ــب.
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وداع ًا حامد عمار
حسام عيسى

*

لماذا أصبح العالم جحيم المؤمنين وجنة اآلخرين؟

تل ــك كان ــت الصرخ ــة األول ــى ملفك ــرى عص ــر النهض ــة األول ــى ف ــى النص ــف الثان ــى م ــن الق ــرن
التاس ــع عش ــر ،ج ــاءت بلغ ــة العص ــر وباس ــتخدام مفاهيمــه ،وحمل ــت معه ــا ت س ــاؤ ًال صاح ــب
املفك ــر املص ــرى ط ــوال اجل ــزء األكب ــر م ــن تاريخن ــا احلدي ــث :مل ــاذا نه ــض الغ ــرب ،ومل ــاذا تخلفن ــا؟
وكان م ــن الطبيع ــى أن تتع ــدد االجاب ــات ع ــن ه ــذا الت س ــاؤل وتختل ــف بتع ــدد واخت ــاف م ــدارس
الفك ــر والعم ــل داخ ــل احلرك ــة الوطني ــة املصري ــة ،ح س ــب التعبي ــر اجلمي ــل ألن ــور عبداملل ــك.
وكانــت اإلشــارة إلــى الغــرب عنــد طــرح قضيــة النهضــة فــى ذلــك الوقــت مفهومــة متامــ ًا،
فقــد كان حضــور الغــرب فــى بالدنــا طاغيــ ًا وكاســح ًا ..بــدأ بالتجــارة التــى جــاءت ب ســلع
الغ ــرب الرخيص ــة نت ــاج الث ــورة الصناعي ــة الت ــى عصف ــت بالتج ــار واحلرفي ــن ،وانته ــى باجلن ــود
وال س ــاح ،م ــرور ًا ب املراب ــن ث ــم البن ــوك الغربي ــة الذي ــن اكت س ــحوا القط ــاع الزراع ــى.
ـن :الدميقراطي ــة واحلري ــة م ــن ناحي ــة،
ودارت اإلجاب ــات ع ــن ه ــذا ال س ــؤال ح ــول محوري ــن رئي س ـ ْ
والعل ــم والتعلي ــم م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
فعن ــد الطهط ــاوى العظي ــم كان ــت احلري ــة والفك ــر واملصن ــع ه ــم أدوات النهض ــة املنش ــودة ،م ــع
التأكي ــد امل س ــتمر عل ــى الدميقراطي ــة واحلري ــة ،وعن ــد محم ــد عب ــده ،كان التعلي ــم ه ــو ال س ــبيل
إل ــى نهض ــة األم ــة.
م ــع ث ــورة الش ــعب املص ــرى الكب ــرى ف ــى  ،1919وم ــع تط ــور احلرك ــة الفكري ــة املصاحب ــة له ــا بدخول
ق ــوى اجتماعي ــة جدي ــدة إل ــى قل ــب احلرك ــة السياس ــية واالجتماعي ــة ،ب ــدأت قضي ــة النهض ــة تط ــرح
تدريج ّي ـ ًا مبع ــزل ع ــن اإلش ــارة إل ــى الغ ــرب ،باعتب ــار أن أى مش ــروع للنهض ــة ال ميك ــن ب ــأى ح ــال
أن ينج ــح إال إذا أخ ــذ ف ــى االعتب ــار خصوصي ــة األوض ــاع الداخلي ــة وطبيع ــة الصراع ــات الدائ ــرة
داخله ــا ،والت ــى تختل ــف متام ــا ف ــى مص ــر عنه ــا ف ــى الغ ــرب امل س ــتعمر املهيم ــن.
نشر في جريدة الشروق ،ال سبت  13من دي سمبر 2014
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وبعب ــارة أخ ــرى ،ف ــإن مش ــروع النهض ــة الب ــد أن ي س ــتند إل ــى حقائ ــق الواق ــع احملل ــى ،وال ميك ــن
بح ــال نقلــه م ــن اخل ــارج مبع ــزل ع ــن التاري ــخ الوطن ــى.
وف ــى ه ــذا اإلط ــار ب ــدأت احل ــركات االش ــتراكية مبختلف فصائلها تط ــرح قضية الع ــدل االجتماعى
باعتب ــاره أح ــد أه ــم األس ــس الت ــى ينبغ ــى أن ي س ــتند إليه ــا أى مش ــروع للنهض ــة ف ــى مص ــر،
إل ــى جان ــب األس ــس األخ ــرى الت ــى اعتمدته ــا احلرك ــة الوطني ــة من ــذ الق ــرن التاس ــع عش ــر.
وكان ذل ــك بفض ــل جي ــل م ــن أنب ــل وأعظ ــم مفك ــرى احلرك ــة الوطني ــة ط ــوال تاريخه ــا احلدي ــث،
جيــل أدرك أن مشــروع النهضــة هــو مشــروع مركــب بالضــرورة يقــوم علــى أعمــدة متعــددة:
احلري ــة والعدال ــة االجتماعي ــة والعل ــم والتعلي ــم ،إل ــى جان ــب الصناع ــة مبعناه ــا الواس ــع.
وظهــرت أســماء عظيمــة ونبيلــة فــى الفكــر املصــرى ،لعبــت دور ًا هائــ ًا فــى طــرح جوانــب
مشــروع النهضــة املأمــول.
وم ــن ب ــن ه ــذه األس ــماء كان العظي ــم حام ــد عم ــار ،ال ــذى يصفــه اجلمي ــع بش ــيخ التربوي ــن ،وه ــو
وص ــف ال يحي ــط أب ــد ًا مبختل ــف جوان ــب ال ــدور الهائ ــل ،ال ــذى لعبــه ه ــذا العظي ــم ف ــى تاري ــخ ه ــذا
الوط ــن ،وال ــذى يتج ــاوز بكثي ــر دوره الترب ــوى عل ــى أهميتــه.
فق ــد كان حام ــد عم ــار واح ــد ًا م ــن أكب ــر منظ ــرى مش ــروع النهض ــة املصري ــة ال ــذى حل ــم بــه
ش ــعبنا ،وناضل ــت م ــن أجلــه احلرك ــة الوطني ــة عل ــى ط ــول تاريخه ــا ابت ــداء م ــن ث ــورة الفالح ــن
والتج ــار واحلرفي ــن حت ــت قي ــادة أحم ــد عراب ــى ،وانته ــاء بث ــورة يولي ــو بقي ــادة العظي ــم جم ــال
عبدالناص ــر ،م ــرورا بث ــورة مص ــر الكب ــرى ف ــى .1919
ح ّق ـ ًا إن التعلي ــم لع ــب دور ًا مركز ّي ـ ًا ف ــى فك ــر حام ــد عم ــار النهض ــوى ،إال أن قضي ــة التعلي ــم ل ــم
تط ــرح هن ــا مبع ــزل ع ــن قضي ــة الع ــدل االجتماع ــى وال ع ــن قضي ــة احلري ــات وال ع ــن ال سياس ــة
مبفهومه ــا الواس ــع النبي ــل
فبن ــاء نظ ــام تعليم ــى يصن ــع النهض ــة ـ ـــ عن ــد حام ــد عم ــار ـ ـــ يقتض ــى اخل ــروج أو ًال م ــن إس ــار
التبعي ــة االقتصادي ــة والفكري ــة للق ــوى املهيمن ــة عل ــى ع املن ــا.
وبن ــاء تعلي ــم يصن ــع النهض ــة ،يقتض ــى أن يك ــون ه ــذا التعلي ــم للفق ــراء واألغني ــاء مع ـ ًا ،وم ــن هن ــا
كان نض ــال حام ــد عم ــار ال ــذى ال ي ــكل وال يه ــدأ لإلبق ــاء عل ــى مجاني ــة التعلي ــم ف ــى مواجه ــة نظ ــام
مب ــارك ،عندم ــا ب ــدأ رج ــال أعمالــه حملته ــم املجرم ــة ض ــد تعلي ــم الفق ــراء ،وم ــن أجل حتوي ــل التعليم
إل ــى مج ــرد مج ــال لالس ــتثمار املال ــى لتنمي ــة ثرواته ــم املنهوب ــة م ــن دم الش ــعب املص ــرى.
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ه ــذا املنظ ــر العظي ــم للنهض ــة املصري ــة رح ــل عن ــا فج ــأة ،ونح ــن ف ــى أش ــد احلاج ــة إليــه ملواجه ــة
الهجم ــة الشرس ــة لرج ــال مب ــارك العائدي ــن بق ــوة إل ــى ال س ــاحة املصري ــة ،مب ــا فيه ــا ال س ــاحة
التعليمي ــة ،ليعيث ــوا فيه ــا ف س ــاد ًا م ــرة أخ ــرى ،بع ــد أن أقصته ــم الث ــورة ،ع ــادوا ليتول ــوا مهم ــة
إص ــاح التعلي ــم ف ــى مش ــهد كومي ــدى عبث ــى م ــن مش ــاهد م س ــرح الالمعق ــول.
فــى هــذا الوقــت رحــل الرجــل النبيــل العظيــم حامــد عمــار ،وكأنــه أدرك أن العصــر ليــس
عصــره ،وآن أوان النهضــة قــد انتهــى.
وداعاً حامد عمار ..طبت ح ّياً وميتاً أيها النبيل.

j
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وصـايــا شــيخ التــربويني
نبيــل زكـــى

*

التعلي ــم لي ــس س ــلعة ،ولكنــه ح ــق ،وه ــو عملي ــة تنش ــئة متكامل ــة لالنس ــان..عق ًال وج س ــم ًا وروح ـ ًا
وقيم ـ ًا وس ــلوك ًا.
هكذا كان يقول لنا شيخ التربويني الذي فقدناه قبل أيام ،وهو الدكتور حامد عمار.
فه ــو ي ــرى أن التعلي ــم ال يعي ــد إنت ــاج األوض ــاع احلالي ــة ،وإمن ــا يج ــب ان يك ــون ق ــوة ملقاوم ــة
التخلــف وبنــاء قيــم املواطنــة وخلــق العقليــة الناقــدة واســتهداف مجتمــع أفضــل.
ومل ــا كان التن ــوع ه ــو املطل ــوب ف ــي التعلي ــم ،ولي ــس التع ــدد ..فإنــه اليص ــح أن تنم ــو امل ــدارس
اخلاص ــة واألجنبي ــة مبع ــدالت أعل ــى م ــن امل ــدارس احلكومي ــة بحي ــث يل ــوح خط ــر أن تطغ ــى عل ــى
ال س ــوق ،ف ــا يج ــد خريج ــو امل ــدارس احلكومي ــة وظائ ــف يلتحق ــون به ــا ..وثم ــة م ــدارس متناث ــرة
لنظ ــم تعلي ــم حكوم ــي وأزه ــري وخ ــاص وأجنب ــي ،..وه ــي ب ــا منظوم ــة متكامل ــة ،والنتيج ــة ه ــي
تش ــكيل عقلي ــات ورؤى واجتاه ــات ومصال ــح مختلف ــة .واملطل ــوب ه ــو وض ــع س ــقف لنم ــو تل ــك
املؤس س ــات غي ــر احلكومي ــة.
وهن ــاك ف ــرق ب ــن التع ــدد والتن ــوع؛ حي ــث إن التن ــوع عب ــارة ع ــن إع ــادة توزي ــع اللح ــن األصل ــي
لأله ــداف األساس ــية ،كم ــا أنــه ي س ــتهدف األخ ــذ والعط ــاء ف ــي احل ــوار ،وه ــي عملي ــة دميقراطي ــة
لبن ــاء الثقاف ــة الوطني ــة والقي ــم القومي ــة ،ألن م ــن أه ــم وظائ ــف التعلي ــم تعظي ــم اجلوام ــع وتقلي ــل
الف ــوارق .وكم ــا أن التعلي ــم ح ــق م ــن حق ــوق اإلنس ــان ،وحق ــوق االنس ــان طبيعي ــة وغي ــر قابل ــة
للتف ــاوض أو التن ــازل عنه ــا ،ف ــإن التعلي ــم قط ــاع س ــيادي حتكمــه الدول ــة ويق ــوم عل ــى تكاف ــؤ
الف ــرص واجل ــودة دون متيي ــز ،وأيض ـ ًا أن يك ــون كل م ــا ه ــو أجنب ــي ف ــي خدم ــة كل م ــا ه ــو محلي.
* نشر في األخبار يوم 2014 - 12 - 21
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امله ــم  -فيم ــا ي ــري حام ــد عم ــار  -ه ــو إص ــاح القواع ــد األساس ــية للبن ــاء التعليم ــي ،وتنظي ــم
إيقاع ــه بحي ــث يحق ــق تراكم ـ ًا ملموس ـ ًا وواضح ـ ًا.
واملعضل ــة الكب ــري ،ف ــي تقدي ــر ش ــيخ التربوي ــن ،فيم ــا يتعل ــق ب ــأي تغيي ــر منش ــود ،ه ــي أن
الذي ــن نطل ــب منه ــم التغيي ــر ه ــم س ــبب املش ــكلة ،فهن ــاك قص ــور ف ــي الرغب ــة ف ــي التطوي ــر.
والدلي ــل عل ــي ذل ــك أنن ــا ل ــم نس ــتفد م ــن معون ــات خارجي ــة ألجه ــزة التعلي ــم؛ ألن هن ــاك أس ــاتذة
اليرغب ــون ف ــي اس ــتخدام التكنولوجي ــا ،وال يق ــدرون أهمي ــة عم ــل برمجي ــات م ــن «ال س ــوفت وي ــر»،
ول ــم تص ــرف ه ــذه املعون ــات ف ــي أولوي ــات مث ــل ،برام ــج التح س ــن للتعلي ــم األساس ــي أو برام ــج
ضم ــان ج ــودة التعلي ــم .ومل ــا كان ــت مدخ ــات ومخرج ــات التعلي ــم تختل ــف عن مدخ ــات ومخرجات
امل ــواد الصناعي ــة ،ف ــإن معايي ــر اجل ــودة تتح ــدد ف ــي ض ــوء م ــا إذا كان اله ــدف ه ــو اإلبق ــاء عل ــى
التعلي ــم احلال ــي أم تطوي ــره وتغيي ــره.
كان حام ــد عم ــار يدع ــو لالهتم ــام باللغ ــة األجنبي ــة ف ــي التعلي ــم احلكوم ــي ابت ــداء م ــن ال س ــنة
األول ــى ف ــي امل ــدارس الثانوي ــة ،كم ــا ظ ــل يش ــكو م ــن الطريق ــة اإلمالئي ــة القائم ــة عل ــى عملي ــة
التلق ــن ف ــي اجلامع ــة ،وحتوي ــل الكت ــاب اجلامع ــي إل ــي مج ــرد مذك ــرات؛ بحي ــث ل ــم يع ــد الط ــاب
يواظبــون علــي احملاضــرات ،ولــم يعــد هنــاك حافــز لدخــول املكتبــات .أمــا عــن الرســائل
اجلامعي ــة ،فإنه ــا ال تتص ــل بواق ــع إنتاج ــي أو خدم ــي أو مهن ــي ومعظ ــم املعاجل ــات ،وخاص ــة
ف ــي العل ــوم االجتماعي ــة ،تق ــوم عل ــي النق ــل واالجت ــرار م ــن مراج ــع س ــابقة ،وه ــي تش ــبه عملي ــة
«الق ــص والل ــزق» وجتمي ــع املعلوم ــات دون اإلش ــارة إل ــى املراج ــع املأخ ــوذة منه ــا ،وتفتق ــر إل ــى
األمان ــة العلمي ــة ،واألفض ــل أن تقب ــع عل ــي رفوفه ــا ..وأال تن ــوء الرف ــوف بحمله ــا!

j
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املؤهالت واخلبرات العلمية والعملية واإلنتاج العلمي
لألستاذ الدكتور /حامد مصطفى عمار

أوالً :المؤهالت العلمية :
1.
2.
3.
4.
5.

1لي سانس اآلداب املمتازة  -كلية اآلداب جامعة فؤاد األول تخصص تاريخ .1941
2دبلوم في التربية ،معهد التربية العالي للمعلمني  .القاهرى .1942 ،
3ماج ستير في التاريخ  ،كلية األداب ،جامعة امللك فئاد األول .1945
4ماج ستير في التربية ،معهد التربية ،جامعة لندن  ،تخصص أصول التربية .1949
5دكت ــوراه الفل س ــفة ف ــي التربي ــة  ،معه ــد التربي ــة ،جامع ــة لن ــدن  ،تخص ــص اجتماعي ــات
التربيــة .1952

ثانيًا :الخبرة العلمية والعملية ( :مرتبة تاريخيًا من األقدم)

ا -الوظائف التدريسية :
1 1.مدرس مبدرسة قنا االبتدائية (من .)1943 - 1942
2 2.مدرس ب املدرسة النموذجية الثانوية ،حدائق القبة ،القاهرة (من .)1946 - 1943
3 3.مدرس ثم أستاذ م ساعد بكلية التربية جامعة عني شمس (من .)1963 - 1952
4 4.أستاذ األصول االجتماعية للتربية  ،كلية التربية جامعة عني شمس (من .)1973 - 1964
5 5.أستاذ متفرغ ،كلية التربية  ،جامعة عني شمس (منذ عام .)1987
ب  -الوظائف والمهام أ
الخرى :
1 1.خبي ــر ث ــم رئي ــس ق س ــم التدري ــب ب املرك ــز الدول ــي لتنمي ــة املجتم ــع ب س ــرس اللي ــان املنوفي ــة
(م ــن .)1966 - 1953
2 2.عض ــو مجل ــس إدارة معه ــد األمم املتح ــدة لبح ــوث التنمي ــة االجتماعي ــة( ،جني ــف م ــن 1961
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3 3.م ستش ــار األمم املتح ــدة ف ــي التني ــة االجتماعي ــة ب املرك ــز الدول ــي لتنمي ــة املجتم ــع ب س ــرس
اللي ــان (م ــن .)1968 - 1967
4 4.امل ستشــار اإلقليمــي لــأمم املتحــدة فــي تنميــة املــوارد البشــرية باللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيىــة لغــرب آســيا (إســكوا  ،مــن )1986 - 1968
5 5.عضو اللجنة األكادميية ملعهد التخطيط بالكويت ()1976 - 1975
6 6.عضوة جلنة حتكيم اإلنتاج العلمي جلائزة الكويت عامي .1985 ، 1982
7 7.م ستش ــار مش ــروع تقري ــر التنمي ــة البش ــرية ف ــي مص ــر ال ــذي يقوم بإع ــداده معه ــد التخطيط
القوم ــي (منذ ع ــام )1991
8 8.عض ــو جلن ــة ال س ــكان والعل ــوم االجتماعي ــة ،أكادميي ــة البح ــث العلم ــي القاه ــرة (من ــذ ع ــام
.)1993
9 9.عض ــو جلن ــة ال س ــكان والعل ــوم االجتماعي ــة  ،أكادميي ــة البح ــث العلم ــي القاه ــرة (من ــذ ع ــام
)1993
1 10.عضو املنتدى الفكر العربي (عمان).
1 11.عضو باجلمعية العمومية للمجلس العربي للطفولة والتنمية (القاهرة).
1 12.عضو اللجنة االستشارية الفنية للمجلس القومي للطفولة واألمومة (القاهرة).
1 13.عض ــو ع ــدد م ــن املجال ــس االستش ــارية واللج ــان الفني ــة واملراك ــز العلمي ــة بجامع ــة ع ــن
ش ــمس ووزارة التعلي ــم ومعه ــد التخطي ــط القوم ــي  ،والهيئ ــة العام ــة حمل ــو األمي ــة  ،ب املرك ــز
القوم ــي للبح ــوث االجتماعي ــة واجلنائي ــة (القاه ــرة).
ج -السهام ف� أ
العمال االنشائية
إ
ي
1 1.تأس ــيس املرك ــز الدول ــي لتنمي ــة املجتم ــع ومح ــو األمي ــة ف ــي العال ــم العرب ــي ب س ــرس اللي ــان
(ج .م .ع).
2 2.تأسيس وتطوير معهد اخلدمة االجتماعية باألردن.
3 3.تأسيس وتطوير مركز التدريب على العمل االجتماعي  -م سقط  -سلطنة عمان.
4 4.إعــداد وثيقــة مشــروع ال سل ســل التلفزيونــي (افتــح يــا سم ســم) بــن مؤس ســة اخلليــج
لإلنتــاج التلفزيونــي ومؤس ســة األطفــال األمريكيــة .
5 5.عضو اللجنة اخلاصة بدعم برامج معهد التخطيط بالكويت .
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د -مستشار لهيئة تحرير مجالت علمية:
1 1.مرآة العلم االجتماعية  .وزارة التربية والتعليم  ،القاهرة (من )1968 - 1962
2 2.صحيفة التربية  ،رابطة خريجي معاهد وكليات التربية القاهرة ( من )1967 - 1965
3 3.مجلــة التربيــة العربيــة  ،ومجلــة البحــوث التربويــة العربيــة  ،املنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم  ،تونــس (منــذ عــام )1980
4 4.دراسات تربوية  ،رابطة التربية احلديثة  ،القاهرة ( منذ عام )1987
5 5.التربية املعاصرة  ،رابطة التربية احلديثة  ،القاهرة (منذ عام )1987
6 6.املنار  ،بيروت (منذ عام )1988
7 7.التربية والتنمية  -مركز التنمية البشرية واملعلومات القاهرة (منذ عام )1992
8 8.مجلة كلية التربية  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة (منذ عام )1992
الرئيس ف ي� إعداد وتحرير الوثائق التالية :
هـ -المسئول
ي
1 1.األمانة العامة جلامعة الدول العربية (اإلدارة االجتماعية والثقافية):
• •استراتيجية العمل االجتماعي في الوطن العربي  .تونس .1980
• •امليثاق العربي للتنمية االجتماعية الشاملة  .تونس .1984
• •االستراتيجية العربية للتنمية االجتماعية الشاملة  .تونس . 1985
2 2.املجلس القومي للطفولة واألمومة في مصر :
• •استراتيجية الطفولة واألمومة في مصر  .القاهرة .1990
3 3.األمم املتحدة (اللجنة االقتصادية).
و -المشاركة والتمثيل ف ي� المؤتمرات والندوات :
1 1.عضو وفد مصر إلى املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو  ،باريس .1993 ،1952
2 2.عضو املؤمتر األول لتضامن الشعوب األسيوية و األفريقية القاهرة .1995
3 3.عضو وفد املؤمتر األول لتضامن الشباب األسيوي األفريقي  ،القاهرة . 1960
4 4.رئيــس النــدوة العلميــة التــي نظمهــا اليونســكو عــن "العامــل البشــري فــى التنميــة "
باريــس .1962
5 5.مصر في مؤمتر أمريكا الالتينية حول التنمية والتخطيط التربوي شيلى .1963
6 6.مقــرر جلنــة التخطيــط االجتماعــي فــي مؤمتــر اخلطــة اخلم ســية األولــى للتنميــة فــي
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

األردن (.)1979 - 1975
7مق ــرر جلن ــة التخطي ــط االجتماع ــي ف ــي مؤمت ــر اخلط ــة اخلم س ــية األول ــى للتنمي ــة ف ــي اليم ــن
( )1981 - 1977واخلطة اخلمس ــية الثانية (.)1986 - 1982
8ممث ــل جلن ــة األمم املتح ــدة (اللجن ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة) إل ــى مؤمت ــر وزراء التعلي ــم
العال ــي  ،املنظم ــة العربي ــة للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم  ،اجلزائ ــر .1980
9رئي ــس وف ــد جلن ــة األمم املتح ــدة (اللجن ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة) إل ــى املؤمت ــر الع امل ــي
للمــرأة  .كوبنهاجــن .1980 ،
 1رئي ــس وف ــد جلن ــة األمم املتح ــدة (اللجن ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة) إل ــى املؤمت ــر الع امل ــي
لل س ــكان  ،املك س ــيك .1984،
 1رئي ــس وف ــد جلن ــة األمم املتح ــدة (اللجن ــة ااالقتصادي ــة واالجتماعي ــة) إل ــى املؤمت ــر الع امل ــي
لتقيي ــم منج ــزات عض ــو األمم املتح ــدة للم ــرأة  .نيروب ــي .1985
 1املش ــاركة ف ــي العدي ــد م ــن الن ــدوات العلمي ــة والفني ــة الت ــي نظمته ــا األمان ــة العام ــة جلامع ــة
ال ــدول العربي ــة للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم  ،ومنظم ــة اليونس ــكو  ،ومنظم ــة األمم املتح ــدة
للطفول ــة (يوني س ــيف) .

ثالثًا  :اإلنتاج العلمي

أ -الرسائل الجامعية :
1 1.عالق ــة مص ــر اململوكي ــة بال ــدول األفريقي ــة  -رس ــالة ماج س ــتير  -تخص ــص تاري ــخ  ،كلي ــة
اآلداب  ،جامع ــة املل ــك ف ــؤاد األول .1945
2 2.ع ــدم تكاف ــؤ الف ــرص التعليمي ــة ف ــي مص ــر  ،رس ــالة ماج س ــتير تخص ــص أص ــول تربي ــة ،
معه ــد لن ــدن للتربي ــة  ،جامع ــة لن ــدن .1949
3 3.رس ــالة دكت ــوراه حت ــت عن ــوان  :التنش ــئة االجتماعي ــة ف ــي قري ــة مصري ــة س ــلوا  /أس ــوان
م ــن معه ــد لن ــدن للتربي ــة  ،جامع ــة لن ــدن  1952نش ــرتها مؤس س ــة  Octagon Booksف ــي
نيوي ــورك عام ــي  1974 ، 1973وق ــام بترجمته ــا إل ــى اللغ ــة العربي ــة  :س ــيد غري ــب  ،ع ــادل
اله ــواري  ،عب ــد الباس ــط عب ــد املعط ــي  ،أنع ــام عب ــد اجل ــواد ومراجع ــة املؤل ــف م ــع مقدم ــة
إضافي ــة ح ــول الدراس ــة ومنهجه ــا  .دار املعرف ــة اجلامعي ــة  ،االس ــكندرية .1987
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مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

ب  -دراسات وبحوث ( :مرتبة تاريخيا من أ
القدم)
 1 1.املخطط ــات التربوي ــة وعالقته ــا باالجتاه ــات االقتصادي ــة واالجتماعي ــة  .ف ــي كتاب مش ــكالت
التخطي ــط الترب ــوي ف ــي الب ــاد العربي ــة  .جامع ــة الدول العربي ــة .1955
2 2.تعليم الكبار  .املركز الدولي لتنمية املجتمع ب سرس الليان .1956
3 3.برامج التدريب في تنمية املجتمع في العالم العربي  ،سرس الليان .1958
4 4.أهميــة التدريــب ودوره فــي املجتمعــات الناميــة .فــي كتــاب أبحــاث فــي التدريــب علــى
تنميــة املجتمــع  .ســرس الليــان .1963
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

5في اقتصاديات التعليم  ،املركز الدولي لتنمية املجتمع  ،سرس الليان .1964
6تق ــومي التنمي ــة االجتماعي ــة  .ف ــي كت ــاب التخطي ــط للتنمي ــة االجتماعي ــة ف ــي الوط ــن العربي،
األمان ــة العام ــة جلامع ــة ال ــدول العربية  .القاه ــرة.1968 ،
7برام ــج مح ــو األمي ــة الوظيف ــي ف ــي إط ــار التنمي ــة االقتصادي ــة  .ف ــي كت ــاب مح ــو األمي ــة
الوظيف ــي ف ــي خدم ــة التنمي ــة واإلنت ــاج ف ــي الب ــاد العربي ــة  ،س ــرس اللي ــان .1969
8األس ــرة العربي ــة  .القي ــم والتقالي ــد ،ف ــي كت ــاب أزم ــة التط ــور احلض ــاري ف ــي الوط ــن العرب ــي
 .جمعي ــة اخلريج ــن الكوي ــت .1975
9البتــرول وتطــور التعليــم فــي الوطــن العربــي  .نــدوة البتــرول والتغيــر االجتماعــي فــي
الوطــن العربــي  .املؤمتــر العربــي للتخطيــط فــى الكويــت .1981
1التنمي ــة االجتماعي ــة ف ــي دول ــة الكوي ــت وعالقته ــا بالنم ــو ال س ــكاني (باالش ــتراك) املؤمت ــر
التخطيطــي حــول م ســتقبل النمــو ال ســكاني والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي فــي
الكويــت  .وزارة التخطيــط الكويــت  4 - 1مايــو .1983
1ف ــي بن ــاء البش ــر .دراس ــات ف ــي التغيي ــر احلض ــاري والفك ــر الترب ــوي .املرك ــز الدول ــي لتنمي ــة
املجتم ــع س ــرس اللي ــان ( 1963طب ــع أكث ــر م ــن م ــرة آخره ــا الطبع ــة الرابع ــة )1985بتون ــس،
ال ــدار التونس ــية للنش ــر.
1العوامــل االجتماعيــة فــي التنميــة البشــرية  ،نــدوة تنميــة املــوارد البشــرية فــي الوطــن
العرب ــي  ،مطبوع ــات املعه ــد العرب ــي للتخطي ــط بالكوي ــت بعن ــوان  ،تنمي ــة امل ــوارد البش ــرية
.1989
1التنمي ــة البش ــرية ف ــي الوط ــن العرب ــي  ،املفاهي ــم واملؤش ــرات واألوض ــاع ج ـــ .1دار س ــينا
للنشــر  ،القاهــرة .1991
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14.
15.
16.

17.

1في تطوير القيم التربوية  ،دار سعاد الصباح القاهرة .1991
1من قضايا األزمة التربوية  ،دار سعاد الصباح القاهرة .1992
1خواطــر منهجيــة حــول ورقــة التنميــة البشــرية فــي الوطــن العربــي -:املؤمتــر العلمــي
الثانــي  :التنميــة البشــرية فــي الوطــن العربــي  :الواقــع وامل ســتقبل بيــروت مــن 9 - 7
نوفمبــر .1992
1التنمية البشرية في الوطن العربي اإلحصاءات والوثائق جـ 2القاهرة .1993

رابعًا :الجوائز الحاصل عليها
1.
2.
3.

1جائزة دولة الكويت عام  1995م.
2جائزة الدولة التقديرية في العلوم االجتماعية عام 1996م.
3جائزة مبارك (النيل) عام 2009م .

j
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جت ــارب وعــروض نـ ــدوات ومؤتــمرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•

•املع ــرض واملؤمت ــر الدول ــي ال س ــنوي الراب ــع لالتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات
لتمك ــن ذوي اإلعاق ــة " دم ــج  ...مش ــاركة  ...متك ــن "
أ .محمد الحنــاوي
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املعرض واملؤمتر الدولي السنوي الرابع لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لتمكني ذوي اإلعاقة "دمج  ..مشاركة  ..متكني"
أ .محمد الحناوي

*

حت ــت ش ــعار " دم ــج  ...مش ــاركة  ...متك ــن " لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة في مص ــر ،افتتح املهندس
إبراهي ــم محل ــب ،رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ،واملهن ــدس خال ــد جن ــم ،وزي ــر االتص ــاالت وتكنولوجي ــا
املعلومــات ،فعاليــات املعــرض واملؤمتــر الدولــي ال ســنوي الرابــع لالتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلوم ــات لتمك ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،ال ــذي تنظمــه ال ــوزارة بالقري ــة الذكي ــة خ ــال الفت ــرة
م ــن  20-21إبري ــل  ،2015حت ــت عن ــوان "دم ــج … متك ــن ...مش ــاركة" ،وذل ــك بحض ــور ع ــدد م ــن
ال ــوزراء واحملافظ ــن ،وس ــفير االحت ــاد األورب ــي بالقاه ــرة ،ورئي ــس املجل ــس القوم ــي لش ــئون اإلعاقة
األردن ــي ،ورئي ــس مجل ــس ش ــئون اإلعاق ــة بال س ــودان ،ومدي ــر ع ــام هيئ ــة تنظي ــم االتص ــاالت بدول ــة
اإلم ــارات ،إل ــى جان ــب ممثل ــن ع ــن العدي ــد م ــن احلكوم ــات العربي ــة ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي
م ــن كل م ــن دول  :البحري ــن ،وتون ــس ،والكوي ــت ،وس ــوريا ،وممثل ــي ع ــدد م ــن املنظم ــات الدولي ــة
م ــن االحت ــاد الدول ــي لالتص ــاالت ،واليونس ــكو ،واألمم املتح ــدة.
وق ــد ُع ق ــد املؤمت ــر حت ــت رعاي ــة الرئي ــس عب ــد الفت ــاح ال سي س ــي ،رئي ــس اجلمهوري ــة ،وذل ــك ف ــي
إطــار تنفيــذ محــاور اخلطــة اإلســتراتيجية لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لدعــم
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومتكينه ــم ،ال ــذي يع ــد م ــن أح ــد محاوره ــا األساس ــية دم ــج األش ــخاص
ذوى اإلعاق ــة املختلف ــة ومتكينه ــم ،واإلف ــادة م ــن طاقاته ــم اإلبداعي ــة خلدم ــة املجتم ــع باس ــتخدام
تقني ــات تكنولوجي ــا املعلوم ــات وأدواته ــا.
وتتمث ــل جه ــود وزارة االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات لدعم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومتكينهم،
ف ــى اس ــتخدام أدوات تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت ف ــي ع ــدة مش ــروعات مهم ــة ف ــي مج ــاالت
* منسق ال ربامج التنفيذية للجمعية املرصية لتقدم األشخاص ذوي اإلعاقة.
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التعلي ــم ،والصح ــة ،والتأهي ــل ،وذل ــك بتكلف ــة تق ــدر بـ ـــ  50مليون جنيه س ــنو ّي ًا.
حي ــث وضع ــت ال ــوزارة خط ــة طويل ــة األم ــد م ــن أج ــل ضم ــان اس ــتدامة العم ــل فيم ــا يتعل ــق
بدع ــم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومتكينه ــم  ،ترتك ــز عل ــى مح ــاور أساس ــية ،منه ــا خل ــق صناع ــة
االتصــاالت والتركيــز علــى التطبيقــات املطــورة باللغــة العربيــة ،وإنشــاء املركــز اإلقليمــي
لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ورقمنــة املعــارف واملناهــج الدراســية وتأســيس املكتبــات
اإللكترونيــة وإتاحــة الوصــول إلــى شــبكات الكتــب الناطقــة مجانــ ًا .وعلــى صعيــد التعــاون
عل ــى امل س ــتويني اإلقليم ــي والدول ــي ف ــي مج ــال تكنولوجي ــا املعلوم ــات لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة،
قام ــت ال ــوزارة بالعدي ــد م ــن اخلط ــوات ف ــي ه ــذا املجال،منه ــا ع ــرض جترب ــة مص ــر بوصفه ــا
إح ــدى التج ــارب الرائ ــدة م ــن قب ــل االحت ــاد الدول ــي لالتص ــاالت ،ودع ــوة املنظم ــات الدولي ــة مث ــل
اليونســكو واألمم املتحــدة للــوزارة .
وعل ــى هام ــش املؤمت ـر ،أعل ــن ال س ــيد جيم ــس م ــوران س ــفير االحت ــاد األورب ــي ع ــن تخصي ــص 10
مالي ــن ي ــورو للمرك ــز اإلقليم ــي لالتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات لألش ــخاص ذوي االعاق ــة ،والذي
يق ــدم خدماتــه ألكث ــر م ــن  55مليون ـ ًا م ــن ذوي اإلعاق ــة عل ــى م س ــتوي الوط ــن العرب ــي؛ به ــدف دع ــم
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومتكينه ــم م ــن اس ــتخدام أدوات تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت.
وف ــي إط ــار دع ــم جه ــود األش ــخاص ذوي االعاق ــة وتقديره ــم وتش ــجيع قدرته ــم عل ــى التمي ــز م ــن
أج ــل خدم ــة املجتم ــع وإبرازه ــا  ،ق ــام رئي ــس ال ــوزراء بتك ــرمي خريج ــي منح ــة الرخص ــة الدولي ــة
لقي ــادة احلاس ــب اآلل ــي لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وأيض ـ ًا تك ــرمي خريج ــي منح ــة التدري ــب والتأهيل
م ــن أج ــل فرص ــة عم ــل أفض ــل لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،باإلضاف ــة إل ــى تك ــرمي الفائزي ــن ف ــى
"م س ــابقة متك ــن" لتطوي ــر البرمجي ــات وتطبيق ــات الهوات ــف احملمول ــة لألش ــخاص ذوى اإلعاق ــة.
وق ــد ش ــهدت فعالي ــات املؤمت ــر ه ــذا الع ــام ،إط ــاق العدي ــد م ــن املب ــادرات املهم ــة ف ــي مقدمته ــا
تدش ــن إط ــاق املرك ــز اإلقليم ــي لالتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات ل ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة
،ال ــذي س ــيتم م ــن خاللــه وض ــع املعايي ــر واألط ــر وال سياس ــات اخلاص ــة باإلتاح ــة التكنولوجي ــة
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة بعــد إجــراء األبحــاث والدراســات الالزمــة ،وتطويــر برمجيــات
وتطبيق ــات لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وتعريبه ــا ،وتنمي ــة وبن ــاء ق ــدرات مط ــوري البرمجي ــات؛ حي ــث
م ــن املنتظ ــر أن يق ــدم املرك ــز خدماتــه ألكث ــر م ــن  55مليون ـ ًا م ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة عل ــي
م س ــتوي الوط ــن العرب ــي ككل.
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وس ــيقوم املرك ــز بتوفي ــر املن ــح التدريبي ــة املخصص ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاقة مث ــل :منحة رخصة
قي ــادة احلاس ــب اآلل ــي؛ حي ــث تق ــدم له ــذه املنح ــة حت ــى اآلن  366ش ــخص ًا م ــن األش ــخاص ذوي
اإلعاق ــة ،اجت ــاز منه ــم املنح ــة بنج ــاح  129ش ــخص ًا  ،ويج ــري حال َي ـ ًا تدري ــب  237ش ــخص ًا،
كم ــا يق ــدم املرك ــز منح ــة التدري ــب والتوظي ــف م ــن أج ــل فرص ــة عم ــل أفض ــل ،وه ــي املنح ــة
الت ــي يت ــم م ــن خالله ــا تدري ــب األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة عل ــي مه ــارات بعينه ــا مث ــل الت س ــويق
الهاتف ــي وإدخ ــال البيان ــات واألعم ــال اإلداري ــة؛ تل ــك البرام ــج الت ــي مت حتديده ــا م ــن قب ــل ش ــركات
االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات الت ــي تق ــوم باختي ــار بع ــض املتدرب ــن لش ــغل الوظائ ــف به ــا؛
حي ــث مت تدري ــب  210أش ــخاص م ــن ذوي اإلعاق ــة وتوظي ــف  % 75مم ــن اجت ــازوا التدري ــب ف ــي
ش ــركات االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات ،وذل ــك إث ــر االنته ــاء م ــن مش ــروع جتريب ــي ،ويج ــري
حال ّي ـ ًا اإلع ــداد إلحل ــاق  250ش ــخص ًا ب املنح ــة.
كم ــا ش ــهدت فعالي ــات املؤمت ــر توقي ــع اتفاقي ــة تع ــاون ب ــن وزارة االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلومات
واألكادميي ــة املهني ــة للمعل ــم لتدري ــب املعلم ــن املتعامل ــن م ــع الطلب ــة ذوي اإلعاق ــة؛ وذل ــك به ــدف
رف ــع كف ــاءة أداء املعل ــم وتعريفــه بأح ــدث األس ــاليب احلديث ــة املتط ــورة الت ــي تص ــب ف ــي مصلح ــة
العملي ــة التعليمية،وتلبي ــة متطلب ــات مب ــادرة أل ــف مدرس ــة املخصص ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة،
التــي ســبق أن أطلقتهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بالتعــاون مــع وزارة التربيــة
والتعلي ــم لتدري ــب  5400م ــن معلم ــي التربي ــة اخلاص ــة؛ حي ــث مت االنته ــاء م ــن املرحل ــة األول ــي
ملب ــادرة أل ــف املدرس ــة الت ــي ش ــملت تأهي ــل  245مدرس ــة م ــن م ــدارس األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
ـار حال ّي ـ ًا اإلعداد
وإمداده ــا باألجه ــزة والبرمجي ــات لرف ــع م س ــتوي أداء العملي ــة التعليمي ــة به ــا ،وج ـ ٍ
للمرحل ــة الثاني ــة م ــن املب ــادرة الت ــي تتضم ــن دع ــم  500مدرس ــة باإلضاف ــة إل ــي تدري ــب 5000
معل ــم .وتبل ــغ فت ــرة تنفي ــذ االتفاقي ــة عام ـ ًا م ــن تاري ــخ التوقي ــع عليه ــا وبتكلف ــة تقدر ب ـــ  2.5مليون
جنيــه ،ومتث ــل قيم ــة التدري ــب عل ــي حزم ــة برمجي ــات احلاس ــب اآلل ــي ،وقام ــوس لغ ــة اإلش ــارة
املوح ــدة ،وأساس ــيات التعلي ــم الدمج ــي ،ه ــذا فض ـ ًا ع ــن التدري ــب عل ــي امله ــارات الش ــخصية.
اجلدي ــر بالذك ــر أن وزارة االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات تتع ــاون م ــع وزارة التربي ــة والتعلي ــم
كذل ــك ف ــي تنفي ــذ مش ــروع م ــدارس الدم ــج التعليم ــي ،وه ــي امل ــدارس املعني ــة بدع ــم ذوي اإلعاق ــات
الب س ــيطة داخ ــل م ــدارس التعلي ــم الع ــام؛ حي ــث مت الب ــدء ف ــي تنفي ــذ املرحل ــة األول ــي منــه والت ــي
تتضم ــن نح ــو  300مدرس ــة عل ــى م س ــتوى اجلمهوري ــة؛ إذ مت دع ــم  35مدرس ــة وتأهيله ــا ف ــي كل
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م ــن محافظ ــات الفي ــوم وأس ــوان وبن ــي س ــويف ،ويج ــري حال ّي ـ ًا االس ــتعداد لتنفي ــذ باق ــي م ــدارس
ه ــذه املرحل ــة خ ــال الفت ــرة القادم ــة.
كم ــا ش ــهدت فعالي ــات املؤمت ــر أيض ـ ًا إط ــاق أول قام ــوس لغ ــة إش ــارة تعليمي ــة موح ــدة ،وال ــذي
نفذتــه وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،ليتــم
تطبيقــه داخ ــل م ــدارس الص ــم وضع ــاف ال س ــمع.
واس ــتعرض املش ــاركون ف ــي املؤمت ــر اجله ــود اإلقليمي ــة والدولي ــة الناجح ــة لتمك ــن ذوي اإلعاق ــة
مث ــل جترب ــة مرك ــز تدري ــب "م ــدى" للتكنولوجي ــا امل س ــاعدة.
ويق ــام عل ــي هام ــش املؤمت ــر مع ــرض للتكنولوجي ــات امل س ــاعدة ،تش ــارك فيــه أكث ــر م ــن  20ش ــركة
ومنظم ــة مجتم ــع مدن ــي ،تق ــوم بعرض أح ــدث التقنيات الع املي ــة في مجال التكنولوجيات املس ــاعدة
لألش ــخاص ذوى اإلعاق ــة ،وم ــن ب ــن تل ــك الش ــركات ع ــدد م ــن الش ــركات الفائ ــزة ف ــي م س ــابقة
متك ــن للبرمجي ــات وتطبيق ــات الهوات ــف احملمول ــة ،والت ــي تقيمه ــا وزارة االتص ــاالت وتكنولوجي ــا
املعلوم ــات بش ــكل س ــنوي للش ــركات الصغي ــرة واملتوس ــطة املتخصص ــة ف ــي ه ــذه املج ــاالت.
ومــن أبــرز املشــروعات املتواجــدة ب املعــرض ،مشــروع غرفــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات
لتوظي ــف األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وال ــذي أس ــفر ع ــن توظي ــف  160ش ــخص ًا م ــن ذوي اإلعاق ــة
م ــن خ ــال مش ــروع الغرف ــة الرائ ــد ،ال ــذي مت الب ــدء فيــه من ــذ م ــا يق ــرب م ــن ع ــام ونص ــف الع ــام
بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ومؤس ســة مصــر اخليــر ،هادفــ ًا إلــي
االهتم ــام بق ــدرات األش ــخاص ذوى اإلعاق ــة وتنمي ــة مهاراته ــم األساس ــية لتأهيله ــم للتوظي ــف؛
حي ــث أثبت ــت الدراس ــات العلمي ــة أنه ــم يتمتع ــون بق ــدرات تؤهله ــم لالندم ــاج ف ــي بيئ ــة العم ــل
.وق ــد ش ــاركت ف ــي املش ــروع  9ش ــركات م ــن أعض ــاء الغرف ــة م ــن ش ــركات قط ــاع االتص ــاالت
وتكنولوجي ــا املعلوم ــات؛ إميان ـ ًا م ــن الغرف ــة بأهمي ــة دوره ــا البن ــاء ف ــي توفي ــر وس ــيلة كرمي ــة
لل ــرزق ومحترم ــة ألبنائن ــا ذوي اإلعاق ــة  ،وه ــو مايتواف ــق متام ـ ًا م ــع رؤي ــة حكومتن ــا الرش ــيدة ف ــي
دع ــم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومتكينه ــم  ،واالس ــتفادة م ــن طاقاته ــم اإلبداعي ــة خلدم ــة املجتم ــع
باس ــتخدام تقني ــات تكنولوجي ــا املعلوم ــات وأدواته ــا ،كم ــا تبح ــث الغرف ــة حال ّي ـ ًا التع ــاون م ــع
ع ــدد م ــن مؤس س ــات املجتم ــع املدن ــي واجلمعي ــات األهلي ــة املعني ــة بتنمية األش ــخاص ذوي اإلعاقة
الســتكمال تأهيلهــم مهن ّي ــ ًا وإدماجهــم املؤثــر فــي قطــاع األعمــال ليــس فقــط فــي شــركات
االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات وإمن ــا ف ــي مختل ــف القطاع ــات الرئي س ــة واحليوي ــة بال س ــوق
224
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2015 / 23

املصري ــة  .ه ــذا وجت ــدر اإلش ــارة إل ــي أن غرف ــة صناع ــة تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت CIT

تعك ــف حال ّي ـ ًا بالتع ــاون م ــع ع ــدد م ــن اجله ــات املعني ــة ف ــي احلكوم ــة املصري ــة ومتخ ــذي الق ــرار
عل ــى بن ــاء قاع ــدة بيان ــات تض ــم ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة كاف ــة ف ــي مص ـر؛ لالعتم ــاد عليه ــا
ف ــي وض ــع اخلط ــط اإلس ــتراتيجية لتمكينه ــم ودمجه ــم ف ــي املجتم ــع .
كم ــا واصل ــت مجموع ــة خليف ــة للبرمجي ــات تألقه ــا وريادته ــا  ،ومت تك ــرمي املجموع ــة ف ــي ع ــام
 2014علــى ابتــكار منظومــة تواصــل لألشــخاص ذوي االعاقــة ال ســمعية التــي تهــدف إلــى
تعلي ــم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية وتدريبه ــم وتواصله ــم ودمجه ــم ف ــي املجتم ــع  ،وف ــي
ع ــام  2015خ ــال فعالي ــات املؤمت ــر ،ج ــرى تك ــرمي الش ــركة عل ــى ابت ــكار له ــا جدي ــد لألش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية كان اس ــتكما ًال ملنظوم ــة تواص ــل  ،وه ــو تطبي ــق تخاط ــب لألش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية  ،يع ــد نقل ــة ف ــي تواص ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية م ــع املجتمع،
وتطبيق ـ ًا عل ــى األندروي ــد ميك ــن للش ــخص ذي اإلعاق ــة ال س ــمعية اس ــتخدامه ف ــي التح ــدث م ــع
غي ــر األص ــم وه ــو تطبي ــق مش ــابه للوات ــس أب .كم ــا ش ــمل التك ــرمي إط ــاق القام ــوس اإلش ــاري
األكادميــي املوحــد جلمهوريــة مصــر العربيــة ،وهــو أول قامــوس إشــاري بالفيديــو تعليمــي
ومعتم ــد م ــن وزارة التربي ــة والتعلي ــم ،وس ــيتم توزيعــه عل ــى أكث ــر م ــن  200مدرس ــة لألش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية ويع ــد الن ــواة األول ــى لتوحي ــد لغ ــة اإلش ــارة ف ــي مص ــر .
كم ــا ت س ــعى الش ــركة خ ــال الفت ــرة القادم ــة إل ــى تطوي ــر القام ــوس اإلش ــاري ليص ــل إل ــى 30
أل ــف كلم ــة ومقابله ــا اإلش ــاري بالفيدي ــو خ ــال مراح ــل متع ــددة  ،كم ــا س ــيتم تطوي ــر تطبيق ــات
مختلف ــة مبني ــة عل ــى القام ــوس اإلش ــارى ته ــدف إل ــى اإلتاح ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية
ودمجه ــم ف ــي املجتم ــع  ،وس ــتعمل مجموع ــة خليف ــة عل ــى توفي ــر املزي ــد م ــن اإلتاح ــة للمحت ــوى
العرب ــي وتطوي ــر املزي ــد م ــن التطبيق ــات التعليمي ــة الت ــي تعظ ــم م ــن إنتاجي ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة ال ســمعية ومشــاركتهم فــي املجتمــع ؛حيــث ت ســعى املجموعــة إلــى تكــرار التجربــة
الناجحــة فــي كل الــدول العربيــة ،بعــد أن مت تطويــر البنيــة األساســية للمنظومــة بعــد أن
أصبح ــت ال حتت ــاج س ــوى إضاف ــة احملت ــوى اخل ــاص ب ــكل دول ــة  ،كم ــا ت س ــعى املجموع ــة إل ــى
تكوي ــن ش ــراكات ف ــي العال ــم العرب ــي لتفعي ــل ذل ــك ؛ وبذل ــك ميك ــن أن حتق ــق اله ــدف األبع ــد وه ــو
توحي ــد لغ ــة اإلش ــارة ف ــي العال ــم العرب ــي  ،م س ــتهدفة األس ــواق العربي ــة التالي ــة  :ال س ــودان ،
ال س ــعودية  ،الكوي ــت  ،عم ــان  ،قط ــر  ،اإلم ــارات  ،األردن .
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كمــا بــرزت اجلهــود األهليــة فــي مشــروع اجلمعيــة املصريــة لتقــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ش
بمــروع نظــام التواصــل البديــل باســتخدام المحمــول "كالمــي"
والتوح ــد ،وامل س ــمى
)Mobile Alternative Communication System (Kalami

نش ــأة الم ـ شـروع  :ب ــدأ مش ــروع كالم ــي م ــن حل ــم أم لش ــاب ذي توح ــد غي ــر ق ــادر عل ــى التواص ــل
اللفظ ــي ،كان أمله ــا أن ت س ــمع ص ــوت ابنه ــا ول ــو م ــن خ ــال وس ــيط تكنولوجي.وم ــن هن ــا كان
األم ــل ف ــي أن ُي ك ــن كالم ــي أبناءن ــا ذوي التوح ــد م ــن التواص ــل اللفظ ــي م ــع اآلخري ــن .وف ــي
إط ــار متك ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن الدم ــج ف ــي عص ــر انتش ــار التكنولوجيا،ج ــاءت فكرتنا
ع ــن تصمي ــم برنام ــج تواص ــل ال ــذي ي س ــتخدم م ــن خ ــال جه ــاز احملم ــول .حي ــث ط ــورت اجلمعي ــة
تطبي ــق كالم ــي للتواص ــل اللفظ ــي اس ــتناد ًا إل ــى نظ ــام التواص ــل بتب ــادل الص ــور
)Pictures Exchange Communication System (PECS

ه ــدف الم ـ شـروع  :تطوي ــر تطبي ــق يعم ــل عل ــى بيئ ــة األندروي ــد يخ ــدم األش ــخاص املبصري ــن
فاق ــدي الق ــدرة عل ــي التواص ــل اللفظ ــي ف ــي مص ــر ،وغيره ــا م ــن البل ــدان الت ــي ت س ــتخدم اللغ ــة
العربي ــة.
الفئ ــة المس ــتهدفة :ي س ــعى املش ــروع إل ــى حت س ــن التواص ــل ل ــدى األش ــخاص املبصري ــن فاقدي
الق ــدرة عل ــى التواص ــل اللفظ ــي ؛مم ــن يتع ــذر عليه ــم اس ــتخدام اللغ ــة املنطوق ــة ف ــي التواص ــل م ــع
اآلخري ــن م ــن خ ــال اس ــتخدام تطبيق ــات تكنولوجي ــا احملم ــول .ويتضم ــن الفئ ــات التالي ــة :
• •األشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد .
• •األشخاص ذوي اإلعاقة ال سمعية.
• •األشخاص ذوي اضطرابات النطق والكالم.
• •األشخاص فاقدي النطق من مختلف األعمار.
عدد امل ستفيدين  :بلغ عدد امل ستفيدين من املشروع أكثر من  1000م ستفيد .
مدة املشروع  :بلغت مدة املشروع  18شهر ًا.
بناء المشروع

أوال ً  :المراحل
 - 1املرحلة األولى  50 :كلمة.
 - 2املرحلة الثانية  100 :كلمة.
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 - 3املرحلة الثالثة  150 :كلمة.
 - 4املرحلة الرابعة  200 :كلمة.
ليكــون بذلــك إجمالــي عــدد الكلمــات امل ســتخدمة فــي التطبيــق  500كلمــة وظيفيــة وفــق
متطلبــات عينــة املشــروع.
ثاني اً  :أ
الصوات
مت إص ــدار التطبي ــق ف ــي أربع ــة أص ــوات رئي س ــة ه ــي  :ص ــوت طف ــل  ،ص ــوت طفل ــة  ،ص ــوت
رج ــل  ،ص ــوت ام ــرأة .
إصدارات المشروع
أوالً  :إلكتروني

 - 1نسخة جتريبية أولية.
 - 2نسخة جتريبية معدلة.
 - 3نسخة نهائية.
ثانيًا  :مطبوع

•

•

•
•

 - 1الدليل العلمي.
 - 2الدراسات العلمية.
•نف ــذ املش ــروع ف ــي  12محافظ ــة ه ــي  :القاه ــرة ،اجلي ــزة ،القليوبي ــة ،اإلس ــكندرية ،املنوفي ــة،
الدقهلي ــة ،بورس ــعيد ،الش ــرقية ،دمي ــاط ،أس ــيوط ،س ــوهاج ،قن ــا.
•عــدد اجلهــات الشــريكة التــى نفــذت التدريــب علــى م ســتوى احملافظــات  18 :جمعيــة
ومؤس ســة موزعــة علــى احملافظــات املذكــورة ســالف ًا .
•عدد املتدربني فى تدريب  TOTكالمى على م ستوى احملافظات  33 :متدرب ًا.
•إجمال ــى ع ــدد اجلل س ــات التدريبي ــة الت ــى أقيم ــت ح ــول تطبي ــق كالم ــى باحملافظ ــات  :بلغ ــت
 1111جل س ــة تدريبي ــة متخصص ــة .
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سياسات وقواعد النشر
مجلــة الطفولــة والتنميــة ..مجلــة علميــة ،متخصصــة ،فصليــةُ ،محكمــة ،تُعنــى بشــئون الطفولــة
والتنميــة فــي الوطــن العربــي.
سياسات النشر :
•

•

•

•
•

•

•تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة ،والتــي لــم يســبق نشــرها أو
تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.
•تُعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا ..وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي
املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
•تُعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن ،يكــون رأيهمــا ملز ًمــا ،وفــي
حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث ،يكــون رأيــه قاطعـ ًا.
•األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر ..ال تُعاد إلى صاحبها.
•االلتــزام باألصــول العلميــة فــي إعــداد وكتابــة العمــل العلمــي مــن حيــث كتابــة املراجــع
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 تُرســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة  ،info@arabccd.orgوإذا
لــم يتيســر ذلــك  :ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختني 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
حالــة الهوامش).
•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 كام ـ ًا ،وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.
•يعتبــر العمــل العلمــي قابـ ًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد
النشــر ،مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
• •أن تقدم في حدود ( 5000كلمة ،أي ُقرا َبة  25صفحة).
• •أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر.
• •أن حتتــوي الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يــرد عــن الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى
باإلجنليزيــة.
مقاالت :
• •أال يزيد عدد صفحات املقال على ( 4000كلمة ،أي ُقرا َبة  20صفحة).
• •أن تكون املوضوعات حديثة ،لم يسبق نشرها.
تجارب ميدانية :
• •أال يزيــد عــرض التجربــة علــى ( 3000كلمــة ،أي ُقرا َبــة  15صفحــة)؛ لتلقــي الضــوء علــى
جناحــات جتربــة حكوميــة أو أهليــة عربيــة ،لتعميــم الفائــدة.
• •أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة.
• •عروض الكتب والرسائل اجلامعية :
• •أال يزيد عدد صفحات العرض على ( 2000كلمة ،أي ُقرا َبة  10صفحات).
• •أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة ،وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر
مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش :
• •أال يزيد عرض عدد صفحات العرض على ( 1600كلمة ،أي ُقرا َبة  8صفحات).
• •أن تكون تلك الفعاليات حديثة ،وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي.
• •الترجمات :
• •أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على ( 2000كلمة ،أي ُقرا َبة  10صفحات).
ـض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن،
• •أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة ،لــم ميـ ِ
ســنوات ،مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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