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افتتــاحيــة العـ ــدد
أ.د .حسن البيالوي

*

ه ــذا الع ــدد اجلدي ــد م ــن "الطفول ــة والتنمي ــة" يق ــدم ملف ـ ًا ش ــاركت فيــه نخب ــة ممت ــازة
م ــن كب ــار أس ــاتذة عل ــم النف ــس ،بأربع ــة أبح ــاث ت ــدور كله ــا ح ــول " املوهب ــة واإلب ــداع" .ه ــذا
املوض ــوع ال يه ــم األس ــاتذة املختص ــن وحده ــم؛ وإمن ــا يه ــم اجلمي ــع ،اآلب ــاء واألمه ــات ،واألبناء
واألحف ــاد ،واألس ــاتذة والتالمي ــذ ،واألدب ــاء والفنان ــن ،وامل س ــئولني واملواطن ــن .ألن امل س ــتقبل هو
قضي ــة اجلمي ــع ومس ــئولية اجلمي ــع .وألن املرحل ــة الت ــي من ــر به ــا مرحل ــة صعبة ،واملش ــكالت
الت ــي نواجهه ــا معق ــدة يتطل ــب حله ــا جه ــودا فائق ــة وطاق ــات غي ــر عادي ــة نعوض به ــا الزمن
ال ــذي توقفن ــا فيــه ع ــن التق ــدم ،وتفت ــح لن ــا الطري ــق إل ــى امل س ــتقبل املنش ــود.
نح ــن ف ــي حاج ــة إل ــى قف ــزات بطولي ــة ف ــي جمي ــع امليادي ــن وإل ــى كن ــوز ال نع ــرف أي ــن
جنده ــا وال مت ــى جنده ــا ،فه ــل نس ــتطيع مبزي ــد م ــن الدراس ــة والتخطي ــط واإلب ــداع اكتش ــاف
الكن ــوز املكنون ــة ف ــي واقعن ــا ،أن نحق ــق م ــا نري ــد؟
ه ــل هن ــاك عالم ــات حت ــدد لن ــا املج ــاالت الت ــي نرك ــز فيه ــا جهودن ــا ونكتش ــف فيه ــا
املوهوب ــن واملبدع ــن؟ وه ــل َن ُع ـ ُّد املوهب ــة منح ــة طبيعي ــة ،أم نَع ُّده ــا ثم ــرة جه ــود منظم ــة
دءوب ــة لتنش ــئة خاص ــة له ــا ش ــروطها ومناهجه ــا وأدواته ــا؟
والس ــؤال نفس ــه نوجهــه لإلب ــداع .ه ــل باس ــتطاعتنا ونح ــن نتعام ــل مع أطفالن ــا وأجيالنا
اجلدي ــدة أن ن ــرى ونكتش ــف الطاق ــات الكامن ــة لإلب ــداع لدى أطفالن ــا جميع ًا.
يج ــب أن نعم ــل جميع ـ ًا ب ــكل أمن ــاط ن ُُظ من ــا التربوي ــة ف ــي املدرس ــة واملن ــزل واألس ــرة
واإلع ــام ،عل ــى تنمي ــة ق ــدرة أطفالن ــا  -أطفالن ــا جميع ـ ًا  -عل ــى التفكي ــر املنطق ــي والوص ــول
* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
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ع ــن طري ــق االس ــتنتاج إل ــى معلوم ــات جدي ــدة وأف ــكار وت س ــاؤالت منطقي ــة وإبداعي ــة .وعلين ــا
أن ننم ــي اس ــتعدادت أطفالن ــا للعم ــل والق ــدرة عل ــى املناف س ــة.
ونح ــن بدورن ــا ن س ــأل ف ــي ه ــذا املل ــف ع ــن العالقة بني ال ــذكاء واملوهب ــة واإلبداع .فال س ــؤال
جدي ــر ب ــأن يك ــون موضوع ـ ًا م س ــتمر ًا للبحث من العلماء والفالس ــفة.
وس ــؤال آخ ــر ه ــل املوهب ــة أو اإلب ــداع يرتبط ــان مبج ــاالت معين ــة ،مج ــال فن ــي ..أدب ــي..
ش ــعر ..موس ــيقى ..تصوي ــر ..رياضي ــات ..عل ــوم ..ألع ــاب رياضي ــة ،لي ــس لدين ــا ت ــرف أن
نت ــرك طف ـ ًا واح ــد ًا بينن ــا دون تنمي ــة قدراتــه اإلبداعي ــة وإط ــاق طاقاتــه اإلنس ــانية ،ورعاي ــة
موهبتــه.
مل ــف الع ــدد يح ــاول اإلجاب ــة ع ــن هذه األس ــئلة وعن غيرها مم ــا يتعلق ب املوض ــوع ،ويؤكد
لن ــا باألمثل ــة الت ــي يقدمه ــا م ــن أس ــماء املبدع ــن وس ــيرهم أنن ــا نس ــتطيع أن نعم ــل ف ــي هذا
املج ــال بكف ــاءة وثق ــة ،وأن نحص ــل عل ــى النتائ ــج الت ــي نرجوه ــا؛ ألن احلق ــل ف س ــيح ممت ــد،
لح ــة ،والتج ــارب الت ــي خضناه ــا ،والتجارب الت ــي خاضتها األمم
واألرض خصب ــة ،واحلاج ــة ُم َّ
األخ ــرى وعرف ــت فيه ــا كي ــف حت ــول النش ــاط الع ــام ف ــي مختل ــف امليادي ــن إلى مج ــال للتربية،
وكي ــف تنس ــق اجله ــود وت س ــير به ــا إل ــى التكام ــل والتفاع ــل ال ــذي يصب ــح فيــه الوط ــن كلــه
س ــاحة لإلب ــداع ..حينئ ــذ يح ــدث التق ــدم ..ونس ــاهم ف ــي احلض ــارة التي نعيش ــها.
وف ــي اخلت ــام ،أتوج ــه بالش ــكر إل ــى األس ــاتذة األج ــاء الذي ــن س ــاهموا ف ــي كتاب ــة
ه ــذا الع ــدد ،وف ــي ه ــذا املل ــف امله ــم" مل ــف املوهب ــة واإلب ــداع" ،كم ــا أش ــكر فري ــق التحري ــر
رئيس ـ ًا وأعض ــاء وفني ــن ،الذي ــن س ــاهموا ف ــي إخ ــراج ه ــذا الع ــدد بجه ــد متمي ــز وإب ــداع
ملم ــوس.
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كلمة رئيس التحرير
د .سهير عبد الفتاح

أح ــب ف ــي بداي ــة ه ــذه الكلم ــة أن أن ـ ِّوه بازدي ــاد االهتم ــام ب ــذوي اإلعاق ــة س ــواء عل ــى
امل س ــتوى الش ــعبي أو الرس ــمي ،فاألخب ــار الت ــي ت ــرد م ــن مختل ــف ال ــدول العربي ــة حتم ــل
لن ــا األم ــل ف ــي وص ــول م س ــألة االهتم ــام باإلعاق ــة إل ــى وض ــع ي س ــمح بوق ــوف اجلمي ــع إل ــى
جان ــب ذوي اإلعاق ــة ،والعم ــل عل ــى توفي ــر م ــا يج ــب توفي ــره للتخفي ــف م ــن معاناته ــم ه ــم
وذويه ــم ،وضم ــان الش ــروط الضروري ــة الت ــي متكنه ــم م ــن االندم ــاج ف ــي حي ــاة املجتم ــع
وف ــي نش ــاطه.
وضم ــن ه ــذا التوج ــه وف ــي ه ــذا اإلط ــار وبرعاي ــة صاح ــب ال س ــمو امللك ــي األمي ــر
ط ــال ب ــن عب ــد العزي ــز رئي ــس املجل ــس العرب ــي للطفول ــة والتنمي ــة ،عق ــد املجل ــس ورش ــة
العم ــل اإلقليمي ــة اخلاص ــة بدم ــج األطف ــال ذوي اإلعاق ــة حت ــت عن ــوان "دم ــج الطف ــل العرب ــي
ذي اإلعاق ــة ف ــي التعلي ــم واملجتم ــع"؛ به ــدف إع ــداد مدرب ــن ي س ــاهمون ف ــي توعي ــة املجتم ــع
بش ــكل ع ــام واملعني ــن بالتعلي ــم والدم ــج بش ــكل خ ــاص بأهمي ــة دم ــج الطف ــل العرب ــي ف ــي
التعلي ــم واملجتم ــع ،وب ــأن ه ــذا الدم ــج ممك ــن ،وأنــه ه ــدف حي ــوي ي ــؤدي بــه املجتم ــع واجبــه
نحــو أبنائــه احملتاجــن لــه ،ويحصــل األطفــال ذوو اإلعاقــة علــى حقوقهــم ،بدايــة مــن
الدم ــج ف ــي التعلي ــم .ألن الدم ــج ف ــي التعلي ــم ه ــو الطري ــق للدم ــج ف ــي املجتم ــع .وعندم ــا
يت ــم الدم ــج ف ــي املجتم ــع يج ــد كل مواط ــن مكانــه وجت ــد كل مش ــكلة حله ــا.
ه ــذه الورش ــة الت ــي عقده ــا املجل ــس العرب ــي للطفول ــة والتنمي ــة حت ــت ه ــذا العن ــوان
عق ــدت مبق ــر املنظم ــة الكش ــفية العربي ــة بالقاه ــرة ،خ ــال الفت ــرة م ــن  7-2أبري ــل املاض ــي
11
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بالش ــراكة والتع ــاون م ــع برنام ــج اخللي ــج العرب ــي للتنمي ــة "أجفن ـد" ،وجامعة ال ــدول العربية،
والبن ــك اإلس ــامي للتنمي ــة ،واملنظم ــة اإلس ــامية للتربي ــة والعل ــوم والثقاف ــة "إي سي س ــكو"،
والصن ــدوق الكويت ــي للتنمي ــة االقتصادي ــة العربي ــة ،واملنظم ــة الكش ــفية العربي ــة.
وق ــد ش ــارك ف ــي أعم ــال ه ــذه الورش ــة خم س ــون متدرب ـ ًا م ــن املعلم ــن والعامل ــن ف ــي
مؤس س ــات التعلي ــم ورعاي ــة األطف ــال ذوي اإلعاق ــة وتأهيله ــم وقي ــادات الكش ــافة م ــن إح ــدى
عش ــرة دول ــة عربي ــة ،ه ــي (ال س ــعودية -األردن -اإلم ــارات -البحري ــن -ال س ــودان  -الكوي ــت
 لبن ــان  -مص ــر  -املغ ــرب  -موريتاني ــا  -اليم ــن).وعل ــى م ــدى أكث ــر م ــن عش ــرين جل س ــة عم ــل باإلضاف ــة إل ــى ال ــورش املتوازي ــة ،م ــارس
املتدرب ــون ش ــتى أس ــاليب التدري ــب وفنياتــه ،اعتم ــاد ًا عل ــى منهجي ــة تفاعل ــت فيه ــا خب ــرات
الباحث ــن املتخصص ــن ونظرياته ــم م ــع خب ــرات املتدرب ــن وخبراته ــم الفعلي ــة ،وظه ــر ذل ــك
ف ــي احل ــوار ال ــذي دار دائم ـ ًا ب ــن احلاضري ــن ،ونح ــن ف ــي انتظ ــار النتائ ــج العملي ــة له ــذه
التجرب ــة الت ــي ننتظ ــر منه ــا الكثي ــر.
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دراسات وبحوث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور الحكايات الشعبية ف ي� تجسيد الذاكرة الوطنية
تحليل ُم قا َرن ألنماط المطالعة والتعامل مع الحكايات
رصد
ي
ب� أ
الشعبية ي ن
الجيال ف ي� ليبيا
س َك ْينة إبراهيم بن عامر
أ .دُ .
العاقة
قدمة للمرأة ذات إ
الم َّ
مستوى الخدمات ُ
السمع ي ة ف� المملكة أ
الردن َّي ة الهاشم َّي ة
َّ ي
د .إحسان غديفان السريع الخالدي
أ .شيرين عبد العزيز حسن حسين
أ .آسـيا عبـد المطـلـــب يـاغــــي
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دور الحكايات الشعبية في تجسيد الذاكرة الوطنية

رصد تحليلي ُمقا َرن ألنماط المطالعة والتعامل مع
الحكايات الشعبية بين األجيال في ليبيا
س َك ْينة إبراهيم بن عامر
أ .دُ .

*

مدخل عام للبحث

تُع ـ َّرف احلكاي ــة الش ــعبية بأنه ــا «ش ــكل تعبي ــري ينس ــجه اخلي ــال الش ــعبي ح ــول
ح ــدث مه ــم  ،وه ــي عب ــارة ع ــن حكاي ــات ذائع ــة الصي ــت ف ــي كل املجتمع ــات وف ــي كل
األمكن ــة واألزمن ــة  ،ق ــد يك ــون بعضه ــا ب س ــيط ًا بب س ــاطة املجتم ــع وبعضه ــا ق ــد يك ــون
راو إل ــى آخ ـر؛ ألنه ــا ال تتمي ــز بش ــكلها
معق ــد ًا  ،وه ــي تنتق ــل ع ــاد ًة ب ُي ْس ــر وس ــهولة م ــن ٍ
اللفظ ــي بق ــدر م ــا تتمي ــز بنس ــقها الع ــام  ،كم ــا أنه ــا تفت ــرض خلفي ــة معين ــة م ــن األف ــكار
املتصل ــة باألص ــول ال َق َب ل َّي ــة»(. )1
وعلــى الرغــم مــن أن احلكايــة الشــعبية مجهولــة املؤلــف ولهــا روايــات كثيــرة؛
فإنهــا متثــل مجموعــة مــن احلكايــات واألحــداث يتناقلهــا النــاس شــفوي ًا جيــ ًا بعــ َد
جي ــل باعتباره ــا حكاي ــات مت ّث ـ ُـل ذاك ــرة الش ــعوب الت ــي أبدعته ــا ،وه ــي حتم ـ ُـل ال س ــمات
اجلوهري ــة لوع ــي ه ــذه الش ــعوب وثقافاته ــا وتصوراته ــا العام ــة ،وثقته ــا العميق ــة بانتص ــار
ق َي ــم العدالــة واخليــر(.)2
ومــن مميــزات احلكايــات الشــعبية أن ال ســامع يقبلهــا بعاطفتــه ووجدانــه؛ ألنهــا
خــوض فــي التف ســيرات ،وبذلــك
تخلــو مــن االســتدالل العقلــي وتكتفــي بال ســرد دون
ٍ
ـكل إيجاب ــي ف ــي تنمي ــة ُم خ َّي ل ــة الطف ــل وإثرائه ــا ،بتوظيفه ــا فيم ــا
ميك ــن اس ــتعمالها بش ـ ٍ
يوس ــع آفاقــه التصويري ــة وثقافتــه اخليالي ــة(.)3
ِّ
* جامعة بنغازي  -كلية اإلعالم.
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وتُق َّس ــم احلكاي ــات الش ــعبية إل ــى مجموع ــات ث ــاث :حكاي ــات عل ــى أل س ــنة احليوانات،
اجل ــن وال س ــاحرات .وتُع ـ ُّد
وأخ ــرى تص ــور حي ــاة الن ــاس الواقعي ــة ،وثالث ــة ه ــي حكاي ــات ِ
احلكاي ــات الش ــعبية الت ــي وردت عل ــى أل س ــنة احليوان ــات م ــن أكث ــر احلكاي ــات الش ــعبية
عراق ـ ًة ،وفيه ــا ت ــؤدي مجموع ــة م ــن وح ــوش الغ ــاب وحيواناته ــا دور البطول ــة؛ حي ــث تص ــف
ـات ثابت ــة متي ــزه م ــن غي ــره؛ فاألس ــد ش ــجاع
ـوان بصف ـ ٍ
ـش أو حي ـ ٍ
ه ــذه احلكاي ــات ك َّل وح ـ ٍ
وعــادل ،والثعلــب خبيــث ومحتــال  ،والديــك مغــرور وطائــش ،والذئــب شــرِس ِ
وجش ــع،
وأحيان ـ ًا غب ــي ،وال س ــلحفاة حكيم ــة ،وم ــا إل ــى ذل ــك(.)4
وألن مرحل ــة الطفول ــة ه ــي املرحل ــة األه ــم ف ــي تكوي ــن ش ــخصية اإلنس ــان ،إذ تتبل ــور
فيه ــا ال س ــمات األساس ــية مل ــا س ــتكون عليــه ش ــخصية الطف ــل ف ــي امل س ــتقبل؛ لذل ــك ي ــزدا ُد
االهتم ــا ُم بتربي ــة الطف ــل تربي ـ ًة متكامل ـ ًة تش ــمل النواح ــي الوجداني ــة والعقلي ــة واالجتماعية
كاف ـ ًة ،وتُس ــتعمل ف ــي ه ــذه التربي ــة عدي ــد الوس ــائل والوس ــائط التربوي ــة املُعِ ين ــة؛ ومنه ــا
اس ــتعمال احلكاي ــات بأنواعه ــا كواح ــدة م ــن أه ــم األدوات الت ــي تنه ـ ُ
ـض به ــذا ال ــدور ،حي ــث
ُت س ــتعمل ه ــذه احلكاي ــات ف ــي تربي ــة الطف ــل ،وتنمي ــة س ــلوكه اإليجاب ــي ،وتعدي ــل ال س ــلوك
ـاخ نف س ــي طي ــب لديــه(.)5
ال س ــلبي ،وتفعي ــل نش ــاطه الفك ــري ،وتأس ــيس من ـ ٍ
وق ــد تباين ــت آراء التربوي ــن ف ــي أهمي ــة اس ــتعمال احلكاي ــة الش ــعبية للغاي ــات التربوية
املختلف ــة؛ حي ــث ظه ــرت تي ــارات ثالث ــة تراوح ــت ب ــن رف ــض اس ــتعمال احلكاي ــة الش ــعبية
ف ــي التربي ــة ،وب ــن تأيي ــد اس ــتعمالها أو تأيي ــد اس ــتعمالها بش ــرط تنقيته ــا م ــن القي ــم
ال س ــلبية الت ــي توج ــد به ــا.
حي ــث تب ـ نـى التي ــار أ
الول مجموع ـ ٌة م ــن الدارس ــن والباحث ــن الذي ــن رفض ــوا بش ــكل
َّ
َ
قاطــع أن تُســتعمل احلكايــات الشــعبية ،خاصــة املتمثلــة فــي احلكايــات اخلرافيــة
واألس ــاطير ،ف ــي األدب املُعــ ـ ِّد لألطف ــال ،ب ــل رفض ــوا كل األمن ــاط احملكي ــة الت ــي ت س ــتعمل
اخلي ــال الواس ــع والوس ــائل ال س ــحرية وترتك ــز عل ــى ارحت ــال األبط ــال إل ــى عال ــم املجه ــول،
مث ــل عال ــم األرواح والش ــياطني واألش ــباح ،حي ــث ي ــرى أنص ــار ه ــذا التي ــار ب ــأن األس ــاطير
م ــادة س ـ ِّي ئة مليئ ــة باألح ــداث املفزع ــة ،والش ــخصيات املرعب ــة الت ــي ته ـ ِّدد أم ــن األطف ــال
الداخل ــي ،وتُـ ـ ْ
ـش عرهم بع ــدم األم ــان ف ــي ه ــذا العال ــم .وت س ــتند وجه ــة النظ ــر ه ــذه إل ــى
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الق ــول ب ــأن ه ــذا العال ــم اخلراف ــي أو األس ــطوري م ــن ش ــأنه «إبع ــاد الطف ــل ع ــن معرف ــة
ذاتــه  ،وتغريبــه ع ــن محيطــه ،وكيفي ــة التعام ــل معــه ،وتق ــدمي حل ــول جاه ــزة للمش ــكالت
العويص ــة الت ــي تتط لَّ ــب نض ــا ًال مري ــر ًا ف ــي بع ــض األحي ــان ،و ُي ع ـ ُّد ه ــذا األم ــر م ــن مكام ــن
وج ـ ِّل احلكاي ــات اخلرافي ــة إن ل ــم يك ــن ك لَّ ه ــا  -إل ــى جان ــب م ــا
اخلط ــورة ف ــي األس ــاطير ُ
حتملــه م ــن اإلغ ــراق ف ــي ال َق َدر َّي ــة والق س ــمة والنصي ــب وأفع ــال الزم ــن ومكائ ــده ،واله ــروب
م ــن امل س ــئولية  ،ونزع ــة التبري ــر  ،وإرج ــاع األم ــور إل ــى إرادات م س ــتترة  ،واالندف ــاع والطيش
عندمــا يكــون التــر ِّوي واحلــذر ضرور َّي ــن ،واجلــن والتــواكل عندمــا تــدقُّ ســاعة اجلــد،
واإلمي ــان باخل ــوارق واإلمي ــان ب املش ــعوذين
والدج ال ــن ،وم ــا إل ــى ذل ــك» (.)6
َّ
ويتف ــق بع ــض الدارس ــن الع ــرب م ــع ه ــذا ال ــرأي ،حي ــث يؤك ــدون عل ــى امت ــاء حكاياتنا
الش ــعب َّي ة بنم ــاذج وص ــور منط ّي ــة س ــلب ّي ة ق ــد تُف س ــد الطف ــل  ،منه ــا مث ـ ًا ص ــورة (زوج ــة
األب) القاس ــية الش ـ ِّريرة الت ــي ال تت ــو َّرع ع ــن قت ــل اب ــن زوجه ــا ألتفــه األس ــباب؛ مم ــا يخل ــق
ُك رهــ ًا وعــدا ًء م ســبقني لــدى الطفــل جتــاه كل (زوجــة أب) ،ويخلــق كرهــ ًا مماثــ ًا لــدى

الزوج ــة نف س ــها جت ــاه أبن ــاء وبن ــات زوجه ــا ،باإلضــ ــافة إل ــى متجي ــد بع ــض ال س ــلوكيات
ال ســلبية مثــل ال ســرقة التــي ُربطــت ببطــوالت ُّ
الـش ّط ــــار واللصــوص احمل َّب بــة ،مثــل
يرس ــخ شــرعية ال ســرقة باعتبارهــا عمــ ًا مباحــ ًا ومقبــو ًال
بطــوالت (علــي بابــا) الــذي ِّ
أخالق ّي ـ ًا واجتماعي ـ ًا(.)7
ن
ـا� ،فيق ــوم عل ــى نف ــي التع ــارض ب ــن احلكاي ــات الش ــعبية مب ــا فيه ــا
أم ــا الت ّي ــار الث ـ ي
م ــن أس ــاطير وخراف ــات م ــن جه ــة وب ــن العل ــم م ــن جه ــة أخ ــرى ألن ل ــكل منه ــا حق لَــه
ـات مختلف ـ ًة ف ــي النف ــس
ـات ورغب ـ ٍ
اخل ــاص ،واملج ــال احمل ـ ّدد لعملــه ،وكل منه ــا ُي ش ــبع حاج ـ ٍ
اإلنس ــانية ،وعليــه تب َّن ــى بع ــض علم ــاء التربي ــة اجتاه ــات مب ـ ِّددة للخ ــوف م ــن اس ــتعمال
األس ــطورة واحلكاي ــة اخلرافي ــة ف ــي تربي ــة الطف ــل ،حي ــث اس ــتندوا ف ــي اجتاهاته ــم ه ــذه
عل ــى مب ــدأ اهتم ــام الطف ــل بالقص ــص اخلرافيـ ـَّـة انطالق ـ ًا م ــن حاج ــة ه ــذا الطف ــل إل ــى
إعط ــاء ش ــكل درام ــي للمش ــكالت الت ــي تعترضــه ،وترجم ــة إبداع ــات خيالــه ف ــي ش ــكل
حكاي ــات وأس ــاطير خيالي ــة ،إذ إن عدي ــد املواق ــف املُتض َّم ن ــة ف ــي احلكاي ــة ،مب ــا ف ــي ذل ــك
املش ــاهد العنيف ــة ،تتطاب ــق م ــع عال ــم الطف ــل الباطن ــي ،وه ــي ت س ــاعده عل ــى أن يتق َّم ـ ــص
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ب س ــهولة مختل ــف مظاه ــر احلكاي ــة ،وبذل ــك يصب ــح اس ــتعمال ه ــذه احلكاي ــات م س ــألة
صح َّي ــة ب ســبب مــا متتلكــه مــن مواقــف قويــة تعتمــد علــى القــدرات الذاتيــة ألبطــال
ِّ
احلكاي ــة وحتقي ــق املعج ــزات وجت ــاوز الصع ــاب والعقب ــات ،وامت ــاك حرك ــة الزم ــن وامل ــكان
فيه ــا ،وه ــذا مم ــا ُي ث ــري مخ َّي ـ ــلة الطف ــل وين ِّم ـ ــيها.
ي س ــتند أتباع التي ـ َّ ــار الثالث على الدور األساس ــي لألس ــاطير واحلكايات الشعبيـ ـّـة
ف ــي بن ــاء احلض ــارة اإلنس ــانية ،حي ــث يؤك ــد ُم تب ُّن ــو ه ــذا التي ــار عل ــى أهمي ــة احلكاي ــة
الش ــعبية ف ــي جت س ــيد ذاك ــرة الش ــعوب وحفظه ــا م ــن الضي ــاع؛ لذل ــك فه ــم يؤك ــدون عل ــى
أهمي ــة توظي ــف ه ــذه احلكاي ــات الش ــعبية ف ــي تنمي ــة املُ َ
واط ن ــة واالنتم ــاء الوطن ــي ،وتربي ــة
الطف ــل عقلي ـ ًا ووجداني ـ ًا ،وتنمي ــة مخيـ ـّـلته  ،وقدراتــه الذهنيـ ـّـة والوجدانيـ ـّـة ،حي ــث ي ــرى
أتب ــاع ه ــذا التي ــار ب ــأن احلكاي ــات الش ــعبية تق ـ ِّدم للطف ــل منوذج ـ ًا م ــن ال س ــلوك اإلنس ــاني
اجل ِّي ــد ،وتكــون أداة للمعرفــة فــي تشــكيل تصــ ُوره عــن الكــون ،واحمليــط االجتماعــي،
وتربطــه بوطنــه ومجتمعــه ،خاص ــة إذا م ــا عوجل ــت ه ــذه احلكاي ــات الشعبيـ ـَّـة و ُدعم ــت
مبقايي ــس العص ــر ومعايي ــره ،ونُقي ــت م ــن التص ـ ُّورات املرعب ــة والقي ــم الـ ـ َّ
ـض ا َّرة والش ــوائب
املُف س ــدة قب ــل أن تُق ـ َّدم للطف ــل(.)8
وألن احلكاي ــات الش ــعبية متث ــل ج ــزء ًا مهم ـ ًا م ــن تراثن ــا الش ــعبي الليب ــي والعرب ــي،
فق ــد اعتم ــدت عليه ــا األس ــرة الليبي ــة ف ــي تربي ــة األبن ــاء م ــن جه ــة ،وف ــي بن ــاء ج س ــور
التواصــل بــن األجيــال مــن جهــة أخــرى ،إال أنــه لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة تراجــع
االهتمــام بروايــة احلكايــات الشــعبية فــي املجتمــع ،ســواء علــى م ســتوى األســرة أم
عل ــى م س ــتوى مؤس س ــات التنش ــئة االجتماعي ــة؛ مم ــا خل ــق ُه ـ َّوة ثقافي ــة ب ــن جي ــل اآلب ــاء
وجي ــل األبن ــاء ،وأح ــدث اختالف ـ ًا واضح ـ ًا ف ــي ثقاف ــة اجليل ــن ،وأوج ــد قطيع ــة اجتماعي ــة
ف ــي املفاهي ــم والقي ــم ب ــن اجليل ــن ،وه ــذا األم ــر أدى إل ــى وج ــود وض ــع ُم ْش ــكِ ل ي س ــتلزم
الدراس ــة والبح ــث للوص ــول إل ــى أس ــباب تراج ــع االهتم ــام باحلكاي ــات الش ــعبية ،وتأثي ــر
ه ــذا التراج ــع عل ــى الذاك ــرة الش ــعبية ف ــي املجتم ــع الليب ــي.
وم ــن ه ــذا املنطل ــق ميك ــن تلخي ــص مش ــكلة البح ــث ف ــي «وجــود هــوة ثقافيــة
البنــاء وجيــل آ
بــ� جيــل أ
واجتماعيــة واضحــة ي ن
البــاء ف ي� ليبيــا؛ نتيجــة لعــدم
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االهتم ــام بتأث ـ يـر اس ــتعمال الحكاي ــات الش ــعبية ف� غ ــرس القي ــم ت
ال�بوي ــة واالنتم ــاء
ي
بــ� أ
الوطــن والتقــارب ي ن
الجيــال».
ي
ف
التال:
كما يمكن بلورة المشكلة البحثية ي� التساؤل الرئيس ي
(م ــا دور احلكاي ــة الش ــعبية ف ــي جت س ــيد الذاك ــرة العربي ــة وحتقي ــق التواص ــل ب ــن
األجي ــال؟).
اإلجراءات البحثية

األهداف العامة للبحث:
ي سعى البحث احلالي إلى حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل في اآلتي:
 .1التعرف على مدى انتشار بعض احلكايات الشعبية التي تُروى في ليبيا.
 .2حتديد أمناط تعامل األهل وأمناط تعامل األبناء مع هذه احلكايات.
 .3حتدي ــد مص ــادر املعلوم ــات الت ــي يعتم ــد عليه ــا الطف ــل ف ــي التعرف عل ــى احلكايات
الشعبية.
 .4حتديد دور احلكاية الشعبية في إمداد الطفل بثقافة املجتمع.
تساؤالت وفروض البحث:
في إطار األهداف ال سابقة ِ
وض عت مجموعة الت ساؤالت اآلتية:
 .1ما أشهر احلكايات الشعبية املشتركة بني جيل الكبار وبني جيل األطفال ؟
 .2ما مصادر احلصول على احلكايات الشعبية لدى اآلباء واألبناء؟
 .3ما أمناط املطالعة والتعامل مع احلكايات الشعبية لدى اآلباء واألبناء؟
 .4ما دور احلكاية الشعبية في ترسيخ القيم اإلنسانية والتربوية لدى اآلباء واألبناء؟
ينطلق البحث أيض اً من مجموعة الفروض الفرعية آ
التية:
 -1توجــد عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة بــن معرفــة األطفــال لبعــض احلكايــات الشــعبية
املُ ْرفقــة مــع االســتبيان وبــن معرفــة الكبــار لهــذه احلكايــات.
19
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 -2توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ضعيف ــة ف ــي أس ــاليب رواي ــة وفه ــم احلكاي ــات الش ــعبية املرفق ــة
م ــع االس ــتبيان وب ــن األطف ــال والكب ــار.
 -3تؤث ــر نوعي ــة الوس ــيلة اإلعالمي ــة الت ــي يعتم ــد عليه ــا الطف ــل ف ــي اس ــتقاء معلوماتــه
ويتع ــرض له ــا ،عل ــى معرفتــه للحكاي ــات الش ــعبية ال ــواردة ف ــي االس ــتبيان.
 -4ي ــؤدي التراج ــع ف ــي االهتم ــام باحلكاي ــات الش ــعبية وممارس ــتها م ــن قِ ب ــل األطف ــال
إل ــى تراج ــع ف ــي انتمائه ــم لثقافته ــم احمللي ــة.
التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:
 .1الحكاي ــة الش ــعبية :تُع ـ َّرف احلكاي ــة الش ــعب َّي ة بأنه ــا « كل أحدوث ــة يتناقله ــا الن ــاس
ـعوب بتدوينه ــا خوف ـ ًا عليه ــا م ــن الضياع،
ش ــفو ّي ًا جي ـ ًا بع ـ َد جي ــل قب ــل أن تب ــدأ الش ـ ُ
ـكل أو بآخ ــر عل ــى أل س ــنة الن ــاس م ــا اس ــتم َّر
وحي ــث يبق ــى وجوده ــا الش ــفوي بش ـ ٍ
الن ــاس ف ــي روايته ــا؛ ألنه ــا مت ّث ـ ُـل أرواح الش ــعوب الت ــي أبدعته ــا ،وحتم ـ ُـل ال س ــمات
اجلوهري ــة لوعيه ــا وثقافاته ــا وتصوراته ــا العام ــة ،كم ــا حتم ـ ُـل ثق ــة ه ــذه الش ــعوب
العميق ــة بانتص ــار قي ــم العدال ــة واخلي ــر»(.)9
وي س ــتعمل املصطل ــح ف ــي البح ــث احلال ــي لإلش ــارة إىل الحكاي ــات الش ــعبية المرفق
ف
ـيس ،وجمي ــل
ملخَّ ُص ه ــا م ــع اس ــتبيان البح ــث والمتمثل ــة ي� حكاي ــات (أم بس ـ ي
وجميل ــة ،ون ــص انصي ــص).
 .2الذاك ــرة الش ــعبية أو الهوي ــة الثقافي ــة :ه ــي « مجموع ــة ال س ــمات الت ــي تتص ــف
به ــا جماع ــة م ــن الن ــاس ف ــي فت ــرة زمني ــة معين ــة ،والت ــي تولِّ ــد اإلح س ــاس ل ــدى األف ــراد
باالنتمــاء لشــعب معــن ،واالرتبــاط بوطــن معــن ،والتعبيــر عــن مشــاعر االعتــزاز
وال فَخَ ــار بالش ــعب ال ــذي ينتم ــي إليــه ه ــؤالء األف ــراد» (.)10
المكونات الثقافية الش ــعبية
و ُي س ــتعمل املصطل ــح ف ــي البح ــث احلال ــي لإلش ــارة إىل
ِّ
للمجتم ــع اللي ـ بـى ال ـ تـى تح ــدد س ــماته الثقافي ــة المتم ـ ي ز
ـرة الخاص ــة ،والنابع ــة
ي
ي
الس ــامي.
م ــن ثقافت ــه العربي ــة ،ودين ــه إ
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تقسيمات البحث
ينق سم البحث احلالي إلى جز َء ين رئي سني كاآلتي:
 -1مدخ ــل نظ ــري للموض ــوع يتضم ــن تعريف ـ ًا بأهمي ــة احلكاي ــات الش ــعبية ف ــي جت س ــيد
الذاك ــرة الش ــعبية وال ُه وِ َّي ــة الذاتي ــة للمجتم ــع ،باإلضاف ــة إل ــى دوره ــا ف ــي تنمي ــة القي ــم
التربوي ــة ل ــدى األطف ــال.
 -2دراس ــة تطبيقي ــة ميداني ــة ملص ــادر تع ــرف األطف ــال عل ــى احلكاي ــات الش ــعبية ،والف ــروق
بينه ــم وب ــن أولي ــاء أموره ــم ف ــي أس ــاليب التع ــرف عل ــى ه ــذه احلكاي ــات وأس ــاليب
روايته ــم له ــا ،وذل ــك للوص ــول إل ــى العالق ــة ب ــن اهتم ــام األطف ــال بتراثه ــم الش ــعبي
وب ــن انتمائه ــم الوطن ــي.
منهج البحث
يقــع البحــث احلالــي فــي إطــار الدراســات الوصفيــة ،مــن خــال االعتمــاد علــى
أس ــلوب امل س ــح ال سوس ــيولوچي ،وطريق ــة دراس ــة العالق ــات املتبادل ــة ،وذل ــك لرص ــد بع ــض
احلكاي ــات الش ــعبية الت ــي ال زال ــت ُت ــروى حال ّي ـ ًا ف ــي املجتم ــع الليب ــي ،وكيفي ــة توصيله ــا
لألطف ــال ،وم ــدى اس ــتعمالها ف ــي تف س ــير بع ــض املمارس ــات وال س ــلوكيات االجتماعي ــة.
وفــي هــذا اإلطــار مت اختيــار ثــاث قصــص لهــا أبعــاد ع امليــة؛ هــي حكايــة (أم
ب سي ســي) وتقابلهــا حكايــة (ذيــل الفــأر) ،وحكايــة (نــص انصيــص) وتقابلهــا حكايــة
(عقل ــة اإلصب ــع) ،وحكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) وتقابله ــا حكاي ــة (جميل ــة والوح ــش) ،حي ــث
ملخــص لهــذه احلكايــاتُ ،
ِ
وط لــب مــن أوليــاء األمــور حكايتهــا ألطفالهــم كمــا
وض ــع
ٌ
يعرفونهــا ،كمــا ُط لــب مــن األطفــال إعــادة حكايتهــا ،ومــن َث ــ َّم ُأجريــت مقارنــة بــن
الروايتــن لتحديــد االختالفــات بــن اآلبــاء واألبنــاء فــي كل روايــة.
وق ــد اع تُم ــد عل ــى اس ــتمارة االس ــتبيان كأداة بحثي ــة للحص ــول عل ــى البيان ــات الكمي ــة
لتف س ــير الظاه ــرة ،حي ــث ُق س ــمت االس ــتمارة إل ــى ثالث ــة أج ــزاء رئي س ــة:
 .1اجل ــزء األول خ ــاص مب ــدى معرف ــة الطف ــل للحكاي ــات الش ــعبية املرفق ــة باالس ــتبيان،
ونوعيــة الوســائل اإلعالميــة املفضلــة ،وفيهــا يقــوم الطفــل باإلجابــة عــن األســئلة
مبفــرده.
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 .2اجل ــزء الثان ــي يتعل ــق بأن ــواع احلكاي ــات الش ــعبية الت ــي يحكيه ــا الطف ــل م ــع أقرانــه،
حي ــث يق ــوم الطف ــل فيــه باإلجاب ــة ع ــن األس ــئلة مبش ــاركة األصدق ــاء.
 .3اجل ــزء الثال ــث يهت ــم بعالق ــة األطف ــال والكب ــار باحلكاي ــات الش ــعبية وم ــدى اش ــتراكهم
ف ــي روايته ــا ،حي ــث يق ــوم األه ــل م ــن الكب ــار باإلجاب ــة ع ــن ه ــذا اجل ــزء.
ه ــذا ،وق ــد ُأجري ــت اختب ــارات الص ــدق والثب ــات عل ــى األداة البحثي ــة ،حي ــث حتصل ــت
عل ــى درج ــة مناس ــبة ( )0.91تتي ــح تطبيقه ــا.
مجتمع البحث
يتمثــل مجتمــع البحــث فــي مجموعــة األطفــال املنتظمــن فــي الفــرق ال َك ْش ــف َّي ة
بحلق تَــي الفتيــان والفتيــات واملشــاركني فــي ُم خ َّي مــي الدرجــة الثانيــة والدرجــة األولــى
مبدين ــة بنغ ــازي ،مم ــن تت ــراوح أعماره ــم ب ــن ( )15 -12س ــنة وعدده ــم ( )301طف ــل وطفل ــة،
حي ــث اعتم ــد عل ــى امل س ــح الش ــامل ملجتم ــع البح ــث أثن ــاء تطبي ــق البرنام ــج ف ــي املُخ َّي ــم.
وميثل اجلدول التالي توزيع مجتمع البحث وفق النوع االجتماعي:
جدول ( :)1ي ن
يب� توزيع مجتمع البحث وفق النوع االجتماعي
		
ذكور
التكرار
153

%
50.8
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301

%
100

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

جت س ــد احلكاي ــات الش ــعبية الواق ــع ال ــذي يعيشــه الش ــعب ويح ــس بق س ــوته ،وذل ــك ف ــي
ثالث ــة أش ــكال فني ــة للحكاي ــة الش ــعبية ،أوله ــا األس ــطورة الت ــي يع ِّب ــر م ــن خالله ــا الش ــعب
ع ــن ارتباطــه باحلي ــاة العلي ــا والق ــوى اإللهي ــة ،وثانيه ــا ال َق ص ــص الش ــعبي الواقع ــي ال ــذي
يعب ــر م ــن خاللــه الش ــعب ع ــن واقعــه التراچي ــدي ال ــذي يح ــس بق س ــوته وظلمــه ،والثال ــث
يتمث ــل ف ــي النكت ــة الت ــي ي س ــتعملها ك س ــاح يع ــرض م ــن خاللــه الق ــاص احلي ــاة الواقعي ــة
22
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بص ــورة س ــاخرة تبع ــث عل ــى الرف ــض والش ــك ال ــذي ه ــو وس ــيلة للخ ــاص م ــن الواق ــع (.)11
ويلع ــب البط ــل الش ــعبي دور ًا أساس ــي ًا ف ــي جت س ــيد ذاك ــرة الش ــعب ،حي ــث ميث ــل ه ــذا
البط ــل منوذج ـ ًا ع ــن املواط ــن الباح ــث ع ــن الطري ــق امل ــؤدي إل ــى النج ــاح وإن كان وع ــر ًا .وف ــي
ه ــذا الطري ــق تعترضــه العقب ــات وتصادفــه الق ــوى الش ــريرة ولكنــه م ــن جه ــة أخ ــرى تعاونــه
ق ــوى خ ِّي ــرة عل ــى حتطي ــم تل ــك العقب ــات .ومث ــل ه ــذا البط ــل يظه ــر بص ــور متع ــددة ف ــي
القص ــص الش ــعبي ف ــي مجموع ــه  :فه ــو ش ــخص واقع ــي ف ــي احلكاي ــة الش ــعبية ،وه ــو
مغام ــر خيال ــي ف ــي احلكاي ــة اخلرافي ــة واألس ــطورة ،وه ــو الفيل س ــوف الناط ــق بضمي ــر األم ــة
ف ــي النكت ــة والفكاه ــة ،وق ــد يك ــون ه ــذا البط ــل ش ــخصية حقيقي ــة لبط ــل مجاه ــد وقائ ــد َف ـ ّذ
مث ــل حكاي ــات «غوم ــة احملم ــودي» و«س ــيف ب ــن ذي ي ــزن» و«أب ــو زي ــد الهالل ــي» و«ذات الهم ــة»،
أو ق ــد يك ــون بط ـ ًا خيالي ـ ًا مث ــل « ن ــص انصي ــص» أو بط ـ ًا واقعي ـ ًا مث ــل « جح ــا» ال ــذي
جم ــع ذاك ــرة الش ــعب العرب ــي ف ــي أقط ــاره كاف ــة ضم ــن حكاياتــه ال س ــاخرة احلكيم ــة.
وف ــي حقيق ــة األم ـر؛ ف ــإن بط ــل احلكاي ــة الش ــعبية لي ــس بط ـ ًا بذاتــه إمن ــا هو جت س ــيد
ألح ــام وآم ــال طبق ــة م ــن الش ــعب ،خلقتــه ووضع ــت لــه م س ــار ًا من األح ــداث الت ــي انتظمت
ضمــن حكايــة شــعبية معينــة ،ذلــك ألن اخليــال الشــعبي الــذي صنــع تلــك األفــكار
املطروح ــة ف ــي احلكاي ــات الش ــعبية لي ــس مج ــرد س ــياحة وهمي ــة ف ــي عال ــم األح ــام؛ وإمن ــا
ه ــو أح ــد أش ــكال ال ــروح الش ــعبية الت ــي جت س ــدت ف ــي بط ــوالت تتباي ــن رموزه ــا كلم ــا
اختل ــف اإلط ــار الفن ــي .وبه ــذا املفه ــوم ف ــإن احلكاي ــة الش ــعبية ح ــن تأخ ــذ عل ــى عاتقه ــا
اخل ــوض ف ــي تناقض ــات التركي ــب االجتماع ــي ال ت س ـلَم م ــن أن تك ــون متحي ــزة لوجه ــة نظر
معين ــة ه ــي أو ًال وأخي ــر ًا وجه ــة نظ ــر الطبق ــة الت ــي تبتدعه ــا وتت ــداول تناقله ــا؛ وله ــذا ن ــرى
البط ــل النم ــط وق ــد تخط ــى ح ــدود الطبق ــة باخلي ــال .فأصب ــح َّ
احلط ــاب مث ـ ًا صاح ــب ث ــراء
صاه ــر املُش ـ َّرد املل ــك .وال ي س ــعنا أن ن ــرى ف ــي ذل ــك س ــوى أن الطبق ــة امل س ــحوقة
عظي ــم أو
َ
وق ــد حاول ــت جت س ــيد أح ــام الق ــدرة والـ ـ ِّ
ـش َب ع فل ــم ت س ــتطع غي ــر أن تلج ــأ إل ــى اخلي ــال
ال ــذي فيــه يحق ــق البط ــل طموح ــه وطم ــوح الطبق ــة الت ــي ميثله ــا ،وه ــو طم ــوح يه ــدف إل ــى
حتقي ــق احلص ــول عل ــى امل ــال وطم ــوح يتجل ــى ف ــي حتطي ــم احلواج ــز االجتماعي ــة ،وكلم ــا
اشــتد احلرمــان علــى الطبقــة امل ســحوقة قويــت فيهــا األحــام بالفــرح وتصــورت هــذا
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الف ــرح ص ــور ًا خارق ــة بعي ــدة ع ــن واق ــع احلي ــاة .فالواق ــع ل ــم يصبه ــا منــه إال الش ــر .وتل ــك
األح ــام منحته ــم ُم تن َّف س ـ ًا وهمي ـ ًا مل ــا يعان ــون منــه(.)12
وت ــدل احلكاي ــة الش ــعبية دالل ــة واضح ــة عل ــى أخ ــاق اجلماع ــة الت ــي س ــمعتها ورددته ــا
أو ابتكرته ــا؛ لذل ــك ال ميك ــن أن تتع ــارض نتائ ــج احلكاي ــة الش ــعبية م ــع م ــا ق ــد تع ــارف
عليــه املجتم ــع م ــن أخ ــاق ،إذ ال ميك ــن أن جن ــد ف ــي احلكاي ــة الش ــعبية مث ـ ًا أن األمي ــرة
الت ــي اختطفه ــا الغ ــول ظل ــت أس ــيرة ف ــي منفاه ــا وف ــي حم ــى ذل ــك الغ ــول ،ب ــل يأت ــي بط ــل
ش ــعبي وينقذه ــا بالش ــجاعة أو احليل ــة أو م ــا ش ــابه ذل ــك ،فيحتف ــي به ــا ويتزوجها ف ــي داللة
عل ــى الش ــهامة والك ــرم واألخ ــاق؛ لذل ــك ف ــإن الش ــعب ال ميك ــن أن ي ــردد قص ــة ينتص ــر فيه ــا
البط ــل الش ــرير ألن ذل ــك يتع ــارض م ــع أحالمــه وأمانيــه .وف ــوق ذل ــك فالبطل الش ــرير ال ميكن
أن يوص ــف ف ــي احلكاي ــة الش ــعبية بأنــه ح س ــن الص ــورة ،أو ش ــهم األخ ــاق ألنــه ال ميك ــن أن
يتص ــور ف ــي موض ــع اخلي ــر إال م ــا آم ــن بــه و ُأعج ــب بــه ورض ــي عنــه (.)13
أهمية الحكاية الشعبية في تنمية بعض القيم التربوية لدى األطفال

يتمي ــز أبط ــال احلكاي ــات َّ
الـش عبيـ ــة ذات الطا َب ــع اإلنس ــاني ببع ــض الصف ــات الفري ــدة
ـجعان ومقدام ــن ،وه ــم أيض ـ ًا لطيف ــون ي س ــارعون
الت ــي جتعله ــم محبوب ــن وأقوي ــاء وش ـ
َ
لتق ــدمي امل س ــاعدة ف ــي املواق ــف الصـ ـّـعبة ،وينص ــرون الضعف ــاء ويهزم ــون األع ــداء  ،وبالتالي
فه ــؤالء األبط ــال يح ّرض ــون ل ــدى الطف ــل الـ ـ ّرغبة ف ــي م س ــاندتهم ،وال تَّـح لِّ ـ ــي بصفاته ــم
ومزاياه ــم ،فينب ــذ األطف ــال الك س ــل واخلم ــول ،وي س ــارعون إل ــى اإلمي ــان ب املعج ــزات وق ـ ّوة
اإلرادة  ،وأنّ ال ش ــيء م س ــتحيل  ،فيتنا َم ــى لديه ــم الش ــعور بقوته ــم الداخلي ــة ،وبإمكاناته ــم
غيــر احملــدودة ،ويتحــ ّررون مــن املخــاوف ،ويصبــح لديهــم يقــن بقدرتهــم علــى حتــ ِّدي
الصعوب ــات الت ــي تواجهه ــم ،باإلضاف ــة إل ــى أن الطف ــل يكت س ــب م ــن احلكاي ــات الش ــعبية
قيم ـ ًا جماليـ ـَّـة عدي ــدة مث ــل اجلم ــال والبطول ــة والتف ــوق وال س ــعادة .باإلضاف ــة إل ــى التع ــرف
عل ــى الواقع َّي ــة واملق ــوالت اجلمالي ــة املختلف ــة ،كالبشاش ــة والبطول ــة وال ُّن ب ــل والك ــرم (.)14
كم ــا يتعل ــم األطف ــال أيض ـ ًا م ــن خ ــال احلكاي ــات الش ــعبية اإلحس ــاس بالزم ــان وامل ــكان
واس ــتيعابهما فن ّي ـ ًا ونف س ـ ّي ًا ،ث ــم فيزيائ ّي ـ ًا  ،فاإلح س ــاس بالزم ــن يت ــم التعبي ــر عنــه م ــن
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خ ــال عب ــارات اعتيادي ــة ف ــي احلكاي ــة مث ــل عب ــارات «ف ــي ق ــدمي الزم ــان» و«م ـ ّر وق ــت طوي ــل»
و«اس ــتغرق وقت ـ ًا طوي ـ ًا أو قصي ــر ًا» وم ــا إليه ــا ،فالطف ـ ُـل كلم ــا كان أصغ ــر س ـ ّن ًا  ،ان س ــاب
الوق ــت بالن س ــبة لــه أكث ــر بطئ ـ ًا ،ألنــه يعي ــش دون زم ــن  ،مثلــه مث ــل احلكاي ــة نف س ــها  .كم ــا
أن امل ــكان عن ــده أيض ـ ًا غي ــر مرئ ــي فه ــو جب ــال وغاب ــات وس ــهول وس ــماوات ومي ــاه؛ لذل ــك
يت ــم التعبي ــر ع ــن اإلح س ــاس ب امل ــكان ف ــي احلكاي ــة م ــن خ ــال وص ــف الفض ــاءات الواقعي ــة
الضيق ــة ،مث ــل اس ــتعمال عب ــارات «ف ــي إح ــدى املمال ــك» و«ف ــي ال س ــهول أو اجلب ــال أو امل ــروج
اخلض ــراء» أو «ف ــي القص ـر ،ف ــي املغ ــارة  ،ف ــي ال س ــوق» وم ــا إليه ــا (.)15
أيض ـ ًا ت ــؤدي احلكاي ــة الش ــعبية دور ًا كبي ــر ًا ج ـ ّد ًا ف ــي حي ــاة الطف ــل ،فه ــي تنم ــي
قــدرات الطفــل علــى احلــوار واحلديــث ،خاصــة عندمــا تكــون شــفوية ،فهــي تركيــز
لالنتب ــاه ،وتقوي ــة للمه ــارات اللغوي ــة باإلضاف ــة إل ــى م س ــاعدته عل ــى الرب ــط ب ــن الواق ــع
واخلي ــال وتنمي ــة احل ــوار ب ــن الطف ــل واآلخري ــن ،وتنمي ــة مه ــارة االس ــتماع وآدابـ ِه م ــن مث ــلِ
ع ــدم املقاطع ــة ،واإلجاب ــة بش ــكل مرت ــب خاص ــة بع ــد ط ــرح س ــؤال مح ــدد ،باإلضاف ــة إل ــى
تعمي ــق الرواب ــط ب ــن األش ــقاء ف ــي األس ــرة ،الش ــتراكهم ف ــي س ــماع احلكاي ــات نف س ــها ف ــي
اآلن نف س ــه ومناقش ــتها مع ـ ًا ف ــي ج ــو دميقراط ــي س ــمح ،أو إع ــادة س ــردها فيم ــا بينه ــم،
كم ــا أن ه ــذه الفوائ ــد تصب ــح أكب ــر ح ــن تق ــوم األم نف س ــها بحكاي ــة القص ــة وروايته ــا،
وبذل ــك تصب ــح حلظ ــة ال س ــرد ه ــي حلظ ــة تفاع ــل ب ــن األم وأطفاله ــا ،وحلظ ــة اندم ــاج فيم ــا
بينهم ــا تختف ــي أثناءه ــا عصبي ــة األم وتتوق ــف أوامره ــا ونواهيه ــا وإرش ــاداتها ،في ــزول
مت ـ ُّرد األبن ــاء ،وحت ـ ُّـل مح ــل اخلالف ــات روح ال ــود والصف ــاء واحلميمي ــة (.)16
الجزء الثاني :الجانب التطبيقي للبحث

يقي ــس اجلان ــب امليدان ــي للبح ــث االمت ــداد التاريخ ــي لرواي ــة احلكاي ــات الش ــعبية
والتع ــرف عليه ــا ب ــن اجلي ــل احلال ــي م ــن األطف ــال ،وجي ــل الكب ــار ،وكيفي ــة تعامله ــم
م ــع ه ــذه احلكاي ــات ،وم ــدى تأثره ــم بالثقاف ــات األخ ــرى الواف ــدة عب ــر وس ــائط املعرف ــة
ووســائل اإلعــام ،وذلــك مــن خــال حتليــل نتائــج االســتبيان ،وفيمــا يلــي النتائــج
العام ــة للبح ــث:
25
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

تعرف األطفال على الحكايات الشعبية:
أوالً :مدى
ُّ

افترضــت الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة ضعيفــة بــن معرفــة األطفــال لبعــض
احلكاي ــات الش ــعبية امل ــدرج ملخصه ــا ف ــي االس ــتبيان ،وب ــن معرف ــة أولي ــاء األم ــور والكب ــار
احمليط ــن بالطف ــل له ــا ،حي ــث كان ــت إجاب ــات املبحوث ــن ع ــن أس ــئلة االس ــتمارة كاآلت ــي:
يب� مدى معرفة أ
جدول رقم ( )2ي ن
الطفال والكبار للحكايات المرفقة
حكاية أم ب سي سي

حكاية نص انصيص

حكاية جميل وجميلة

معرفة
اللعبة

تكرار

٪

تكرار

٪

تكرار

٪

األطفال
الكبار

٤٩
٢٨٣

١٦.٣
٩٤.١

٥٢
٢٩١

١٧.٣
٩٦.٦

تكرار-
١٢

٠
٣.٩

تب ــن نتائ ــج حتلي ــل بيان ــات اجل ــدول االخت ــاف الواض ــح ب ــن األطف ــال والكب ــار ف ــي
درجــة تعرفهــم علــى حكايــة (أم ب سي ســي)؛ حيــث لــم تتجــاوز ن ســبة األطفــال الذيــن
تعرف ــوا عليه ــا نس ــبة (  )% 16.3مقاب ــل نس ــبة ( )% 94.1م ــن الكب ــار الذي ــن اس ــتعان به ــم
الطف ــل ملعرف ــة احلكاي ــة ،وكذل ــك احل ــال ف ــي التع ــرف عل ــى حكاي ــة (ن ــص انصي ــص) حي ــث
بلغ ــت نس ــبة م ــن تع ــرف عليه ــا م ــن األطف ــال ( )% 17.3ف ــي مقاب ــل نس ــبة ()%96.6؛ بينم ــا
تراجع ــت نس ــبة التع ــرف عل ــى حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) بش ــكل كبي ــر حي ــث ل ــم يتع ــرف
عليه ــا س ــوى ( )12راش ــد ًا بنس ــبة ( )%3.9م ــن مجم ــوع ( )301م ــن أولي ــاء األم ــور ،بينم ــا
ل ــم يتع ــرف عليه ــا أي طف ــل م ــن مجتم ــع البح ــث.
وبإع ــادة رواي ــة احلكاي ــات م ــن جدي ــد عل ــى األطف ــال املش ــاركني ف ــي املخي ــم ،وربطه ــا
باحلكايــات الع امليــة املناظــرة لهــا زادت نســبة التعــرف علــى احلكايــات بشــكل كبيــر،
حي ــث اكتش ــف األطف ــال إنه ــم يعرف ــون ه ــذه احلكاي ــات ويروونه ــا لبعضه ــم البع ــض ولك ــن
مب س ــميات ع املي ــة  ،وأح ــداث تختل ــف إل ــى ح ـ ٍّد م ــا وف ــق الرواي ــة الع املي ــة له ــا ،وه ــذا مؤش ــر
واض ــح عل ــى تراج ــع دور األس ــرة ووس ــائط الثقاف ــة والتربي ــة ف ــي املجتم ــع ،ف ــي الرب ــط ب ــن
احلكاي ــات الش ــعبية احمللي ــة وب ــن احلكاي ــات الش ــعبية الع املي ــة.
وب س ــؤال األطف ــال ع ــن أه ــم احلكاي ــات الش ــعبية الت ــي يتبادلونه ــا ويروونه ــا لبعضه ــم
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ـات
البع ــض ،أج ــاب معظ ــم األطف ــال بأنه ــم ي ــروون حكاي ــات جح ــا باعتباره ــا نُكت ـ ًا وحكاي ـ ٍ
م س ــلية ،إل ــى جان ــب بع ــض احلكاي ــات الع املي ــة الش ــهيرة؛ مث ــل ليل ــى والذئ ــب ،واألمي ــرة
النائمــة ،والراعــي الكــذاب ،أمــا حكايــات عــاء الديــن واملصبــاح ال ســحري وال ســندباد
وموغل ــي (اب ــن الغاب ــة) فق ــد تعرف ــوا عليه ــا م ــن خ ــال أف ــام الرس ــوم املتحرك ــة.
وب ســؤال األطفــال عــن أهــم األشــخاص الذيــن يــروون لهــم احلكايــات الشــعبية
املرفق ــة ،أج ــاب ع ــدد كبي ــر منه ــم بأنه ــم ق ــد تعرف ــوا عل ــى احلكاي ــات م ــن خ ــال املعلم ــن
وق ــادة الف ـ َرق أكث ــر م ــن تعرفه ــم عليه ــا م ــن خ ــال األبوي ــن واأله ــل ،حي ــث يوض ــح اجل ــدول
التال ــي نس ــب الكب ــار الذي ــن اس ــتعان به ــم األطف ــال ف ــي احلص ــول عل ــى املعلوم ــات:
الشخاص الذين استعان بهم أ
يب� أ
جدول ( )3ي ن
الطفال
ف
رج ة ف ي� االستمارة
ي� التعرف عىل الحكايات ُ
الم ْد َ

األشخاص
املعلم
قائد الفرقة
األب
األم
اخلالة
اجلد
األخ
آخرون

اإلناث

ذكور

املجموع

تكرار

٪

تكرار

٪

تكرار

٪

٦١
٢٩
٢٧
٢٣
٠
٢
٨
٣

٢٠.٣
٩.٦
٨.٩
٧.٦
٠
٠.٧
٢.٦
٠.٩

٣٣
٣٦
٣١
٣٠
٤
٤
٥
٥

١٠.٩
١١.٩
١٠.٣
٩.٩
١.٣
١.٣
١.٤
١.٤

٩٣
٦٥
٥٨
٥٣
٤
٦
١٣
٨

٣٠.٨
٢١.٦
٩.٣
١٧.٦
١.٣
١.٩
٤.٣
٠.٣

يب ــن اجل ــدول األش ــخاص الذي ــن اس ــتعان به ــم الطف ــل في معرف ــة احلكايات الش ــعبية
حتص ــل املعلم ــون واملعلم ــات عل ــى الترتي ــب األول بنس ــبة
املرفق ــة م ــع االس ــتبيان ،حي ــث
َّ
()% 30.8؛ ف ــي ح ــن حتص ــل ق ــادة الف ــرق م ــن اجلنس ــن أيض ـ ًا عل ــى الترتي ــب الثان ــي
بنســبة ( ،)21.6وهــذا يوضــح تراجــع دور األســرة فــي اإلشــراف علــى أبنائهــم ونقــل
ثقاف ــة املجتم ــع إليه ــم ،فالطف ــل حينم ــا ي س ــتعني باآلخري ــن ف ــي احلص ــول عل ــى املعلومات،
ِّ
ويفض له ــم عل ــى الوالدي ــن واأله ــل ،فه ــذا مؤش ــر ي س ــتحق التوق ــف أمامــه م ــن أج ــل دراس ــة
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ـي ل ــدور األس ــرة ف ــي تربي ــة األبن ــاء .وبصف ــة عام ــة ،ف ــإن ح س ــاب ُم عام ــل
الوض ــع احلال ـ ّ
ﭙيرس ــون لالرتب ــاط أوض ــح ضع ــف العالق ــة ب ــن معرف ــة األطف ــال للحكاي ــات املدرج ــة ضم ــن
االس ــتبيان ،وب ــن معرف ــة الكب ــار له ــا ،حي ــث وج ــد أن درج ــة االرتب ــاط تبل ــغ (  )0.25وه ــي
درج ــة ضعيف ــة .وبالتال ــي ميك ــن قب ــول الفرضي ــة اخلاص ــة بالبح ــث والت ــي تن ــص عل ــى
وج ــود (عالق ــة ارتباطي ــة ضعيف ــة ب ــن معرف ــة األطف ــال ومعرف ــة الكب ــار للحكاي ــات الش ــعبية
املرفقــة مــع االســتبيان ،).واعتبــار أن هــذه العالقــة ضعيفــة جــ ّد ًا حيــث تبلــغ درجــة
االرتب ــاط (.)0.25
ثانياً  :العالقة بين رواية األطفال ورواية الكبار للحكايات الشعبية:

افترض ــت الدراس ــة ع ــدم وج ــود أي تغيي ــرات ف ــي رواي ــة أح ــداث احلكاي ــات الش ــعبية
املرفقــة مــع االســتمارة ،بــن األطفــال والكبــار ،حيــث جــاءت إجابــات املبحوثــن مــن
األطف ــال ،وم ــن الكب ــار الذي ــن اس ــتعانوا به ــم للتع ــرف عل ــى احلكاي ــات الش ــعبية ،وف ــق
اجل ــداول التالي ــة:
ب� أ
جدول رقم ( )4يوضح االتفاق واالختالف ي ن
الطفال والكبار ف ي� رواية الحكايات

أسلوب رواية الحكايةلألطفـال
تُروى كما هي
تُروى باختالفات في التفاصيل
لم يتعرفوا عليها ً
أصل
املجموع

األطفال

الكبار

تكرار

٪

تكرار

٪

29
37
235
301

9.6
12.3
78.1
100

187
69
45
301

62.2
22.9
14.9
100
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يتض ــح م ــن خ ــال اجل ــدول ال س ــابق الف ــرق الواض ــح ب ــن الكب ــار واألطف ــال ف ــي رواي ــة
احلكايــات الشــعبية ،فعلــى الرغــم مــن أن األطفــال يعرفــون حكايتــن مــن احلكايــات
املدرج ــة ضم ــن االس ــتبيان ،كم ــا أف ــادوا ف ــي إجاباته ــم ع ــن أس ــئلة االس ــتبيان ،وهم ــا
حكايت ــا (ن ــص انصي ــص) ولك ــن ف ــي قالبه ــا العامل ــي (عقل ــة اإلصب ــع) و(أم ب سي س ــي) ف ــي
قالبه ــا العامل ــي (ذي ــل الف ــأر) أيض ـ ًا ،ف ــإن هن ــاك اختالف ــات ف ــي رواي ــة ه ــذه احلكاي ــات ب ــن
األطف ــال وب ــن أولي ــاء أموره ــم ،حي ــث ترك ــزت ه ــذه االختالف ــات أكث ــر ف ــي أح ــداث احلكاي ــة
اخلرافي ــة ،فف ــي الوق ــت ال ــذي متس ــك فيــه الكب ــار بالتفاصي ــل الدقيق ــة للحكايت ــن ول ــم
يحاول ــوا تغيي ــر ه ــذه األح ــداث ،أو إضف ــاء معلوم ــات عصري ــة ومنطقي ــة عليه ــا ،جن ــد أن
األطف ــال ق ــد أضف ــوا عل ــى أح ــداث احلكاي ــة الكثي ــر م ــن اخلي ــاالت العصري ــة وربطوه ــا
مبعلوم ــات علمي ــة تف س ــر األم ــور الغيبي ــة املوج ــودة ف ــي احلكاي ــة ،وتضف ــي عليه ــا نوع ـ ًا
م ــن العصري ــة واملنطقي ــة.
أي م ــن الفئت ــن (األطف ــال
وفيم ــا يخ ــص حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) فل ــم يلتف ــت إليه ــا ٌّ
والكب ــار) ،ول ــم يحاول ــوا روايته ــا أو ربطه ــا بحكاي ــة (جميل ــة والوح ــش) العاملي ــة ،ورمب ــا
يع ــود ه ــذا إل ــى ع ــدم ت ــداول احلكاي ــة الش ــعبية بش ــكل كبي ــر ف ــي ليبي ــا واقتصاره ــا عل ــى
مناط ــق دون األخ ــرى ،عك ــس احلكايت ــن األخري ــن اللت ــن كانت ــا معروفت ــن إل ــى ح ــد كبي ــر
ف ــي معظ ــم مناط ــق ليبي ــا.
ـص عل ــى وج ــود «عالق ــة ارتباطي ــة
وبالرج ــوع إل ــى الف ــرض البحث ــي الثان ــي ال ــذي ين ـ ُّ
ضعيفــة فــي أســاليب روايــة وفهــم احلكايــات الشــعبية املرفقــة مــع االســتبيان وبــن
وج ــدت تغييــرات ملحوظــة فــي الروايــة بــن األطفــال والكبــار
األطفــال والكبــار» ،فقــد ِ
خاصــة فــي حكايــة (نــص انصيــص) وحكايــة (أم ب سي ســي) بينمــا لــم توجــد أي
تغي ــرات تُذك ــر بينه ــم ف ــي حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) ،نظ ــر ًا إل ــى أن األطف ــال ل ــم ي س ــمعوا
ه ــذه احلكاي ــة ،ول ــم يتعرف ــوا عليه ــا ،وبالتال ــي ميك ــن قب ــول الف ــرض واعتب ــار أن هن ــاك
اختالفــات واضحــ ًة بــن تعــرف األطفــال علــى احلكايــات الشــعبية وأســلوب روايتهــا،
ٍ
وب ــن درج ــة تع ـ ُّرف أولي ــاء أموره ــم.
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تعرض الطفل الليبي لوسائل اإلعالم
ثالثاً :العالقة بين
ُّ
ومعرفته بالحكايات الشعبية

افترض ــت الدراس ــة احلالي ــة ب ــأن نوعي ــة الوس ــيلة اإلعالمي ــة الت ــي يتع ــرض له ــا الطفل،
تؤث ــر عل ــى معرفتــه باحلكاي ــات الش ــعبية وممارس ــته له ــا ،باعتب ــار أن م ــن أه ــم وظائ ــف
وس ــائل اإلع ــام نق ــل ثقاف ــة املجتم ــع وتراثــه ب ــن األجي ــال ،حي ــث كان ــت إجاب ــات املبحوث ــن
ع ــن أس ــئلة االس ــتمارة املتعلق ــة بتفضي ــل التع ــرض للوس ــائل اإلعالمي ــة ،والتعام ــل معه ــا
كاآلتي:
العالمية المفضلة للطفل
جدول ( )5الوسيلة إ
اإلناث

ذكور

املجموع

الوسيط
اإلعالمي

تكرار

٪

تكرار

٪

تكرار

٪

التليفزيون
الراديو
الصحف واملجالت
الكتب
اإلنترنت

153
97
137
88
146

50.8
32.2
45.5
29.2
48.3

148
105
122
110
139

49.2
34.8
40.5
36.5
46.2

301
202
259
198
285

100
67.1
86.1
65.8
94.7

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول أمنــاط التعــرض لوســائل اإلعــام ،وتفضيــل الطفــل
له ــا ،حي ــث احت ــل التليفزي ــون الترتي ــب األول بنس ــبة ( )%100م ــن تفضي ــل األطف ــال ،وه ــذه
نتيج ــة متوقع ــة ،حي ــث أوضح ــت عدي ــد الدراس ــات العلمي ــة أهمي ــة ه ــذه الوس ــيلة لألطف ــال؛
إذ تتي ــح ه ــذه الوس ــيلة الفرص ــة للطف ــل احلص ــول عل ــى املعلوم ــات بطريق ــة جذاب ــة ومغرية،
إل ــى جان ــب م ــا توف ــره لــه م ــن متع ــة وترفيــه .وق ــد اعتم ــد األطف ــال اعتم ــاد ًا كبي ــر ًا عل ــى
التليفزيــون فــي معرفــة عديــد احلكايــات الشــعبية ،ليــس الليبيــة فقــط وإمنــا حتــى
احلكاي ــات الش ــعبية الع املي ــة الت ــي ُو ِض ع ــت ف ــي ش ــكل رس ــوم متحرك ــة وم سل س ــات ُت ــذاع
عل ــى م ــدار ال س ــاعة م ــن القن ــوات اخلاص ــة باألطف ــال ،والت ــي تُب ــثُّ عل ــى م ــدار س ــاعات
الي ــوم.
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احت ــل اإلنترن ــت الترتي ــب الثاني بنس ــبة ( )%89.7في تفضيل األطفال واس ــتخداماتهم
للوس ــيلة ،وذل ــك باعتب ــاره وس ــيلة مهم ــة وأساس ــية لديه ــم ف ــي التع ــرف م ــن خاللــه عل ــى
املعلوم ــات ،ومنه ــا احلكاي ــات الش ــعبية املقدم ــة له ــم ف ــي االس ــتبيان؛ إذ س ــرعان م ــا بح ــث
األطف ــال ع ــن احلكاي ــات الت ــي ُأدرج ــت ملخصاته ــا ف ــي مح ــركات البح ــث الع املي ــة ،وب ــد ُء وا
ف ــي تداوله ــا والبح ــث ع ــن جذوره ــا وع ــن احلكاي ــات املش ــابهة له ــا ،وه ــذا أدى إل ــى تفضي ــل
االس ــتعانة به ــذه الوس ــيلة أكث ــر م ــن االس ــتعانة بالوس ــائل األخ ــرى ،وذل ــك مل ــا تتمي ــز بــه
م ــن تفاعلي ــة وتش ــويق وإمت ــاع للطف ــل.
وفــي املقابــل تراجــع تفضيــل األطفــال لوســائل اإلعــام التقليديــة ،واملتمثلــة فــي
الراديــو والكتــب والصحــف واملجــات .فعلــى الرغــم مــن االرتفــاع النســبي لتفضيــل
املج ــات والت ــي حتصل ــت عل ــى نس ــبة ( )% 86.1م ــن مجم ــوع التفصي ــات ،ف ــإنَّ تركي ــز
األطفــال كان علــى االســتعانة مبجلتــن فقــط؛ همــا ( ميكــي وماجــد) هــو الــذي رفــع
نس ــبة ِّ
االط ــاع ،وعل ــى الرغ ــم م ــن ك ــون مجل ــة ماج ــد الت ــي تص ــدر م ــن اإلم ــارات العربي ــة،
ه ــي مجل ــة عربي ــة ال ُه وِ َّي ــة ،وتهت ــم بترس ــيخ الثقاف ــة العربي ــة ل ــدى الطف ــل ،واهتم ــت كثي ــر ًا
بنش ــر معلوم ــات ح ــول احلكاي ــات الش ــعبية العربي ــة والت ــراث العرب ــي ف ــي إعداده ــا ،ف ــإنَّ
مجل ــة ميك ــي م ــا ه ــي إال مجل ــة مترجم ــة ع ــن مؤس س ــة ( وال ــت ديزن ــي) األمريكي ــة األص ــل،
وه ــي حتم ـ ًا ال تنش ــر س ــوى احلكاي ــات الغربي ــة والثقاف ــة الغربي ــة الت ــي ت ــؤدي إل ــى تالش ــي
احمللي ــة وذوب ــان ثقاف ــة الطف ــل ف ــي ثقاف ــات أخ ــرى م ــن خ ــارج ح ــدوده ،ورمب ــا تع ــود ه ــذه
النتيج ــة إل ــى ع ــدم ارتب ــاط الطف ــل ب املج ــات كوس ــيلة إعالمي ــة نتيج ــة لع ــدم انتظ ــام صدور
املج ــات احمللي ــة وانقطاعه ــا وتوقفه ــا م ــن جان ــب ،وإل ــى تأخ ــر وضع ــف توزي ــع املج ــات
امل س ــتوردة ،ومحدوديته ــا م ــن جان ــب آخ ــر.
أم ــا م ــا يخ ــص نس ــبة تفضي ــل اس ــتعمال الرادي ــو ،فق ــد بلغ ــت نس ــبة ( )%67.1م ــن
إجمالــي تفضيــات الطفــل ،وهــذه نســبة منخفضــة خاصــة وأن الطفــل ال ي ســتعمل
الرادي ــو إال ف ــي االس ــتماع إل ــى األغان ــي ويخ ــص اس ــتماعه بالقن ــوات املتخصص ــة ف ــي
إذاع ــة ه ــذه األغان ــي ،أم ــا م ــا يتعل ــق بالبرام ــج ف ــإن نس ــبة ب س ــيطة ج ـ ّد ًا أجاب ــوا بأنه ــم
ي س ــتمعون إل ــى برام ــج األطف ــال ف ــي الرادي ــو ،خاص ــة وأن االهتم ــام ضعيف به ــذه البرامج،
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إل ــى جان ــب طغي ــان الوس ــائط البصري ــة األخ ــرى.
أم ــا الكت ــب فق ــد احتل ــت الترتي ــب األخي ــر م ــن قائم ــة التفضي ــات ،حي ــث ل ــم تتج ــاوز
نس ــبة تفضي ــل اس ــتعمال الكت ــب ( )%65.8م ــن تفضي ــات األطف ــال له ــا ،وترك ــزت نوعي ــة
الكت ــب املفضل ــة ف ــي كت ــب املغام ــرات ،والقص ــص والرواي ــات البولي س ــية ،والكت ــب الديني ــة،
أم ــا الكت ــب الت ــي تتضم ــن احلكاي ــات الش ــعبية فه ــي مح ــدودة ج ـ ّد ًا وت ــكاد تك ــون معدوم ــة
نتيج ــة ع ــدم االهتم ــام بنش ــر احلكاي ــات الش ــعبية ،إال ف ــي ش ــكل كت ــب أكادميي ــة وثقافي ــة
خاص ــة بالكب ــار.
وبالرج ــوع إل ــى الف ــرض ال ــذي ين ــص عل ــى تأثي ــر نوعي ــة الوس ــيلة اإلعالمي ــة الت ــي
يتع ــرض له ــا الطف ــل عل ــى معرفتــه للحكاي ــات الش ــعبية ،ف ــإن نتائ ــج التحلي ــل توض ــح أنَّ
هن ــاك ضعف ـ ًا واضح ـ ًا لتأثي ــر الوس ــيلة اإلعالمي ــة عل ــى معرف ــة الطف ــل باحلكاي ــة الش ــعبية
أو روايتــه له ــا؛ حي ــث إن معظ ــم الوس ــائل اإلعالمي ــة ف ــي األس ــاس ل ــم ُت ــولِ ه ــذه احلكاي ــات
أهمي ــة تُذك ــر ،ول ــم تخص ــص له ــا م س ــاحة مناس ــبة لنش ــرها أو التعري ــف به ــا.
كم ــا أوضح ــت نتائ ــج التحلي ــل أن هن ــاك فروق ـ ًا واضح ــة ف ــي درج ــة اعتم ــاد الطف ــل
علــى اســتعمال الوســائل االتصاليــة فــي التعــرف علــى احلكايــات الشــعبية ،خاصــة
ب ــن الوس ــائل اإللكترون َّي ــة واملرئي ــة ،وب ــن الوس ــائل التقليدي ــة األخ ــرى كالرادي ــو والكت ــب
والصح ــف.
رابعاً  :العالقة بين اهتمام األطفال بالحكايات الشعبية
وبين انتمائهم لثقافتهم المحلية:

افترض ــت الدراس ــة إمكاني ــة تأثي ــر اهتم ــام الطف ــل باحلكاي ــات الش ــعبية عل ــى انتمائه
لثقافتــه احمللي ــة ،وحرصــه عليه ــا ،حي ــث طرح ــت عل ــى املجموع ــة حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة)
كامل ـ ًة م ــع إش ــارة إل ــى أنه ــا النم ــوذج احملل ــي حلكاي ــة (جميل ــة وال َو ْح ــش) ،ث ــم ُط ل ــب م ــن
األطفــال اقتــراح اســتبدال أحــداث حكايــة (جميــل وجميلــة) بأحــداث حكايــة (جميلــة
والوح ــش) ،وق ــد تلخص ــت آراء األطف ــال ف ــي اجل ــدول التال ــي:
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جدول ( )6ي ن
يب� مدى موافقة الطفل عىل استبدال الحكاية العالمية بالحكاية الشعبية
ذكور

االستبدال
يفضل االستبدال
يفضل اإلبقاء كما هي
يفضل االستبدال مع االحتفاظ باألصل
املجموع

اإلناث

تكرار

٪

تكرار

٪

59
220
22
301

19.6
73.1
7.3
100

66
200
35
301

21.8
73.1
7.3
100

ُي الحــظ مــن اجلــدول ال ســابق أن األطفــال يفضلــون اإلبقــاء علــى حكايــة (جميلــة
والوح ــش) دون تغيي ــر أو اس ــتبدال حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) الش ــعبية به ــا ،باعتب ــار أن
حكاي ــة (جميل ــة والوح ــش) ه ــي حكاي ــة يعرفونه ــا جي ــد ًا م ــن خ ــال القص ــة الع املي ــة الت ــي
حتول ــت إل ــى ش ــريط س ــينمائي أنتجتــه ش ــركة (وال ــت ديزن ــي).
وب املقارن ــة ب ــن أح ــداث حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) وأبطاله ــا ،وب ــن حكاي ــة (جميل ــة
ِ
وج ــد هن ــاك تش ــاب ٌه كبي ـ ٌر بينهم ــا ،س ــواء ف ــي الش ــخصيات الرئي س ــة
والوح ــش) الع املي ــةِ ،
واملدعم ــة ،أو ف ــي األح ــداث واملُ ْج ري ــات اخلاص ــة به ــا ،إال أن حكاي ــة (جميل ــة والوح ــش) أكث ــر
منطقي ـ ًة وتش ــويق ًا ،وأحداثه ــا مترابط ــة متماس ــكة ،وفيه ــا م ــن الق َي ــم اإليجابي ــة م ــا يدع ــم
األطف ــال نف س ـ ّي ًا واجتماع ّي ـ ًا ،بعك ــس حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) الت ــي كث ــرت به ــا اإلش ــارات
ال س ــلبية واحمل ِب ط ــة.
وب ســؤال األطفــال عــن إمكانيــة اســتبدال احلكايــة الشــعبية (جميــل وجميلــة)
باحلكاي ــة الع املي ــة (جميل ــة والوح ــش) ،أج ــاب ع ــدد كبي ــر منه ــم بأنه ــم يفضل ــون االحتف ــاظ
مبجري ــات حكاي ــة (جميل ــة والوح ــش) وذل ــك ل س ــهولة تذ ُّك ــر أحداثه ــا ،خاص ــة وأنه ــا ُق دم ــت
ف ــي ش ــكل ش ــريط س ــينمائي مترج ــم للغ ــات عدي ــدة ،وأن الش ــركات الع املي ــة اس ــتثمرت
جن ــاح الش ــريط وربطتــه مبنتج ــات وألع ــاب خاص ــة بالطف ــل.
وفيم ــا يتعل ــق باألطف ــال الذي ــن فضل ــوا اس ــتبدال احلكاي ــة الش ــعبية (جمي ــل وجميلة)
باحلكاي ــة الع املي ــة (جميل ــة والوح ــش)؛ فإنه ــم ي ــرون إمكاني ــة ذل ــك ش ــرط أن يت ــم تهذي ــب
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احلكايــة الشــعبية وتخليصهــا مــن بعــض الق َي ــم ال ســلبية واألحــداث غيــر الواضحــة،
بحي ــث تك ــون احلكاي ــة الش ــعبية بنف ــس م س ــتوى ومواصف ــات احلكاي ــة الع املي ــة.
كم ــا أع ــرب األطف ــال ع ــن حت ُّم س ــهم للحكاي ــات الع املي ــة أكثر م ــن احلكايات الش ــعبية،
باعتب ــار أنه ــم يش ــتركون م ــع كل أطف ــال العال ــم ف ــي معرف ــة احلكاي ــات الع املي ــة ،ف ــي ح ــن
أن احلكاي ــات الش ــعبية ال يعرفه ــا أح ــد غيره ــم ،وبالتال ــي فل ــن يتمكن ــوا م ــن احلدي ــث
حوله ــا م ــع األطف ــال الذي ــن يعرفونه ــم م ــن املجتمع ــات األخ ــرى .وه ــذه النتيج ــة احملزن ــة
ه ــي مؤش ــر خطي ــر يب ــن ال ُه ـ َّوة الواس ــعة ب ــن اهتم ــام األطف ــال بالثقاف ــات الواف ــدة م ــن
املجتمعــات األخــرى وبــن ثقافتهــم احملليــة ،فهــذه الثقافــات الوافــدة حتظــى باهتمــام
واســع ،وتــازم الطفــل فــي حكاياتــه ولعبــه وملب ســه ومأكلــه ،ويجــد الدعايــات حولهــا
ف ــي كل م ــكان ،وي س ــتطيع أن يتب ــادل احل ــوار حوله ــا م ــع كل اجلنس ــيات ،بينم ــا ثقافتــه
احمللي ــة ال يع ــرف عنه ــا ش ــيئ ًا .وبالتال ــي؛ ف ــإن ه ــذه النتيج ــة ت ــؤدي إل ــى قب ــول الفرضي ــة
ـص عل ــى أن التراج ــع ف ــي االهتم ــام باحلكاي ــات الش ــعبية وتبادله ــا م ــن قِ ب ــل
الت ــي تن ـ ُّ
األطف ــال ،ي ــؤدي بالض ــرورة إل ــى تراج ــع انتمائه ــم إل ــى ثقافته ــم احمللي ــة.
النتائج النهائية للدراسة:

توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج آ
كال ت ي�:
 .1قب ــول الف ــرض األول للبح ــث وال ــذي ين ــص عل ــى وج ــود «عالق ــة ارتباطي ــة ضعيف ــة ب ــن
معرفــة األطفــال لبعــض احلكايــات الشــعبية املرفقــة مــع االســتبيان وبــن معرفــة
الكب ــار له ــذه احلكاي ــات» حي ــث كان ــت ه ــذه العالق ــة ضعيف ــة ج ـ ّد ًا  .وبلغ ــت درج ــة
االرتب ــاط ( ،)0.25حي ــث ل ــم يتع ــرف األطف ــال عل ــى احلكاي ــات الث ــاث إال عندم ــا ُربط ــت
َــي (أم
باحلكايــات الع امليــة املناظــرة لهــا ،بينمــا تعــ َّرف أوليــاء األمــور علــى حكاي ت ْ
ب سي س ــي ون ــص انصي ــص)؛ ف ــي ح ــن ل ــم يتعرف ــوا عل ــى حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) إال
بع ــد ربطه ــا باحلكاي ــة الع املي ــة املناظ ــرة له ــا.
 .2قب ــول الف ــرض الثان ــي ال ــذي ين ــص عل ــى وج ــود «عالق ــة ارتباطي ــة ضعيف ــة في أس ــاليب
رواي ــة وفه ــم احلكاي ــات الش ــعبية املرفق ــة م ــع االس ــتبيان وب ــن األطف ــال والكب ــار»؛ حي ــث

وج ــدت تغي ــرات ملحوظ ــة ف ــي الرواي ــة ب ــن األطف ــال والكب ــار خاص ــة ف ــي حكاي ــة (ن ــص
ِ
انصي ــص) وحكاي ــة (أم ب سي س ــي)؛ بينم ــا ل ــم توج ــد أي تغي ــرات تُذك ــر بينهم ــا ف ــي
حكاي ــة (جمي ــل وجميل ــة) ،نظ ــر ًا إل ــى أن األطف ــال ل ــم ي س ــمعوا ه ــذه احلكاي ــة ،ول ــم
يتعرف ــوا عليه ــا.
 .3قبــول الفــرض الثالــث الــذي ينــص علــى تأثيــر االعتمــاد علــى «نوعيــة الوســيلة
اإلعالمي ــة الت ــي يتع ــرض له ــا الطف ــل عل ــى معرفتــه باحلكاي ــات الش ــعبية»؛ إذ تب ــن
أن هن ــاك ضعف ـ ًا واضح ـ ًا لتأثي ــر الوس ــيلة اإلعالمي ــة الت ــي يعتم ــد عليه ــا األطف ــال
والكب ــار ف ــي اس ــتقاء معلوماته ــم واس ــتعمالها للتع ــرف عل ــى احلكاي ــة الش ــعبية أو
روايته ــم له ــا ،حي ــث تراج ــع دور معظ ــم الوس ــائل اإلعالمي ــة التقليدي ــة املتمثل ــة ف ــي
الرادي ــو والتليفزي ــون والصح ــف والكت ــب ،بينم ــا ظه ــر االعتم ــاد عل ــى ش ــبكة املعلومات
(اإلنترن ــت) واضح ـ ًا خاص ــة ل ــدى األطف ــال .فف ــي األس ــاس ل ــم ُت ــو َل ه ــذه احلكاي ــات
أهمي ــة تُذك ــر ،ول ــم تُخص ــص له ــا م س ــاحة مناس ــبة لنش ــرها أو التعري ــف به ــا.
 .4قب ــول الف ــرض الراب ــع ال ــذي ين ــص عل ــى م ــا يؤديــه «التراج ــع ف ــي االهتم ــام باحلكاي ــات
الش ــعبية وممارس ــتها م ــن قِ ب ــل األطف ــال إل ــى تراج ــع ف ــي انتمائه ــم لثقافته ــم احمللية»؛
حي ــث تب ــن م ــن نتائ ــج حتلي ــل البيان ــات احتف ــاء األطف ــال باحلكاي ــات الع املي ــة املناظ ــرة
للحكاي ــات الش ــعبية املرفق ــة م ــع االس ــتبيان ،بينم ــا ل ــم يعرف ــوا ش ــيئ ًا ع ــن احلكاي ــات
الش ــعبية األصلي ــة ،ول ــم يتقب ــل معظمه ــم أحداثه ــا.
التوصيات العامة للدراسة

توص الدراسة الحالية آ
بال ت ي�:
ي
 -1اس ــتحداث مرص ــد تراث ــي عرب ــي لتجمي ــع وتوثي ــق احلكاي ــات الش ــعبية والتعري ــف بها،
واحلف ــاظ عليه ــا م ــن االندث ــار والتغيي ــر ،ونقله ــا للجي ــل احلال ــي ولألجي ــال القادم ــة،
علــى أن تكــون هــذه املكتبــات مراكــز ثقافيــة يتعــرف مــن خاللهــا الطفــل علــى
ـص َرن ِت ها ونش ــرها ف ــي املجتمع ــات
احلكاي ــات الش ــعبية ،وي س ــهم ف ــي تطويره ــا و َع ـ ـ ْ
كاف ــة.
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 -2تنظيــم مؤمتــر ومهرجــان عربــي دوري للتعريــف باحلكايــات الشــعبية املشــتركة،
بحي ــث تُخص ــص كل دورة م ــن ه ــذا املهرج ــان لنوعي ــة معين ــة م ــن احلكاي ــات الش ــعبية،
وذل ــك لتوثي ــق أواص ــر التق ــارب وا ُأللف ــة ب ــن أطف ــال الع ــرب.
 -3تشــجيع ال ُك تَّــاب واملؤلِّ فــن و ُم عــ ِّدي البرامــج علــى التعريــف باحلكايــات الشــعبية
ونشــرها ،وتضمينهــا داخــل أعمالهــم وإبداعاتهــم ،لربــط األطفــال العــرب بهــذه
احلكايــات ،واســتمرار تذكيرهــم بهــا.
 -4االس ــتعانة باخلب ــراء واملتخصص ــن ف ــي التقني ــة احلديث ــة ،لتحوي ــل احلكايات الش ــعبية
إل ــى برام ــج وألع ــاب إلكترون َّي ــة ،وتطوي ــر أدوات وآل َّي ــات ه ــذه احلكاي ــات لنش ــرها ف ــي
ـي حدي ــث يتناس ــب م ــع متطلب ــات العص ــر وآلياتــه.
شـ ٍ
ـكل ِت َق ن ـ ٍّ
 -5االس ــتفادة م ــن إمكان ــات نق ــل املعلوم ــات وتخزينه ــا ونش ــرها ف ــي ط ــرح احلكاي ــات
الشــعبية علــى شــبكات اإلنترنــت والفضائيــات ،لتعريــف الثقافــات األخــرى بهــا
ومحاولــة إدماجهــا ضمــن برامــج التليفزيــون والوســائط التفاعليــة واإللكترون َّي ــة.
 -6جتميــع التــراث العربــي املكتــوب فــي مجــال احلكايــات الشــعبية وتكويــن قاعــدة
معلوم ــات عربي ــة؛ لالحتف ــاظ به ــذا الت ــراث م ــن االنق ــراض واالندث ــار ف ــي ظ ــل هيمن ــة
الثقافــات الوافــدة علــى املجتمعــات العربيــة.
 -7اســتحداث جائــزة عربيــة إلعــادة كتابــة احلكايــات الشــعبية ،وتشــجيع وتب ِّن ــي
احملــاوالت الفرديــة والشــخصية فــي توثيــق التــراث الشــفوي وتطويــره.
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ملحق نموذج حكاية أم بسيسي
السلسلة التراثية لألطفال
أم بسيسي

قصة لألطفال من 6 - 3:سنـوات
س َك ْينة إبراهيم بن عامر
بقلمُ :
•ف ــي أح ــد األ َّي ــام كان ــت أم ب سي س ــي ( )١تنظ ــف بيته ــا فوج ــدت دين ــار ًا ف ــي زاوي ــة البيت،
أخذتــه واش ــترت بــه لت ـ َر حلي ـ ٍـب ك ــي تش ــربه ف ــي الصب ــاح ،غل ــت أم ب سي س ــي احللي ــب
وغطتــه بالغرب ــال ك ــي يب ــرد.
•جــاء الفــأر كــي ي ســتعير الغربــال مــن ُأ ِّم ب سي ســي ،فقالــت لــه« :ادخــل للمطبــخ
وخــذه ،ولكــن ال تشــرب مــن احلليــب».
ـي ،فل ــم يقاومــه وش ــربه كلــه ،لكنــه نس ــي أن ميس ــح احللي ــب
•رأى الف ــأر احللي ـ َ
ـب الشهـ ـ َّ
م ــن فمــه.
•عرف ــت أم ب سي س ــي ب ــأن الف ــأر س ــرق احللي ــب فعاقبتــه وقطع ــت ذيلــه ،فص ــار ش ــك ُله
مضحك ًا .
•بك ــى الف ــأر وق ــال له ــا « :ي ــا أم ب سي س ــي س ــامحيني وأعطين ــي ذيل ــي ك ــي أع ِّي ــد بــه
ي ــوم العي ــد».
•قال ــت أم ب سي س ــي « :ل ــن أعط َي ــك ذيل ــك حت ــى تأت ــي ل ــي بلت ــرِ حلي ـ ٍـب ب ــد ًال م ــن ال ــذي
شربته».
•ذه ــب الف ــأر إل ــى البق ــرة وق ــال له ــا « :ي ــا خالت ــي البق ــرة  ،أعطين ــي لت ــر حلي ــب ك ــي
أعطيــه ألم ب سي س ــي ،ك ــي تعطين ــي ذيل ــي ،ألعي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
ـص فة( )٢أتغ ـ َّدى
ـي ل ــي بربط ــة َص ْف ـ ـ َ
•قال ــت لــه البق ــرة « :ل ــن أعطي ــك احللي ــب حت ــى تأت ـ َ
به ــا».
 - ١أم ب سي سي هي طائر ال سنونو باللهجة الليبية .
 -٢الصفصفة هي البرسيم باللهجة الليبية .
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ـص فة كي
•ذه ــب الف ــأر إل ــى الف ــاح وق ــال لــه « :ي ــا عم ــي ي ــا ف ــاح ،أعطن ــي ربط ــة َص ْف ـ ـ َ
أعطيه ــا للبق ــرة ،ك ــي تعطين ــي لت ــر حلي ــب ،ك ــي أعطيــه ألم ب سي س ــي ،ك ــي تعطين ــي
ذيل ــي ،ألعي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
ـص فة حت ــى تأتين ــي برغي ـ ِ
ـف خب ـ ٍـز
•نظ ــر الف ــاح للف ــأر وق ــال لــه « :ل ــن أعطي ــك ّ
الص ْف ـ ـ َ
ـاخن م ــن اخل َّب ــاز».
سـ ٍ
•أس ــرع الف ــأر إل ــى اخلب ــاز وق ــال لــه « :ي ــا خال ــي ي ــا خب ــاز ،أعطن ــي رغي ــف خب ــز ك ــي
أعطيــه للف ــاح ،ك ــي يعطين ــي ربط ــة صفصف ــة ،ك ــي أعطيه ــا للبق ــرة ك ــي تعطين ــي
لت ــر حلي ــب ،ك ــي أعطيــه ألم ب سي س ــي ،ك ــي تعطين ــي ذيل ــي ،ألعي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
•ف َّك ــر اخلب ــاز قلي ـ ًا ث ــم ق ــال للف ــأر « :ل ــن أعطي ــك اخلب ــز حت ــى تأت ــي ل ــي بقطع ـ ِة حل ـ ٍـم
م ــن اجل ــزار».
•أس ــرع الف ــأر إل ــى اجل ـزَّار وق ــال لــه « :ي ــا عم ــي ي ــا ج ــزار ،أعطن ــي قطع ـ َة حل ـ ٍـم ك ــي
أعط َي ه ــا للخ َّب ــاز ،ك ــي يعط َي ن ــي رغي ـ َ
ـف خب ـ ٍـز ،ك ــي أعط َيــه للف ــاح ،ك ــي يعطين ــي ربط ــة
صفصف ــة؛ ك ــي أعطيه ــا للبق ــرة ،ك ــي تعطين ــي لت ــر حلي ــب؛ ك ــي أعطيــه ألم ب سي س ــي؛
ك ــي تعطين ــي ذيل ــي ألع ِّي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
•ق ــال اجل ــزار للف ــأر « :ل ــن أعطي ــك قطع ــة حل ــم حت ــى حتض ـ َر ل ــي بيض ـ ًة م ــن الدجاج ـ ِة
ك ــي أفط ـ َر به ــا».
•ج ــرى الف ــأر إل ــى الدجاج ــة وق ــال له ــا « :ي ــا ع َّم ت ــي الدجاج ــة ،أعطين ــي بيض ــة ك ــي
أعطيه ــا للج ــزار؛ ك ــي يعطين ــي قطع ـ َة حل ـ ٍـم؛ ك ــي أعطيه ــا للخب ــاز؛ ك ــي يعطين ــي
رغيــف خبــز؛ كــي أعطيــه للفــاح؛ كــي يعطينــي حزمــة صفصفــة؛ كــي أعطيهــا
للبق ــرة؛ ك ــي تعطين ــي لت ــر حلي ــب؛ ك ــي أعطيــه ألم ب سي س ــي؛ ك ــي تعطين ــي ذيل ــي
ألعي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
•قاق ـ ِـت ال َّدجاج ــة وقال ــت لــه «:ل ــن أعطي ــك البيض ــة حت ــى تأت ــي ل ــي بحفن ـ ِة قم ـ ٍـح م ــن
صاح ــب ال ـ ُّدكان».
•أس ــرع الف ــأر إل ــى صاح ــب ال ــدكان وق ــال لــه « :ي ــا عم ــي ي ــا صاح ــب ال ــدكان ،أعطن ــي
حفن ــة قم ــح؛ ك ــي أعطيه ــا للدجاج ــة؛ ك ــي تعطين ــي بيض ــة؛ ك ــي أعطيه ــا للج ــزار؛
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ك ــي يعطين ــي قطع ــة حل ــم؛ ك ــي أعطيه ــا للخب ــاز؛ ك ــي يعطين ــي رغي ــف خب ــز؛ ك ــي
أعطيــه للف ــاح؛ ك ــي يعطين ــي ربط ــة صفصف ــة؛ ك ــي أعطيه ــا للبق ــرة ؛ ك ــي تعطين ــي
لت ــر حلي ــب؛ ك ــي أعطيــه ألم ب سي س ــي؛ ك ــي تعطين ــي ذيل ــي ،ألعي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
•أش ــفق صاح ــب ال ــدكان عل ــى الف ــأر فق ــال لــه « :س ــوف أعطي ــك حفن ــة قم ــح ش ــرط أن
تعدن ــي ب ــأن ال تأخ ــذ ش ــيئ ًا لي ــس ل ــك إال بع ــد االس ــتئذان».
ـب ال ـ ُّدكان ،فأعط ــاه حفن ــة قم ــح ،فأخذه ــا وج ــرى إل ــى الدجاج ــة،
•وع ـ َد الف ــأ ُر صاح ـ َ
أعط ــى الف ــأر الدجاج ــة حفن ــة القم ــح فأعطتــه بيض ــة كبي ــرة.
•حم ــل الف ــأر البيض ــة إل ــى اجل ــزار وأعطاه ــا لــه ،فأم س ــك اجل ــزار ب س ـ ِّك ينه وقط ــع لــه
قطع ــة حل ــم كبي ــرة وأعطاه ــا لــه ،فأخذه ــا الف ــأر وأس ــرع به ــا نح ــو اخلب ــاز.
•أعط ــى الف ــأر اخلب ــاز قطع ــة اللح ــم ،فأخذه ــا وأعط ــاه رغي ـ َ
ـف خب ـ ٍـز س ــاخن ًا ولذي ــذ ًا،
فأس ــرع بــه نح ــو الف ــاح وأعط ــاه لــه وطل ــب منــه ربط ــة الصفصف ــة.
•أعطــى الفــاح الفــأر ربطــة صفصفــة خضــراء ولذيــذة ،فحملهــا ب ســرعة للبقــرة
وأعطاهــا لهــا ،وطلــب منهــا لتــر احلليــب.
•أعط ـ ِـت البق ــر ُة الف ــأ َر لت ــر احللي ــب وأوصتــه أن يحاف ــظ عليــه وال يش ــرب منــه ،فحملــه
ب س ــرعة وذه ــب إل ــى أم ب سي س ــي وق ــال له ــا «:ه ــذا ه ــو لت ــر احللي ــب ي ــا ُأ ُّم ب سي س ــي،
فأعطين ــي ذيل ــي ك ــي أع ِّي ــد بــه ي ــوم العي ــد».
•أخذت أم ب سي سي لتر احلليب من الفأر وأعادت إليه ذيله.
•ألص ــق الف ــأر ذيلــه ف ــي مكانــه م ــن جدي ــد ،واعت ــذر م ــن أم ب سي س ــي ،ووعده ــا ب ــأن
ال يأخ ــذ ش ــيئ ًا إال بع ــد أن ي س ــتأذن م ــن صاحبــه ،وخ ــرج يرق ــص بف ــرح ك ــي يش ــارك
أصحابــه االحتف ــال بي ــوم العي ــد.

***
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قدمة للمرأة ذات اإلعاقة
الم َّ
مستوى الخدمات ُ
الهاشمي ة
األردني ة
السمعي ة في المملكة
َّ
َّ
َّ
إعداد
د .إحسان غديفان السريع الخالدي*
أ .شيرين عبد العزيز حسن حسين**
أ .آســـيا عبــد المطلـــب ياغـــي***
ملخص

هدف ــت الدراس ــة احلالي ــة إل ــى التع ـ ُّرف عل ــى م س ــتوى اخلدم ــات املُق َّدم ــة للم ــرأة ذات
اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي اململك ــة األردني ــة الهاش ــمية ،وتك َّون ــت ع ِّي ن ــة الدراس ــة م ــن ()100
ام ــرأة ذات إعاق ــة س ــمعية ،مت اختياره ــنَّ وفق ـ ًا للطريق ــة العش ــوائية املُتي ِّس ــرة.
ومت بنــاء االســتبانة حيــث تكونــت مــن ( )58فقــرة تشــمل ( )7أبعــاد متثــل أهــم
اخلدم ــات ال ــازم توفيره ــا للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،وتض َّم ــن ُس ـلَّ م اإلجاب ــة ع ــن ه ــذه
ـتويي؛ هم ــا (نع ــم ،ال).
الفق ــرات م س ـ ْ
أشــارت النتائــج إلــى أن املتوســط احل ســابي الكلــي ألبعــاد مقيــاس م ســتوى
اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،ق ــد ج ــاء مب س ــتوى "م س ــتوى متوس ــط"
حيــث بلــغ (.)42,0
كم ــا أش ــارت النتائ ــج إل ــى أن هن ــاك فروق ـ ًا ف ــي م س ــتوى امل س ــتوى ل ُب ْع ــد الرعاي ــة
الصحي ــة ف ــي إقلي ــم الش ــمال ،وإقلي ــم الوس ــط لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وب ــن إقليم الش ــمال
* جامعة آل البيت  /كلية العلوم التربوية  -ق سم التربية اخلاصة.
** جمعية أنا إنسان حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
*** رئيس جمعية أنا إنسان حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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واجلن ــوب لصال ــح إقلي ــم الش ــمال ،وب ــن إقلي ــم الوس ــط ،وإقلي ــم اجلن ــوب ،لصال ــح إقلي ــم
الوس ــط ،كم ــا أن هن ــاك فروق ـ ًا ف ــي م س ــتوى اخلدم ــات لبع ــد التروي ــح والرياض ــة ف ــي إقلي ــم
الوس ــط م ــن جه ــة وإقلي َم ــي اجلن ــوب والش ــمال م ــن جه ــة أخ ــرى ،لصال ــح إقلي ــم الوس ــط.
ـادِي ( )ANOVAإل ــى أنــه توج ــد
كم ــا أش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن ا ُألح ـ ّ
ف ــروقٌ ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )α = 05,0ف ــي بع ــد اخلدم ــات االجتماع َّي ــة املقدم ــة للم ــرأة
ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى لألقالي ــم ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات ف ــي إقلي ــم
الش ــمال ،وإقلي ــم اجلن ــوب لصال ــح إقلي ــم اجلن ــوب.
وأش ــارت نتائ ــج الدراس ــة إل ــى أن هن ــاك فروق ـ ًا ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )α = 05,0ف ــي
بعــد اخلدمــات التكنولوﭽيــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية تُعــزى للعمــر ،وأن
اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات ف ــي الفئ ــة العمري ــة ( )40 - 31س ــنة ،والفئ ــة العمري ــة
( 41فأكث ــر) لصال ــح الفئ ــة العمري ــة ( 41فأكث ــر) .وأش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن
ا ُأل
حــادي ( )ANOVAأنــه توجــد فــروقٌ فــي م ســتوى فاعليــة ُب عــد اخلدمــات التربويــة
ّ
املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تع ــزى للعم ــر ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات
ف ــي الفئ ــة العمري ــة ( )18 – 30س ــنة ،والفئ ــة العمري ــة ( 41فأكث ــر) لصال ــح الفئ ــة العمري ــة
( )30 – 18س ــنة.
ـادي( )ANOVAإل ــى أنــه توج ــد ف ــروقٌ
وأش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن ا ُألح ـ ّ
ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )α = 05,0ف ــي بع ــد اخلدم ــات التربوي ــة ،وبع ــد اخلدم ــات التكنولوﭽية
وبع ــد خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ،ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن
ثانويــة عامــة والنســاء احلاصــات علــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعلــى ،لصالــح
احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى.
وأشــارت نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن ا ُألحــادي ّ( )ANOVAإلــى أنــه توجــد
ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )α = 05,0ف ــي بع ــد خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ،ب ــن عزب ــاء
ومتز ِّوجــة ،لصالــح النســاء املتز ِّوجــات.
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خلفية الدراسة وأهميتها

المقدمة

عل ــى الرغ ــم م ــن ص ــدور عدي ـ ٍـد م ــن الصك ــوك الدولي ــة ذات الصل ــة بحق ــوق اإلنس ــان
عامــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة خاصــة ،وعلــى الرغــم مــن االهتمــام الواضــح
ال ــذي أبدتــه وتُبديــه أغل ــب احلكوم ــات ف ــي مج ــال رعاي ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،إضاف ــة
إل ــى جه ــود منظم ــات غي ــر حكومي ــة ف ــي املج ــال ،ومنه ــا بلدانن ــا العربي ــة؛ ف ــإنَّ سياس ــات
اإلعاقــة فــي معظــم الــدول العربيــة ال تــزال تقــوم علــى النظــرة التقليديــة واألســلوب
الق ــدمي والت ــي ثب ــت ع ــدم جناحه ــا؛ وه ــي :النظ ــر إل ــى الصعوب ــات م ــن زاوي ــة الش ــخص
ذي اإلعاق ــة ،باعتب ــار أن املش ــكلة فيــه ،وباألخ ــص اإلن ــاث منه ــم.
إضاف ــة إل ــى ضع ــف التنس ــيق والتكام ــل فيم ــا ب ــن األجه ــزة والقطاع ــات احلكومي ــة
نف ســها مــن جهــة ،وفيمــا بينهــا وبــن املنظمــات غيــر احلكوميــة وأوليــاء األمــور
واألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة أنف س ــهم م ــن جه ــة أخ ــرى ،والعائ ــد أساس ـ ًا إل ــى تل ــك النظ ــرة
التقليدي ــة ال س ــابق اإلش ــارة إليه ــا ،وإل ــى غي ــاب املقارب ــة احلقوقي ــة القائم ــة عل ــى تكام ــل
احلق ــوق وع ــدم قابليته ــا للتجزئ ــة ،وامل س ــتندة إل ــى مب ــدأ املش ــاركة والش ــفافية واملُ س ــا َء لة
وس ــيادة القان ــون.
ه ــذا إضاف ـ ًة إل ــى غي ــاب الوع ــي بحق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ل ــدى ُص َّن ــاع الق ــرار
وال ــرأي الع ــام املجتمع ــي ،وش ــيوع ثقافة الش ــفقة واإلح س ــان في تقدمي اخلدمات ،وانح س ــار
ثقاف ــة حق ــوق اإلنس ــان ،ل ــدى أغلبه ــم ،والوصم ــة واخلج ــل ل ــدى أغل ــب أولي ــاء األم ــور.
ـات أساس ــي ًة ع ــن واق ــع امل ــرأة ذات اإلعاق ــة
ـات ومعلوم ـ ٍ
س ــيتضمن ه ــذا البح ــث بيان ـ ٍ
ال س ــمعية ف ــي األردن ،وم ــا مت إجن ــازه م ــن خدم ــات صحي ــة وتعليمي ــة وتأهيلي ــة واجتماع َّي ــة
لتلبي ــة احتياجاته ــا م ــن حي ــث ش ــمول اخلدم ــات ونوعيته ــا ،كم ــا يتضم ــن التقري ــر أب ــرز
نق ــاط الق ــوة والتحدي ــات.
س ــوف يتب َّن ــى البح ــث نهج ـ ًا حتليل ّي ـ ًا مبن ّي ـ ًا عل ــى احلق ــوق ،كم ــا ويعتم ــد التقري ــر ف ــي
البيان ــات ال ــواردة فيــه عل ــى اس ــتجابة الن س ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية أنف س ــهن ح ــول رأيه ــن
ف ــي م ــدى حتقي ــق حاجاته ــن ،باإلضاف ــة إل ــى األدوات والوس ــائل األخ ــرى ف ــي جم ــع املعلوم ــات.
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ينطل ــق البح ــث م ــن فل س ــفة ُم ؤ َّداه ــا أن قضي ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة بش ــكل ع ــام
والنســاء ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص ،لي ســت قضيــة صحيــة أو تعليميــة أو تأهيليــة
فح ســب ،وإمنــا هــي قضيــة مجتمعيــة إنســانية أساســها حقــوق اإلنســان .كمــا أن
قضي ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة لي س ــت م س ــئولية وزارة أو مؤس س ــة حكومي ــة أو تط ُّوعي ــة
أو خاص ــة؛ وإمن ــا م س ــئولية تش ــا ُرك َّي ة تُعن ــى به ــا مؤس س ــات املجتم ــع كاف ــةُ ،ك ٌّل ح س ــب
دوره واخلدم ــات الت ــي يفت ــرض أن يقدمه ــا ألف ــراد املجتم ــع.
وم ــع أن هن ــاك الكثي ــر م ــن التحدي ــات الت ــي يواجهه ــا األردن ف ــي املج ــاالت االقتصادية
واالجتماع َّي ــة والتنموي ــة ُ
وش ـ ِّـح امل ــوارد املالي ــة ،إال أن قضي ــة امل ــرأة ذات اإلعاق ــة كان ــت ضم ــن
أولوي ــات الدول ــة األردني ــة .لق ــد ش ــهد األردن ومن ــذ إع ــان ال س ــنة الدولي ــة لألش ــخاص ذوي
اإلعاقــة عــام  ،1981تقدمــ ًا ملحوظــ ًا فــي تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
واالهتمــام بقضاياهــم ،فقــد ت ســارع هــذا االهتمــام خــال ال ســنوات القليلــة املاضيــة
و ُت ـ ِّوج ه ــذا االهتم ــام بص ــدور قان ــون حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة كجه ــة تنس ــيقية
ب ــن مؤس س ــات املجتم ــع الت ــي تُعن ــى باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وأصب ــح العم ــل أكث ــر
دق ـ ًة وم س ــت ًوى بع ــد أن تب َّن ــى املجل ــس األعل ــى لش ــئون األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وثيق ــة
االس ــتراتيـﭼية الوطني ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة.
تُب ــذل اجله ــود الكثي ــرة م ــن قِ َب ــل ع ــدد م ــن ال ــوزارات ومؤس س ــات املجتم ــع املدن ــي
لالســتجابة إلــى قضيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام ،وجتتهــد فــي تقــدمي
خدم ــات ب ــدون التنس ــيق فيم ــا بينه ــا؛ مم ــا أدى إل ــى ازدواجي ــة ف ــي عمله ــا وتك ــرار غي ــر
ُم ب ـ َّرر لعمله ــا وع ــدم االس ــتفادة م ــن خب ــرات متمي ــزة منه ــا.
مشكلة الدراسة وأهميتها:

تكت س ــب ه ــذه الدراس ــة أهميته ــا م ــن كونه ــا تش ــكل األس ــاس ال ــذي ميك ــن أن تُبن ــى
عليــه خط ــط تطوي ــر وإص ــاح اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن،
وذل ــك ألن أي ــة خط ــة تطوي ــر ف َّع ال ــة ال ب ــد أن ت س ــتند إل ــى وص ــف دقي ــق للواق ــع القائ ــم م ــن
جمي ــع جوانبــه ،وه ــذا ه ــو م ــا ت س ــعى الدراس ــة إل ــى حتقيقــه ف ــي ض ــوء الوق ــوف عل ــى
واق ــع اخلدم ــات الت ــي تُق ــدم للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية.
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ومعلومــات حيويــة للقائمــن علــى
بيانــات
إن اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تقــدم
ٍ
ٍ
تعليــم وتدريــب وخدمــة النســاء مــن ذوات اإلعاقــة ال ســمعية بشــكل خــاص و ُم تَّخــذي
القــرار ،واملهتمــن مــن القطاعــن العــام واخلــاص بتطويــر هــذه اخلدمــات وحت ســينها،
كم ــا تكت س ــب الدراس ــة أهميته ــا م ــن ُن ـ ْدرة ورمب ــا االفتق ــار إل ــى وج ــود دراس ــات تناول ــت
املوض ــوع بص ــورة ش ــمولية.
ل ــذا؛ ف ــإن مش ــكلة الدراس ــة احلالي ــة ه ــي محاول ــة التع ــرف عل ــى م س ــتوى "م س ــتوى
اخلدم ــات" املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن.
وم ــن املأم ــول أن تق ــدم نتائ ــج ه ــذه الدارس ــة عون ـ ًا لل َم ْع ن ِّي ــن ف ــي جمي ــع ال ــوزارات
املعنيــة ،فــي إطــار التخطيــط لتنفيــذ ممارســات التأهيــل والتعليــم الدامــج ،وحتديــد ًا
ميك ــن له ــذه الدراس ــة أن ت س ــاهم ف ــي م ــا يل ــي:
1.1توفي ــر معلوم ــات ع ــن واق ــع اخلدم ــات املقدم ــة للنس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية
للعامل ــن ف ــي البرام ــج الت ــي ت س ــتهدف ذوي اإلعاق ــة س ــمع ّي ًا بش ــكل ع ــام.
2.2توفي ــر وتطوي ــر برام ــج تدريب َّي ــة وتأهيل َّي ــة إلع ــداد وتأهي ــل العامل ــن م ــع امل ــرأة ذات
اإلعاق ــة ال س ــمعية ،وذل ــك ضم ــن احتياجاته ــا الفعلية.
أسئلة الدراسة

جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
1.1ما م ستوى فاعلية اخلدمات املقدمة للمرأة ذات اإلعاقة ال سمعية في األردن؟
2.2ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠.٠٥ = αف ــي م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات
املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية فــي األردن تُعــزى لإلقليــم (الوســط،
الش ــمال ،اجلن ــوب)؟
3.3ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠.٠٥ = αف ــي م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات
املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن تُع ــزى للعمر؟
4.4ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠.٠٥ = αف ــي م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات
املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن تُع ــزى للمؤه ــل العلمي؟
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5.5ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠.٠٥ = αف ــي م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات
املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن تُع ــزى للحال ــة االجتماع َّي ة؟
التعريفات اإلجرائية

•اخلدم ــات :ه ــي جمي ــع م ــا ُي ق ــدم من خدم ــات صحي ــة أو تعليمي ــة أو اجتماع َّي ة أو
تأهيلي ــة ومتك ــن اقتص ــادي أو رياضي ــة وترويحي ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية
في األردن.
•امل ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية :ه ــي امل ــرأة الت ــي بلغ ــت م ــن العم ــر ثماني ــة عش ــر
عام ـ ًا ،ومت تش ــخيصها عل ــى أن لديه ــا فقدان ـ ًا س ــمع ّي ًا بدرج ــة ش ــديد فأكث ــر.
حددات الدراسة
ُم ّ

•تتحدد الدراسة باحملددات التالية:
 إجراءات بناء أداة الدراسة ،وما سيتحقق لها من دالالت صدق وثبات. مدى صدق االستجابة على أداة الدراسة. -مدى شمول الع ِّي نة لفئات اإلعاقة وطريقة اختيارها.

األدب النظري والدراسات السابقة

ش ــهد األردن تقدم ـ ًا ف ــي مج ــال تق ــدمي اخلدم ــات التش ــخيصية والصحي ــة والتربوي ــة
والتأهيليــة واالجتماع َّي ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وقــد ت ســارع هــذا التقــدم خــال
ال ســنوات القليلــة املاضيــة وتُــ ِّوج بصــدور قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم
( )31ل س ــنة  ،2007وم ــا متخ ــض عنــه م ــن إنش ــاء املجل ــس األعل ــى لش ــئون األش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة لرس ــم ال سياس ــات ،وكمظل ــة تنس ــيقية ب ــن جمي ــع اجله ــات املس ــئولة ع ــن
تق ــدمي اخلدم ــات ،وكذل ــك ص ــدور االس ــتراتيـﭽية الوطني ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة والب ــدء
بتنفيذه ــا.
أمــا اخلدمــات التعليميــة والتدريبيــة؛ ف تُقــدم بالطريقــة التقليديــة عــن طريــق
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إنش ــاء مراك ــز ومؤس س ــات منفصل ــة ،وال توج ــد اس ــتراتيـﭽية واضح ــة ل ــدى ه ــذه املراك ــز
واملؤس س ــات إلدم ــاج م ــن يلتح ــق به ــا ف ــي املدرس ــة النظامي ــة ،فيم ــا ع ــدا بع ــض احمل ــاوالت
الت ــي تق ــوم به ــا بع ــض املراك ــز .وم ــع أن هن ــاك زي ــاد ًة ف ــي ع ــدد األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
الذي ــن تُق ــدم له ــم اخلدم ــات التعليمي ــة والتدريبي ــة ،ف ــإنَّ هن ــاك ت س ــاؤالت مش ــروعة ح ــول
نوعي ــة اخلدم ــات الت ــي تُق ــدم م ــن قِ َب ــل مراك ــز ومؤس س ــات التربي ــة اخلاص ــة ،وم ــن هن ــا
تأت ــي أهمي ــة ه ــذه الدراس ــة.
وفيمــا يتعلــق بخدمــات التأهيــل املهنــي والتشــغيل ،فتقــوم بهــا وزارة التنميــة
االجتماع َّي ــة ومؤس ســة التدريــب املهنــي .ومــن الواضــح أن هنــاك زيــاد ًة فــي أعــداد
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة الذي ــن اس ــتفادوا م ــن خدم ــات التأهي ــل املهن ــي ،وهن ــا يكم ــن
ت ســاؤل أيضــ ًا حــول عــدد مراكــز التأهيــل املهنــي وبرامــج املراكــز املتوافــرة ومــدى
مواءمته ــا م ــع س ــوق العم ــل .أم ــا خدم ــات التش ــغيل؛ فه ــي متواضع ــة مقارن ـ ًة مب ــا ن ــص
عليــه قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الــذي يقضــي بتعيــن  %4مــن أعــداد
العامل ــن ف ــي املؤس س ــات والدوائ ــر والوص ــول إل ــى ه ــذا الرق ــم ُي ع ـ ُّد م ــن األمني ــات (قان ــون
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.)2007 ،
إن معرف ــة اخلدم ــات والبرام ــج املقدم ــة للنس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ت س ــاعد عل ــى
التع ــرف عل ــى نوعي ــة اخلدم ــات الت ــي تُق ــدم له ــن؛ وذل ــك به ــدف الوق ــوف عل ــى حقيق ــة وواقع
اخلدم ــة املقدم ــة ف ــي املؤسس ــات الت ــي تُعن ــى بالنس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،ومعرف ــة
مــا مت حتقيقــه والعمــل علــى تنميتــه ،وال ســعي لتحقيــق خدمــة النوعيــة التــي تُقــدم
للنس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية.
ل ــذا؛ ف ــإن التع ــرف عل ــى م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية
ف ــي أي بل ــد أصب ــح ين ــال اهتمام ـ ًا متزاي ــد ًا؛ مل ــا لــه م ــن أهمي ــة كبي ــرة تترت ــب عليه ــا
رؤي ــة واضح ــة مل ــا س ـ ُي قدم له ــن ،وم ــن ذل ــك م ــا ن ــراه م ــن قوان ــن واتفاقي ــات دولي ــة تن ــادي
بحق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،واس ــتراتيـﭼيات وطني ــة تعم ــل عل ــى حتقي ــق م ــا ميك ــن
م ــن خ ــال عدي ـ ٍـد م ــن احمل ــاور ،وم ــن هن ــا ال ب ــد م ــن معرف ــة م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة
للنس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي مختل ــف اجلوان ــب؛ ملعرف ــة م ــا ه ــو متحق ــق والعم ــل
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عل ــى تنميتــه ،ومعرف ــة م ــا ل ــم يتحق ــق للعم ــل عل ــى حتقيقــه .إن النس ــاء ذوات اإلعاق ــة له ــن
حاج ــات متنوع ــة ،و ُي فت ــرض أن املؤس س ــات تق ــوم عل ــى تلبي ــة ه ــذه االحتياج ــات ،وأن توفي ــر
ه ــذه االحتياج ــات ُي ع ـ ُّد م ــن املؤش ــرات املُه َّم ــة عل ــى م س ــتوى البرام ــج واخلدم ــات املقدم ــة.
ال شــك أن التعــرف علــى احتياجــات النســاء ذوات اإلعاقــة ال ســمعية هــو شــيء
ضــروري وأساســي لتوجيــه اجلهــود نحــو توفيــر هــذه االحتياجــات ،التــي فــي حــال
توافره ــا ف ــي املؤس س ــات س ــينعكس أثره ــا إيجاب ّي ـ ًا عليه ــنَّ م ــن الناحيت ــن :النف س ــية
واألدائي ــة ،ب ــل إن أثره ــا س ــينعكس أيض ـ ًا عل ــى األس ــرة حي ــث س ــيصبح الوال ــدان أكث ــر
إيجاب َّي ــة ووعي ـ ًا ف ــي التعام ــل ،وأكث ــر ق ــدر ًة عل ــى م س ــاعدة األبن ــاء إلعط ــاء أفض ــل م ــا
لديه ــم.
الدراسات السابقة (البحث عن دراسات حديثة  -إن وجدت)

ال يوج ــد الكثي ــر م ــن الدراس ــات الت ــي تناول ــت مس ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة للنس ــاء
ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،وف ــي ه ــذه الدراس ــة مت ــت مراجع ــة مجموع ــة م ــن الدراس ــات الت ــي
تناول ــت جانب ـ ًا أو أكث ــر م ــن اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية.
أج ــرى اخلال ــدي ( ،)2011دراس ــة هدف ــت إل ــى التع ــرف عل ــى م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة
ف ــي مؤس س ــات التربي ــة اخلاص ــة ف ــي ض ــوء نتائ ــج تق ــومي احلاج ــات ،أظه ــرت النتائ ــج أن
م ســتوى فاعليــة اخلدمــات املقدمــة فــي مؤس ســات اإلعاقــة ال ســمعية كان منخفضــ ًا،
وأشــارت النتائــج أيضــ ًا إلــى أن هنــاك فروقــ ًا فــي م ســتوى فاعليــة خدمــات الرعايــة
الصحيــة ملؤس ســات اإلعاقــة ال ســمعية تُعــزى لألقاليــم ،وأن اجتــاه الفــروق كان بــن
مؤس س ــات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي إقلي ــم الوس ــط وإقلي ــم اجلن ــوب لصال ــح إقلي ــم الوس ــط.
وأشــارت النتائــج كذلــك أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي جميــع األبعــاد
ملؤس س ــات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى لن ــوع املؤس س ــة.
وأج ــرى دبابن ــة ( ،)2006دراس ــة بعن ــوان :تق ــومي خدم ــات التأهي ــل املهن ــي لألش ــخاص
ذوي اإلعاقــة ال ســمعية فــي األردن ،وأظهــرت النتائــج أن نســبة كبيــرة مــن املراكــز ال
تق ــدم خدم ــات التأهي ــل املهن ــي بالش ــكل املطل ــوب ،وأن البع ــض اآلخ ــر م ــن املراك ــز ال يق ــدم
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اخلدم ــات املهني ــة بالش ــكل املطل ــوب ،كم ــا أظه ــرت الدراس ــة أن خدم ــات التأهي ــل املهن ــي
املتوافــرة فــي بعــض املراكــز ال تعمــل علــى تلبيــة حاجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
النف س ــية واالجتماع َّي ــة ،كم ــا ويفتق ــر العامل ــون ف ــي ه ــذه املراك ــز إل ــى اخلب ــرة العملي ــة،
وإل ــى الش ــهادات العلمي ــة.
أج ــرت نح ــاس ( ،)2004دراس ــة بعن ــوان :تق ــومي البرام ــج التربوي ــة املقدم ــة للطلب ــة ذوي
اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن م ــن وجه ــة نظ ــر املديري ــن واملعلم ــن ،وأولي ــاء األم ــور والطلب ــة،
ومن ــوذج مقت ــرح لتطويره ــا؛ حي ــث هدف ــت الدراس ــة إل ــى تق ــومي البرام ــج التربوي ــة املقدم ــة
للطلب ــة ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن ،وأظه ــرت النتائ ــج حاج ــة املعلم ــن إل ــى رف ــع
كفايته ــم ف ــي مج ــال اس ــتخدام اللغ ــة اإلش ــارية وف ــي اس ــتخدام الكمبيوت ــر واإلنترن ــت ف ــي
التعلي ــم.
وأجــرى ماتـﭽـــاز  ،)2004( Matjazدراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى م ســتوى
الـﭭيدي ــو القائ ــم عل ــى صفح ــات اإلنترن ــت ف ــي تعلي ــم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية
لغ ـ َة اإلش ــارة مقارن ــة بالطريق ــة التقليدي ــة ،تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن  ٣٦ف ــرد ًا ذي إعاق ــة
ســمعية راشــد ًا ،مت تق ســيمهم إلــى أربــع مجموعــات ،جميــع املشــاركني كان لديهــم
امل ســتوى نف ســه مــن املعرفــة فــي اســتخدام احلاســوب ،وجميــع املجموعــات كان مــن
جنس ــن مختلف ــن ،مت تطبي ــق مقي ــاس مك ــون م ــن  ٤١فق ــرة ،ومت اس ــتخدام اختب ــار" ت"
ـادي ،حي ــث أش ــارت النتائ ــج إل ــى وج ــود تأثي ـ ٍـر دا ٍّل إحصائ ّي ـ ًا
واختب ــار حتلي ــل التباي ــن ا ُألح ـ ّ
للتعلي ــم م ــن خ ــال الـﭭيدي ــو القائ ــم عل ــى اإلنترن ــت ف ــي تعلي ــم لغ ــة اإلش ــارة لألش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية.
وأج ــرت م ــاري  ،)2004( Maryدراس ــة هدف ــت إل ــى التع ــرف عل ــى م س ــتوى الص ــور
َُ
امل ْوســبة والطابعــة واإلشــارة فــي نقــل املعلومــات املرتبطــة بالقــراءة لــدى عينــة مــن
األطف ــال ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية وعدده ــم  ١٢٤طالب ـ ًا ،من خالل اس ــتخدام تقنية احلاس ــوب
الش ــخصي ،ومت اس ــتخدام أق ــراص مدمج ــة لع ــرض قص ــص م ــن أرب ــع ص ــور مختلف ــة؛
وه ــي :مطبوع ــة فق ــط ،مطبوع ــة وبه ــا ص ــور ،مطبوع ــة وبه ــا إش ــارات لغوي ــة ،ومطبوع ــة
وبه ــا ص ــور وإش ــارات لغوي ــة .مت اس ــتخدم حتلي ــل التباي ــن للقياس ــات املتك ــررة م ــن أج ــل
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ـاف دا ٍّل
حتلي ــل أداء املش ــاركني ف ــي االس ــتيعاب القرائ ــي ،وأش ــارت النتائ ــج إل ــى وج ــود اخت ـ ٍ
إحصائي ـ ًا ب ــن الظ ــروف التجريبي ــة األربع ــة ،حي ــث لوح ــظ أن بإم ــكان املش ــاركني االنتق ــال
م ــن لغ ــة اإلش ــارة األمريكي ــة إل ــى رم ــوز اللغ ــة اإلجنليزي ــة عندم ــا يت ــم حتلي ــل الن ــص .كم ــا
أش ــارت النتائ ــج إل ــى ع ــرض القص ــص ف ــي وضعي ــات متع ــددة للق ــراءة (ن ــص ،ص ــورة،
رم ــوز) ،م ــن ش ــأنه أن يجع ــل امل ــادة ممتع ــة.
وأج ــرى أوف رالن ــد  )٢٠٠٢( Overlandدراس ــة حال َّي ــة هدف ــت إل ــى التع ــرف عل ــى دور
التكنولوﭽي ــا امل س ــاندة ف ــي احملاض ــرات والنص ــوص املطبوع ــة ،تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن
( )١٢٣طالب ـ ًا يدرس ــون ف ــي م س ــاق مقدم ــة ف ــي جامع ــة ميدوس ــن ،وأش ــارت النتائ ــج إل ــى
تأثيــر اســتخدام التحــدث العــام  Public Speakingوالتكنولوﭽيــا فــي غرفــة الصــف
بأنــه لي ــس مت س ــاوي ًا ،ب س ــبب االخت ــاف ف ــي م س ــتوى اخلب ــرة والراح ــة .وتب ــن أن الطلب ــة
ي س ــتمتعون باس ــتخدام التكنولوﭽي ــا داخ ــل الص ــف إذا اس ــتخدمها امل ــدرس داخ ــل الصف
كوس ــيلة م س ــاعدة ،واالس ــتنتاج م ــن وراء ه ــذه الدراس ــة أن االس ــتخدام املرتف ــع للتكنولوﭽيا
ال ينعك ــس دوم ـ ًا عل ــى ارتف ــاع م س ــتوى األداء.
وأج ــرى ﭙـ ــاجليري  ،)1998( Paligariدراس ــة ف ــي تقيي ــم أس ــلوب تدري ــس الرياضي ــات
للطلب ــة ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية ،حي ــث ق ــام الباح ــث بتوزي ــع اس ــتبانات عل ــى ( )٢٥٩معل ًم ـ ًا
ومعلم ــة م ــن معلم ــي الطلب ــة ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية للصف ــوف م ــن اخلام ــس االبتدائ ــي
حت ــى الص ــف الثام ــن االبتدائ ــي ،وم ــن الص ــف التاس ــع ولغاي ــة الص ــف الثان ــي عش ــر.
وبينــت نتائــج الدراســة أن  %٩٠مــن املعلمــن ي ســتخدمون التكنولوﭽيــا فــي تعليــم
موض ــوع احل س ــاب ،مث ــل اس ــتخدام احلاس ــوب واآلالت احلاس ــبة إضاف ــة إل ــى التماري ــن
الكتابي ــة للصف ــوف العلي ــا ،أم ــا الصف ــوف األول ــى فيتب ــع معظ ــم املعلم ــن فيه ــا األس ــاليب
التقليدي ــة مث ــل التماري ــن الكتابي ــة والتدري ــب امل س ــتمر عل ــى ح ــل امل س ــائل ،م ــع األخ ــذ بعني
االعتب ــار الزم ــن املخص ــص حلص ــة الرياضي ــات حي ــث ت ــزداد الفت ــرة الزمني ــة املخصص ــة
م ــع ارتف ــاع م س ــتوى املرحل ــة الدراس ــية.
وبع ــد ِّ
االط ــاع عل ــى نتائ ــج ه ــذه الدراس ــات يالح ــظ أن أغلبي ــة الدراس ــات تش ــير إل ــى
ضع ــف البرام ــج املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية.
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ومم ــا ميي ــز الدراس ــة احلالي ــة أنه ــا حت ــاول التع ــرف عل ــى م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة
للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن ،ف ــي عدي ـ ٍـد م ــن اجلوان ــب الت ــي م ــن ش ــأنها رف ــع
م س ــتوى تك ُّي ــف امل ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية واندماجه ــا ف ــي املجتم ــع .وهكذا ميكن للدراس ــة
احلالي ــة الوق ــوف عل ــى واق ــع اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن.
الطريقة واإلجراءات

يق ــدم ه ــذا اجل ــزء وصف ـ ًا ألف ــراد الدراس ــة وأداة الدراس ــة ،وإج ــراءات التطبي ــق الت ــي
اتبعه ــا الباحث ــان واملعاجل ــة اإلحصائي ــة للبيان ــات.
مجتمع الدراسة وعينتها

تك ـ َّون مجتم ــع الدراس ــة م ــن جمي ــع النس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن ف ــي
األقاليــم الثالثــة (الوســط ،الشــمال ،اجلنــوب) .أمــا العينــة فتــم اختيــار ( )100امــرأة
مم ــن يعان ــن م ــن ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،حي ــث مت اختياره ــن وفق ـ ًا للطريق ــة العش ــوائية
املتي س ــرة .واجل ــداول ( )4 - 1تب ــن توزي ــع أف ــراد العين ــة.
القليم
تغ� إ
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب ُم ي ِّ
العدد
			
القليم
إ
36
				
الوسط
47
الشمال			
17
				
اجلنوب
100
املجموع			
متغ� العمر
الجدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب
ي
العدد
				
العمر
61
			
 30 - 18سنة
28
			
 40 - 31سنة
11
			
 41سنة فأكثر
100
املجموع			
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متغ� المؤهل العلمي
جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب
ي
العدد
		
المؤهل العلم ي
		
73
			
أقل من ثانوية عامة
27
			
ثانوية عامة فأعلى
100
					
املجموع
		
		
		
		

متغ� الحالة االجتماع َّي ة
جدول ( : )4توزيع عينة الدراسة حسب
ي
العدد
		
الحالة االجتماع َّي ة
81
				
عزباء
19
				
متزوجة
100
				
املجموع

أدوات الدراسة

لإلجاب ــة ع ــن أس ــئلة الدراس ــة ق ــام الباحث ــون بتطوي ــر اس ــتبانة ،به ــدف التع ــرف عل ــى
م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن ،حي ــث ق ــام الباحث ــون
بوضــع واســتخدام األدوات والوســائل املالئمــة لطبيعــة الدراســة فــي جمــع املعلومــات
الالزم ــة ،والت ــي ش ــملت عل ــى:
•اس ــتبانة اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن .حي ــث تكونت
االس ــتبانة بصورته ــا النهائي ــة م ــن ( )58فق ــرة متث ــل ( )7أبع ــاد؛ هي:
 -1اخلدمات التربوية.
 -2اخلدمات االجتماع َّي ة.
 -3اخلدمات التكنولوﭽية.
 -4خدمات الترويح والرياضة.
 -5خدمات التأهيل والتشغيل.
 -6خدمات الرعاية الصحية.
 -7خدمات التواصل اإلشاري.
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وقد تم تطوير أداة الدراسة وفق الخطوات التالية:
ِّ 1.1
االط ــاع عل ــى األدب ال س ــابق املرتب ــط مبوض ــوع الدراس ــة احلالي ــة م ــن أج ــل اش ــتقاق
الفق ــرات املعب ــرة ع ــن اخلدم ــات الواج ــب توفيره ــا؛ وذل ــك م ــن خ ــال:
•مراجعــة األدب التربــوي والدراســات ال ســابقة املتعلقــة باخلدمــات التــي
حتتاجهــا النســاء ذوات اإلعاقــة ال ســمعية.
•اســتطالع آراء مجموعــة مــن النســاء ذوات اإلعاقــة فــي املجتمــع األردنــي
ح ــول أه ــم احتياجاته ــن واخلدم ــات الالزم ــة له ــن.
•حتليل ما ُج مع من آراء ومعلومات ذات صلة مبوضوع الدراسة.
2.2بنــا ًء علــى األدب ال ســابق املرتبــط مبوضــوع الدراســة وعلــى آراء النســاء ذوات
اإلعاق ــة ال س ــمعية ،مت َّك ــن الباحث ــون م ــن تطوي ــر أداة الدراس ــة وه ــي عب ــارة ع ــن
اس ــتبانة مكون ــة م ــن ( )75فق ــرة موزع ــة عل ــى ( )7أبع ــاد ،تناول ــت اخلدم ــات الالزم ــة
للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن .ومت عرضه ــا عل ــى س ــتة ُم ح ِّك م ــن م ــن
أصح ــاب اخلب ــرة ف ــي املج ــال إلب ــداء رأيه ــم ف ــي م ــدى مال َء م ــة ه ــذه الفق ــرات ،وق ــد
أوص ــى %80م ــن ُ
امل ِّك م ــن بح ــذف ج ــزء م ــن ه ــذه الفق ــرات ،وق ــد ُح ذف ــت الفق ــرات
الت ــي اتَّفق ــوا عل ــى حذفه ــا ،وذل ــك ألن ه ــذه الفق ــرات ال تنتم ــي وال تقي ــس اخلدم ــات
الالزم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،وق ــد ُم ِّث ل ــت م ــن خ ــال فق ــرات أخ ــرى ،وبذل ــك
مت التوص ــل إل ــى الص ــورة النهائي ــة م ــن ه ــذا اجل ــزء م ــن االس ــتبانة والت ــي تضمن ــت
بصورتهــا النهائيــة ( )58فقــرة متثــل أهــم اخلدمــات الــازم توفيرهــا ،وتضمــن
ـتويي؛ هم ــا (نع ــم ،ال).
س ــلم اإلجاب ــة ع ــن ه ــذه الفق ــرات م س ـ ْ
صدق وثبات األداة:

مت التأك ــد م ــن ص ــدق األداة بعرضه ــا عل ــى مجموع ــة م ــن ُ
امل ِّك م ــن ذوي اخلب ــرة ف ــي
املج ــال .كم ــا مت التوص ــل ل ــدالالت ثب ــات األداة م ــن خ ــال اس ــتخراج ق َي ــم الثب ــات للمقي ــاس
بطريق ــة االت س ــاق الداخل ــي ،بواس ــطة معادل ــة كرونب ــاخ ألف ــا حي ــث بلغ ــت مع ــدالت الثب ــات
(.)0.94
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إجراءات الدراسة:

بعد االنتهاء من بناء استبانة الدراسة بصورتها النهائية ،قام الباحثون باإلجراءات
التالية:
1.1حتدي ــد مجتم ــع وعين ــة الدراس ــة م ــن النس ــاء ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية م ــن خ ــال
الرج ــوع إل ــى العدي ــد م ــن اجله ــات ذات العالق ــة؛ مث ــل املجل ــس األعل ــى لش ــئون
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وزارة الصح ــة ،وزارة التنمي ــة االجتماع َّي ــة ،وزارة التربي ــة
والتعلي ــم.
2.2قام الباحثون بالتواصل مع أفراد عينة الدراسة وحتديد املكان والزمان.
3.3توزي ــع املقي ــاس عل ــى أف ــراد الدراس ــة لتعبئتــه ،م ــع األخ ــذ بع ــن االعتب ــار وج ــود
مترج ــم لغ ــة إش ــارة.
4.4جمــع البيانــات وتفريغهــا وعددهــا ( ،)108مت اســتبعاد ( )8لعــدم اكتمــال
الكلــي (.)100
إجاباتهــا ليصبــح العــدد
ّ
5.5إدخــال البيانــات علــى احلاســوب إلجــراء املعاجلــات اإلحصائيــة ،واســتخراج
النتائــج.
التحليل اإلحصائي:

الدراســة احلاليــة هــي دراســة َم ْس ــح َّي ة ،حيــث تعتمــد علــى املنهــج الوصفــي
التحليلــي للخدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية فــي األردن.
ولإلجاب ــة ع ــن س ــؤال الدراس ــة األول مت ح س ــاب املتوس ــطات واالنحراف ــات املعياري ــة
ل ــكل فق ــرة م ــن فق ــرات االس ــتبانة.
ولإلجاب ــة ع ــن س ــؤال الدراس ــة الثان ــي والثال ــث ،فق ــد مت اس ــتخدام حتلي ــل التباي ــن
ا ُأل
حــادي ( )One Way ANOVAمتبوعــ ًا باختبــار شــيفيه للمقارنــات ال َب ْع ديــة ملُتغ ِّي ــر
ّ
(اإلقليــم) واختبــار توكــي ملتغيــر (العمــر) ،لبيــان الفــروق بــن املتوســطات للمتغيــرات
الت ــي حتت ــوي أكث ــر م ــن م س ــتويني .لإلجـــــ ــابة ع ــن ال س ــؤال الراب ــع واخلـــــ ــامس ،مت
استخـــدام حتليــل التبايــن األحــادي (.)One Way ANOVA
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النتائج

هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات املقدمة للم ــرأة ذات
اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن ،ولتحقي ــق ه ــدف الدراس ــة مت بن ــاء اس ــتبانة لقي ــاس اخلدمات.
نتائــج الجابــة عــن الســؤال أ
الول وهــو( :مــا مســتوى فاعليــة الخدمــات
إ
أ
ف
العاقــة الســمعية ي� الردن؟).
المقدمــة للمــرأة ذات إ
لإلجابــة عــن هــذا ال ســؤال مت ح ســاب املتوســطات احل ســابية لألبعــاد الرئي ســة.
ولتقدي ــر م س ــتوى امل س ــتوى مت اعتم ــاد املتوس ــط ( )1 - ٠,٦٧ليمث ــل م س ــت َوى م س ــت ًوى
مرتفــع و( )٠.٣٣ - .٠٦٦ليمثــل م ســت َوى م ســت ًوى متوســط ،وأقــل مــن ( )٠,٣٣ليمثــل
ٍ
م ســت َوى م ســت ًوى منخفــض.
وللتحق ــق م ــن م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن،
فق ــد مت ح س ــاب املتوس ــطات احل س ــابية ،واالنحراف ــات املعيارية ،وحتديد م س ــتوى امل س ــتوى
لألبع ــاد الرئي س ــة كم ــا يظه ــر ف ــي ج ــدول (.)5
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الفاعلية ألبعاد
مقياس مستوى الفاعلية للخدمات المقدمة للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
الردن
إ
ي
يالحــظ مــن اجلــدول ( )5أن املتوســطات احل ســابية ألبعــاد مقيــاس م ســتوى
البعد
اخلدمات التربوية
اخلدمات االجتماع َّي ة
اخلدمات التكنولوﭽية
خدمات الترويح والرياضة
التأهيل والتشغيل
الرعاية الصحية
التواصل اإلشاري
األداة ككل

العدد

الوسط
الحسا�
بي

االنحراف
المعياري

100
100
100
100
100
100
100
١٠٠

.٤٠
.52
.28
.38
.49
.41
.57
.42

.209
.335
.312
.300
.343
.274
.243
.172
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مستوى
الفاعلية
متوسط
متوسط
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية ،تراوحــت بــن ( )٠,٢٨إلــى ( ،)٠,٥٧إذ
كان م س ــتوى الفاعلي ــة جلمي ــع أبع ــاد املقي ــاس مب س ــت ًوى متوس ــط ،س ــوى ُب ع ـ ٍـد واح ـ ٍـد ه ــو
بع ــد "اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة" ج ــاء مب س ــتوى فاعلي ــة منخف ــض .واملتوس ــط الكل ــي لألبع ــاد
كان ( )٠,٤٢مب ســتوى فاعليــة متوســط.
ن
الثــا� وهـــو ( :هــل يوجــد فــروق ذات داللــة
النتائــــج المتعلقــة بالســؤال
ي
ف
العاق ــة
إحصـ ــائية ( )٠,٠٥ = αي� مس ــتوى فاعلي ــة الخدم ــات المقدم ــة للم ــرأة ذات إ
الردن تُعــزى أ
الســمعية ف� أ
للقاليــم (الوســط ،الشــمال ،الجنــوب)؟
ي
لإلجاب ــة ع ــن هذا ال س ــؤال ،مت اس ــتخراج املتوس ــطات احل س ــابية واالنحراف ــات املعيارية
ألبع ــاد املقي ــاس لألقالي ــم الثالث ــة ف ــي اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي
األردن .واجل ــدول ( )6يوض ــح ذلك.
جدول( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس
الخدمات المقدمة للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
الردن
إ
ي

القليم
إ

العدد

المتوسط
الحسا�
بي

االنحراف
المعياري

اخلدمات التربوية

شمال
وسط
جنوب

47
36
17
100

.35
.44
.44
.40

.245
.170
.144
.209

اخلدمات االجتماع َّي ة

شمال
وسط
جنوب

47
36
17
100

.57
.58
.25
.52

.317
.305
.331
.335

البعد

Total

Total
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اخلدمات التكنولوﭽية

شمال
وسط
جنوب

خدمات الترويح والرياضة

شمال
وسط
جنوب

Total

Total

التأهيل والتشغيل

شمال
وسط
جنوب

الرعاية الصحية

شمال
وسط
جنوب

Total

Total

التواصل اإلشاري

شمال
وسط
جنوب

األداة ككل

شمال
وسط
جنوب

Total

Total

47
36
17
100

.29
.27
.24
.28

.314
.342
.247
.312

47
36
17
100

.21
.63
.32
.38

.202
.263
.254
.300

47
36
17
100

.48
.51
.51
.49

.294
.340
.475
.343

47
36
17
100

.39
.55
.19
.41

.258
.216
.272
.274

47
36
17
100

.54
.57
.67
.57

.268
.193
.257
.243

47
36
17
100

.37
.50
.39
.42

.177
.150
.154
.172
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فــروق ظاهريــة فــي املتوســطات لــكل إقليــم مــن
يالحــظ مــن اجلــدول ( )6وجــود
ٍ
األقاليــم ،وللتعــرف علــى م ســتوى داللــة الفــروق بــن املتوســطات ،فقــد مت اســتخدام
حتليــل التبايــن األحــادي ( )ANOVAواجلــدول ( )7يوضــح ذلــك.
ب� أ
جدول( :)7نتائج تحليل التباين للفروق ف� مستوى الفاعلية ي ن
القاليم الثالثة (الوسط،
ي
أ
ف
العاقة السمعية ي� الردن
الشمال ،الجنوب) للخدمات المقدمة للمرأة ذات إ

قيمة
ف

مستوى
الداللة

اخلدمات
التربوية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.211
4.110
4.321

2
97
99

.105
.042

.2.489

.088

اخلدمات
االجتماع َّي ة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.523
9.614
11.137

2
97
99

.761
.099

7.680

.001

اخلدمات
التكنولوﭽية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.043
9.619
9.662

2
97
99

.022
.099

.218

.804

خدمات
الترويح
والرياضة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

3.563
5.330
8.893

2
97
99

1.782
.055

32.424

.000

خدمات
التأهيل
والتشغيل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.027
11.609
11.636

2
97
99

.014
.120

.114

.893

مصدر التباين

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

58
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

خدمات
الرعاية
الصحية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.546
5.878
7.424

2
97
99

.773
.061

12.759

.000

خدمات
التواصل
اإلشاري

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.193
5.658
5.851

2
97
99

.097
.058

1.656

.196

األداة
ككل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.331
2.607
2.938

2
97
99

.165
.027

6.154

.003

ُي الح ــظ م ــن اجل ــدول ( )7أنــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي ُب ع ــد
اخلدم ــات االجتماع َّي ــة ،إذ كان ــت قيم ــة ف( )٧,٦٨وه ــي ذات دالل ــة إحصائي ــة ،و ُب ع ــد خدم ــات
التروي ــح والرياض ــة ،إذ كان ــت قيم ــة ف ( )٣٢,٤٢وه ــي ذات دالل ــة إحصائي ــة ،وبع ــد الرعاي ــة
الصحي ــة ،إذ كان ــت قيم ــة ف ( )١٢,٧٥وه ــي ذات دالل ــة إحصائي ــة.
وللتعــرف علــى اجتاهــات الفــروق ،فقــد مت اســتخدام اختبــار شــيفيه()Scheffe
واجلــدول ( )8يوضــح ذلــك.
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ب� أ
جدول ( :)8نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeالتجاهات الفروق ي ن
القاليم الثالثة
(الوسط ،الشمال ،الجنوب) للخدمات المقدمة للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
الردن
إ
ي

Depandent
Bariable

اخلدمات

القليم
إ
()I

القليم
إ
()J

Mean
)Difference (I-J

Std.
Error

Sig.

شمال

وسط

-.01

.070

.992

.32

.089

.002

.01

.070

.992

.33

.093

.002

-.32

.089

.002

-.33

.093

.002

وسط

-.41

.052

.000

جنوب

-.11

.066

.274

شمال

.41

.052

.000

جنوب

.31

.069

.000

شمال

.11

.066

.274

وسط

-.31

.069

.000

وسط

-.17

.055

.012

جنوب

.19

.070

.025

شمال

.17

.055

.012

جنوب

.36

.072

.000

شمال

-.19

.070

.025

وسط

-.36

.072

.000

وسط

-.12

.036

.004

جنوب

-.02

.046

.940

شمال

.12

.036

.004

جنوب

.11

.048

.090

شمال

.02

.046

.940

وسط

-.11

.048

.090

جنوب

االجتماع َّي ة
وسط

شمال
جنوب

جنوب

شمال
وسط

خدمات الترويح

شمال

والرياضة
وسط
جنوب

الرعاية

شمال

الصحية
وسط
جنوب

األداة

شمال

ككل
وسط
جنوب

60
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

يالحــظ مــن اجلــدول ( )8أن هنــاك فروقــ ًا فــي م ســتوى فاعليــة ُب عــد اخلدمــات
االجتماع َّي ــة املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى لألقالي ــم ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان
ب ــن اخلدم ــات ف ــي إقلي ــم الش ــمال ،وإقلي ــم اجلن ــوب لصال ــح إقلي ــم اجلن ــوب ،وب ــن إقلي ــم
الوس ــط وإقلي ــم اجلن ــوب لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وهن ــاك ف ــروق ف ــي م س ــتوى فاعلي ــة بع ــد
التروي ــح والرياض ــة ف ــي إقلي ــم الوس ــط م ــن جه ــة وإقلي َم ــي اجلن ــوب والش ــمال م ــن جه ــة
أخ ــرى ،لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وهن ــاك ف ــروق ف ــي م س ــتوى فاعلي ــة بع ــد الرعاي ــة الصحي ــة
ف ــي إقلي ــم الش ــمال ،وإقلي ــم الوس ــط لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وب ــن إقلي ــم الش ــمال واجلنوب
لصال ــح إقلي ــم الش ــمال ،وب ــن إقلي ــم الوس ــط ،وإقلي ــم اجلن ــوب ،لصال ــح إقلي ــم الوس ــط.
وهنــاك فــروق فــي م ســتوى فاعليــة األداة ككل فــي إقليــم الشــمال ،وإقليــم الوســط،
لصال ــح إقلي ــم الوس ــط.
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث وهــو( :هــل يوجــد فــروق ذات داللــة
ف
العاقــة
إحصائيــة( )٠,٠٥ = αي� مســتوى فاعليــة الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات إ
الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى للعمــر؟).
ي
لإلجابــة عــن هــذا ال ســؤال ،مت اســتخراج املتوســطات احل ســابية واالنحرافــات
املعياري ــة ألبع ــاد املقي ــاس للعم ــر ف ــي اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي
األردن .واجلــدول ( )9يوضــح ذلــك.
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جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الخدمات
المقدمة للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
متغ� العمر
الردن حسب
إ
ي
ي
البعد

العمر

العدد

المتوسط

االنحراف

اخلدمات التربوية

من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر
Total
من 30-18
من 40-31
 ٤١فأكثر

61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100
61
28
11
100

.44
.36
.23
.40
.52
.54
.48
.52
.30
.16
.42
.28
.41
.37
.26
.38
.47
.54
.53
.49
.41
.42
.43
.41
.59
.55
.53
.57

.208
.182
.194
.209
.354
.305
.325
.335
.309
.263
.374
.312
.289
.301
.352
.300
.353
.330
.326
.343
.301
.220
.263
.274
.252
.236
.221
.243

اخلدمات
االجتماع َّي ة

اخلدمات
التكنولوﭽية
خدمات الترويح
والرياضة
التأهيل
والتشغيل
الرعاية
الصحية
التواصل اإلشاري

Total
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األداة ككل

.44
.40
.35
.42

61
28
11
100

من 30-18
من 40-31
فأكثر 41
Total

.185
.130
.184
.172

يالح ــظ م ــن اجل ــدول ( )9وج ــود ف ــروق ظاهري ــة ف ــي املتوس ــطات ل ــكل فئ ــة عمري ــة،
وللتع ــرف عل ــى م س ــتوى دالل ــة الف ــروق ب ــن املتوس ــطات ،فق ــد مت اس ــتخدام حتلي ــل التباي ــن
األح ــادي ( .)ANOVAواجل ــدول ( )10يوض ــح ذل ــك.
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين للفروق ف� مستوى الفاعلية ي ن
ب� الفئات العمرية الثالث،
ي
أ
ف
ف
العاقة السمعية ي� الردن
ي� الخدمات المقدمة للمرأة ذات إ

قيمة
ف

مستوى
الداللة

اخلدمات
التربوية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.461
3.860
4.321

2
97
99

.230
.040

5.792

.004

اخلدمات
االجتماع َّي ة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.036
11.100
11.137

2
97
99

.018
.114

.159

.853

اخلدمات
التكنولوﭽية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.669
8.993
9.662

2
97
99

.334
.093

3.607

.031

خدمات
الترويح
والرياضة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.197
8.697
8.893

2
97
99

.098
.090

1.097

.338

مصدر التباين

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات
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خدمات
التأهيل
والتشغيل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.128
11.508
11.636

2
97
99

.064
.119

.541

.584

خدمات
الرعاية
الصحية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.005
7.419
7.424

2
97
99

.003
.076

.035

.966

خدمات
التواصل
اإلشاري

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.049
5.803
5.851

2
97
99

.024
.060

.406

.667

األداة
ككل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

.099
2.839
2.938

2
97
99

.049
.029

1.690

.190

ُي الحــظ مــن اجلــدول ( )10أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ( )٠,٠٥ = αفــي
بع ــد اخلدم ــات التربوي ــة ،إذ كان ــت قيم ــة ف ( )٥,٧٩وه ــي ذات دالل ــة إحصائي ــة ،وف ــي بع ــد
اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة ،إذ كان ــت قيم ــة ف( )٣,٦٠وه ــي ذات دالل ــة إحصائي ــة.
وللتع ــرف عل ــى اجتاه ــات الف ــروق ،فق ــد مت اس ــتخدام اختب ــار توك ــي  ، Tukeyواجل ــدول
( )11يوض ــح ذلك.
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ب� فئات أ
جدول ( :)11نتائج اختبار توك التجاهات الفروق ي ن
العمار
ي

Dependent
Variable
اخلدمات التربوية

*

.065

.005
.172

من 30-18

من 40-31

.08

 ٤١فأكثر

.21

من 30-18

-.08

.046

 ٤١فأكثر

.13

.071

.177

من 30-18

-.21

.065

.005

من 40-31

-.13

.071

.177

من 40-31

.15

.070

.090

 ٤١فأكثر

-.11

.100

.495

من 30-18

-.15

.070

.090

 ٤١فأكثر

-.26

.108

.047

من 30-18

.11

.100

.495

من 40-31

.26

.108

.047

فأكثر 41
من 30-18

التكنولوﭽية

.046

.172

العمر
()I

العمر ()J

من 40-31

اخلدمات

)Difference (I-J

Std.
Error

من 40-31

فأكثر 41

Mean

Sig.

يالحــظ مــن اجلــدول ( )11أن هنــاك فروقــ ًا فــي م ســتوى فاعليــة ُب عــد اخلدمــات
التربوي ــة املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى للعم ــر ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن
اخلدمــات فــي الفئــة العمريــة ( )30 - 18ســنة ،والفئــة العمريــة ( 41فأكثــر) لصالــح
الفئ ــة العمري ــة ( )30 - 18س ــنة .وأن هن ــاك فروق ـ ًا ف ــي م س ــتوى فاعلي ــة ُب ع ــد اخلدم ــات
التكنولوﭽي ــة املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى للعم ــر ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان
ب ــن اخلدم ــات ف ــي الفئ ــة العمري ــة ( )40 - 31س ــنة ،والفئ ــة العمري ــة ( 41فأكث ــر) لصال ــح
الفئ ــة العمري ــة ( 41فأكث ــر).
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النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع وهو(:هــل يوجــد فــروق ذات داللــة
إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية
فــي األردن تُعــزى للمؤهــل العلمــي)؟
لإلجاب ــة ع ــن هذا ال س ــؤال ،مت اس ــتخراج املتوس ــطات احل س ــابية واالنحراف ــات املعيارية
ألبع ــاد املقي ــاس للمؤه ــل العلم ــي ف ــي اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي
األردن .واجل ــدول ( )12يوض ــح ذلك.
جدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الخدمات المقدمة
للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
متغ� المؤهل العلمي
الردن حسب
إ
ي
ي

المؤهل
العلمي

العدد

المتوسط
الحسا�
بي

االنحراف
المعياري

اخلدمات التربوية

أقل من ثانوية
ثانوية فأعلى
Total

73
27
100

.36
.49
.40

.198
.211
.209

اخلدمات
االجتماع َّي ة

أقل من ثانوية
ثانوية فأعلى
Total

73
27
100

.52
.52
.52

.331
.353
.335

اخلدمات
التكنولوﭽية

أقل من ثانوية
ثانوية فأعلى

73
27
100

.24
.38
.28

.292
.348
.312

خدمات الترويح
والرياضة

أقل من ثانوية
ثانوية فاعلى
Total

73
27
100

.33
.52
.38

.281
.306
.300

البعد

Total
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التأهيل
والتشغيل

أقل من ثانوية
ثانوية فاعلى
Total

73
27
100

.52
.42
.49

.333
.365
.343

الرعاية الصحية

أقل من ثانوية
ثانوية فاعلى
Total

73
27
100

.38
.49
.41

.248
.325
.274

التواصل اإلشاري

أقل من ثانوية
ثانوية فاعلى
Total

73
27
100

.55
.64
.57

.251
.210
.243

73
27
100

.39
.50
.42

.162
.179
.172

األداة ككل

أقل من ثانوية
ثانوية فاعلى
Total

فــروق ظاهريــة فــي املتوســطات ح ســب متغيــر
يالحــظ مــن اجلــدول ( )12وجــود
ٍ
املؤه ــل العلم ــي ،وللتع ــرف عل ــى م س ــتوى دالل ــة الف ــروق ب ــن املتوس ــطات ،فقد مت اس ــتخدام
حتلي ــل التباي ــن ا ُألح ــادي ( .)ANOVAواجل ــدول ( )13يوض ــح ذل ــك.
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جدول ( :)13نتائج تحليل التباين للفروق ف ي� مستوى الفاعلية للخدمات المقدمة للمرأة
ذات العاقة السمعية ف� أ
الردن حسب المؤهل العلمي
إ
ي

مصدر التباين

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

اخلدمات

بني املجموعات

.345

1

.345

التربوية

داخل املجموعات

3.976

98

.041

املجموع

4.321

99

اخلدمات

بني املجموعات

.001

1

.001

االجتماع َّي ة

داخل املجموعات

11.136

98

.114

املجموع

11.137

99

اخلدمات

بني املجموعات

.383

1

.383

التكنولوﭽية

داخل املجموعات

9.279

98

.095

املجموع

9.662

99

خدمات الترويح

بني املجموعات

.752

1

.752

والرياضة

داخل املجموعات

8.141

98

.083

املجموع

8.893

99

خدمات التأهيل

بني املجموعات

.191

1

.191

والتشغيل

داخل املجموعات

11.446

98

.117

املجموع

11.636

99

خدمات الرعاية

بني املجموعات

.232

1

.232

الصحية

داخل املجموعات

7.192

98

.073

املجموع

7.424

99

خدمات التواصل

بني املجموعات

.174

1

.174

اإلشاري

داخل املجموعات

5.677

98

.058

املجموع

5.851

99

األداة

بني املجموعات

.224

1

.224

ككل

داخل املجموعات

2.715

98

.028

املجموع

2.938

99
68

مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

قيمة
ف

مستوى
الداللة

8.504

.004

.005

4.046

9.058

1.632

3.162

3.008

8.070

.943

.047

.003

.205

.078

.086

.005

يالح ــظ م ــن اجل ــدول ( )13أنــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي
ُب ع ــد اخلدم ــات التربوي ــة ،ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة
عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات
علــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعلــى .وأن هنــاك فروقــ ًا ذات داللــة إحصائيــة فــي
بع ــد اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة
عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات
عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى .وأن هن ــاك فروق ـ ًا ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــي بع ــد
خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة
عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات
علــى مؤهــل علمــي ثانويــة عامــة فأعلــى .وأن هنــاك فروقــ ًا ذات داللــة إحصائيــة فــي
األداة ككل ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة عام ــة والنس ــاء
احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات عل ــى مؤه ــل
علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى.
النتائ ــج المتعلق ــة بالس ــؤال الخام ــس وه ــو( :ه ــل توج ــد ف ــروق ذات داللــ ــة
ف
العاقــة
إحصائيــة ( )٠,٠٥ = αي� مســتوى فاعليــة الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات إ
الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى للحالــة االجتماع َّي ــة؟).
ي
لإلجابــة عــن هــذا ال ســؤال ،مت اســتخراج املتوســطات احل ســابية واالنحرافــات
املعياري ــة ألبع ــاد املقي ــاس للحال ــة االجتماع َّي ــة ف ــي اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة
ال ســمعية فــي األردن .واجلــدول ( )14يوضــح ذلــك.
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جدول( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الخدمات المقدمة

للمرأة ذات العاقة السمعية ف� أ
متغ� المؤهل العلمي
الردن حسب
إ
ي
ي

البعد
اخلدمات التربوية

اخلدمات
الجتماع َّي ة
اخلدمات
التكنولوﭽية
خدمات الترويح
والرياضة
التأهيل
والتشغيل
الرعاية
الصحية
التواصل
اإلشاري
األداة
ككل

الحالة
االجتماعية

العدد

عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total
عزباء
متزوجة
Total

81
19
100
81
19
100
81
19
100
81
19
100
81
19
100
81
19
100
81
19
100
81
19
100
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المتوسط
الحسا�
بي

االنحراف
المعياري

.40

.212

.39

.199

.40

.209

.49

.335

.64

.315

.52

.335

.29

.315

.23

.307

.28

.312

.34

.291

.56

.280

.38

.300

.49

.356

.53

.284

.49

.343

.40

.287

.49

.198

.41

.274

.58

.242

.56

.256

.57

.243

.41

.175

.46

.158

.42

.172

فــروق ظاهريــة فــي املتوســطات ح ســب متغيــر
ُي الحــظ مــن اجلــدول ( )14وجــود
ٍ
احلالــة االجتماع َّي ــة ،وللتعــ ُّرف علــى م ســتوى داللــة الفــروق بــن املتوســطات ،فقــد مت
اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي( .)ANOVAواجلــدول ( )15يوضــح ذلــك.
جدول ( :)15نتائج تحليل التباين للفروق ف ي� مستوى الفاعلية للخدمات المقدمة للمرأة
ذات العاقة السمعية ف� أ
الردن حسب الحالة االجتماع َّي ة
إ
ي

مصدر التباين
بني املجموعات
اخلدمات
داخل املجموعات
التربوية
املجموع
بني املجموعات
اخلدمات
داخل املجموعات
االجتماع َّي ة
املجموع
بني املجموعات
اخلدمات
داخل املجموعات
التكنولوﭽية
املجموع
خدمات الترويح بني املجموعات
داخل املجموعات
والرياضة
املجموع
خدمات التأهيل بني املجموعات
داخل املجموعات
والتشغيل
املجموع
خدمات الرعاية بني املجموعات
داخل املجموعات
الصحية
املجموع
خدمات التواصل بني املجموعات
داخل املجموعات
اإلشاري
املجموع
بني املجموعات
األداة
داخل املجموعات
ككل
املجموع

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات
.001
4.320
4.321
.350
10.786
11.137
.046
9.616
9.662
.723
8.170
8.893
.024
11.612
11.636
.135
7.289
7.424
.003
5.848
5.851
.037
2.901
2.938

1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99
1
98
99

قيمة
ف

مستوى
الداللة

.001
.044

.029

.864

.350
.110

3.184

.077

.046
.098

.472

.494

.723
.083

8.671

.004

.024
.118

.207

.650

.135
.074

1.815

.181

.003
.060

.056

.814

.037
.030

1.251

.266
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ُي الح ــظ م ــن اجل ــدول ( )15أنــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي بع ــد
خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ،ب ــن عزب ــاء ومتزوج ــة ،لصال ــح النس ــاء املتزوجات.
مناقشة النتائج والتوصيات

هدف ــت الدراس ــة احلالي ــة إل ــى التع ـ ُّرف عل ــى م س ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات املقدم ــة للمرأة
ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية في األردن.
ويتضم ــن ه ــذا الفص ــل مناقش ـ ًة للنتائ ــج الت ــي توصل ــت إليه ــا الدراس ــة احلالي ــة ،وق ــد
مت ترتيبه ــا ح س ــب أس ــئلة الدراس ــة ،وفيم ــا يل ــي توضي ــح له ــا:
مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال أ
الول ،وهــو (مــا مســتوى فاعليــة
الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات العاقــة الســمعية ف� أ
الردن)؟
إ
ي
لــي ألبعــاد مقيــاس م ســتوى
تشــير النتائــج إلــى أن املتوســط احل ســابي ال ُك ّ
اخلدم ــات املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة الس ــمعية ،ق ــد ج ــاء مبس ــتوى فاعلي ــة متوس ــط
حيــث بلــغ ( ،)٠,٤٢ذلــك أن جميــع اخلدمــات املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية
ف ــي األردن كان ــت مبس ــتوى فاعلي ــة متوس ــط ف ــي جمي ــع األبع ــاد التربوي ــة ،واالجتماع َّي ــة
اإلشــاري،
والتأهيــل والتشــغيل ،والترويــح والرياضــة ،والرعايــة الصحيــة ،والتواصــل
ّ
ولك ــن مس ــتوى الفاعلي ــة كان منخفض ـ ًا ف ــي بع ــد اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة ،وه ــذا يع ــود
إل ــى ع ــدة أس ــباب؛ م ــن أهمه ــا :الضع ــف الش ــديد ف ــي تعري ــف األجه ــزة التكنولوﭽي ــة
أو اس ــتخدامها س ــواء ف ــي املدرس ــة أم اجلامع ــة أم البي ــت ،وقل ــة البرام ــج التدريبي ــة م ــن
قِ ب ــل اجله ــات ذات العالق ــة ك ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم واجلامع ــات ،عل ــى األجه ــزة واألدوات
مؤه ل ــن لتعلي ــم وتدري ــب النس ــاء
التكنولوﭽي ــة احلديث ــة ،وع ــدم تواف ــر معلم ــن أو مدرب ــن َّ
ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية عل ــى آلي ــة وكيفي ــة اس ــتخدام األجه ــزة التكنولوﭽي ــة احلديث ــة.
وه ــذا يتف ــق م ــع دراس ــة نح ــاس ( ،)2004الت ــي أش ــارت نتائجه ــا إل ــى حاج ــة املعلم ــن
إل ــى رف ــع كفايته ــم ف ــي مج ــال اس ــتخدام الكمبيوت ــر واإلنترن ــت ف ــي التعلي ــم .ويتف ــق
م ــع دراس ــة اخلال ــدي ( ،)2011الت ــي أظه ــرت أن مس ــتوى فاعلي ــة اخلدم ــات املقدم ــة ف ــي
مؤسس ــات اإلعاق ــة الس ــمعية كان منخفض ـ ًا.
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وتختل ــف م ــع دراس ــة ﭙـ ــاليري  )1998( Paligariالت ــي أظه ــرت أن  % ٩٠م ــن املعلم ــن
ي س ــتخدمون التكنولوﭽي ــا ف ــي تعلي ــم موضوع احل س ــاب ،مثل اس ــتخدام احلاس ــوب واآلالت
احلاس ــبة إضاف ــة إل ــى التماري ــن الكتابي ــة للصف ــوف العلي ــا ،أم ــا الصف ــوف األول ــى فيتب ــع
معظ ــم املعلم ــن فيه ــا األس ــاليب التقليدي ــة مث ــل التماري ــن الكتابي ــة والتدري ــب امل س ــتمر
علــى حــل امل ســائل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار الزمــن املخصــص حلصــة الرياضيــات
حي ــث ت ــزداد الفت ــرة الزمني ــة املخصص ــة م ــع ارتف ــاع م س ــتوى املرحل ــة الدراس ــية.
ن
الثــا� ،وهــو :هــل توجــد فــروق ذات
مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال
ي
داللــة إحصائيــة ( )٠,٠٥ = αف ي� مســتوى فاعليــة الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات
العاقــة الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى ل إلقليــم (الوســط ،الشــمال ،الجنــوب)؟
إ
ي
أش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن األح ــادي ( )ANOVAأنــه توج ــد ف ــروقٌ ف ــي
م س ــتوى فاعلي ــة ُب ع ــد اخلدم ــات االجتماع َّي ــة املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى
لألقالي ــم ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات ف ــي إقلي ــم الش ــمال ،وإقلي ــم اجلن ــوب
لصال ــح إقلي ــم اجلن ــوب ،وه ــذا يرج ــع إل ــى طبيع ــة احلي ــاة والبيئ ــة االجتماع َّي ــة األكث ــر
تفاع ـ ًا ف ــي إقلي ــم اجلن ــوب منــه ف ــي إقلي ــم الوس ــط .وهن ــاك ف ــروق ف ــي مس ــتوى فاعلي ــة
ُب ع ــد التروي ــح والرياض ــة ف ــي إقلي ــم الوس ــط م ــن جه ــة وإقلي َم ــي اجلن ــوب والش ــمال م ــن
جه ــة أخ ــرى ،لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وه ــذا يرج ــع إل ــى أن إقلي ــم الوس ــط يوج ــد فيــه
محافظــة العاصمــة التــي تتركــز فيهــا خدمــات الرعايــة والترويــح والرياضــة بشــكل
أكب ــر وأوس ــع .وهن ــاك ف ــروق ف ــي مس ــتوى فاعلي ــة بع ــد الرعاي ــة الصحي ــة ف ــي إقلي ــم
الش ــمال ،وإقلي ــم الوس ــط لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وب ــن إقلي ــم الش ــمال واجلن ــوب لصال ــح
إقلي ــم الش ــمال ،وب ــن إقلي ــم الوس ــط ،وإقلي ــم اجلن ــوب ،لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وه ــذا
يرج ــع إل ــى انتش ــار اخلدم ــات الصحي ــة ال َك ِّم ي ــة والنوعي ــة ف ــي القطاع ــن :الع ــام واخل ــاص
ف ــي إقلي ــم الوس ــط بالدرج ــة األول ــى وإقلي ــم الش ــمال بالدرج ــة الثاني ــة ،باإلضاف ــة إل ــى
انتش ــار الوع ــي بأهمي ــة الرعاي ــة الصحي ــة ل ــدى قاطن ــي إقلي ــم الوس ــط بش ــكل أكب ــر.
فــروق فــي مســتوى
وهــذا يتفــق مــع دراســة اخلالــدي ( ،)2011التــي أظهــرت وجــو َد
ٍ
فاعليــة خدمــات الرعايــة الصحيــة ملؤسســات اإلعاقــة الســمعية تُعــزى لألقاليــم ،وأن
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اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن مؤس س ــات اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي إقلي ــم الوس ــط وإقلي ــم اجلن ــوب
لصال ــح إقلي ــم الوس ــط .وال توج ــد دراس ــات تتع ــارض نتائجه ــا م ــع ه ــذه الدراس ــة.
مناقش ــة النتائ ــج المتعلق ــة بالس ــؤال الثال ــث ،وه ــو :ه ــل توج ــد ف ــروق ذات
داللــة إحصائيــة ( )٠,٠٥ = αف ي� مســتوى فاعليــة الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات
العاقــة الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى للعمــر؟
إ
ي
أشــارت نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي( )ANOVAأنــه توجــد فــروقٌ فــي
م ســتوى فاعليــة ُب عــد اخلدمــات التربويــة املقدمــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية تُعــزى
للعم ـر ،وأن اجت ــاه الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات ف ــي الفئ ــة العمري ــة ( )30 - 18س ــنة ،والفئ ــة
العمري ــة ( 41فأكث ــر) لصال ــح الفئ ــة العمري ــة ( )30 - 18س ــنة .وه ــذا يع ــود إل ــى أن الفئ ــة
العمري ــة م ــن ( )30 -18ق ــد تواف ــرت له ــا اخلدم ــات التربوي ــة بش ــكل أكب ــر وأوس ــع ،ووج ــود
ع ــدد أكب ــر ف ــي ه ــذه الفئ ــة م ــن املتعلم ــن واملثقف ــن .وهن ــاك ف ــروقٌ ف ــي م س ــتوى فاعلي ــة
بع ــد اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة املقدم ــة للم ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية تُع ــزى للعم ـر ،وأن اجت ــاه
الف ــروق كان ب ــن اخلدم ــات ف ــي الفئ ــة العمري ــة ( )40 - 31س ــنة ،والفئ ــة العمري ــة ( 41فأكث ــر)
لصالــح الفئــة العمريــة ( 41فأكثــر) .وهــذا يعــود لتنفيــذ عــدد كبيــر مــن الــدورات فــي
اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة ت س ــتهدف الفئ ــة العمري ــة ( 41س ــنة فأكث ــر) ،معتق ــد ًة ب ــأن الفئ ــات
األصغ ــر ِس ــن ًا تق ــوم املدرس ــة أو اجلامع ــة بتوفي ــر م ــا يحتاجونــه م ــن تعري ــف أو تدري ــب
باألجه ــزة واألدوات التكنولوﭽي ــة .وه ــذا يتف ــق م ــع الدراس ــة الت ــي أجراها أوف رالن ــد Overland
( ، )2002والت ــي أش ــارت نتائجه ــا إل ــى أن الطلب ــة يس ــتمتعون باس ــتخدام التكنولوﭽي ــا داخل
الص ــف إذا اس ــتخدمها امل ــدرس داخ ــل الص ــف كوس ــيلة م س ــاعِ دة ،وأن االس ــتخدام املرتف ــع
للتكنولوﭽي ــا ال ينعك ــس دوم ـ ًا عل ــى ارتف ــاع م س ــتوى األداء.
مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع ،وهــو :هــل توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة ( )٠,٠٥ = αف ي� مســتوى فاعليــة الخدمــات المقدمــة للمــرأة ذات
العاقــة الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى للمؤهــل العلمــي؟
إ
ي
أش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن األح ــادي ( )ANOVAأنــه توج ــد ف ــروقٌ ذات
دالل ــة إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي ُب ع ــد اخلدم ــات التربوي ــة ،ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى
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مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة
عام ــة فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى .وأن هن ــاك
فروق ـ ًا ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــي ُب ع ــد اخلدم ــات التكنولوﭽي ــة ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى
مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة
فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى .وأن هن ــاك فروق ـ ًا
ذات دالل ــة إحصائي ــة ف ــي ُب ع ــد خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ب ــن النس ــاء احلاص ــات عل ــى
مؤه ــل علم ــي أق ــل م ــن ثانوي ــة عام ــة والنس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة
فأعل ــى ،لصال ــح احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي ثانوي ــة عام ــة فأعل ــى .وه ــذا يع ــود إل ــى
أن النس ــاء احلاص ــات عل ــى مؤه ــل علم ــي أعل ــى م ــن الثانوي ــة العام ــة ،ق ــد ُأتيح ــت له ــن
ف ــرص التع ُّل ــم والتع ـ ُّرف واس ــتخدام التكنولوﭽي ــة بش ــكل أكب ــر ،إضاف ــة إل ــى مش ــاركتهن
زميالتهــن ســواء فــي اجلامعــة أم خارجهــا فــي املُخ َّي مــات والرحــات ،فــي حــن أن
النس ــاء اللوات ــي ل ــم يكمل ــن دراس ــتهن ل ــم تُت ــح له ــن ف ــرص التعل ــم واالنتق ــال واس ــتخدام
التكنولوﭽي ــة؛ األم ــر ال ــذي ح ـ َّد م ــن تعرضه ــن خلب ــرات أكث ــر .وال يوج ــد دراس ــات تتف ــق أو
تختل ــف نتائجه ــا م ــع نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة.
مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالســؤال الخامــس ،وهــو :هــل توجــد فــروق
ذات دالل ــة إحصائي ــة( )٠,٠٥ = αف ي� مس ــتوى فاعلي ــة الخدم ــات المقدم ــة للم ــرأة ذات
العاقــة الســمعية ف� أ
الردن تُعــزى للحالــة االجتماع َّي ــة؟
إ
ي
أش ــارت نتائ ــج اختب ــار حتلي ــل التباي ــن األح ــادي ( )ANOVAأنــه توج ــد ف ــروقٌ ذات
دالل ــة إحصائي ــة ( )٠,٠٥ = αف ــي ُب ع ــد خدم ــات التروي ــح والرياض ــة ،ب ــن عزب ــاء ومتزوج ــة،
لصال ــح النس ــاء املتزوج ــات .وه ــذا يع ــود إل ــى احل ــرص الش ــديد م ــن قِ ب ــل أس ــر النس ــاء
ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية ،وع ــدم ال س ــماح له ــن باخل ــروج ف ــي الرح ــات ومنعهن من املش ــاركة
ف ــي الرياض ــات املختلف ــة ،إضاف ــة إل ــى أن اجلامع ــات ال توف ــر مراف ــق رياضي ــة أو برام ــج
ترفيهيــة تراعــي متطلبــات الطالبــات ذوات اإلعاقــة ال ســمعية ،وأن النســاء املتزوجــات
يحصل ــن عل ــى ف ــرص أفض ــل للتروي ــح والرياض ــة م ــن خ ــال ال ــزوج واألبن ــاء .وال توج ــد
دراس ــات تتف ــق أو تختل ــف نتائجه ــا م ــع نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة.
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التوصيات

من التوصيات البحثية ت
يق�ح الباحثون جملة من التوصيات؛ هي:
•إجــراء املزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول املــرأة ذات اإلعاقــة بشــكل عــام،
واملــرأة ذات اإلعاقــة ال ســمعية بشــكل أكبــر؛ للتعــرف علــى أبــرز مشــكالتهن
واحتياجاتهــن.
•قي ــام اجلامع ــات بإع ــداد برام ــج تربوي ــة وتكنولوﭽي ــة وترفيهي ــة ت س ــتهدف النس ــاء
ذوات اإلعاق ــة بش ــكل ع ــام ،واإلعاق ــة ال س ــمعية بش ــكل خ ــاص.
•تصمي ــم دورات تدريبي ــة وورش عم ــل ترتك ــز عل ــى تأهي ــل النس ــاء ذوات اإلعاق ــة
ال س ــمعية معرفي ـ ًا ومِ هني ـ ًا.
•قي ــام وزارة التربي ــة والتعلي ــم واجلامع ــات بتوفي ــر معلم ــن ومترجم ــي لغ ــة إش ــارة
للطالب ــات ذوات اإلعاق ــة ال س ــمعية؛ لت س ــهيل عملي ــة تواصله ــن ف ــي امل س ــتقبل.
•تفعيــل دور مؤس ســات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومؤس ســات املجتمــع املدنــي
ف ــي اجلوان ــب ذات العالق ــة ب امل ــرأة ذات اإلعاق ــة ال س ــمعية م ــن خ ــال تركيزه ــا
عل ــى التوعي ــة ،وأهمي ــة وج ــود اخلدم ــات التربوي ــة واالجتماع َّي ــة وغيره ــا م ــن ه ــذه
اخلدم ــات.

المراجع العربية:

 -1اخلال ــدي ،إح س ــان ( ،)2011م س ــتوى اخلدم ــات املقدم ــة ف ــي مؤس س ــات التربي ــة اخلاص ــة ف ــي األردن
ف ــي ض ــوء نتائ ــج تق ــومي احلاج ــات .رس ــالة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة ،جامع ــة عم ــان العربية للدراس ــات
العليــا ،عمان.
 -2دبابنــة ،وليــد ( ،)2006تقــومي خدمــات التأهيــل املهنــي للمعاقــن ســمعي ًا فــي األردن .رســالة
ماﭽســتير غيــر منشــورة ،جامعــة عمــان العربيــة ،عمــان.
 -3قان ــون حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة رق ــم ( ،)31ل س ــنة  / 2007املجلس األعلى لش ــئون األش ــخاص
ذوي اإلعاقة.
 -4املجل ــس األعل ــى لش ــئون األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،دلي ــل اجلمعي ــات اخليري ــة واملراك ــز الت ــي تُعن ــى
باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــات ف ــي اململك ــة األردني ــة الهاش ــمية.2010 ،
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 تق ــومي البرام ــج التربوي ــة املقدم ــة للطلب ــة ذوي اإلعاق ــة ال س ــمعية ف ــي األردن،)2004(  أم ــل، نح ــاس- 5
 رس ــالة. ومن ــوذج مقت ــرح لتطويره ــا، وأولي ــاء األم ــور والطلب ــة،م ــن وجه ــة نظ ــر املديري ــن واملعلم ــن
. عم ــان، جامع ــة عم ــان العربي ــة للدراس ــات العلي ــا،دكت ــوراه غي ــر منش ــورة
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(149)5.

3- Overseas Development Group (2005). Situational analysis and assessment
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Asia and South Africa. Overseas Development Group. University of East
Anglia UK.
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ـــــ
وا= :ن;نت :ال 'ت ضايُ ف / 0
نش َئ ة
الطفل <
ب 1حدود ال 'ت ِ
ا=دمان
واستشكا=ت <

أ.د .ﻓﺎﻳﺰة ﻳﺨﻠﻒ
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أ.د .ﻓﺎﻳﺰة ﻳﺨﻠﻒ

@

Aculturation

@
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»إ َذا ب َل ــغَ ْ X
ا=َطْ َف ُ
يــن ِم ــن
ــم ا ْل ُح ُل َ
ــال ِم ن ُك ُ
ِ َ
اس ــ َت أْ َذ َن ا 'ل ِذ َ
ــم َف ْل َي ْس ــ َت أْ ِذنُوا َك َم ــا ْ
ـ 1ال 'ل ــهُ َل ُك ـ ْـم آيَ ا ِت ـ ِـه َوال 'ل ــهُ َع ِل ي ـ ٌـم َح ِك ي ـ ٌـم« )س ــورة الن ــور )(٥٩
َق ْب ِل ِه ـ ْـم َك َذ ِل ــكَ يُ َب ـ ُ / d 0

ـن نُ طْ َف ـ ٍـة ث ُ ـ 'ـم
ـن تُ ـ َـر ٍاب ث ُ ـ 'ـم ِم ـ ْ
ـو ا 'ل ـ ِـذي خَ َل َق ُك ـ ْـم ِم ـ ْ
»هُ ـ َ
ـن َع َل َق ـ ٍـة ث ُ ـ 'ـم يُ خْ ِر ُج ُك ـ ْـم ِط ْف ـ ًـ uث ُ ـ 'ـم ِل َت ْب ُل غُ ــوا أَشُ ـ 'ـد ُك ْم ث ُ ـ 'ـم ِل َت ُك ونُ ــوا شُ ـ ُي وخً ا َو ِم ْن ُك ـ ْـم
ِم ـ ْ
م ــن ي ت ـ /
ون«
ـن َق ْب ـ ُـل َو ِل َت ْب ُل غُ ــوا أَ َج ـ ًـُ uم َس ـ zـم ى َو َل َع 'ل ُك ـ ْـم ت َْع ِق ُل َ
ـو '{ ِم ـ ْ
َ ْ َُ َ

Erickson
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Allaitement

: *
ف;ة الرضاعة

L’enfance précoce: * الطفولة المبكرة

:L’Age de jouer * عمر ال 'ل ِع ب
L’idée de jouer

:L’age d’école * عمر المدرسة
La
phase intuitive
Thématique
Le chiffre
83
2016 / 25 ع- ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

:L’adolescence * المراهقة

Jean Piaget

Piaget

Adaptation de l’innovation
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Balanced
programs

Modernisation
Dissémination

–
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Identitaires

PaLiving together separately

trice Flichy

Addiction

Internet addiction
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Motivation

ت ُِح يلنــا مناقشــة مثــل هــذه التم ث ــuت ا=جتماعيــة والســيكولوجية إ /ورة
الوق ــوف ع ــ X
:
ا=ش ــكال المح ــددة <=دم ــان < :
ـ يُ ْج مله ــا الخ ـ ـ;اء  {0 /الفروع
ا=ن;ن ــت ،وال ـ 0
التالي ــة:
cyber sexaddiction

Cyber relationship addiction
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Net compulsion

Information overload

Games computer addiction
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Effets différés

Postmoderne

Millennials

net génération

–
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ملـ ـ ــف الع ـ ــدد
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والبداع :مالحظات أولية
الموهبة إ

د .شاكـــر عبـــد الحمـيـــــــد

البداع أصوله وتنميته
إ

أ.د .أحمد إسماعيل حجي
والبداع
تنمية الموهبة إ
إعمال العقل ،وقوة الفكر ،ومتعة التعليم  /التع ُّل م
العر�
المعادلة المطلوبة للنهوض بالتعليم
بي
أ.د .ماجدة مصطفى السيد
والبــــداع
الموهبــة إ

أ.د .محمد عبد الظاهر الطيب
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مشروع أنا اخرت األمل
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الموهبة واإلبداع :مالحظات أولية

د .شاكر عبد الحميد

*

تق ــدم التعريف ــات ،عام ــة ،إط ــار ًا مرجعي ـ ًا م ــن أج ــل وض ــع البرام ــج للموهوب ــن وتق ــدمي
اخلدم ــات إليه ــم ،كم ــا أن ه ــذه التعريف ــات توج ــه الق ــرارات املتعلق ــة به ــم ،ومنه ــا تل ــك
القــرارات اخلاصــة بتحديــد الطــاب الذيــن ســيطبق عليهــم برنامــج معــن أو تقــدم
إليه ــم خدم ــة معين ــة ،وكذل ــك مج ــاالت املوهب ــة الت ــي س ــيتم االهتم ــام به ــا خ ــال ذل ــك
(مث ـ ًا املوهب ــة العقلي ــة أو الفني ــة) بش ــكل ع ــام ،أو موهب ــة مح ــددة ف ــي الرياضي ــات أو
املوس ــيقى أو أح ــد العل ــوم  ...إل ــخ) ،ولي ــس هن ــاك تعري ــف م ــا للموهب ــة يقبلــه اجلمي ــع
بش ــكل ع ــام.
هكــذا عرفــت "اجلمعيــة الوطنيــة لألطفــال املوهوبــن" National Association for
 Gifted Childrenف ــي الوالي ــات املتح ــدة ،األف ــراد املوهوب ــن بأنه ــم :ه ــؤالء األف ــراد الذي ــن
يظه ــرون م س ــتويات مرتفع ــة م ــن االس ــتعداد ،وق ــد عرف ــت ه ــذه امل س ــتويات عل ــى أنه ــا
القــدرة االســتثنائية علــى التفكيــر والتعلــم والتمكــن ( comptenceاألداء املوثــق الــذي
مت توثيقــه أو اإلجن ــاز ال ــذي يق ــع عن ــد م س ــتوى  %10م ــن قم ــة األداء أو أق ــل م ــن ذل ــك)،
وذل ــك ف ــي مج ــال أو أكث ــر م ــن مج ــال ،وتش ــتمل ه ــذه املج ــاالت عل ــى أي نط ــاق منظ ــم
م ــن النش ــاط ،وكذل ــك نس ــق الرم ــوز اخلاص ــة بــه (مث ـ ًا الرياضي ــات ،املوس ــيقى ،اللغ ــة)،
وأيض ـ ًا /أو مجموع ــة م ــن امله ــارات احل س ــية احلركي ــة (مث ـ ًا الرس ــم ،الرق ــص ،األلع ــاب
الرياضي ــة  ...إل ــخ).
* ناقد وأكادميي  -مرص .
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هل تتطور الموهبة دائماً إلى إبداع؟

مل ــا كان لي ــس م ــن احلتم ــي أن ينض ــج األطف ــال املوهوب ــون فيصبحوا راش ــدين مبدعني،
كذل ــك فإنــه لي ــس م ــن احلتم ــي الق ــول إن املبدع ــن الكب ــار كان ــوا موهوب ــن ف ــي طفولته ــم،
هك ــذا قدم ــت بع ــض التصنيف ــات لتوضي ــح طبيع ــة العالق ــة ب ــن املوهب ــة واإلب ــداع ،ولع ــل
أش ــهرها ذل ــك التصني ــف ال ــذي قدمــه ماي ــكل ه ــاو ( )M. Howeللعالق ــات املمكن ــة ب ــن
املوهب ــة الت ــي تظه ــر ف ــي الصغ ــر واإلب ــداع ال ــذي يظه ــر خ ــال مرحل ــة الرش ــد ف ــي ض ــوء
التفاع ــات ب ــن الظ ــروف الثالث ــة التالي ــة:
• •أوال ً  :خلفي ــة الف ــرد العائلي ــة املبك ــرة (ه ــل ه ــي محف ــزة داعم ــة ملوهبتــه أم أنه ــا
لي س ــت كذل ــك؟).
• •ثانيــاً  :طبيعــة التقــدم املتميــز الفائــق االســتثنائي فــي مجــال معــن خــال
مرحلــة الطفولــة (كــون الطفــل موهوبــ ًا أم غيــر موهــوب).
• •ثالث اً :اإلجنازات في مرحلة النضج (وجود اإلجنازات خالل الرشد أو غيابها).
وق ــد صن ــف ه ــاو ه ــذه الفئ ــات األطف ــال والراش ــدين ف ــي ض ــوء ه ــذه املتغي ــرات ف ــي
س ــت فئ ــات ه ــي:
( )1الفئ ــة أ
الوىل :وتض ــم األف ــراد الذي ــن اس ــتمتعوا بتنش ــئة محف ــزة وداعم ــة وكان ــوا أطف ــا ًال
موهوب ــن ،كم ــا أنه ــم أصبح ــوا راش ــدين قادري ــن عل ــى اإلجن ــاز اإلبداع ــي (ومنه ــم مث ـ ًا
املؤل ــف املوس ــيقي النم س ــوي الش ــهير وولفجاف ــج أمادي ــوس م ــوزارت).
( )2الفئ ــة الثاني ــة :وتض ــم األف ــراد الذي ــن اس ــتمتعوا بتنش ــئة محف ــزة وداعم ــة وكان ــوا
أطف ــا ًال موهوب ــن ،ولكنه ــم  -وه ــم راش ــدون  -كان ــوا غي ــر قادري ــن (ألس ــباب ش ــخصية
أو اجتماعي ــة أو صحي ــة) عل ــى اإلجن ــاز اإلبداع ــي ،ومنه ــم ولي ــم س ــيدس ،وكان ابن ـ ًا
موهوب ـ ًا ألح ــد املهاجري ــن ال ــروس اليه ــود إل ــى الوالي ــات املتح ــدة ،وس ــنتحدث عنــه
ببع ــض التفصي ــل ف ــي موض ــع الح ــق.
( )3الفئ ــة الثالث ــة :وتض ــم األف ــراد الذي ــن نعم ــوا بتنش ــئة محف ــزة ومدعم ــة ،لكنه ــم ل ــم
يكون ــوا أطف ــا ًال موهوب ــن ،وعل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك فإنه ــم أصبح ــوا قادري ــن عل ــى تقدمي
إجن ــازات إبداعي ــة متمي ــزة خ ــال الرش ــد (ومنه ــم متثي ـ ًا ال حص ــر ًا ،الروائ ــي الروس ــي
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تول س ــتوي ،وعال ــم النف ــس ولي ــم جيم ــس ،وعال ــم البيولوجي ــا تش ــارلز دارون).
( )4الفئــة الرابعــة :وتضــم األفــراد الذيــن لــم يتعرضــوا لتنشــئة محفــزة ومدعمــة،
لكنه ــم كان ــوا موهوب ــن ف ــي طفولته ــم ،وقادري ــن عل ــى اإلجن ــاز أيض ـ ًا خ ــال مرحل ــة
رش ــدهم (ومنه ــم مث ـ ًا الروائ ــي التش ــيكي فران ــز كاف ــكا ،والكات ــب امل س ــرحي األي رلندي
ج ــورج برناردش ــو ،ومؤل ــف اخلي ــال العلم ــي الروائ ــي اإلجنلي ــزي ه ـــ.ج .ويل ــز ،والعال ــم
اإلجنلي ــزي ماي ــكل ف ــارادي وغيره ــم).
( )5الفئ ــة الخامس ــة :وتض ــم األف ــراد الذي ــن ل ــم تتوف ــر له ــم تنش ــئة محف ــزة وداعم ــة،
لكنه ــم كان ــوا موهوب ــن ف ــي طفولته ــم ول ــم يكون ــوا  -وه ــم راش ــدون  -ق ــادرون عل ــى
القي ــام ب ــأي إجن ــازات إبداعي ــة (واملث ــال ال ــذي يذك ــره ه ــاو يتعل ــق هن ــا بطف ــل أمريك ــي
كان معاص ــر ًا للعال ــم واملهن ــدس اإلجنلي ــزي الب ــارز ج ــورج بي ــدر خ ــال الق ــرن التاس ــع
عش ــر ،وكان اس ــم ذل ــك الطف ــل املناف ــس "زيزه ــا كولب ــرن" ،وق ــد كان ميتل ــك موهب ــة
فائق ــة ف ــي احل س ــاب العقل ــي خ ــال طفولتــه املبك ــرة ،ومن ــذ ال سادس ــة م ــن عم ــره
ط ــاف أنح ــاء الوالي ــات املتح ــدة مقدم ـ ًا عروضــه وبراعتــه ،وحص ــل م ــن خالله ــا عل ــى
أم ــوال ،لكنــه ل ــم يق ــدم أي إجن ــازات إبداعي ــة بع ــد ذل ــك ،وق ــد م ــات مبك ــر ًا ف ــي عم ــر
اخلام س ــة والثالث ــن).
( )6الفئ ــة السادس ــة :وتش ــمل األطف ــال الذي ــن ل ــم تتوف ــر له ــم تنش ــئة محف ــزة وداعم ــة
ول ــم يكون ــوا أطف ــا ًال موهوب ــن ،لكنه ــم  -عل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك  -كان ــوا قادري ــن عل ــى
اإلجنــاز اإلبداعــي بعــد ذلــك ،وأبــرز األمثلــة هنــا هــو العبقــري اإلجنليــزي جــورج
ستيفنس ــون ال ــذي اخت ــرع القاط ــرة التجاري ــة ،وق ــد كان ف ــي طفولتــه مولع ـ ًا ب ــاآلالت
البخاري ــة لكنــه ل ــم يكش ــف من ــذ وق ــت مبك ــر ع ــن أي موهب ــة ف ــذة كم ــا ح ــدث بع ــد
ذل ــك (ه ــاو .)2005 -
موزارت والموهبة الموسيقية

كان مــوزارت ابنــ ًا ألحــد املوســيقيني املعروفــن فــي ذلــك الوقــت ،وهــو عــازف
الكم ــان واملعل ــم واملؤل ــف املوس ــيقي ليوبول ــد م ــوزارت ،كم ــا كان لــه أق ــارب ،م ــن جه ــة أمــه،
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يعمل ــون ف ــي املج ــال املوس ــيقي ،وم ــن ث ــم ق ــد يق ــال إن هن ــاك جانب ـ ًا مهم ـ ًا م ــن الوراث ــة
ق ــد تدخ ــل ف ــي موهبتــه ،لك ــن م ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن ذل ــك االب ــن أو وولفج ــاجن أمادي ــوس
م ــوزارت (األكث ــر ش ــهرة وال ــذي نتح ــدث عنــه اآلن) ق ــد اس ــتفاد م ــن عملي ــات التدري ــب
الفري ــدة ف ــي املج ــال عل ــى ي ــدي وال ــده وال ــذي حتك ــم ف ــي حياتــه ألكث ــر م ــن عش ــرين عام ـ ًا
(وق ــد م ــات م ــوزارت مبك ــر ًا ف ــي عم ــر  35عام ـ ًا عل ــى الرغ ــم م ــن إجنازاتــه الت ــي تع ــددت
ف ــي مج ــال املوس ــيقى) ،كذل ــك كان ــت أختــه الت ــي كان ــت تكب ــره بحوال ــي أرب ــع س ــنوات،
عازف ــة بيان ــو موهوب ــة ف ــي طفولته ــا .وق ــد ق ــام والدهم ــا بأخذهم ــا ،خ ــال طفولتهم ــا ،ف ــي
رحل ــة إل ــى القص ــور امللكي ــة وامل ــدن الكبي ــرة ف ــي أوروب ــا م ــا ب ــن عام ــي ،1866 - 1863
حي ــث أصبح ــت ه ــذه العائل ــة ش ــهيرة ف ــي مجاله ــا ،وق ــد توقف ــت أختــه بع ــد ذل ــك ع ــن
الع ــزف ،لك ــن وولفج ــاجن م ــوزار اس ــتمر ك ــي يكش ــف ع ــن موهبتــه الطاغي ــة يوم ـ ًا بع ــد
يــوم ). (Robinson, 2010, 10
ف ــي طفولتــه وش ــبابه ل ــم ي ــدرس م ــوزارت ف ــي مدرس ــة أو جامع ــة ،وكل م ــا تعلمــه
تلق ــاه تقريب ـ ًا داخ ــل أس ــرته ،م ــن وال ــده بش ــكل خ ــاص ،ع ــدا بضع ــة دروس تلقاه ــا ف ــي
لن ــدن م ــا ب ــن عام ــي  1764و ،1765وكان ف ــي عم ــر الثامن ــة أو التاس ــعة .وهك ــذا فإنــه
من ــذ والدتــه ف ــي س ــالزبورج ع ــام  1756وحت ــى العش ــرينيات املبك ــرة م ــن عم ــره كان تعلمــه
موجه ـ ًا بش ــكل أساس ــي م ــن خ ــال وال ــده ،معل ــم املوس ــيقى وع ــازف الكم ــان الش ــهير ف ــي
الب ــاط امللك ــي النم س ــوي ،إضاف ــة إل ــى بضع ــة دروس تلقاه ــا عل ــى ي ــد بع ــض املؤلف ــن
واملغني ــن اآلخري ــن خ ــال ع ــام  1770ف ــي بولوني ــا.
ع ــام  1762ق ــام م ــوزارت بالع ــزف ف ــي الب ــاط امللك ــي ف ــي فيين ــا وميوني ــخ ،بينم ــا
كان ف ــي عم ــر ال سادس ــة ،وكان ــت موهبتــه ق ــد ب ــرزت بش ــكل واض ــح ف ــي س ــن الرابع ــة،
وب ــدأ التألي ــف املوس ــيقي فيم ــا ب ــن اخلام س ــة وال سادس ــة ،وق ــاد األورك س ــترا ف ــي س ــن
ال س ــابعة ،ث ــم ع ــزف مقطوع ــات عدي ــدة ملؤلف ــن كثيري ــن أم ــام املل ــك ج ــورج الثال ــث ف ــي
لن ــدن ع ــام  ،1764وق ــد ع ــزف مقطوع ــات لـ"ب ــاخ" وهان ــدل وغيرهم ــا مبج ــرد النظ ــر إل ــى
النوت ــات اخلاص ــة به ــا.
ف ــي ال س ــنة نف س ــها ،ف ــي عم ــر الثامن ــة أيض ـ ًا ،ق ــام بتألي ــف مقطوعت ــن موس ــيقيتني
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م ــن فئ ــة ال س ــوناتا املكتوب ــة ك ــي ت ــؤدى بآل ــة الكم ــان ،كم ــا ق ــام بتألي ــف ع ــدد م ــن األغنيات
(اآلري ــات  )ariasوال س ــيمفونيات بع ــد ذل ــك بوق ــت قصي ــر  ..وف ــي عم ــر الثاني ــة عش ــرة
ب ــدأ أول ــى محاوالتــه لتألي ــف األوب ــرات ،وكان ــت بعن ــوان «س ــمبلتون امل َّدع ــي» ،ول ــم حت ـ َ
ـظ
ملغنــن أو املوســيقيني أو إدارة امل ســرح ،لكــن هــذا لــم يضعــف
هــذه األوبــرا بقبــول ا
ِّ
م ــن عزمي ــة ه ــذا املوه ــوب ،فب ــدأ يق ــرأ وي س ــمع ويش ــاهد األوب ــرات اإليطالي ــة والفرنس ــية،
وي ــدرس دينامي ــات وآلي ــات ف ــن األوب ــرا حت ــى أنت ــج العدي ــد م ــن األعم ــال البارع ــة وذات
القيم ــة الفائق ــة ف ــي ه ــذا املج ــال ).)Robinson, 2010, 108
قب ــل وفاتــه ف ــي س ــن اخلام س ــة والثالث ــن ب س ــبب م ــرض مفاج ــئ أصابــه ف ــي حلقــه،
كان مــوزارت قــد أجنــز أكثــر مــن  600مؤلــف موســيقي (حتديــد ًا  626مؤلفــ ًا منهــا
 22عم ـ ًا أوبرالي ــا ،و 41س ــيمفونية ،و 18كونش ــرتو للبيان ــو وللكالرني ــت ،وغيرهم ــا م ــن
اآلالت) ،وق ــد ب ــدأ يؤل ــف ،كم ــا قلن ــا ،وه ــو ف ــي عم ــر ال سادس ــة ،وكان مع ــدل تأليفــه نح ــو
 20عمــ ًا موســيقي ًا كل عــام ،وهــو يعــد واحــد ًا مــن ثالثــة مؤلفــن موســيقيني علــى
مس ــتوى العال ــم ،يقف ــون عل ــى القم ــة اخلاص ــة بنس ــبة األعم ــال املوس ــيقية الت ــي تع ــزف في
احلف ــات املوس ــيقية أو قاع ــات الع ــزف ملخت ــارات م ــن آث ــار مؤل ــف واح ــد ،واآلخ ــران هم ــا
بيتهوفــن وبــاخ (ســاميننت.)129 ،1993 ،
ـش ف ــي جنازتــه
ه ــذا العبق ــري عندم ــا م ــات ف ــي اخلام س ــة والثالث ــن م ــن عم ــره ل ــم مي ـ ِ
س ــوى خم س ــة أش ــخاص لي ــس م ــن بينه ــم زوجتــه؛ وذل ــك ألن اجل ــو  -كم ــا قي ــل  -كان
ش ــديد الب ــرودة ف ــي ذل ــك الوق ــت ف ــي فيين ــا!
الموهبة واإلبداع:

إن االهتم ــام باألطف ــال املوهوب ــن اهتم ــام موج ــه أساس ـ ًا نح ــو امل س ــتقبل ،كذل ــك ف ــإن
اإلب ــداع ه ــو ال ــذي ميي ــز ب ــن أم ــة متقدم ــة وأم ــة أق ــل تقدم ـ ًا ،واملوهب ــة ه ــي حج ــر األس ــاس
لإلب ــداع ،لك ــن املوهب ــة ف ــي الطفول ــة مختلف ــة ع ــن اإلب ــداع ف ــي الرش ــد .وق ــد أش ــار ج ــون
ج ــوان  J.Gowanإل ــى أن املوهب ــة متث ــل فق ــط إمكان ـ ًا أو اس ــتعداد ًا خاص ـ ًا للنش ــاط الكبير
ال ــذي ه ــو اإلب ــداع .هك ــذا ي ــرى بع ــض العلم ــاء أنــه ميكنن ــا تعري ــف املوهب ــة عل ــى أنه ــا:
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"إم ــكان أن يصب ــح امل ــرء أو الطف ــل مبدع ـ ًا" ،واملغ ــزى هن ــا ه ــو أن اإلب ــداع يرتق ــي ،وم ــع ذل ــك
فهن ــاك إش ــكالية ال ت ــزال تف ــرض نف س ــها هن ــا ،فاألطف ــال املوهوب ــون ال يكون ــون بالض ــرورة
م ــن املبدع ــن عندم ــا يكب ــرون ،كذل ــك ف ــإن بع ــض املبدع ــن الكب ــار ل ــم يكون ــوا بالض ــرورة
مــن األطفــال املوهوبــن فــي طفولتهــم ،فلــم يكــن هيجــل (الفيل ســوف) وال آينشــتاين
(العال ــم) م ــن املتميزي ــن خ ــال فت ــرة املدرس ــة ،ول ــم يك ــن توم ــاس أدي س ــون كذل ــك .وم ــع
ذل ــك فق ــد كان ــت هن ــاك عالم ــات أخ ــرى عل ــى املوهب ــة ف ــي س ــلوك بعضه ــم ،مث ـ ًا :كان
آينش ــتاين يقض ــي الكثي ــر م ــن الوق ــت املخص ــص للدراس ــة ف ــي املكتب ــة والق ــراءات احل ــرة،
وكذل ــك كان توم ــاس أدي س ــون يفع ــل (.)Gowan, 1980
ال ينفــي مــا ســبق أن بعــض األطفــال املوهوبــن قــد أصبحــوا راشــدين مبدعــن
متميزي ــن ،ولع ــل املث ــال األش ــهر هن ــا ه ــو ذل ــك اخل ــاص ب املؤل ــف املوس ــيقي النم س ــاوي
الش ــهير م ــوزار ال ــذي ب ــدأ الع ــزف ف ــي س ــن الرابع ــة ،وب ــدأ التألي ــف ف ــي س ــن اخلام س ــة
أو ال سادســة.
هكــذا يقتــرح بعــض الباحثــن فــي املجــال ضــرورة إطــاق مصطلــح «موهــوب»
( )Giftedعل ــى الطف ــل فق ــط ،ورمب ــا املراه ــق ،وكلم ــة «مب ــدع» ( )creativeعل ــى الراش ــد؛
ف ــأن "يوه ــب" امل ــرء ش ــيئ ًا معن ــاه أنــه ق ــد ُم ن ــح ،أو ُأعط ــي موهب ــة مث ــل الق ــدرة املوس ــيقية
أو الرياضي ــة غي ــر العادي ــة ،وأنــه ل ــم يب ــذل جه ــد ًا كبي ــر ًا عل ــى ه ــذه "األعطي ــة" أو املنح ــة،
ب ــل إن العوام ــل النظري ــة والوراثي ــة واخلاص ــة باالس ــتعدادات الوالدي ــة ه ــي الت ــي لعب ــت
دور ًا كبي ــر ًا هن ــا ،وم ــن ث ــم ف ــإن املوهب ــة ،وألنه ــا تظه ــر ف ــي س ــن مبك ــرة ،فإنه ــا أق ــرب
إل ــى أن تك ــون وراثي ــة الطب ــع ،ومتعلق ــة باالس ــتعدادات الفطري ــة ،وم ــن ث ــم مرتبط ــة مبرحل ــة
الطفولــة ،وكذلــك بالعوامــل التــي متكــن هــذه االســتعدادات مــن أن تظهــر علــى نحــو
مت س ــم بالتلقائي ــة والق ــدرة عل ــى لف ــت االنتب ــاه إليه ــا عل ــى نح ــو مبك ــر  ..ويب ــدو أن ه ــذا ال
ي س ــتبعد أيض ـ ًا التأثي ــر اخل ــاص بالبيئ ــة واالس ــتعداد واالكت س ــاب؛ فق ــد كان وال ــد م ــوزارت
يأخ ــذه معــه إل ــى احلف ــات املوس ــيقية الت ــي كان يق ــوم بالع ــزف فيه ــا أم ــام األم ــراء والنب ــاء،
لك ــن موهب ــة االب ــن الفطري ــة فرض ــت نف س ــها بع ــد ذل ــك ،فظه ــرت بوصفه ــا موهب ــة فطري ــة
أق ــرب إل ــى املعج ــزة الت ــي ال تتك ــرر كثي ــر ًا ف ــي التاري ــخ.
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وهك ــذا فإنــه ،وم ــع املزي ــد م ــن التطوي ــر للموهب ــة م ــن خ ــال التربي ــة والتعلي ــم املناس ــبني
ق ــد تتح ــول إل ــى إب ــداع .هك ــذا تق ــول دوري ــس واالس  ، D. Wallaceإنــه عندم ــا يك ــون امل ــرء
مبدعــ ًا فــإن ذلــك ال يشــير إلــى حالــة مؤقتــة أو ظهــرت فجــأة ،بــل إلــى نشــاط دائــم
م س ــتمر ،رمب ــا ب ــدأ من ــذ وق ــت مبك ــر ،ورمب ــا ل ــم ينتبــه أح ــد إليــه .ه ــذا عل ــى الرغ ــم م ــن أن
املوهب ــة الت ــي ُ"ت ن ــح" لألطف ــال املوهوب ــن تك ــون ب ــارزة وغي ــر عادي ــة ،أو اس ــتثنائية ،ب س ــبب
ظهوره ــا املبك ــر واملمي ــز ملرحل ــة الطفول ــة ،أم ــا إب ــداع الراش ــد فيك ــون مدهش ـ ًا ألنــه تنت ــج
عنــه ظواه ــر ،ل ــم يش ــهدها العال ــم م ــن قب ــل.
هن ــاك كذل ــك م ــن ق ــام بالتميي ــز ب ــن املوهب ــة واإلب ــداع م ــن خ ــال مصطلح ــات تنتم ــي
إلــى مجــال اإلدراك ،ومنهــا مصطلحــا «الشــكل» و«األرضيــة» ،حيــث اعتبــرت دوريــس
واالس أيض ـ ًا املوهب ــة أش ــبه باألرضي ــة النف س ــية الت ــي مته ــد الطري ــق لب ــروز ش ــكل خ ــاص
متميــز منهــا يكــون هــو اإلبــداع ،لكــن هــذا التمييــز قــد ميكــن تطبيقــه كذلــك علــى
املوهب ــة ف ــي ح ــد ذاته ــا أو مبفرده ــا ،حي ــث تك ــون الق ــدرة املتمي ــزة املرتبط ــة باالس ــتعدادات
الكامن ــة ه ــي األرضي ــة ،بينم ــا يك ــون األداء الفعل ــي املتمي ــز ذاتــه ه ــو الش ــكل ال ــدال عل ــى
وج ــود ه ــذه املوهب ــة الت ــي تتجل ــى عل ــى أنح ــاء ش ــتى ف ــي ض ــوء املج ــال الت ــي تظه ــر فيــه
(املوس ــيقى ،الرس ــم ،العل ــم ،القي ــادة  ...إل ــخ) (.)Wallace, 1985, 363
وكذل ــك احل ــال بالنس ــبة لإلب ــداع ،حي ــث تك ــون الق ــدرات اإلبداعي ــة املعروف ــة ه ــي األرضي ــة
ويك ــون األداء أو اإلجن ــاز أو االبت ــكار ألعم ــال إبداعي ــة أصيل ــة متمي ــزة هو الش ــكل .ويضاف
إل ــى ذل ــك كلــه أنــه ميكنن ــا أن نض ــع املوهب ــة واإلب ــداع مع ـ ًا ضم ــن فئ ــة تصنيفي ــة أكب ــر،
ه ــي فئ ــة الفائق ــن غي ــر العادي ــن أو النواب ــغ ،ه ــذا عل ــى الرغ ــم م ــن أن البع ــض ق ــد يفض ــل
اســتخدام مصطلــح «الفائقــن» فــي املجــال الدراســي أو األكادميــي فقــط ،و«النوابــغ»
ف ــي املج ــال الدراس ــي ومعــه األدب ــي والفن ــي ،كم ــا ف ــي الش ــعر (النابغ ــة الذبيان ــي مث ـ ًا).
ويفض ــل البع ــض الثال ــث قص ــر مصطل ــح «النب ــوغ» عل ــى املج ــال الدراس ــي ،بينم ــا يربطــه
البع ــض الراب ــع بعملي ــات الظه ــور املبك ــر للموهب ــة.
هك ــذا ،وف ــي ض ــوء م ــا س ــبق كلــه يظ ــل هن ــاك م س ــاحة مفهومي ــة ،أو تصورية ،مش ــتركة
تض ــم املوهب ــة واإلب ــداع مع ـ ًا ،بوصفهم ــا مجال ــن تصويري ــن ونش ــاطني مرتبط ــن بالتمي ــز
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والتف ــوق والق ــدرات ف ــوق العادي ــة أيض ـ ًا .وهك ــذا أيض ـ ًا يك ــون الفه ــم للموهب ــة مفي ــد ًا ف ــي
الفه ــم األعم ــق لإلب ــداع ،ويك ــون الفه ــم لإلب ــداع مفي ــد ًا ف ــي الوص ــول إل ــى الفه ــم األعم ــق
للموهب ــة ،وق ــل األم ــر نف س ــه ع ــن الفه ــم لالبت ــكار واالخت ــراع وغيره ــا م ــن املصطلح ــات
املوج ــودة ف ــي ه ــذا املج ــال ،والت ــي نع ــرض له ــا ونناقش ــها ف ــي ه ــذا الفص ــل.
كذلــك ميكننــا القــول بوجــود عناصــر مشــتركة أخــرى بــن موهبــة الطفــل وإبــداع
الراش ــد ،وذل ــك ألن خصائ ــص موهب ــة الطف ــل إمن ــا تتجل ــى أكث ــر ف ــي س ــمات التلقائي ــة
والعفوي ــة التعبيري ــة والب س ــاطة والطالق ــة التعبيري ــة والنش ــاط اخليال ــي واملي ــل إل ــى التفكــه
واللع ــب والق ــدرة عل ــى اإلتي ــان ب املدهــش والعجي ــب وغي ــر املتوق ــع ضم ــن اإلط ــار العم ــري
اخلــاص بــه ،كمــا أن هــذه اخلصائــص هــي نف ســها اخلصائــص التــي قــال بعــض
املبدع ــن الكب ــار إنه ــم يتمن ــون اس ــتعادتها أو الوص ــول إليه ــا ،هك ــذا ق ــال بيكاس ــو ذات
م ــرة" :لق ــد قضي ــت عم ــري كلــه أح ــاول أن أرس ــم مث ــل األطف ــال".
ق ــد تك ــون األعم ــال الفني ــة واألدبي ــة الت ــي ينتجه ــا الكب ــار مت س ــمة بالتنظي ــم العال ــي
والتقني ــة املرتفع ــة والصنع ــة ،ورمب ــا التكل ــف والقصدي ــة ،وم ــن ث ــم ق ــد يوج ــه إليه ــا نق ــد
شــديد الفتقادهــا للب ســاطة والعفويــة التــي تكــون عليهــا األداءات املتميــزة لألطفــال
املوهوبــن.
هكــذا تكــون هنــاك مهــارات مــا مشــتركة فــي األداءات املتميــزة لألطفــال والكبــار،
لكــن مهــارات األطفــال تكــون أقــرب إلــى االســتعدادات الفطريــة أو القــدرات الوالديــة،
بينم ــا تك ــون مه ــارات الكب ــار أق ــرب إل ــى ذل ــك املزي ــج ال ــذي تش ــكل م ــن الق ــدرات الفطري ــة
ث ــم امله ــارات الت ــي مت اكت س ــابها بالتدري ــب والتعل ــم واملالحظ ــة ،وغي ــر ذل ــك م ــن الوس ــائل
املهم ــة ف ــي حق ــل امله ــارات الفطري ــة اخلاص ــة ب املوهب ــة وحتويله ــا إل ــى مه ــارات إبداعي ــة
جتم ــع ب ــن الدق ــة والوض ــوح.
هك ــذا مته ــد املوهب ــة الطري ــق حل ــدوث اإلب ــداع ،كم ــا أن اخلصائ ــص املمي ــزة للمبدع ــن
وقدرته ــم مث ــل الطالق ــة واملرون ــة واألصالة واحل ساس ــية للمش ــكالت وغيرها ،تك ــون موجودة،
عل ــى أنح ــاء ش ــتى ،أيض ـ ًا ل ــدى األطف ــال املوهوب ــن أيض ـ ًا ،حي ــث تت س ــم أداءاته ــم بالطالقة
الواضح ــة ،وكذل ــك املرون ــة واحل ساس ــية للمش ــكالت وح ــب االس ــتطالع والفض ــول املعرف ــي،
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ورمب ــا كان ــت األصال ــة فق ــط ه ــي الق ــدرة الفارق ــة هن ــا ب ــن املوهب ــة واإلب ــداع؛ وذل ــك ألن
العنص ــر األساس ــي ف ــي األصال ــة ه ــو اجل ــدة واملناس ــبة ،وم ــن ث ــم فإنــه  -وخ ــال مرحل ــة
الطفول ــة  -عندم ــا تظه ــر املوهب ــة ق ــد ال يتوق ــع أن تظه ــر نتاج ــات جدي ــدة ل ــدى األطف ــال،
قــد يكونــون أكثــر طالقــة ،ورمبــا أكثــر مرونــة وح ساســية للمشــكالت وأكثــر خيــا ًال،
وخاص ــة ف ــي الفت ــرة م ــن س ــن س ــنتني وحت ــى س ــت س ــنوات .وكم ــا يش ــير س ــتيفن ليه ــن
(.)Lehane, 1979, 3
هك ــذا يظ ــل عام ــل «اجل ــدة» يش ــكل عام ـ ًا فارق ـ ًا ب ــن موهب ــة األطف ــال وإب ــداع الكب ــار،
وم ــع ذل ــك ف ــإن ه ــذا التمي ــز لي ــس حاس ــم ًا أيض ـ ًا ،ورمب ــا كان املتغي ــر الوس ــيط ال ــذي ل ــم
نرك ــز عليــه ف ــي كالمن ــا امله ــم ال س ــابق متمث ـ ًا ف ــي تل ــك الفئ ــة العمري ــة الوس ــيطة ب ــن
الطفول ــة والرش ــد ،وم ــن ث ــم ب ــن املوهب ــة واإلب ــداع ،نقص ــد بذل ــك مرحل ــة املراهق ــة الت ــي
تتضم ــن  -ف ــي بدايته ــا  -نهاي ــة الطفول ــة والتمهي ــد للبل ــوغ ث ــم املراهق ــة.
كذل ــك ي ــرى بع ــض الباحث ــن أمث ــال والب ــرج  Walbergأن اإلب ــداع ال ب ــد أن يعتم ــد عل ــى
املوهب ــة ،س ــواء أكان ــت موهب ــة والدي ــة فطري ــة أم كان ــت موهب ــة مكت س ــبة" ،فالطف ــل املوه ــوب
ه ــو ذل ــك الطف ــل ال ــذي ُي ظه ــر أدا ًء مت س ــق ًا متمي ــز ًا عل ــى نح ــو ملح ــوظ ف ــي أي مج ــال
م ــن مج ــاالت ال س ــلوك املهم ــة" ،وتلع ــب املمارس ــة أو التدري ــب دورهم ــا ف ــي جع ــل املوهب ــة
تكتمــل ،كمــا أنــه وب املثابــرة ميكــن التغلــب علــى جوانــب العجــز أو النقــص األوليــة
(.)Walberg, 1988
هك ــذا تعتم ــد املوهب ــة اإلبداعي ــة عل ــى ن ــوع مرك ــب ش ــديد الث ــراء م ــن العملي ــات اخلاصة
بتكوي ــن الترابط ــات والعالق ــات ب ــن العناص ــر املعرفي ــة ،ورمب ــا تش ــتمل هذه الرواب ــط أيض ًا
عل ــى رواب ــط وجداني ــة ونف س ــية وحركي ــة أيض ـ ًا  ..هك ــذا ي س ــتطيع األطف ــال املوهوب ــون -
كم ــا ذك ــر س ــتيرنبرج ودافيدس ــون  -تكوي ــن عالق ــات ورواب ــط (ص ــات) عل ــى نح ــو ش ــديد
ال س ــرعة بش ــكل يف ــوق كثي ــر ًا م ــا يق ــوم بــه األطف ــال العادي ــون (.)Walberg, 1988
وق ــد أش ــارت البح ــوث الت ــي أجراه ــا والب ــرج الت ــي اش ــتملت عل ــى أكث ــر م ــن  200م ــن
الرج ــال النابغ ــن الذي ــن ول ــدوا م ــا ب ــن القرن ــن الثام ــن عش ــر والق ــرن العش ــرين ،ومنه ــم
متثي ـ ًـا ال حص ــر ًا ،م ــوزارت ،نيوت ــن ،لينكول ــن ،وم ــن خ ــال ال س ــير الذاتي ــة اخلاص ــة به ــم،
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وقــد ُف حصــت خاللهــا اخلصائــص ال ســيكولوجية املشــتركة ،وكذلــك الشــروط األســرية
والتربوي ــة والثقافي ــة الت ــي ن ََش ـ ُئ وا فيه ــا ،وأش ــارت النتائ ــج إل ــى وج ــود خصائ ــص مح ــددة
ممي ــزة له ــم منه ــا :التمك ــن العقل ــي ،والدافعي ــة وامله ــارات االجتماعي ــة ومه ــارات التواص ــل
مــع اآلخريــن ،والصحــة ال ســيكولوجية العامــة وتنــوع االهتمامــات وحــب االســتطالع
واالستكشــاف واملواظبــة أو املثابــرة املت ســمة بالتركيــز خــال طفولتهــم .وقــد حدثــت
االس ــتثارة العقلي ــة والدافعي ــة له ــم كذل ــك م ــن خ ــال وج ــود مثي ــرات وم ــواد بيئي ــة وثقافي ــة
متاح ــة ترتب ــط مبج ــال نبوغه ــم؛ وكذل ــك م ــن خ ــال معلميه ــم ووالديه ــم وغي ــر ه ــؤالء م ــن
الراشــدين (.)Walberg, 1988
ولك ــن ،وكم ــا يح ــدث أحيان ـ ًا ،ق ــد تأت ــي بع ــد الصباح ــات املش ــرقة فت ــرات ممط ــرة خ ــال
الظهي ــرة ،هك ــذا ق ــد تك ــون س ــمات الطفول ــة والظ ــروف اخلاص ــة به ــا هادي ــات ومؤش ــرات
ممكن ــة (محتمل ــة) للنب ــوغ ال ــذي يح ــدث خ ــال الرش ــد ،مج ــرد مؤش ــرات عام ــة ولي س ــت
مؤش ــرات تنبئ َّي ــة دقيق ــة بذل ــك النب ــوغ.
ف ــي دراس ــة أخ ــرى أجراه ــا والب ــورج عل ــى عين ــة قومي ــة قوامه ــا  711م ــن ط ــاب امل ــدارس
الثانوي ــة ،ق ــام بتق س ــيم ه ــذه العين ــة إل ــى ث ــاث مجموع ــات :ه ــؤالء الذي ــن حصل ــوا عل ــى
جوائ ــز تناف س ــية ف ــي الفن ــون ،وه ــؤالء الذي ــن حصل ــوا عل ــى جوائ ــز تناف س ــية ف ــي العل ــوم،
وه ــؤالء الذي ــن ل ــم يحصل ــوا عل ــى أي جوائ ــز .ث ــم ق ــارن ب ــن ه ــذه املجموع ــات ف ــي ض ــوء 300
بن ــد ًا م س ــتمد ًا م ــن ال س ــير الذاتي ــة .ووج ــد أن املجموعت ــن املبدعت ــن متي ــان ،أكث ــر م ــن
املجموع ــة الثالث ــة ،إل ــى أن تص ــف نف س ــها عل ــى أنه ــا مفعم ــة بال ــود و ُم حب ــة للنش ــاطات
اخلارجيــة ،وواثقــة مــن نف ســها ،وأكثــر َم حبــة للكتــب والقــراءة أيضــ ًا ،وقــد كان لــدى
املجموعت ــن اهتمام ــات قوي ــة مبك ــرة أيض ـ ًا باألش ــياء واملوضوع ــات امليكانيكي ــة والعلمي ــة
وكذلــك الفنــون ،كمــا كانــوا ي ســتمتعون أكثــر بالكتــب املهنيــة واخلاصــة بالتقنيــات،
وكان ــوا ي ــزورون املكتب ــات م ــن أج ــل االس ــتمتاع بق ــراءات غي ــر ذات صل ــة ب امل ــواد الدراس ــية،
ولديه ــم أيض ـ ًا ع ــدد أكب ــر م ــن الكت ــب ف ــي منازله ــم ،وكان ــوا أيض ـ ًا أكث ــر ولع ـ ًا باالنش ــغال
بالتفاصي ــل الدقيق ــة للمه ــام الت ــي يندمج ــون فيه ــا ،ولديه ــم وق ــت للراح ــة أو االس ــترخاء،
وكان إيقاعه ــم ف ــي العم ــل أيض ـ ًا أس ــرع م ــن أقرانه ــم .وكذل ــك كان ــت هات ــان املجموعت ــان
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تش ــعران أيض ـ ًا بأنهم ــا أكث ــر إبداعي ــة وخي ــا ًال وحب ـ ًا لالس ــتطالع وق ــدرة تعبيري ــة وأكث ــر
مي ـ ًا إل ــى تق ــدمي االقتراح ــات األصيل ــة ،كم ــا كان أفرادهم ــا أكث ــر توقع ـ ًا ألن يك س ــبوا ق ــدر ًا
أكب ــر م ــن امل ــال بع ــد تخرجه ــم وأن يحظ ــوا بوظائ ــف مرموق ــة.
عن ــد املقارن ــة ب ــن مجموعت ــي الفنان ــن والعلم ــاء وج ــد أن مجموع ــة العلم ــاء ق ــد أش ــارت
إل ــى أن الن ــاس يج ــدون صعوب ــة ف ــي احلدي ــث معه ــم ع ــن مش ــكالتهم الش ــخصية ،وأنه ــم
ه ــم أيض ـ ًا يعان ــون صعوب ـ ًة أكث ــر عندم ــا يغي ــرون مدارس ــهم ،كم ــا أن عالقاته ــم باجلن ــس
اآلخ ــر كان ــت أكث ــر صعوب ــة م ــن مجموع ــة الفنان ــن ،كم ــا أنهم كانوا أق ــل ش ــعور ًا باالرتباك
ف ــي املواق ــف غي ــر اجلي ــدة ،وكذل ــك أق ــل اهتمام ـ ًا باهتمام ــات اآلخري ــن اخلاص ــة ،وكان ــوا
كذل ــك  -كم ــا ه ــو متوق ــع  -أكث ــر اهتمام ـ ًا بالكت ــب اخلاص ــة بالعل ــم وامليكاني ــكا ،أكث ــر
مــن اهتمامهــم بالكتــب اخلاصــة بالفنــون التشــكيلية واملوســيقى والكتابــة اإلبداعيــة.
كم ــا أنه ــم كان ــوا أيض ـ ًا أكث ــر مي ـ ًا إلكم ــال األعم ــال الت ــي يندمج ــون فيه ــا ،وأق ــل مي ـ ًا
لالندم ــاج ف ــي األنش ــطة املدرس ــية املنظم ــة أو الرس ــمية ،وكان ــوا أكث ــر مي ـ ًا للتعبي ــر ع ــن
ثقته ــم ف ــي ذكائه ــم اخل ــاص ،وكان ل ــدى العلم ــاء منه ــم طم ــوح أكادمي ــي أعل ــى وأكث ــر
عزم ـ ًا وتصميم ـ ًا فيم ــا يتعل ــق ب املهن ــة الت ــي س ــيعملون فيه ــا ف ــي امل س ــتقبل ،ويفضل ــون
أيض ـ ًا امله ــن الت ــي حتظ ــى بق ــدر أكب ــر م ــن األم ــان ،أم ــا صغ ــار الفنان ــن فكان ــوا يش ــعرون
مبث ــل ه ــذه الثق ــة ولك ــن ح ــول إبداعه ــم اخل ــاص.
باختصــار؛ كان العلمــاء أكثــر انشــغا ًال باألشــياء واألفــكار أكثــر مــن اهتمامهــم
بالن ــاس واملش ــاعر ،وكان ــوا يتجنب ــون ح ــاالت االقت ــراب احلمي ــم م ــن اآلخ ــر وكذل ــك املش ــاعر
العاطفيــة القويــة ،وأكثــر مثابــرة ،وأكثــر اجنذابــ ًا للمهــام األكادمييــة والتفاصيــل،
ومتوجه ــن أكث ــر نح ــو امله ــام وبالعال ــم اخلارج ــي ،أم ــا الفنان ــون فكان ــوا أكث ــر اهتمام ـ ًا
بالتواص ــل والتوصي ــل للمش ــاعر الداخلي ــة واجلم ــال ،وأم ــا العلم ــاء فكان ــوا أكث ــر انش ــغا ًال
باحلقائــق (.)Walberg, 1988, 365, 7
وكذل ــك فإنــه ،وف ــي ض ــوء دراس ــات كثي ــرة ،وم ــن خ ــال أدوات قي ــاس متنوع ــة؛ أظه ــرت
البح ــوث أن اإلب ــداع ف ــي مرحلت ــي املراهق ــة املتأخ ــرة والرش ــد يرتب ــط بع ــدد م ــن املتغي ــرات
األساس ــية اخلاص ــة مبرحل ــة الطفول ــة وم ــا بعده ــا ،ومنه ــا:
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أ  -اخلصائص احملفزة واملثيرة لالهتمام والتفكير داخل املنزل.
ب -وج ــود م ــدى مت س ــع وم س ــتوى مرتف ــع م ــن االندم ــاج ف ــي األنش ــطة داخ ــل املدرس ــة
وخارجهــا.
ج -املثاب ــرة والتركي ــز ومواصل ــة االجت ــاه وال ــذي يتجل ــى ف ــي املتابع ــة لبع ــض األنش ــطة
عل ــى الرغ ــم م ــن الصعوب ــات الت ــي يواجهونه ــا.
د -وج ــود حال ــة م ــن الدافعي ــة العقلي ــة املرتفع ــة عل ــى الرغ ــم م ــن أن امل س ــتوى املرتف ــع م ــن
ه ــذه احلال ــة أو م ــن ال ــذكاء لي ــس أم ــر ًا ضروري ـ ًا.
الموهبة واإلبداع

ذك ــر رودس ( )M. Rhodes, 1987أنــه ق ــد ق ــام بتجمي ــع أكث ــر م ــن أربع ــن تعريف ـ ًا
لإلب ــداع وأكث ــر م ــن س ــتني تعريف ـ ًا للخي ــال ،وأنــه وج ــد أن ه ــذه التعريف ــات لإلب ــداع واخلي ــال
متداخل ــة فيم ــا بينه ــا ،كذل ــك ذك ــر كالف ــن تايل ــور أيض ـ ًا أنــه  -بالبح ــث  -ق ــد اكتش ــف
وج ــود م ــا يت ــراوح ب ــن  60 : 50تعريف ـ ًا لإلب ــداع ،وأن القائم ــة ت ــزداد كل ي ــوم ،وق ــد ق ــال
تايل ــور ذل ــك ع ــام  ،1988أي من ــذ أكث ــر م ــن رب ــع ق ــرن م ــن الزم ــن (.)Taylor, 1988
وفقــ ًا ملــا ذكــره مونــي  Ross Mooneyوأعــاد تايلــور  C.W. Taylorالتأكيــد عليــه،
ـاح أساس ــية ف ــي دراس ــة اإلب ــداع ،ويعتم ــد األم ــر ف ــي جوه ــره عل ــى
ف ــإن هن ــاك أربع ــة من ـ ٍ
اجلانــب الــذي يركــز عليــه الباحــث أو الباحثــون فــي دراســتهم لإلبــداع ،وهــو كذلــك
اجلان ــب ال ــذي ق ــد يحم ــل ب ــن جنباتــه  -صراح ــة أو ضمن ـ ًا  -التعري ــف ال ــذي يتبن ــاه
الباح ــث /الباحث ــون لإلب ــداع .وهك ــذا ق ــد يرك ــز بع ــض الباحث ــن عل ــى الش ــخص املب ــدع،
وق ــد يرك ــز آخ ــرون عل ــى البيئ ــة أو املوق ــف ال ــذي ينم ــو ف ــي ظلــه اإلب ــداع ويتحق ــق ،وق ــد
يرك ــز فري ــق ثال ــث عل ــى العملي ــة اإلبداعي ــة ،وراب ــع عل ــى الن ــاجت اإلبداع ــي.
وقــد أشــار تورانــس كذلــك إلــى تعبيــر رودس اخلــاص عــام  1961عــن اجلوانــب
األربعــة لإلبــداع ،وهــي :الشــخص  ،Personوالعمليــة  ،Processوالنــاجت ،Product
واملــكان  ،Placeوكذلــك اجلوانــب االجتماعيــة ،مــن حيــث عــرض العمــل اإلبداعــي أو
طبيعــة الضغــوط املتبادلــة بــن املبــدع والبيئــة أو املــكان الــذي يعيــش فيــه (ســلب ًا
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أو إيجابــ ًا) ) )Place or press, Torrance, E.P 1996وقــد مت تلخيــص العالقــة التــي
جتم ــع ب ــن ه ــذه اجلوان ــب م ــن خ ــال التعبي ــر :ح ــروف  Pاألربع ــة لإلب ــداع The Four P’s
)of Creativity (4P's

وهك ــذا ف ــإن اإلب ــداع ه ــو ش ــيء يتجل ــى عل ــى أنح ــاء ش ــتى ،جدي ــدة ومفي ــدة ،وكم ــا
أش ــار جيلف ــورد ،كثي ــر ًا ،ف ــإن اإلب ــداع ه ــو ن ــوع م ــن األداء اإلنس ــاني املرك ــب ،ب ــل ه ــو واح ــد
م ــن أكث ــر األداءات واإلجن ــازات رقي ـ ًا وارتق ــا ًء ،كم ــا أنــه األداء ال ــذي يطم ــح البش ــر عموم ـ ًا،
أف ــراد ًا وجماع ــات ف ــي الوص ــول إليــه (.)Taylor, 1988, 199
الناتج اإلبداعي والموهبة:

ق ــد يك ــون الن ــاجت اإلبداع ــي متمث ـ ًا ف ــي ال س ــلوكيات واألداءات واألف ــكار واألش ــياء أو
غي ــر ذل ــك م ــن النتاج ــات اإلبداعي ــة ،والت ــي ق ــد تك ــون أدبي ــة كالقص ــة القصي ــرة والرواي ــة
وامل س ــرحية والقصائ ــد الش ــعرية ،وق ــد تك ــون نظري ــة أو اختراع ـ ًا علمي ـ ًا أو لوح ــة تش ــكيلية
أو عم ـ ًا موس ــيقي ًا ،وق ــد يك ــون أس ــلوب ًا جدي ــد ًا ف ــي اإلدارة ،أو أح ــد برام ــج تكنولوجي ــا
املعلوم ــات ...إل ــخ ،ونح ــن نعتق ــد أن اجلان ــب اخل ــاص بالن ــاجت اإلبداع ــي ه ــو أكث ــر جوان ــب
اإلب ــداع ارتباط ـ ًا مبفه ــوم املوهب ــة الت ــي تتعل ــق ب ــاألداء املتق ــن الب ــارع املتمي ــز الفري ــد.
وبش ــكل ع ــام يق ــول العلم ــاء هن ــا إن الن ــواجت اإلبداعي ــة ينبغ ــي أن تت س ــم باجل ــدة والدق ــة
واملناس ــبة ،وهك ــذا فإنــه عندم ــا نق ــول إن ش ــخص ًا م ــا ق ــد ق ــام بتفكي ــر إبداع ــي ،وترت ــب
عليــه ظه ــور ن ــاجت إبداع ــي مع ــن ،ف ــإن ه ــذا الن ــاجت ال ب ــد أن يك ــون مت س ــم ًا باألصال ــة
 ،Originalityوه ــو مصطل ــح ي س ــتخدم ف ــي دراس ــات اإلب ــداع لإلش ــارة إل ــى جان ــب التف ــرد
والتميــز ،خاصــة عندمــا نقــارن هــذا النــاجت اإلبداعــي بالنتاجــات ال ســابقة عليــه فــي
مجالــه .وهن ــا ميي ــز العلم ــاء هن ــا ب ــن نوع ــن م ــن اجل ــدة اإلبداعي ــة ،هم ــا:
أ -اجل ــدة الثوري ــة :وتتجل ــى مث ـ ًا ف ــي تل ــك النظري ــات اجلدي ــدة عل ــى نح ــو ث ــوري ،أي الت ــي
تق ــوم بتطوي ــر مج ــال النظ ــر والعم ــل ،س ــواء ف ــي مج ــال العل ــم (النس ــبية مث ـ ًا) ،أم
الف ــن (التكعيبي ــة ل ــدى بيكاس ــو وب ــراك مث ـ ًا) .بي ــد أنــه ينبغ ــي لن ــا أن نش ــير هن ــا
أيض ـ ًا إل ــى أن اجل ــدة املطلق ــة أم ــر ن ــادر متام ـ ًا ،ب ــل ي ــكاد يك ــون م س ــتحي ًال ،فالكثي ــر
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م ــن األعم ــال اإلبداعي ــة تعتم ــد عل ــى م ــا ج ــاء قبله ــا م ــن أعم ــال بدرج ــة م ــا ،تزي ــد أو
تق ــل ،كم ــا أنه ــا مته ــد الطري ــق لألعم ــال الت ــي س ــتأتي بعده ــا ،ولعلن ــا نتذك ــر هن ــا
مقول ــة العال ــم نيوت ــن الت ــي قاله ــا أيض ـ ًا عندم ــا امتدح ــه معاص ــروه عل ــى م ــا أجن ــزه
ف ــي العل ــم ،وبخاص ــة فيم ــا يتعل ــق بنظري ــة اجلاذبي ــة" :إن ــي وإن كن ــت ق ــد رأي ــت أبع ــد،
ـي".
فذل ــك ألن ــي ق ــد كن ــت أق ــف عل ــى أكت ــاف ال س ــابقني عل ـ َّ
ب  -اجل ــدة النس ــبية أو ج ــدة االمت ــداد باألف ــكار وتوس ــيع مداه ــا :مث ـ ًا كان م ــا قدمــه
أينش ــتاين جدي ــد ًا ف ــي مج ــال العل ــم بش ــكل ث ــوري ،لك ــن م ــا ق ــام بــه هايزنب ــرج بع ــد
ذل ــك ه ــو أنــه امت ــد بإط ــار ه ــذه النظري ــة وغيره ــا إل ــى مج ــاالت جدي ــدة م ــن التطبي ــق
(س ــاميننت.)124 ،1993 ،
الضغط االجتماعي والمكان:

كذلــك ترتبــط البيئــة بدرجــة كبيــرة ب املوهبــة واإلبــداع ،وقــد رأينــا دليــ ًا علــى ذلــك
متمثــ ًا فــي حالــة مــوزارت التــي عرضناهــا ســابق ًا.
ويش ــير ه ــذا اجلان ــب م ــن جوان ــب اإلب ــداع إل ــى تل ــك العالق ــات ب ــن البش ــر وبيئته ــم،
وذل ــك ألنــه غالب ـ ًا م ــا يك ــون الن ــاجت اإلبداع ــي محصل ــة ألن ــواع معين ــة م ــن الق ــوى الت ــي
مت ــارس تأثيره ــا عل ــى أن ــواع معين ــة م ــن األف ــراد ف ــي أثن ــاء منوه ــم ونش ــاطهم .هك ــذا ق ــد
تتش ــكل ل ــدى أح ــد األش ــخاص األف ــكار اخلاص ــة بوصفه ــا نوع ـ ًا م ــن االس ــتجابة املتعلق ــة
باإلح ساس ــات واإلدراكات املمي ــزة لــه ،وكذل ــك اخلي ــال النش ــط بداخلــه.
وتشــتمل البيئــة علــى عمليــات التنشــئة والتربيــة والتعليــم والتشــجيع للمبدعــن
والتحفي ــز له ــم ،وتي س ــر عمله ــم أو تعيقــه ،وكذل ــك تل ــك املواق ــف الت ــي أث ــارت العملي ــة
اإلبداعيــة أو ًال ،والتــي تعمــل علــى اســتمرارها أيضــ ًا ،وقــد تكــون هــذه البيئــة بيئــة
طبيعيــة أو اجتماعيــة أو حتــى نف ســية ،مناســبة أو غيــر مناســبة.
هك ــذا ازداد االعت ــراف ب ــدور البيئ ــة ف ــي اإلب ــداع والرعاي ــة للموهب ــة ،ومت النظ ــر إل ــى
ال س ــلوك اإلبداع ــي عل ــى أنــه ،مثلــه مث ــل ال س ــلوكيات األخ ــرى ،كالتفاع ــل الش ــخصي م ــع
املوق ــف أو املواق ــف االجتماعي ــة ،وكذل ــك الوع ــي ب ــأن اإلب ــداع إمن ــا يتط ــور نتيج ــة للتكام ــل
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ب ــن الق ــدرات املتنوع ــة اخلاص ــة بالف ــرد م ــن ناحي ــة ،وب ــن البني ــات االجتماعي ــة واملص ــادر
االقتصادي ــة والظ ــروف ال سياس ــية والقي ــم الثقافي ــة م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
هك ــذا أصب ــح ُي نظ ــر إل ــى املن ــاخ اإلبداع ــي أو البيئ ــة عل ــى أنــه ميث ــل إمكان ــات م ــا
متاحــة ينبغــي تنشــيطها مــن خــال التواصــل اإلنســاني والتفاعــل ،وأن مــا يجعــل
مكانــ ًا مــا جذابــ ًا هــو املزايــا الفعليــة أو املتخيلــة اخلاصــة بــه ،وليــس مــا يوجــد بــه
م ــن خصائ ــص أو مزاي ــا مدرك ــة فعلي ـ ًا  ..هك ــذا تك ــون اخلصائ ــص احملتمل ــة ،املمكن ــة،
املتوقع ــة ،وكذل ــك املتخيل ــة ،له ــا تأثيره ــا األكب ــر عل ــى اإلب ــداع ،وبش ــكل يف ــوق تل ــك املزاي ــا
أو اخلصائ ــص املمي ــزة الفعلي ــة الت ــي رمب ــا مي ــر عليه ــا الن ــاس وال يهتم ــون به ــا .وم ــن
عوام ــل اجلاذبي ــة ملوق ــع أو م ــكان م ــا أيض ـ ًا ذل ــك املعن ــى الرم ــزي املتعل ــق بــه؛ ش ــهرته
وجاذبيتــه وداللتــه التاريخي ــة والثقافي ــة والوطني ــة ،وكله ــا أم ــور ال تتعل ــق فق ــط بجدارتــه أو
قيمتــه احلالي ــة ،ب ــل بقيمتــه املاضي ــة واملتراكم ــة عب ــر األجي ــال أيض ـ ًا.
إن امل ــكان  -املوق ــع ُ -ي ش ــبه شاش ــة تظه ــر عليه ــا االحتم ــاالت والتوقع ــات والفوائ ــد
واآلمــال الت ــي يت ــم إس ــقاطها عليــه ،إنــه ســطح يعكــس الشــهرة والصي ــت والتوقعــات
واألمنيــات واألح ــام وكذلــك القيمــة اخلاصــة باألش ــخاص واملؤس ســات املوجــودة فيــه.
وقــد أظهــرت دراســات ســاميننت أن االختــاف ي ســاعد علــى اإلبــداع أكثــر مــن
التجانــس ،ويقصــد بذلــك أن التنــوع الثقافــي يعــد عامــ ًا مهمــ ًا فــي حت ســن البيئــة
اإلبداعي ــة؛ فه ــو يحف ــز التناف ــس ،كم ــا أن االجتاه ــات ال سياس ــية واالقتصادي ــة الليبرالي ــة
واملدعمــة للحريــات أفضــل مــن تلــك اخلاصــة باالقتصــاد املوجــه والنظــم ال سياســية
املقيــدة حلريــات األفــراد وخيالهــم (ســاميننت .)2003
الذات واإلبداع بين الفردية والجمعية

يتح ــرك اإلب ــداع ،وينم ــو أكث ــر ،م ــن خ ــال تأكي ــد القي ــم الفردي ــة الت ــي تع ــزز التف ــرد
واحلريــة الفرديــة ،ومبــا ال يتعــارض مــع القيــم اجلماعيــة ،ذلــك ألن حريــات األفــراد
وإبداعاته ــم ق ــد تعم ــل عل ــى ات س ــاع أف ــق حري ــات اجلماع ــات والثقاف ــة ،أما النظ ــرة اجلمعية
ف س ــتؤكد الثب ــات واحملافظ ــة .فالديان ــة الكونفوش ــية تؤك ــد التناغ ـ َم واالنس ــجام م ــع امل ــكان
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والك ــون ،والتفكي ـ َر املتمرك ــز ح ــول املجتم ــع ،والتضحي ـ َة بال ــذات ،وأخ ــاقَ العم ــل اجلماع ــي
القوي ــة واحت ــرا َم الكب ــار ،كذل ــك االحت ــرام له ــؤالء الذي ــن يتولَّ ــون مواق ــع ال س ــلطة .وق ــد نق ــول
إن التناغــم يقــود الفــرد ب ســهولة إلــى ســلوك تقليــدي ،بينمــا االســتقالل قــد يوجهــه
نح ــو ال س ــلوك اإلبداع ــي غي ــر التقلي ــدي .لك ــن احلض ــارة الصيني ــة ف ــي الق ــرون الوس ــطى
كانــت أكثــر احلضــارات إبداعــ ًا علــى األرض .ومــع ذل ــك فقــد ترتــب علــى االختراعــات
العلمي ــة والث ــورة الصناعي ــة ف ــي أوروب ــا تغي ــرات سياس ــية وإبداعي ــة وفني ــة هائل ــة ،وذل ــك
ل ــم يح ــدث ف ــي الص ــن؛ رمب ــا كم ــا يق ــول البع ــض ألنــه كان نظام ـ ًا طبقي ـ ًا ال ي س ــمح
باحل ــراك االجتماع ــي وارتف ــاع ش ــأن اإلنس ــان العام ــل كم ــا كان األم ــر ف ــي أوروب ــا ،وذل ــك
ألن البيروقراطي ــة ج ــزء أساس ــي م ــن التكوي ــن ال ــذي ق ــد يق ــوض العق ــل اإلبداع ــي.
إن التوقع ــات الناجت ــة والقي ــم م ــن األم ــور املهم ــة ف ــي م س ــألة النزع ــة الفردي ــة ،بينم ــا
كان ــت النزع ــة اجلمعي ــة املهيمن ــة عل ــى ثقاف ــة النظ ــام االجتماع ــي التقلي ــدي ف ــي الص ــن
نظامــ ًا جامــد ًا إلــى حــد مــا ،إذ ال يشــجع االســتقالل ،ويركــز علــى أهميــة التناغــم
واالنس ــجام أو التجان ــس االجتماع ــي ،وأن ذل ــك ميك ــن حتقيقــه م ــن خ ــال احللول الوس ــطى
والتوفيقي ــة واالعت ــدال واالنصي ــاع ،ويبح ــث الن ــاس ع ــن التوجيــه واإلرش ــاد م ــن خ ــال النظر
إل ــى أعل ــى نح ــو ال س ــلطة أو إل ــى ال ــوراء نح ــو الت ــراث والتقالي ــد اخلاص ــة ب املاض ــي ،هك ــذا
يؤكــد الوالــدان واملعلمــون فــي الصــن أهميــ َة الطاعــة ،واالنضبــاط الذاتــي ،وال ســلوك
األخالق ــي ،وامل س ــئولية ف ــي تربي ــة األطف ــال .وم ــع ذل ــك ف ــإن جترب ــة الص ــن ،ف ــي التق ــدم
والف ــن واإلب ــداع ،جترب ــة فري ــدة.
ف ــي أمري ــكا الش ــمالية وأوروب ــا الغربي ــة تت ــم النظ ــرة إل ــى ال ــذات وتعريفه ــا عل ــى أنه ــا
م س ــتقلة ع ــن اجلم ــع واحلش ــد والقطي ــع ،طبع ـ ًا ف ــي ض ــوء القوان ــن العام ــة للمجتم ــع
الدميقراط ــي الليبرال ــي احلداث ــي وم ــا بع ــد احلداث ــي .أم ــا ف ــي الثقاف ــات اجلمعي ــة يت ــم
النظ ــر لل ــذات -الف ــرد ف ــي ض ــوء ال س ــياق االجتماع ــي -العائل ــة /األس ــرة /القبيل ــة وض ــرورة
االلت ــزام مبعاييره ــا وضوابطه ــا وواجباته ــا.
والثقاف ــات الفردي ــة ،وفق ـ ًا مل ــا قالــه ترياندي ــس وزم ــاؤه ،تُعل ــي م ــن قيم ــة االس ــتقالل
واالعتمــاد علــى الــذات واإلبــداع ،بينمــا تُعلــي الثقافــات اجلمعيــة مــن قيمــة الطاعــة
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والتع ــاون والواج ــب والتقب ــل ل س ــلطة اجلماع ــة الداخلي ــة .ف ــي الثقاف ــة األول ــى ميي ــل الف ــرد
إل ــى أن يك ــون متماي ــز ًا متفاض ـ ًا ،وف ــي الثقاف ــة األخ ــرى متكام ـ ًا مندمج ـ ًا ،ف ــي األول ــى
مهتم ـ ًا بتق ــدمي اجلدي ــد واخل ــاص .أم ــا ف ــي األخ ــرى (اجلمعي ــة) فيك ــون مهتم ـ ًا بتق ــدمي
املفي ــد الع ــام ،فهن ــاك ت ــراوح ف ــي حي ــاة املب ــدع وعملياتــه ب ــن هذي ــن البعدي ــن Runco,
.M.2007
وث َّم ــة عوام ــل أخ ــرى تلع ــب دور ًا هن ــا؛ مث ــل :الدافعي ــة  -حتم ــل الغم ــوض -األس ــلوب
املعرف ــي -املثاب ــرة – املغام ــرة  -اللحظ ــة التاريخي ــة  -روح العص ــر  -الدافعي ــة اإلبداعي ــة
الذاتي ــة ... ،إل ــخ.
لق ــد اخت ــرع الصيني ــون الب ــارود واحلري ــر وال ــورق وال س ــاعات وال ــدوالب املائ ــي ،واخت ــرع
العال ــم الغرب ــي أش ــياء كثي ــرة؛ منه ــا  -متثي ـ ًا ال حص ــر ًا  -م ــا ح ــدث عندم ــا اكتش ــف
ألكس ــندر فلمن ــج البنس ــيلني ع ــام  ،1928وصم ــم فران ــك ويت ــل احمل ــرك النف ــاث ،واخت ــرع
روبــرت واط ســون وات  W.Wattنظــام الــرادار عــام  ،1935وماركونــي الراديــو ،وبيــرد
التليفزي ــون ،وجراه ــام ِب ـ ْل التليف ــون ،وإدي س ــون املصب ــاح الكهربائ ــي ،والفونوغ ــراف ،وهن ــري
ف ــورد وأورفي ــل وولبرراي ــت الطائ ــرة ،وج ــورج إي س ــتمان م ــواد تصوي ــر ،هك ــذا األم ــر وص ــو ًال
إل ــى كامي ــرات التصوي ــر الرقم ــي والكمبيوت ــر واإلنترن ــت ،ول ــم نخت ــرع نح ــن ش ــيئ ًا! مل ــاذا؟
هن ــا م ــارك روتك ــو ف ــي كتابــه ع ــن اإلب ــداع ع ــام  2007ق ــال إنن ــا ينبغ ــي أال نق ــارن ب ــن
الش ــرق والغ ــرب ،ب ــل ب ــن أمم وثقاف ــات ،أي ـ ًا كان موضعه ــا ،متن ــح األف ــراد حري ــة أكب ــر
ـج ع الفردي ــة وتكاف ــئ وتتوق ــع .هن ــاك بالطب ــع اس ــتقاللية أكب ــر
لتحقي ــق ذواته ــم ،إذ تش ـ ِّ
(ف ــي الغ ــرب مث ـ ًا) وضغ ــوط أق ــل م ــن أج ــل االنصي ــاع والتجان ــس .هن ــاك حري ــة أكث ــر
ف ــي التعبي ــر ع ــن االنفع ــاالت واألف ــكار مهم ــا كان ــت غريب ــة أو غي ــر متوقع ــة أو خارج ــة
مرح ــب
ع ــن املأل ــوف ،إذ النق ــد لي ــس جتريح ـ ًا واالعت ــراض لي ــس انتقاص ـ ًا ،وكل األف ــكار َّ
به ــا ف ــي مرحل ــة اإلط ــاق لألف ــكار خ ــال عملي ــات العص ــف الفك ــري أو الذهن ــي ،ث ــم يت ــم
تقييمه ــا بع ــد ذل ــك ف ــي ض ــوء م ــدى واقعيته ــا وقابليته ــا للتنفي ــذ م ــن عدمــه.
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اإلبداع  ..أصوله وتنميته

أ.د .أحمد إسماعيل حجي

*

غــر مثــال ســابق ،وهــو إيجــا ُد ش
عــدم ،وهــو
الــ�ء مــن
إ
البــدا ُع :إنشــا ٌء عــى ي
ٍ
ي
ـدة
ـدة م ــن أج ــل تغي ـ يـر الواق ــع ،إ
والب ــدا ُع إنت ـ ُ
ـول جدي ـ ٍ
ـات جدي ـ ٍ
أيض ـاً إدراكُ عالق ـ ٍ
ـاج حل ـ ٍ
للمش ــكالت.
اللهُ  -سبحانه وتعاىل «ب ديع الس م وات و ْ أ
ال َ ْر ِض» (سورة البقرة ،من اآلية .)١٧٧
َ ِ ُ َّ َ ِ َ
باجل ـ َّدة والقيم ــة
التفكي ــر اإلبداع ــي تفكي ــر ي َّت س ــم بع ــدم التقليدي ــة ،وتت س ــم نواجتــه ِ
لــدى كل مــن الفكــر والثقافــة التــي ينتمــي إليهــا ،وتدفــع املفكــر إليــه دافعيــة قويــة
ومثاب ــرة عالي ــة.
ويرى كانط:
أن اإلب ــداع عملي ــة طبيعي ــة تخل ــق قوانينه ــا اخلاص ــة ،وأن فع ــل اإلبداع يخض ــع لقوانني
م ــن صنعــه ال ميك ــن التنب ــؤ به ــا ،وم ــن َث ـ َّم فإنــه ال ميك ــن تعلي ــم اإلب ــداع تعليم ـ ًا منظم ـ ًا.
الفنون الجميلة :إبداع:
يقول العقاد:
إن تقدير األمم للفنون اجلميلة يع ِّب ر عن مقدار ح ِّب ها وتعلقها باحلرية.
إن تع ـ ُّرف األمم احلري َــة ح ــن تأخ ــذ ف ــي التفضي ــل ب ــن ش ــيء جمي ــل وش ــيء أجم ــل
ـب وأو َق ــع ف ــي الطل ــب.
منــه ،وتت ــوق إل ــى التميي ــز ب ــن مطل ــب محب ــوب ومطل ــب أح ـ َّ
إن املل َم ــس اجلمي ــل ه ــو امللم ــس الناع ــم ال ــذي تنس ــاب عليــه الي ــد ف ــا حت ــس مب ــا
يعــوق حركتهــا ،والصــوت اجلميــل هــو الصــوت احلــر ال ســالك الــذي يتجانــس كمــا
يقــول املُغ ُّن ــون .وميكننــا أن نقــول مثــل ذلــك فــي الفكــر اجلميــل فنص ُفــه بأنــه هــو
الفك ــر احل ــر.
* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية ،كلية التربية ،جامعة حلوان.
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زك نجيب محمود أن:
ويرى ي
الف ــن خَ لْــق لكائ ــن جدي ــد .والش ــاعر عندم ــا يب ــدع فإنــه يج ِّس ــد الالمح ــدود ف ــي لقط ــة
مكثفــة محــدودة.
ويض ــرب مث ـ ًا لذل ــك بقصي ــدة َأ َن ــس الوج ــود للعق ــاد ،حي ــث ع َّب ــر فيه ــا العق ــاد ع ــن
جت ُّس ــد مصــر كلهــا فــي آثارهــا القابعــة فــي معابدهــا .إذ يــرى العقــاد كيــف يرقــد
الزم ــان ف ــي ج ــوف تل ــك التماثي ــل وكأنه ــا م س ــحورة ترج ــو كاهن ـ ًا يزي ــل عنه ــا ال س ــحر.
قضى ن َْح َبه فيه الزمانُ الذي مضى
فـــكان رســــــــم ًا وكـــــان له قبـــــرا
وأشـــــ َه دنا فيه شــخوص ًا كأنــَّ ـــها
م ساحي ُر ترجـــو كاهن ًا ُي بطــل ال ّس ْح را
الشك مدخل ل إلبداع:
تُع لِّ ــم الفل س ــفة اإلنس ــان أنــه ال زال عليــه أن ينظ ــر ويتعج ــب ،ويتفت ــح ويبح ــث ،ويت ــردد
ويتعث ــر ويتخ َّب ــط ،ويختب ــر ويت س ــاءل وي ستكش ــف؛ واثق ـ ًا دائم ـ ًا أنــه ل ــن يك ــون ث َّم ــة ح ــل
نهائ ــي يتكف ــل بالقض ــاء عل ــى كل فل س ــفة.
البداع:
الدهشة بداية إ
قدمي ـ ًا ق ــال س ــقراط إن الدهش ــة ه ــي األم الت ــي أجنب ــت لن ــا الفل س ــفة ،الق ــدرة عل ــى
اجل ـ َّدة م ــن ش ــأنها أن تثي ــر الدهش ــة.
ِ
البداع مغايرة ال مسايرة:
إ
االنحراف عن املُتو َّق ع والفشل في امل سايرة ،والرؤية املغايرة لرؤية األطفال اآلخرين.
البداع مصدر ي ز
الم�ة التنافسية
 إالصناعات اإلبداعية عنصر مهم في تكوين االقتصادات املتقدمة.
ُي ق ــدر عائ ــد صناع ــات حق ــوق النش ــر ف ــي الوالي ــات املتح ــدة ب ـــ  ٨٠٠بلي ــون دوالر مب ــا
يع ــادل  ٪٨م ــن إجمال ــي الن ــاجت القوم ــي ،ويعم ــل به ــا ُق را َب ــة  ٨مالي ــن عام ــل.
وفــي اململكــة املتحــدة عوائــد الصناعــات اإلبداعيــة  ١٢.٥بليــون جنيــه إســت رليني،
ويعم ــل به ــا  ١.٣ملي ــون عام ــل.
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البداع
مناخ إ
الطا َب ــع الع ــام ال ــذي ميي ــز مجتمع ـ ًا أو جماع ــة بعينه ــا ،وبخاص ــة ح ــن تق ــوم عل ــى
االجتاه ــات والتوقع ــات الت ــي تؤث ــر بطريق ــة مباش ــرة عل ــى تفكي ــر وس ــلوك أعضائه ــا.
إنــه الوســط املباشــر الــذي يحيــط بالفــرد وي ســ ِّه ل عمليــة اإلبــداع ،ويتكــون هــذا
الوســط مــن عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة.
النسانية ل إلبداع (فروم -ماسلو -روجرز) عىل أن:
وتؤكد النظرية إ
األف ــراد جميع ـ ًا لديه ــم الق ــدرة عل ــى االبت ــكار واإلب ــداع ،وأن حتقي ــق ه ــذه الق ــدرة يتوقف
عل ــى املُن ــاخ االجتماع ــي ال ــذي يعيش ــونه ،وإذا كان املجتم ــع ح ــر ًا خالي ـ ًا م ــن الضغ ــوط
ف ــإن الطاق ــات اإلبداعي ــة تزده ــر وتتفت ــح.
جاردنز والذكاءات المتعددة

 الذكاء ال ُّل غوي. الذكاء املنطقي الرياضي. الذكاء املكاني الذكاء املوسيقي. الذكاء اجل سمي احلركي. الذكاء العالقات مع اآلخرين. الذكاء فهم الذات. الذكاء الطبيعي.الخصائص ض
ال�ورية ل إلبداع يمكن أن تظهر بإدخال ظروف مالئمة للتع ُّل م.
1.1االستقاللية مرتبطة باإلبداع.
2.2االنفتاح على اجلديد مهم لإلبداع.
3.3اإلبداع والتربية النقدية.
املعلم الباحث /منخرط في األنشطة الثقافية واملهنية يرى التعلم نشاط ًا عقالن ّي ًا.
ولذلك:
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أ -ال يقتص ــر اإلب ــداع عل ــى م ــا ه ــو عقل ــي أو نظ ــري ،ب ــل إنــه يتج ــاوزه إل ــى م ــا ه ــو
عمل ــي أو تطبيق ــي .هن ــاك إب ــداع ف ــي الرياضي ــات وف ــي العل ــوم األساس ــية وف ــي الفك ــر
الفل س ــفي وف ــي العل ــوم االجتماعي ــة ،كم ــا أن هن ــاك إبداع ـ ًا ف ــي التكنولوﭼي ــا ،وإبداع ـ ًا
ف ــي الفن ــون اجلميل ــة :املوس ــيقى والفن ــون التش ــكيلية والعم ــارة ،وغيره ــا.
ب  -أن القــدرة علــى اإلبــداع متوافــرة لــدى الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد ،ولي ســت
مقصــورة علــى فئــة خاصــة مــن األذكيــاء أو األســوياء كمــا ُي شــيع البعــض.
ج -أن مهم ــة التربي ــة ال س ــليمة أو اإلدارة الفعال ــة عل ــى جمي ــع امل س ــتويات إتاح ــة الف ــرص
الكتش ــاف املبدع ــن وتنميته ــم.
د  -أن مهمة صانعي ال سياسات العامة خلق املناخ الداعم لإلبداع.
خرج ــات الفص ــل وإدارت ــه الفعالة
أق ــول ،أم ــا وأنن ــا نس ــلم ب ــكل م ــا تق ــدم ف ــإن ُم َ
ـون المتعل ــم المب ــدع ،ب ــدءاً ب ـ ن
الب ــداع وانته ــا ًء
ـأد� مس ــتويات إ
الواعي ــة ينبغ ــي أن تك ـ ِّ
بآخرها.
إن مهم ــة املعل ــم ف ــي تعليمــه وإدارتــه الواعي ــة للفص ــل باعتب ــاره بيئ ــة تعليمي ــة مرن ــة
أن ُي خ ــرج جي ـ ًا مبدع ـ ًا ع ــن طري ــق:
 - ١جعل التعلم متعة:

والتلمي ــذ املتعل ــم يش ــعر ب ــأن التعل ــم متع ــة عندم ــا ُي ش ــعره املعل ــم ب ــأن م ــا يقدمــه لــه
أم ــر ذو مغ ـزًى ومع ًن ــى ،وأنــه وه ــو يتعل ــم مي ــارس حريتــه ،وأنــه يل َق ــى تش ــجيع ًا مم ــن حولــه
عل ــى م ــا يعب ــر عنــه ،ويك ــون التعل ــم ذا معن ــى ومغ ــزى إذا ش ــعر الطف ــل أنــه توص ــل إل ــى
ح ــل ملش ــكلة ،وبخاص ــة إذا كان ف ــي ه ــذا احل ــل ش ــيء جدي ــد.
وإذا اتفقن ــا م ــع م ــا ق ــال بــه ش ــوبنهور م ــن أن مهم ــة أس ــتاذ الفل س ــفة لي س ــت ف ــي
تعلي ــم تالمي ــذه بع ــض األف ــكار الفل س ــفية ،ولك ــن ف ــي تعليمه ــم كي ــف يفك ــرون ،فإنن ــا ال
ب ــد وأن نتف ــق ،عل ــى أن َم ه َّم ــة املعل ــم أن يهي ــئ البيئ ــة التعليمي ــة أم ــام تالمي ــذه الكت س ــاب
مه ــارات التفكي ــر العلم ــي ،ولي ــس مج ــرد حف ــظ خطواتــه ،وأن يتدرب ــوا عل ــى حل املش ــكالت.
إن مقارب ــة ح ــل املش ــكلة  Problem Solving Approachطري ــق إل ــى االبت ــكار واإلبداع،
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ف املتعل ــم م ــن خالله ــا ينش ــط عقلي ـ ًا ومهاري ـ ًا .وه ــو يواج ــه كل ي ــوم مبش ــكلة واح ــدة عل ــى
األق ــل ف ــي بيتــه أو مدرس ــته أو م ــع أصدقائــه ،ومطل ــوب منــه أن يفك ــر وأن يص ــل إل ــى ح ـ ٍّل
له ــا ،ح ــل غي ــر تقلي ــدي ،متبع ـ ًا خط ــوات علمي ــة:
 - ١يشعر ب املشكلة ويحددها.
 - ٢يض ــع فروض ـ ًا ،ه ــي ف ــي الواق ــع حل ــول ممكن ــة للموق ــف املُ ـ ـ ْ
ـش كل .إنه ــا تخم ــن ذك ــي
يجي ــب ع ــن أس ــئلة ت ــدور ف ــي رأس ــه.
 - ٣يفك ــر ف ــي كل ف ــرض م ــن الف ــروض الت ــي وضعه ــا ،ويح ــدد بطريق ــة موضوعي ــة م ــا
لــه وم ــا عليــه.
 - ٤يتوصل إلى الفرض األفضل باعتباره أفضل احللول وأضمنها وحتل املشكلة.
 - ٥إن املعلم حني يهيئ لتالميذه التدريب على هذا األسلوب:
 يع ِّود تالميذه التفكير العلمي في معاجلة املشكالت. يخلــق اجتاهــ ًا عقالنيــ ًا رشــيد ًا لــدى التالميــذ ،يجعلهــم يرفضــون التفكيــراخلرافــي.
 يحقق إيجابيتهم في املواقف التي تقابلهم ،ويدعم املبادرة أو املبادأة لديهم.والتع ُّل ــم يك ــون متع ــة مت ــى م ــارس املتعل ــم نش ــاط ًا واس ــع ًا ،تق ــل فيــه القي ــود واحملاذي ــر،
يواج ــه مبع ِّوق ــات ُ
حت ــول دون ابت ــكاره وإبداع ــه .والنش ــاط هن ــا يتع ــارض م ــع م ــا ق ــد
وال َ
ـوات إن ل ــم يتبعه ــا حرفي ـ ًا
نض ــع فيــه املتعل ــم داخ ــل قوال ــب جام ــدة ،ونف ــرض عليــه خط ـ ٍ
اعتبرن ــاه راس ــب ًا ،حت ــى وإن توص ــل إل ــى ح ــل عبق ــري ،إن هن ــاك منوذج ـ ًا لإلجاب ــة ينبغ ــي
أن ي ســير املتعلــم وفقــ ًا لــه بعــد حفظــه وإال اعتبرنــاه (ســاقط ًا)! أليــس هــذا تكبيــ ًا
للحري ــة وقت ـ ًا للنش ــاط ،وجع ــل التعل ــم (نقم ــة) ال نعم ــة أو متع ــة؟!
ويك ــون التعل ــم متع ــة إذا ش ــعر التلمي ــذ املتعل ــم أنــه م ــع معل ــم َح ُن ــون حري ــص عليــه،
يبادلــه احل ــب بح ــب ،يش ــجعه ،يأخ ــذ بي ــده ،يذ ُك ـ ُره باخلي ــر ف ــي مواجهتــه وف ــي غيابــه .إنــه
املن ــاخ املُه ِّي ــئ للتمت ــع بالتعل ــم.
 - ٢تنمية اإلبداع:

هناك برامج كثيرة لتنمية اإلبداع يزخر بها األدب التربوي نستعرض أهمها:
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التفك� المنتج :Productive Thinking Program
 - ١برنامج
ي
ويهتــم هــذا البرنامــج بتعليــم املهــارات العامــة حلــل املشــكالت والتدريــب عليهــا،
م ــن خ ــال محاول ــة الكش ــف ع ــن لغ ــز أو س ــر ح ــدث م ــا ،يأخ ــذ طا َب ــع القص ــة اخليالي ــة
ويش ــارك التالمي ــذ ف ــي الكش ــف عنــه بصحب ــة ش ــخصيات رئي س ــة ف ــي القص ــة ...إل ــخ.
وم ــن األه ــداف الرئي س ــة للبرنام ــج تنمي ــة ثق ــة التلمي ــذ بنف س ــه ،م ــن خ ــال تش ــجيعه
عل ــى معاجل ــة مه ــام عقلي ــة معق ــدة ،وتأصي ــل مجموع ــة م ــن الع ــادات الفكري ــة املهم ــة:
ي س ــعى إل ــى تعلي ــم التلمي ــذ كي ــف يحدد املش ــكلة بأس ــلوبه اخل ــاص وكلماته ،واستكش ــاف
م ــا ه ــو رئي ــس ومه ــم ،وكي ــف يختب ــر بفاعلي ــة ه ــذه األف ــكار .كم ــا ين ِّم ــي املرون ــة الذهني ــة
ل ــدى التالمي ــذ.
البداعــي
 - ٢برنامــج بــوردو لتنميــة
التفكــر إ
ي
:Program
ويتك ــون م ــن سل س ــة م ــن ال ــدروس يتع ــرض الطف ــل ف ــي كل منه ــا إل ــى نوع ــن م ــن
املعلوم ــات:
 بعض األفكار واملبادئ التي تؤدي إلى حت سني القدرة اإلبداعية. -قصة أحد الرواد املبدعني في إطار درامي.

The Purdo Creativ Thinking

 - ٣برنامج التدريب عىل الحل االبتكاري للمشكالت:
وهــو برنامــج لتدريــب الراشــدين مــن طــاب اجلامعــات والعاملــن فــي املجــاالت
املختلف ــة عل ــى مه ــارات احل ــل املب ــدع للمش ــكالت ،وزي ــادة ثقته ــم ف ــي قدرته ــم عل ــى اإلب ــداع
واكت س ــاب اجتاه ــات إيجابي ــة نح ــو الص ــور املختلف ــة م ــن النش ــاط اإلبداع ــي.
 - ٤برنامج التدريب عىل حل مشكالت المستقبل:
ـص ف الذهن ــي ،ويتضم ــن م ــوا َّد
ويق ــوم عل ــى اس ــتخدام مب ــادئ وقواع ــد أس ــلوب ال َع ـ ـ ْ
ـات ع ــن امل س ــتقبل ،ف ــي ص ــورة مش ــكالت ميك ــن أن تواج ــه الن ــاس.
ومعلوم ـ ٍ
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وبعد:
 اإلب ــداع من ــاخ عل ــم مجتمع ــي ومدرس ــي وصف ــي ،وب ــدون ه ــذا املن ــاخ ال إب ــداع والتنمي ــة لــه.
 تطويــر نظــم التقــومي والقيــاس واالمتحانــات أمــر ضــروري وحتمــي خللــقالشــخصية املبدعــة.
 املعل ــم املب ــدع ،املعل ــم املؤم ــن باإلب ــداع .املعل ــم املتعل ــم ف ــي كلي ــة تؤم ــن باإلب ــداعوتتب َّن ــاه وت ــدرب طالبه ــا عليــه ،ض ــرورة لإلب ــداع.
 املنه ــج املكت ــظ ب املع ــارف واملعلوم ــات ،املطلوب اس ــتدعاؤها آخر العام ال ي س ــاعد علىاإلب ــداع .ثم ــة حاج ــة إل ــى منهج يثير التفكي ــر والتفكير الناق ــد ،واالبتكار.
 ط ــرق التدري ــب التلقيني ــة اإللقائي ــة مع ـ ِّوق لإلب ــداع ،هن ــاك حاج ــة إل ــى ط ــرق تهت ــمبالفك ــر واملفكري ــن واملبدع ــن ،وحت ــث عل ــى جتاوزه ــم والتف ــوق عليه ــم .ط ــرق تنم ــي
أس ــاليب مبتك ــرة للتغل ــب عل ــى مش ــكالت قائم ــة ،وأخ ــرى ُم تخ َّي ل ــة.
 فصــل دراســي عــدد تالميــذه مي ِّك ــن املتعلــم مــن أن تُتــاح لــه فــرص التحــدثومح ــاورة معلمــه ،وميك ــن املعل ــم م ــن تنظيمــه مب ــا يالئ ــم اله ــدف م ــن ال ــدرس ،ومب ــا
ينم ــي االبت ــكار واإلب ــداع.
 النشــاط املدرســي :املوســيقى  /الفنــون  /الرياضــة البدنيــة إذا غابــت خمــلاجل ســم وخمــل العقــل وتالشــى اإلبــداع.
 احلري ــة والدميقراطي ــة واملش ــاركة ض ــرورات لإلب ــداع ،ال إب ــداع م ــع القي ــود ،وال إب ــداعف ــي ظ ــل ال ــرأي الواح ــد ،وال إب ــداع ف ــي غي ــاب املش ــاركة ،واملش ــاركة تب ــدأ ف ــي البي ــت
وتنتق ــل إل ــى الفص ــل ث ــم الدراس ــة إل ــى أن تش ــمل امل س ــتويات كاف ــة ف ــي احلي ــاة
خارجه ــا.
 التقديــر الذاتــي والتشــجيع ومكافــأة التفــوق احلقيقــي ،ال املزيــف أمــر مهــملنجــاح التربيــة مــن أجــل اإلبــداع.
 ح ــب التالمي ــذ ملعلمه ــم وحبــه احلقيق ــي له ــم ،وأن يك ــون حقيق ــة ق ــدوة ومث ـ ًا أعل ــى،أم ــر ال غن ــى عنــه.
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مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

 املدرس ــة الغني ــة مبص ــادر التعل ــم م ــن مكتب ــة وحديق ــة وورش ــة وحج ــرات تهي ــئ ه ــذااملن ــاخ اإلبداعي.
 التأكيــد علــى التعلــم الذاتــي ،والدراســة امل ســتقلة ،وتقديــر من تَــج تعلــم الفــردوع ــدم التقلي ــل م ــن ش ــأنه ض ــرورة ،والتأكي ــد عل ــى الب ــدء ب املعل ــم أم ــر حتم ــي ،وال
ب ــد م ــن أن يش ــعر املعل ــم باألم ــان عل ــى حياتــه وم س ــتقبله ،حت ــى ميك ــن أن نطالبــه
ب ــأن يعط ــي.
ويتف ــق وايل ــز م ــع ه ــذا ال ــرأي القائ ــل بض ــرورة تش ــجيع االبتكاري ــة عن ــد املعلم ــن،
فالقي ــادة واملُب ــا َدأة واالبتكاري ــة تأت ــي ع ــن طري ــق املعل ــم املبتك ــر .وم ــن هنا كانت م س ــئوليات
اإلدارة املدرس ــية ف ــي أن:
 -١تخلق جو ًا من املرونة ال ُي عاقب فيه املعلمون على األخطاء في احلكم.
 -٢تتقبل وجهات النظر املعارِضة ،على أنها مشاركة في منو اجلماعة.
 -٣جتعــل املعلمــن يقومــون بعمليــة التعــ ُّرف علــى املشــكالت التــي يجــب أن تكــون
اجلماع ــة عاكف ــة عل ــى حله ــا.
 -٤تشارك في حتديد األهداف وطريقة تنفيذها.
 -٥تعمل على أن يكون املعلمون م سئولني أمام اجلماعة ،ال أمام الناظر أو املدير.
 - ٦تش ــجع أعم ــال اللج ــان حي ــث يعم ــل املعلم ــون والنظ ــار كأعض ــاء متعادل ــن ف ــي
فري ــق واح ــد.
 -٧تعترف بأن جل سات التخطيط هي مواقف لالضطالع ب امل سئولية.
 -٨تهيئ الفرصة ملن يتطوع بحمل امل سئولية ،أن يضطلع مبا يختاره من أنواعها.
 -٩توافق على توقيت للوفاء ب امل سئولية وحدودها.
 - ١٠ت ْ
ُـش رك املعلمني معها في ال سلطة الالزمة لتنفيذ امل سئولية.
 -١١تقاوم إغراء استعادة ال سلطة حني يقع أحد أعضاء التدريس في خطأ.
 -١٢تت ــرك س ــبل االتص ــال مفتوح ــة لك ــي ميك ــن للمعلم ــن ع ــن طريقه ــا تق ــدمي املقترح ــات
بش ــأن التح س ــن إل ــى أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،وميك ــن لألش ــخاص الذي ــن يحتاج ــون
إل ــى معون ــة ف ــي تنفي ــذ أح ــد الواجب ــات أن يعلن ــوا ع ــن حاجته ــم ه ــذه.
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 -١٣تش ــجع هيئ ــة التدري ــس عل ــى االعت ــراف باجله ــود املمت ــازة الت ــي أس ــهم به ــا األعضاء
ف ــي اجلماع ــة والبرنامج.
 -١٤تُشرك معها املعلمني فيما حتصل عليه من ثناء وتقدير للجهود.
 -١٥تعمل على أن يكون نصيب كل عضو من عبء العمل مت ساوي ًا.
 -١٦ال ُي طلب من معلم أن يحمل عبئ ًا من العمل أكثر مما حتمل هي.
 -١٧تقف موقف ًا حازم ًا ضد تكليف املعلم مب سئوليات أكثر مما يحتمل.
 -١٨تفترض أن املعلم سوف يقبل امل سئولية.
 -١٩تؤكــد أن األشــخاص يتعلمــون عــن طريــق اخلطــأ ،كمــا يتعلمــون عــن طريــق
النجــاح.
 -٢٠تعلن اعتقادها بأنه ال توجد طريقة واحدة هي الطريقة املُ ْث لَ ى.
 -٢١تنقص من األحكام املفروضة على املدرسة إلى احلد األدنى.
 -٢٢تص ُّر على أن آراءها في التدريس لي ست هي خير اآلراء.
 -٢٣تطل ــب الدلي ــل عل ــى ال س ــبب ال ــذي م ــن أجلــه ال ينبغ ــي جترب ــة طريق ــة جدي ــدة ،كم ــا
تطل ــب الدلي ــل عل ــى األس ــباب الت ــي م ــن أجله ــا ينبغ ــي جتربته ــا.
 -٢٤تشــجع املعلمــن علــى تهيئــة فصــول مميــزة تعكــس عمــل تالميذهــم وأوجــه
نشــاطهم.
 -٢٥تعترف بجهود األشخاص الذين يجربون طرق ًا ووسائل جديدة.
ينصب دائم ًا على نفس األشخاص.
 -٢٦تتأكد من أن االعتراف باجلهود ال
ُّ
 -٢٧تدبر رأس مال ب سيط ُي خصص لشراء املواد التي تدعو احلاجة الطارئة إليها.
 -٢٨تعِ ــ ُّد برنامجــ ًا اجتماعيــ ًا يزيــد مــن ثقــة املعلمــن بأنف ســهم ،كمــا يزيــد مــن
مهاراتهــم االجتماعيــة.
 -٢٩تعــ ُّد برنامــج تدريــب فــي أثنــاء اخلدمــة يتــدرب فيــه املعلمــون علــى اســتعمال
الوســائل املتنوعــة للتعبيــر الذاتــي.
 - ٣٠تعاون املعلمني على تنمية الطرق الفنية لتقومي أنواع مختلفة من منو التالميذ.
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ف
البداع ف ي� الحياة العامة؟
وهنا نتساءل هل المجتمع يرغب ي� تنمية إ
 هل املجتمع يرغب في تنمية اإلبداع في الفصل الدراسي؟ هل اخلصائص النف سية املرتبطة باإلبداع مقبولة من املجتمع؟ ما نقطة البداية في نظام التعليم؟ كيف ميكن إقناع اجلماهير بقيمة اإلبداع كمبدأ موجه في احلياة املدرسية؟إن م ــا تق ــدم كلــه يؤك ــد عل ــى أن بداي ــة تنمي ــة االبت ــكار واإلب ــداع تتمث ــل ف ــي تواف ــر
املُن ــاخ املُه ِّي ــئ لــه ،وأن املعل ــم ميث ــل أساس ـ ًا مه ّم ـ ًا ف ــي العملي ــة اإلبداعي ــة واالبتكاري ــة ،كم ــا
أن التلمي ــذ يحت ــاج إل ــى أن يج ــد أمامــه املعل ــم الق ــدوة ،املعل ــم كقي ــادة مج ــددة مبتك ــرة
ومبدع ــة ،تش ــجعه عل ــى التجدي ــد واالبت ــكار واإلب ــداع.
جدارات تعليم القرن الحادي والعشرين تنمية لإلبداع:

اهتم ــت الدراس ــات والبح ــوث التربوي ــة ف ــي الب ــاد املتقدم ــة برس ــم خرائ ــط مله ــارات
وج ــدارات التعلي ــم ف ــي الق ــرن احل ــادي والعش ــرين ،ق ــرن املعرف ــة إنتاج ـ ًا وتوظيف ـ ًا ،اقتصاد ًا
وحي ــاة ،وميك ــن أن نوج ــز ه ــذه امله ــارات واجل ــدارات ف ــي املج ــاالت اآلتي ــة:
ت
المعلوما� Information Literacy
التنور
-1
ُّ
ي
واملتعل ــم يك ــون ق ــادر ًا عل ــى الول ــوج إل ــى املعلوم ــات بكف ــاءة وفاعلي ــة وي س ــتطيع تق ــومي
املعلوم ــات تقومي ـ ًا ناق ــد ًا ،وميكنــه اس ــتخدامها بط ــرق إبداعي ــة فيم ــا يقابلــه م ــن قضاي ــا
ومش ــكالت.
كمــا ميتلــك املتعلــم فهمــ ًا واعيــ ًا وأساســي ًا للقضايــا األخالقيــة والقانونيــة التــي
تتصــل بالدخــول علــى قواعــد البيانــات واملعلومــات واســتخدامها.
 -2معرفة الوسائط Media Literacy
وميتل ــك املتعل ــم الق ــدرة عل ــى فه ــم كيفي ــة بن ــاء الرس ــائل عب ــر الوس ــائط ،وأغراضه ــا
وأهدافه ــا ،والوس ــائل واألدوات امل س ــتخدمة وس ــماتها .وكذل ــك ش ــرح وفح ــص كيفية تف س ــير
األف ــراد للرس ــائل املختلف ــة ،وم ــا تتضمنــه م ــن قي ــم وآراء ووجه ــات نظ ــر ،وأي الوس ــائط
ميك ــن أن تؤث ــر عل ــى املعتق ــدات وال س ــلوكيات .كم ــا ميتل ــك املتعل ــم فهم ـ ًا عميق ـ ًا للقضاي ــا
األخالقي ــة والقانوني ــة الت ــي تُع ــد س ــياق ًا له ــذه الوس ــائط.
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 -3معرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واملتعل ــم ي س ــتخدم التكنولوﭼي ــا الرقمي ــة بأدواته ــا املتنوع ــة والش ــبكات املالئم ــة؛ للولوج
إليه ــا وإداراته ــا وتكامله ــا وتقوميه ــا وخل ــق معلوم ــات ومع ــارف تدع ــم اقتص ــاد املعرف ــة.
كم ــا ي س ــتخدم أيض ـ ًا التكنولوﭼي ــا كأداة للبح ــث وتنظي ــم وتقومي املعلوم ــات والتواصل
م ــع اآلخري ــن ،وم ــا يتطلبــه ذل ــك م ــن فه ــم للقضاي ــا األخالقي ــة والقانوني ــة ذات الصلة.
ICT Literacy

 -4المرونة والقدرة عىل التك ُّي ف
ويك ــون املتعل ــم ق ــادر ًا عل ــى القي ــام ب ــأدوار متنوع ــة وأداء م س ــئوليات مختلف ــة ،والعم ــل
بفاعليــة فــي منــاخ يتصــف بــه  -ويدعــم الطمــوح والتطلعــات ،والقــدرة علــى ترتيــب
األولوي ــات.
ت
الذا� Initiative and Self-Direction
 -5المبادأة والتوجيه ي
واملتعل ــم يتمك ــن م ــن حتدي ــد ومتابع ــة احتياجاتــه الش ــخصية ،والوص ــول إل ــى أبع ــد
م ــن مج ــرد امت ــاك امله ــارات واملع ــارف املُتض َّم ن ــة ف ــي املنه ــج الدراس ــي ليق ــوم باكتش ــاف
اجلدي ــد ،وتوس ــيع دائ ــرة تعلمــه وم ــا ميك ــن أن يجنيــه م ــن ف ــرص م ــن خبراتــه املختلف ــة.
كم ــا ُي ظه ــر ق ــدرة عل ــى املب ــادرة الفردي ــة واجلماعي ــة ،تن ِّم ــي م س ــتويات مهاراتــه نح ــو
م س ــتويات مهني ــة ......
واملتعل ــم متمك ــن أيض ـ ًا م ــن حتدي ــد وإمت ــام امله ــام والواجب ــات املختلف ــة وف ــق أولوي ــات
يضعهــا بنف ســه ،ورمبــا دون توجيــه خارجــي ،كمــا ي ســتخدم الوقــت بكفــاءة وفاعليــة
وي س ــتطيع أيض ـ ًا إدارة األعب ــاء الت ــي تق ــع عل ــى كاهلــه.
و ُي ظهر املتعلم كذلك التزام ًا واضح ًا بالتعلم كعملية م ستمرة مدى احلياة.
Flexibility and Adaptability

وع� الثقافية
 -6المهارات االجتماعية ب
واملتعل ــم ي س ــتطيع أن يعم ــل بش ــكل صحي ــح ومنت ــج م ــع اآلخري ــن ،وم س ــتفيد ًا و ُم ْع لي ـ ًا
م ــن قيم ــة ال ــذكاء اجلمع ــي ملجموع ــات العم ــل التي يش ــارك فيه ــاُ ،م ْظ هر ًا ش ــعوره اإليجابي
ه ــذا مت ــى اس ــتلزمت الظ ــروف ذل ــك ،وه ــو أيض ـ ًا ق ــادر عل ــى جت س ــيد االختالف ــات الثقافي ــة
واس ــتخدام منظ ــورات ومداخ ــل متنوع ــة تزي ــد اإلبداع وجت ـ ِّود األداء.
Social and Cross-Cultural Skills
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النتاجية والمساءلة
 -7إ
واملتعل ــم ي س ــتطيع أن يض ــع م س ــتويات معياري ــة وأهداف ـ ًا؛ لتحقي ــق ج ــودة العم ــل ف ــي
التوقي ــت الصحي ــح ،وأن يحق ــق تل ــك امل س ــتويات واأله ــداف ،كم ــا ُي ظه ــر التزام ـ ًا بالنواح ــي
األخالقيــة والقانون.
Productivity and Accountability

 -8القيادة والمسئولية
وي س ــتخدم املتعل ــم بكف ــاءة وفاعلي ــة مه ــارات وممكن ــات ح ــل املش ــكالت ب ــن الش ــخصية
للتأثي ــر عل ــى اآلخري ــن وإرش ــادهم نح ــو حتقي ــق األهداف.
وي ســتغل نواحــي القــوة لــدى اجلماعــة التــي ينتمــي اليهــا للوصــول إلــى الغايــة،
متم س ــك ًا بالقي ــم وال س ــلوكيات واألخالقي ــات ،والتص ــرف مب س ــئولية م ــع األعض ــاء كاف ــة.
البداع واالبتكار Creativity and Innovation
 -9إ
واملتعل ــم ق ــادر بح ــق عل ــى العم ــل بأصال ــة وق ــدرة عل ــى االخت ــراع وم ــا يتضمنــه ذل ــك
م ــن تنمي ــة أف ــكار جدي ــدة وتنفيذه ــا والتواص ــل عب ــر طريقه ــا م ــع الغي ــر.
وأن يك ــون كذل ــك منفتح ـ ًا ومتجاوب ـ ًا م ــع املنظ ــورات األخ ــرى مهم ــا تتع ــدد وتختل ــف،
وأن يتصــرف بفاعليــة ونشــاط جتــاه األفــكار اجلديــدة لإلســهام بفاعليــة وكفــاءة فــي
مج ــال النش ــاط والعم ــل ال ــذي يق ــوم بــه م ــع اآلخري ــن.
Leadership and Responsibility

التفكــر الناقــد وحــل المشــكالت
-10
ي

Critical Thinking and Problem

Solving

واملتعل ــم ي ســتطيع أن يقــوم بالوصــول إل ــى العِ لَــل واألســباب املختلفــة ملــا يتناولــه
ويتع ــرض لــه ،وق ــادر عل ــى االختي ــار وصن ــع الق ــرارات واتخاذه ــا مهم ــا تتعق ــد الظ ــروف.
وهــو قــادر علــى فهــم التداخــات والتفاعــات بــن األنســاق ،وحتديــد األســئلة
املفتاحي ــة وطرحه ــا ،هدف ـ ًا إل ــى توضي ــح النق ــاط وأوج ــه النظ ــر املختلف ــة للوص ــول إل ــى
أفضــل احللــول.
كم ــا ميكنــه تكوي ــن وحتلي ــل ونق ــد املعلوم ــات م ــن أج ــل الوص ــول إل ــى ح ــل املش ــكالت
واإلجاب ــة ع ــن الت س ــاؤالت.
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ت
المش�ك
 -11االتصال والتعاون
واملتعلــم متمكــن مــن صياغــة األفــكار وطرحهــا بوضــوح وفاعليــة كتابــة وقــراءة
وحديث ـ ًاُ ،م ظه ــر ًا الق ــدرة عل ــى العم ــل بفاعلي ــة م ــع ف ـ َرق ومجموع ــات مختلف ــة .كم ــا أنــه
ي س ــتطيع أن يتص ــرف وي س ــلك ويعم ــل بفاعلي ــة ومرون ــة ورغب ــة صادق ــة؛ للم س ــاعدة عل ــى
إجن ــاز وإجن ــاح التوازن ــات الالزم ــة لتحقي ــق األه ــداف العام ــة.
واملتعل ــم ف ــي ه ــذا كلــه يش ــارك اجلمي ــع امل س ــئولية ع ــن العم ــل اجلمع ــي الفريق ــي،
ـب أعينــه أن النج ــاح أم ــر ض ــروري ف ــي مجتم ــع كوكب ــي أس ــاس العي ــش فيــه
واضع ـ ًا نُص ـ َ
امت ــاك الكف ــاءات اإلبداعي ــة ف ــي س ــياق تنا ُف س ــي ال يرح ــم املتقاع س ــن واملتكاس ــلني ،وم ــن
يعمل ــون عم ـ ًا روتين ّي ـ ًا خالي ـ ًا م ــن االبت ــكار واإلب ــداع.
Communication and Cooperation

**
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تنمية الموهبة واإلبداع

إعمال العقل ،وقوة الفكر ،ومتعة التعليم  /التعلُّ م
المعادلة المطلوبة للنهوض بالتعليم العربي

أ.د .ماجدة مصطفى السيد

*

تكم ــن القيم ــة احلقيقي ــة ف ــي تربي ــة وتعلي ــم األبن ــاء وإعداده ــم للم س ــتقبل ف ــي فل س ــفة
وأه ــداف تل ــك العملي ــات ،الت ــي ت س ــعى إل ــى بن ــاء ش ــخصيات ت س ــهم بفاعلي ــة ف ــي بن ــاء
املجتم ــع وتقدمــه ،اس ــتناد ًا إل ــى العق ــل ،واالرتق ــاء بالفك ــر ،ال ــذي ميث ــل الق ــوة الدافع ــة إل ــى
النه ــوض والتق ــدم .إن ال س ــعي إل ــى دف ــع العق ــل لعملي ــات ديناميكي ــة ب َّن ــاءة ،تك ــون املولِّ ــد
األساس ــي للق ــوى الفكري ــة ف ــي مختل ــف مج ــاالت العل ــم واألدب والف ــن والرياض ــة ،الت ــي
ت س ــهم ف ــي االرتق ــاء بالش ــعوب ،أصبح ــت مطلب ـ ًا ُم لح ـ ًا لل ــدول الت ــي ُ
تنش ــد التق ــدم.
ويتأ َّت ــى ذل ــك ف ــي مي ــدان التعلي ــم مبراحلــه املختلف ــة ،م ــن خ ــال العملي ــات التعليمي ــة
ـرات ،تطل ــق الطاق ــات الكامن ــة ف ــي
العلمي ــة املناس ــبة واملتتالي ــة ،الت ــي توف ــر للمتعلم ــن خب ـ ٍ
كيانه ــم العقل ــي وال س ــلوكي والنف س ــي والوجدان ــي ،بش ــكل يتفاعل ــون فيــه م ــع املواق ــف
واألنش ــطة التعليمي ــة ،الت ــي متنحه ــم الف ــرص للنش ــاط العقل ــي املتق ــدم ،وتوجهه ــم ألهمي ــة
االرتق ــاء بالفك ــر ،وف ــي الوق ــت نف س ــه تعم ــل عل ــى توفي ــر متع ــة التعلي ــم /التع ُّل ــم؛ وذل ــك
م ــن خ ــال سالس ــل م ــن العملي ــات التعليمي ــة الديناميكي ــة النش ــطة ،الت ــي تتفاع ــل جمي ــع
عناصره ــا بتكام ــل ،وت س ــعى لالنط ــاق بق ــوة نح ــو حتقي ــق األه ــداف ف ــي من ــاخ ت س ــوده
امل ــو َّدة ،والراح ــة النف س ــية ،والرغب ــة ف ــي التعل ــم ،وحري ــة التعبي ــر ،والدافعي ــة إلجن ــاز امله ــام
بأعل ــى م س ــت ًوى ممك ــن.
* أستاذ املناهج وطرق التدريس  -عميد كلية التربية  -جامعة حلوان (سابق ًا).

127
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

وف ــي ه ــذا الص ــدد ،ميك ــن اإلش ــارة إل ــى إعم ــال العق ــل ،إنــه الطاق ــة الذهني ــة املرن ــة
التــي يوجههــا املتعلــم بوعــي وإدراك ذاتــي ،خلــوض عمليــة عقليــة ذات هــدف محــدد،
وتتطل ــب نش ــاط ًا ف ــي م س ــت ًوى مع ــن م ــن م س ــتويات التفكي ــر ،ال ــذي ي س ــتند إل ــى تواف ــر
ع ــدد م ــن ال ِب َن ــى العقلي ــة الت ــي تق ــوم بإع ــداد امل ــادة األساس ــية لنش ــاط ي س ــتدعي مرون ــة
التفكي ــر ،كم ــا أنه ــا ف ــي نف ــس الوق ــت تعك ــس م س ــتوى املتعل ــم ف ــي امت ــاك الق ــدرة عل ــى
التح ُّك ــم ،واالنتق ــال ب ــن امل س ــتويات املختلف ــة لألنش ــطة العقلي ــة الت ــي تق ــوم به ــا وظائ ــف
امل ــخ البش ــري.
ـص لة خب ــرات عميق ــة ومتع ــددة وناجح ــة ف ــي أح ــد ميادي ــن
أم ــا ق ــوة الفك ــر فه ــي محـ ـ ِّ
املعرف ــة ،بش ــكل يتضاف ــر م ــع ن ــواجت إعم ــال العق ــل باقت ــدار ،وي س ــتند إل ــى رؤي ــة واضح ــة
ت ستشــرف تقــدمي األفــكار وا ُ
خل َط ــط واحللــول املُتفــ ِّردة واألصيلــة والب نَّــاءة فــي أحــد
املج ــاالت.
وتنطل ــق كل تل ــك العملي ــات ،م ــن خ ــال نص َف ــي امل ــخ بالدم ــاغ البش ــري ،حي ــث يق ــوم
اجلانــب األميــن بعمليــات املعرفــة ،والتــي تشــمل تطبيــق املعــارف املاضيــة ،وإعــادة
تطبيقه ــا ف ــي مواق ــف جدي ــدة ،والتفكي ــر ف ــي م ــا وراء املعرف ــة ،وط ــرح املش ــكالت ،كم ــا
يق ــوم اجلان ــب األمي ــن بعملي ــات الدق ــة ،والت ــي ت ــؤدي إل ــى توجيــه م س ــار عملي ــات التفكي ــر
فــي وجهــات محــددة ،وإعطــاء نــواجت تت ســم باحل ســابات الدقيقــة األمــور والتفاصيــل
كافــة ،ويقــوم اجلانــب األميــن أيضــ ًا ،بعمليــات املرونــة واملطا َوعــة ،التــي تعمــل علــى
تق ــدمي األف ــكار اإلبداعي ــة ،ع ــاوة عل ــى تواف ــر خالي ــا عصبي ــة بــه م س ــئولة ع ــن ال ُّدعاب ــة
وامل ــرح .بينم ــا يق ــوم اجلان ــب األي س ــر م ــن امل ــخ البش ــري بث ــاث عملي ــات أساس ــية ،ه ــي
التحكــم وال ســيطرة وتختــص بتنشــيط عمليــات املثابــرة ،واملخاطــرة امل ســئولة ،ويقــوم
اجلان ــب األي س ــر أيض ـ ًا بالتحك ــم ف ــي عملي ــات الفه ــم واالس ــتيعاب ،الت ــي تدع ــو املتعل ــم
إل ــى االس ــتماع لآلخري ــن ،وتدفعــه إل ــى التفكي ــر التبادل ــي ،والتع ُّل ــم التعاون ــي ،ه ــذا ع ــاوة
ـواس املرتبط ــة
ـي لكاف ــة احل ـ ِّ
عل ــى م ــا يقدمــه م ــن توجيــه لعملي ــات ترتب ــط بالنش ــاط احلِ ِّس ـ ّ
بعملي ــات التعل ــم ،والتعل ــم امل س ــتم ر؛ لذل ــك ف ــإن عملي ــات إعم ــال العق ــل ترتب ــط مب س ــتوى
نش ــاط املراك ــز العصبي ــة ب امل ــخ ،وتتطل ــب االس ــتثارة والتكام ــل والت ــوازن.
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ولق ــد حظ ــي ه ــذا املج ــال باالس ــتناد إل ــى منج ــزات العل ــوم الطبي ــة الت ــي أوضح ــت
وظائ ــف امل ــخ البش ــري؛ مم ــا دف ــع التربو ِّي ــن ف ــي بع ــض ال ــدول املتقدم ــة إل ــى ال س ــعي
لتحدي ــد خ ــواص األنش ــطة التعليمي ــة ،الت ــي ت س ــتثير وتطل ــق طاق ــات املراك ــز العصبي ــة
ب امل ــخ نح ــو إعم ــال العق ــل ،وفق ـ ًا لأله ــداف احمل ــددة؛ خاص ــة األه ــداف املرتبط ــة بالعملي ــات
العقلي ــة العلي ــا ،وذل ــك إلع ــداد أف ــراد مزودي ــن مبه ــارات ذهني ــة مت ِّك نه ــم م ــن ح ـ ِّل املش ــكالت
املختلف ــة ف ــي ش ــتى املناح ــي ،وتزويده ــم مبه ــارات مت ِّك نه ــم م ــن خ ــوض مج ــاالت التناف ــس
كم ــا أنه ــا متكنه ــم م ــن النظ ــر بعم ــق للظواه ــر احمليط ــة ،والتعام ــل معه ــا مبوضوعي ــة،
وال ســعي للقضــاء علــى املشــكالت بأســلوب علمــي ســليم ،ومتكنهــم مــن اســتثمار
اإلمكان ــات املتاح ــة بش ــكل أفض ــل ،وتق ــدمي األف ــكار اإلبداعي ــة وتنفيذه ــا ،مم ــا يك ــون لــه
أث ــر ف ــي تق ــدم املجتم ــع وازده ــاره.
إن جن ــاح املتعلم ــن ف ــي اكت س ــاب امله ــارات ال س ــابقة ،كفي ــل ب ــأن يحقق لهم االس ــتقرار
النف س ــي العقالن ــي ،واالس ــتقرار االجتماع ــي ال س ــليم حي ــث إن ممارس ــة العملي ــات العقلي ــة
النش ــطة ،تصن ــع ملف ــات تؤث ــر عل ــى الق ــدرات الذهني ــة للمتعلم ــن ،ميك ــن اس ــتخدامها
وتطبيقه ــا ف ــي ش ــتى مناح ــي احلي ــاة ،ب ــل إنه ــا تؤث ــر أيض ـ ًا عل ــى امله ــارات اجل س ــدية،
وعلــى املشــاعر وال ســلوك ،ويصبــح لهــا نتائــج مباشــرة ،وغيــر مباشــرة علــى حيــاة
املتعلم ــن م ــن حي ــث تقدي ــر الش ــخص لذاتــه ،وم س ــتوى ثقتــه ف ــي نف س ــه ،وف ــي تكوي ــن
الص ــورة الذاتي ــة املوضوعي ــة لديــه ،وف ــي رف ــع أو خف ــض طاق ــة الف ــرد عل ــى العم ــل ،وتكوي ــن
الع ــادات املختلف ــة لديــه.
لذل ــك يتض ــح أن امت ــاك املتعل ــم الق ــدرة عل ــى توجيــه امله ــارات الذهني ــة لديــهَ ،و ْف ق ـ ًا
لطبيع ــة املش ــكالت واملواق ــف الت ــي يواجهه ــا ،وحت ُّك مــه ف ــي االس ــتفادة م ــن كل امله ــارات
العقلي ــة لديــه مب س ــتوياتها املختلف ــة ،س ــواء أكان ــت منخفض ــة مث ــل التذك ــر ،أم مرتفعة مثل
االس ــتدالل واالس ــتنتاج ،أو متقدم ــة مث ــل إع ــادة التركي ــب واإلب ــداع ،إمن ــا تعك ــس م س ــتوى
الطاق ــة الذهني ــة النش ــطة املرتبط ــة به ــذه امل س ــتويات ،والت ــي متن ــح املتعل ــم رصي ــد ًا مرن ـ ًا
ونامي ـ ًا ملجابه ــة املش ــكالت وتق ــدمي احلل ــول ف ــي املج ــاالت املختلف ــة.
إن العملي ــات التعليمي ــة الت ــي تعم ــل عل ــى تنمي ــة مه ــارات إعم ــال العق ــل مب س ــتوياتها
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املختلفــة ،ال تتعــارض مــع ال ســعي جلعــل األنشــطة التعليميــة فــي هــذه العمليــات
مص ــدر ًا الس ــتمتاع املتعلم ــن بعملي ــات التع ُّل ــم ،فمتع ــة التعلي ــم /التعل ــم ،تخل ــق حال ــة
م ــن الراح ــة والرض ــا النف س ــي جل ــدوى عملي ــات التعلي ــم ،وبج ــدوى احلص ــول عل ــى املعرف ــة
ُوج ــد حالــة مــن االســتغراق واالندمــاج لــدى املتعلــمِّ ،
يوظ ــف فيهــا
والتعامــل معهــا ،وت ِ
حواس ــه املختلفــة فــي املتابعــة والتحليــل والتجريــب واالســتنتاج واحلريــة فــي تقــدمي
َّ
األفــكار اجلديــدة ،واالنفتــاح علــى آراء اآلخريــن مبوضوعيــة ،وي ستشــعر فائــدة الوقــت
ال ــذي اس ــتغرقه ف ــي حت س ــن م ــا يقدمــه م ــن نتائ ــج ،وم ــا يح ــدث لديــه م ــن ُن ـ ٍّو معرف ــي
ومه ــاري ،مم ــا يدفعــه ملزي ــد م ــن التعل ــم ف ــي جوان ــب املعرف ــة املختلف ــة.
إن املتعل ــم ال ــذي ي ستش ــعر متع ــة عملي ــات التعلي ــم ،يك ــون أكث ــر دافعي ــة نح ــو حتقي ــق
ـاح
رج ـ َّوة ،ونح ــو حتقي ــق أث ـ ٍـر ب ـ ٍ
األه ــداف امل َ ُ
ـاق له ــذه العملي ــات ،ميك ــن أن يط ِّب قــه ف ــي من ـ ٍ
مختلف ــة م ــن األنش ــطة التعليمي ــة واحلياتي ــة.
وتختل ــف متع ــة التعلي ــم /التعل ــم ،باخت ــاف املراح ــل الدراس ــية ،كم ــا أنه ــا تختل ــف
وفق ـ ًا لطبيع ــة كل م ــادة دراس ــية ،وتختل ــف أيض ـ ًا وفق ـ ًا لطبيع ــة املتعلم ــن وأمن ــاط تَع ُّل مهم
وميوله ــم .ولي ــس م ــن الض ــروري إعط ــاء التكلف ــة املادي ــة األهمي ــة القص ــوى لتوفي ــر أنش ــطة
تعليمي ــة ِّ
تنش ــط العق ــل وحت ِّق ــق املتع ــة وال س ــرور ل ــدى املتعلم ــن ،ب ــل إن العناص ــر الف َّع ال ــة
ف ــي ه ــذه العملي ــات ترتب ــط بق ــدرات ومه ــارات املعل ــم ،ف ــي اكتش ــاف خصائ ــص ومي ــول
املتعلم ــن ،وإمكاناتــه ف ــي إدارة عملي ــات التعلي ــم ف ــي من ــاخ ُم ح َّب ــب للمتعلم ــن ،وقدراتــه
ف ــي توظي ــف اإلمكان ــات املتاح ــة لديــه ،وف ــي توظيفــه لتكنولوﭼي ــا التعلي ــم امل س ــتخدمة،
واختياراتــه الناجح ــة لط ــرق واس ــتراتيـﭼيات التدري ــس ،وس ــعيه ال ـ َّد ُء وب حل ــل املش ــكالت
الطارئــة ،واســتخدامه ألدوات مالئمــة للتقــومي امل ســتمر ،بشــكل ال يبعــث علــى التوتــر
واخل ــوف ل ــدى املتعلم ــن؛ وإمن ــا يك ــون عام ـ ًا مهم ـ ًا لتح س ــن التدري ــس واالرتق ــاء بإعم ــال
العق ــل ،وتأكي ــد متع ــة التعليم/التعل ــم ل ــدى املتعلم ــن.
كم ــا ُي ع ــد س ــلوك املعل ــم ال ــذي ميي ــل إل ــى الت س ـ ُّل ط ،واعتب ــار نف س ــه املص ــدر الوحي ــد
للمعرف ــةُ ،ي ع ــد ذل ــك س ــبب ًا ف ــي توت ــر املتعلم ــن ،ب ــل إنــه مدع ــاة لتعطي ــل إعم ــال العق ــل،
التوص ــل إل ــى احلقائ ــق ،واالس ــتمتاع بعملي ــات
وافتق ــاد متع ــة البح ــث والتجري ــب ،وش ــغف
ُّ
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االكتش ــاف ،مم ــا يك ــون لــه أث ــر ف ــي ت ــوا ُك ل املتعلم ــن واالعتم ــاد عل ــى مص ــدر مينحه ــم
املعلوم ــات ب س ــلبية ،م ــن أج ــل ِّ
تخط ــي عقب ــة النج ــاح واحلص ــول عل ــى الدرج ــات.
إن دميقراطي ــة املعل ــم ،وتش ــجيعه للمتعلم ــن لك ــي يش ــاركوا ويتفاعل ــوا ف ــي مختل ــف
األنش ــطة التعليمي ــة ،تُع ــد دافع ـ ًا الكت س ــاب التع ُّل ــم .ف املتعل ــم ال ــذي يش ــعر بأهمي ــة تواجده
ومش ــاركته ،وتقدي ــره عن ــد تق ــدمي رأي موضوع ــي أو نتائ ــج ممي ــزة ،إمن ــا يش ــعر بأهمي ــة
عملي ــة التعلي ــم ذاته ــا ،كم ــا أن إش ــاعة ُم ن ــاخ الت س ــامح وامل ــو َّدة ،وع ــدم تص ُّي ــد األخط ــاء
والتقلي ــل م ــن ش ــأن املتعلم ــن ،يك ــون ذل ــك دافع ـ ًا إلقب ــال املتعلم ــن عل ــى مزي ــد م ــن إعم ــال
ـي
العق ــل ،والش ــعور مبتع ــة التعلي ــم /التعل ــم ،بعي ــد ًا ع ــن أداء امله ــام املوكل ــة له ــم بش ـ ٍ
ـكل آل ـ ٍّ
ف ــي وق ــت غي ــر س ــار ،يتمن ــى فيــه املتعلم ــون االنته ــاء منه ــا ،ب ــل تتض ــح س ــعادتهم عن ــد
االنص ــراف ،وكأنه ــم ينف ــذون حكم ـ ًا قاس ــي ًا واج ــب النف ــاذ.
إن حكم ــة املعل ــم ف ــي توفي ــر من ــاخ تعليم ــي يت س ــم باالنضب ــاط ال س ــلوكي للمتعلم ــن،
وتش ــيع فيــه روح متع ــة عملي ــات التعلي ــم /التعل ــم ف ــي ٍآن واح ــد تتطل ــب ش ــخصية قيادي ــة
مؤث ــرة متتل ــك العدي ــد م ــن مه ــارات التواص ــل اإلنس ــاني ،بحي ــث يك ــون ق ــادر ًا عل ــى ش ــحذ
العق ــل لعملي ــات نش ــطة ،واالنخ ــراط واالس ــتغراق واالس ــتمتاع بالعملي ــة التعليمية ،وحتقيق
األه ــداف احمل ــددة م ــن قب ــل بالنس ــبة للمتعلم ــن.
وتُعــ ُّد عمليــة حتديــد الزمــن املناســب لــكل جــزء فــي العمليــة التعليميــة بشــكل
مناس ــب ومرون ــة ،وفق ـ ًا لطبيع ــة كل نش ــاط ،إمن ــا تُع ــد عام ـ ًا إيجابي ـ ًا ف ــي إتاح ــة الفرص ــة
للمتعلم ــن إلعم ــال العق ــل واالس ــتمتاع باألنش ــطة ،وحتقي ــق اإلجن ــاز املطل ــوب؛ فضغ ــط
املــدة الزمنيــة كفيــل بتوتــر املتعلمــن ،وتقدميهــم نــواجت تعليميــة غيــر مكتملــة ،قــد
ت ُْش ــعرهم بالفش ــل أو ع ــدم الق ــدرة عل ــى اإلجن ــاز ،كم ــا أن إتاح ــة وق ــت أكب ــر مم ــا يتطلبــه
إجن ــاز النش ــاط ويتواف ــق م ــع ق ــدرات املتعلم ــن رمب ــا ُي فض ــي إل ــى ضع ــف التركي ــز ،أو
ضع ــف االهتم ــام ،ورمب ــا يدفعه ــم إل ــى َّ
الش ـ َغ ب؛ إن ج ــودة إدارة الوق ــت كفيل ــة بإش ــاعة
االس ــتقرار النف س ــي ل ــدى املتعلم ــن ،وت س ــاعد ف ــي التفكي ــر ب امل س ــتوى املطل ــوب ،وحتقي ــق
اإلجن ــاز ،والش ــعور بالرض ــا.
كم ــا أن اس ــتثارة املناف س ــة وروح التح ـ ِّدي لتحقي ــق اإلجن ــاز ،ال ــذي يتطل ــب عملي ــات
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متنوع ــة م ــن إعم ــال العق ــل ،يولِّ ــد طاق ــة إيجابي ــة ل ــدى املتعلم ــن ،تدفعه ــم لتق ــدمي األف ــكار
واإلنت ــاج األفض ــل ،والش ــعور مبتع ــة التف ــوق ،فيمك ــن للمعل ــم اس ــتخدام العدي ــد م ــن ط ــرق
واســتراتيـﭼيات التدريــس ،التــي حتقــق التنافــس بــن األفــراد أو املجموعــات ،لتقــدمي
أف ــكار وحل ــول ون ــواجت تع ُّل ــم ممي ــزة وجدي ــدة ،بعي ــد ًا ع ــن األس ــاليب النمطي ــة امل س ــتخدمة
م ــع املتعلم ــن.
وتتيــح العديــد مــن تقنيــات التعليــم احلديثــة ،وأســاليب التكنولوﭼيــا التعليميــة،
مداخ ــل متع ــددة ميك ــن أن ت س ــتثير عملي ــات إعم ــال العق ــل ،وتش ــيع ف ــي الوق ــت نف س ــه
املتع ــة ب ــن املتعلم ــن؛ مث ــل :األف ــام ،والرس ــوم املتحرك ــة ،واأللع ــاب التعليمي ــة باس ــتخدام
اآللــي ،والتواصــل العلمــي عبــر املواقــع التعليميــة اإللكترونيــة ،وغيــره مــن
احلاســب
ّ
امل س ــتح َدثات الت ــي ت س ــتثير الرغب ــة ف ــي التفكي ــر وإعم ــال العق ــل.
كم ــا أن ق ــدرات ومه ــارات املعل ــم ف ــي تصمي ــم أنش ــطة تعليمي ــة جدي ــدة ،جت ــذب انتب ــاه
املتعلم ــن ،وتدفعه ــم إلعم ــال العق ــل ،بش ــغف وإقب ــال ،إمن ــا تعك ــس مت ُّك نــه م ــن حتدي ــد
أمن ــاط التعل ــم ،وطبيع ــة املي ــول ،وم س ــتوى الق ــدرات املختلف ــة ل ــدى املتعلم ــن .وينعك ــس
ذل ــك ف ــي تق ــدمي بدائ ــل تعليمي ــة متع ــددة تت ــاءم م ــع االخت ــاف والف ــروق ب ــن املتعلم ــن،
وتك ــون س ــبب ًا ف ــي اس ــتثارة متع ــة التعلي ــم /التعل ــم بش ــكل يناس ــب األف ــراد أو املجموعات.
وبعــد إميــان املعلــم بــأن عمليــات التقــومي التــي تتطلبهــا عمليــات إعمــال العقــل
م ــن خ ــال األنش ــطة التعليمي ــة ،ه ــي عملي ــة لتح س ــن ق ــدرات التفكي ــر ل ــدى املتعلم ــن،
وحت س ــن ُم خ َرجــات التعل ــم ،ولي س ــت نوعــ ًا م ــن العقــاب ال ــذي يدعــو املتعلم ــن للقل ــق
والتوتــر  -إن إميانــه بذلــك ،وتطبيقــه مبهــارة يدفعهــم لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم
بأنف س ــهم ،ويدعوه ــم إل ــى التع ــرف مبوضوعي ــة عل ــى نق ــاط الق ــوة ،ونق ــاط اإلخف ــاق لديه ــم،
وال س ــعي ملعاجلته ــا مبزي ــد م ــن إعم ــال العق ــل ،واكت س ــاب امله ــارات الالزم ــة مم ــا يك ــون لــه
أث ــر ف ــي االس ــتقرار النف س ــي ل ــدى املتعلم ــن ،وه ــذه العملي ــات تك ــون س ــبب ًا ف ــي حتقي ــق
الش ــعور مبتع ــة التق ــدم.
كمــا أن تشــجيع املعلــم لإلنتــاج اإلبداعــي األصيــل لــدى املتعلمــن ،والنــاجت عــن
ممارس ــتهم إلعم ــال العق ــل ف ــي امل س ــتويات العلي ــا مثل إع ــادة التركيب ،أو تق ــدمي معاجلات
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جدي ــدة لنظ ــام أو تكوي ــن موج ــود ،أو تق ــدمي إنت ــاج متف ــرد ف ــي أح ــد املج ــاالت  -إمن ــا يك ــون
ذل ــك دافع ـ ًا للش ــعور بالتمي ــز والتف ــوق وتأكي ــد ال ــذات والثق ــة بالنف ــس ،وكله ــا عناص ــر
ت س ــبب املتع ــة وال س ــرور ل ــدى املتعل ــم.
وعــاوة علــى توافــر املهــارات ال ســابق التطــ ُّرق إليهــا لــدى املعلــم ،فثمــة عناصــر
أخ ــرى ينبغ ــي تواجده ــا لديــه حت ــى يتمك ــن م ــن حتقي ــق النج ــاح املطل ــوب ف ــي حتقي ــق
األهــداف املرتبطــة بإعمــال العقــل لــدى املتعلمــن ،ومنهــا القــوة العلميــة فــي املعرفــة
املرتبط ــة ب امل ــادة الدراس ــية ،وامتالكــه رصي ــد ًا متج ـ ِّدد ًا م ــن مه ــارات التدري ــس ،وإتقانــه
للم س ــتحدثات العلمي ــة ف ــي ط ــرق واس ــتراتيـﭼيات التدري ــس الت ــي تهت ــم بتحقي ــق األهداف
م ــن خ ــال عملي ــات التدري ــس الف ــردي واجلماع ــي والفريق ــي؛ وأيض ـ ًا مهارتــه ف ــي تصمي ــم
أو اس ــتخدام أدوات التق ــومي املناس ــبة لأله ــداف.

**
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الموهبــة واإلبــــداع

أ.د .محمد عبد الظاهر الطيب

*

مقدمـــة:

تُع ـ ُّد املوهب ــة واإلب ــداع إح ــدى نع ــم اللــه عل ــى اإلنس ــان الت ــي يج ــدر االهتم ــام به ــا
ورعايته ــا لتثم ــر وتع ــود ثماره ــا بالنف ــع لي ــس عل ــى صاحبه ــا وح ــده  ،ب ــل عل ــى املجتم ــع
ككل وه ــو م ــا ي س ــتلزم ض ــرورة معرف ــة ط ــرق اكتش ــافها وتش ــخيصها وتنميته ــا وتوعي ــة
ُك ٍّل م ــن :األس ــرة بكيفي ــة التعام ــل م ــع ابنه ــا املوه ــوب ورعايتــه  ،واملجتم ــع بأهمي ــة تذلي ــل
العقب ــات الت ــي تواج ــه الكش ــف ع ــن أبنائــه املوهوب ــن .
تعريف الموهبة:

تتعدد وتتنوع التعريفات؛ ومنها:
َّ
تعري ــف ع ــادل عب ــد اللــه ( )2005بأنه ــا متاي ــز نوع ــي ف ــي ق ــدرة معين ــة م ــن الق ــدرات
واح ــدة أو أكث ــر ،أو جان ــب مع ــن م ــن جوان ــب التمي ــز واح ــد أو أكث ــر تظه ــر عل ــى هيئ ــة
عط ــاء جدي ــد وفك ــر فري ــد ،وإنت ــاج أصي ــل ،ممي ــز ،ون ــادر وذي قيم ــة.
وه ــي من ــط ش ــخصي متك ــرر م ــن التفكي ــر واملش ــاعر وال س ــلوك ،الت ــي م ــن املمك ــن أن
يك ــون له ــا تطبي ــق مثم ــر ف ــي الواق ــع (.)Buckingham&Vosburg,2001
ـي لألطف ــال املوهوب ــن واملتفوق ــن ف ــي
وتوص ــل املؤمت ــر الراب ــع عش ــر للمجل ــس الع امل ـ ّ
برشــلونة عــام ( ،)2001إلــى أن املوهبــة العقليــة ســمة إنســانية تتشــكل مــن القــدرة
العقلي ــة العام ــة ،والق ــدرة عل ــى التفكي ــر اإلبداع ــي ،والتحصي ــل األكادمي ــي رفي ــع امل س ــتوى،
إل ــى جان ــب ال س ــمات ال س ــلوكية (تي س ــير صبح ــي.)2002 ،
* أستاذ الصحة النف سية والعميد األسبق لكلية التربية  -جامعة طنطا.
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وتع ِّرف اجلمــعية الـدولية لألطفــال املوهــوبني
 Children,2002بأنه ــم َ :م ــنْ لديه ــم ق ــدرات حتصيلي ــة مرتفع ــة ف ــي ع ــدة مج ــاالت س ــواء
أكان ــت أكادميي ــة أم فني ــة أو ابتكاري ــة ،وه ــم يحتاج ــون إل ــى خدم ــات وأنش ــطة غي ــر عادي ــة
متده ــم به ــا املدرس ــة لتنمي ــة وتطوي ــر تل ــك الق ــدرات.
ويعــ ِّرف املجلــس القومــي للتعليــم والبحــث العلمــي والتكنولوﭽيــا املوهــوب بأنــه:
الطف ــل ال ــذي يتعل ــم بق ــدرة وس ــرعة ت ُف ــوق بقي ــة األطف ــال امل س ــاوين لــه ف ــي العم ــر الزمن ــي،
ويعب ــر ع ــن ه ــذه الق ــدرة ب س ــرعة التعلي ــم ف ــي مج ــال الفن ــون أو املج ــاالت األكادميي ــة أو
أي مج ــاالت أخ ــرى( .مرك ــز تطوي ــر تدري ــس العل ــوم والرياضي ــات والتكنولوﭽي ــا .)67:2000،
بينم ــا يع ــرف مرك ــز تطوي ــر املناه ــج وامل ــواد التعليمي ــة ( )2001املوهوب ــن واملتفوق ــن
بأنه ــم :الذي ــن يحقق ــون م ــا ب ــن  140 -130درج ــة فأكث ــر ف ــي اختب ــارات ال ــذكاء.
مم ــا س ــبق يتض ــح تع ـ ُّدد تعريف ــات املوهب ــة واس ــتنادها إل ــى اإلب ــداع وال ــذكاء والتف ــوق
كمؤشــرات دالــة عليهــا؛ ممــا يجعلهــا مفاهيــم مصاحبــة للموهبــة جديــرة بالعــرض
واإلش ــارة إليه ــا.
National Association for Gifted

اإلبداع :

ُي ع ـ َّرف ف ــي املعج ــم الوجي ــز( )40:2004بأنــه :إب ــداع الش ــيء :اختراع ــه وإنش ــاؤه عل ــى
غي ــر مث ــال س ــابق ،وجعلــه غاي ــة ف ــي صفاتــه.
ويعرفه جيلفورد ) (Guilford, 1967بأنه:
عملي ــة عقلي ــة معرفي ــة أو ن ــوع م ــن التفكي ــر التباع ــدي ال ــذي يتمي ــز باألصال ــة والطالقة
واملرونة واحل ساس ــية للمش ــكالت .
كم ــا أورد عب ــد املنع ــم احلفن ــي تعريف ـ ًا لــه ف ــي املوس ــوعة النف س ــية ( )24:1995بأنــه:
الق ــدرة عل ــى االبت ــكار ال ــذي ق ــد يك ــون رس ــم ًا أو فك ــرة أو نظري ــة أو اختراع ـ ًا ،والعم ــل
املبــدع ال يصــدر إال مــن شــخص خــاق مبــدع لــه خصائصــه وتفكيــره ،ولــه خلفيــة
اجتماعي ــة وثقافي ــة وظ ــروف بيئي ــة مت ِّك ــن الف ــرد م ــن مواجه ــة مش ــكلة ت س ــتعصي عل ــى
احل ــل فيتص ــدى له ــا ويق ــدم احلل ــول.
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وميك ــن تعريفــه أيض ـ ًا ف ــي ض ــوء كونــه إنتاج ـ ًا جدي ــد ًا ظه ــر بالفع ــل و ُي ش ــترط أن
يكــون غيــر متوقــع ومفيــد ).(Sternberg&Lubart,1996:667
الذكاء

ه ــو الق ــدرة الكلي ــة العام ــة عل ــى القي ــام بفع ــل مقص ــود  ،والتفكي ــر بش ــكل عقالن ــي،
والتفاع ــل م ــع البيئ ــة .فال ــذكاء ق ــدرات الف ــرد ف ــي ع ــدة مج ــاالت كالق ــدرات العالي ــة ف ــي
املف ــردات واألرق ــام ،واملفاهي ــم وح ــل املش ــكالت والق ــدرة عل ــى اإلف ــادة م ــن اخلب ــرات وتع ُّل ــم
املعلوم ــات اجلدي ــدة.
وممــا هــو جديــر بالذكــر اختــاف الباحثــن فــي حتديــد عالقــة اإلبــداع بالــذكاء؛
فمنه ــم م ــن ل ــم يج ــد فروق ـ ًا بينهم ــا ،ومنه ــم م ــن ي ــرى أن اإلب ــداع لي ــس س ــوى مظه ــر م ــن
مظاه ــر ال ــذكاء الع ــام للف ــرد ،ومنه ــم م ــن ي ــرى أن ال ــذكاء يختل ــف ف ــي طبيع ــة مكوناتــه
ع ــن اإلب ــداع واالبت ــكار ،وي س ــتدلون عل ــى ذل ــك م ــن احلقائ ــق التاريخي ــة الت ــي تش ــير إل ــى أن
كثي ــر ًا م ــن العباق ــرة واملبدع ــن ل ــم يكون ــوا م ــن املتفوق ــن دراس ــي ًا ،وأن م ــن أه ــم س ــمات
اإلنت ــاج اإلبداع ــي التمي ــز باحلداث ــة واألصال ــة والفائ ــدة (.رمض ــان القذاف ــي.)1966 ،
التفوق العقلي
ُّ

يت ــم تعريفــه باالعتم ــاد عل ــى ع ــدة مح ــكات (الق ــدرة العقلي ــة  -التحصي ــل الدراس ــي-
الق ــدرة عل ــى االبت ــكار).
حيث ُي عد الفرد متفوق ًا عقلي ًا عندما ي ستوفي أي شرط من الشروط التالية:
 -1أن تكون نسبة ذكائه ( )130على األقل كما يحددها أحد اختبارات الذكاء .
 -٢أن يك ــون لديــه م س ــتوى حتصيل ــي دراس ــي مرتف ــع يضعــه ضم ــن أفض ــل م ــا ب ــن
 %15-3م ــن املجموع ــة الت ــي ينتم ــي إليه ــا.
عال من التفكير االبتكاري.
 -2أن يكون لديه م ست ًوى ٍ
ـال م ــن التفكي ــر واالس ــتعدادات اخلاص ــة ف ــي أح ــد املج ــاالت
 -3أن يك ــون لديــه م س ــت ًوى ع ـ ٍ
العلمي ــة أو الفني ــة أو القي ــادة اجلماعي ــة (.فتحى ج ــروان.)2002،
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العبقرية

يش ــير عب ــد ال س ــام عب ــد الغف ــار ( )1977إل ــى أن العبقري ــة ه ــي وص ــول الف ــرد ف ــي
أدائــه إلــى م ســت ًوى مرمــوق بحيــث يضعــه فــي الصــدارة أو القيــاده فــي مجــال مــن
مج ــاالت احلي ــاة ،وه ــي الق ــدرة الت ــي تص ــل باإلنس ــان إل ــى تق ــدمي م ــا ل ــم يقدمــه غي ــره ف ــي
مج ــال العل ــم أو مج ــاالت احلي ــاة .
طرق تشخيص الموهوبين والتعرف عليهم:

توج ــد العدي ــد م ــن الط ــرق الت ــي ميك ــن اإلف ــادة منه ــا ف ــي عملي ــات قي ــاس وتش ــخيص
املوهب ــة؛ منه ــا:
 -1مالحظ ــة العملي ــات الذهني ــة الت ــي ي س ــتخدمها الف ــرد ف ــي تعل ــم أي موض ــوع أو خب ــرة
داخ ــل أو خ ــارج غرف ــة الص ــف.
 -2مالحظ ــة أداء الف ــرد أو نتائ ــج تع ُّل مــه ف ــي أي موض ــوع دراس ــي ،أو أي محت ـ ًوى يع ــرض
ـي أو الص ــور الت ــي يعرضه ــا ف ــي س ــلوك ح ــل املش ــكلة.
لــه أثن ــاء التعلي ــم الص ِّف ـ ّ
 -3اس ــتخدام املقايي ــس النف س ــية (كاختب ــارات ال ــذكاء ،واختب ــارات التحصي ــل ،ومقايي ــس
اإلبداع).
 -4تقاري ــر األش ــخاص ع ــن أنف س ــهم  ،وتقاري ــر املعلم ــن واألبن ــاء وزم ــاء الدراس ــة (تي س ــير
صبح ــي ويوس ــف قطام ــي.)1992،
بجان ــب إمكاني ــة االعتم ــاد عل ــى بع ــض األدوات الت ــي تُع ـ ُّد مبثاب ــة وس ــائل للكش ــف
ع ــن املوهوب ــن؛ منه ــا:
 -1مقاييس الذكاء العام؛ ومنها:
•مقاييس الذكاء الفردية (بينيه ،ووك سلر).
•مقاييس الذكاء اجلماعية (مقياس رافن املعروف مبقياس املصفوفات املتتابعة).
التفك� االبتكاري؛ ومنها:
 -2مقاييس
ي
•(مقياس تورانس ،مقياس جيلفورد ،اختبارات االستعداد األكادميي املدرسي).
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 -3اختبارات التحصيل المدرسية:
•منها (االختبارات التحصيلية العامة والنوعية في مواد دراسية معينة واالختبارات
التحصيلية التشخيصية) ،ومنها (اختبارات كاليفورنيا للتحصيل).
 -4مقاييس السمات الشخصية :
•م ــن أش ــهرها مقي ــاس رينزول ــي ال ــذي يقي ــس س ــمات التالمي ــذ ف ــي ع ــدة مج ــاالت
(الدافعي ــة ،وال س ــمات القيادي ــة ،وامله ــارات الفني ــة ك املوس ــيقى وامل س ــرح واالتص ــال).
(ح س ــن بش ــير.)2000،
وبجانــب االعتمــاد عــى تلــك الطــرق والمقاييــس ،يمكــن مالحظــة بعــض
العالم ــات (ترصف ــات وس ــلوكيات) البادي ــة ع ــى الطف ــل ف ي� مرحل ــة الطفول ــة المبك ــرة
ت
الب ــداع؛ ومنه ــا:
ـ� م ــن الممك ــن اعتباره ــا بداي ــات إ
ال ـ ي
 -1الطف ــل وه ــو يتكل ــم  :الطف ــل صاح ــب الطالق ــة اللفظي ــة والتعبي ــرات الت ــي تن ـ ُّم ع ــن
ـال وق ــدرات عقلي ــة ناضج ــة ،تخ ــرج منــه تعبي ــرات ق ــد تتف ــوق عل ــى امل س ــتوى
ٍ
ذكاء ع ـ ٍ
املتوق ــع وتدهــش الكب ــار وتثي ــر إعجابه ــم ،وتل ــك الصف ــة التعبيري ــة قابل ــة للنم ــو م ــن
خ ــال التدري ــب مم ــا يوج ــب تش ــجيع الطف ــل عل ــى التعبي ــر ع ــن نف س ــه.
 -2الطف ــل وه ــو يلع ــب :ت س ــتثير األلع ــاب واألف ــكار االنده ــاش لديــه  ،ويك ــون ِل ُّل عب ــة
أكث ــر م ــن اس ــتخدام عن ــده ويصاح ــب تل ــك األلع ــاب فض ــول زائ ــد .وع ــن طري ــق اللع ــب
ميكنن ــا فه ــم الطف ــل وفه ــم كي ــف نعلمــه وم ــاذا نعلمــه وم س ــاعدته عل ــى فع ــل م ــا
يريــد فــي حــدود املعقــول ،وتنميــة قدراتــه علــى ح ســن التصــرف( .أشــرف عبــد
القــادر.)2010،
دور األسرة في تنمية الموهبة لدى األطفال:

عل ــى الرغ ــم م ــن أن ُأس ــر املوهوب ــن ال تخل ــق موهبته ــم ف ــإنَّ له ــم دور ًا مهم ـ ًا ف ــي
اكتش ــاف تل ــك املوهب ــة ،ورعايته ــا والعم ــل عل ــى توفي ــر البيئ ــة اخلصب ــة الت ــي ت س ــهم ف ــي
منوهــا ).(Winner, 2000
وف ــي ه ــذا ال س ــياق ق ــدم ) (Kiewra,2014بع ــض املقترح ــات لتفعي ــل دور األس ــرة ف ــي
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رعاي ــة موهب ــة أبنائه ــا؛ منه ــا:
 -1اكتشــاف الموهبــة :علــى الوالديــن االهتمــام بالتعــ ُّرف علــى ميــول واهتمامــات
أبنائه ــم الت ــي تك ــون ف ــي كثي ــر م ــن األحي ــان ن ــواة ملوهب ــة ف ــي أح ــد املج ــاالت الفني ــة
أو الرياضيــة أو األكادمييــة.
 -2توف ـ يـر البداي ــة المبك ــرة  :فكلم ــا اهت ــم الوال ــدان باكتش ــاف مواه ــب أبنائه ــم ف ــي
مراح ــل عمري ــة مبك ــرة ،س ــاهم ذل ــك ف ــي عملي ــة رعايته ــا.
 -3إلح ــاق أبنائه ــم بالمراك ــز المتخصص ــة ف ــي تنمي ــة م ــا لديه ــم م ــن موهب ــة (فني ــة
أو رياضي ــة).
 -4تس ــهيل ممارس ــة الموهب ــة :م ــن خ ــال إتاح ــة الف ــرص واملواق ــف الت ــي مت ِّك ــن األبن ــاء
م ــن املمارس ــة الفعلي ــة ملوهبته ــم الرياضي ــة أو الفني ــة حتدي ــد ًا.
البــاء أ
 -5وحــدة هــدف آ
والبنــاء :مبعنــى حــرص الوالديــن علــى إشــعار أبنائهــم
بإميانهــم مبوهبتهــم ورغبتهــم فــي تنميتهــا.
مق�حــات تُفع ــل دور أ
الرسة أيضــاً �ف
(أ�ف عبــد القــادر )2010 ،عــدة ت
كمــا أورد ش
ِّ
ي
الب ــداع؛ منه ــا:
تنمي ــة إ
 -1م ســاعدة األبنــاء علــى تقييــم أفكارهــم وجتاربهــم دون الشــعور بالذنــب أو خيبــة
األم ــل.
 -2توفير قاعدة نف سية آمنة قائمة على احلب والتق ُّب ل.
 -3توفير الفرص املتنوعة واملُتع ّددة لتالئم ميول األبناء.
 -4إمداد األبناء باخلبرات الثقافية واالجتماعية التي تضيف إليهم.
 -5ال سماح لألبناء مبمارسة الهوايات سواء داخل املنزل أم خارجه.
 -6تق ُّب ل األفكار اجلديدة لألبناء واحترام حب االستطالع .
ولتتمكن أ
المدرس ُم عين ًا لها على
الرسة من القيام بدورها ال بد أن يكون المناخ
ي
ذل ــك ف ــي تكاملي ــة ل ــأدوار ،وال ــذي يج ــب أن ُي راعى فيه االهتم ــام بالتعليم الف ــردي للموهوب
 Individualized education for the giftedالقائــم علــى تشــخيص املعلــم ملوهبــة
الطال ــب؛ مم ــا يتي ــح الفرص ــة ملنه ــج تعليم ــي وبيئ ــة تعليمي ــة ثري ــة ت س ــهم ف ــي تط ــور
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املوهب ــة م ــن خ ــال تع ــاون أس ــرة الطال ــب ،وف ــي ض ــوء م ــا مت ــد بــه املدرس ــة م ــن معلوم ــات
تفصيلي ــة ع ــن موهب ــة أبنائه ــم واملج ــاالت الت ــي تظه ــر فيه ــا ). (Szarka,2008
وبم ــا أن االهتم ــام بتنمي ــة الموهب ــة ورعايته ــا عن ــد الطف ــل ف ــي مرحل ــة مبك ــرة
الهمي ــة ،ينبغ ــي أن تش ــارك في ــه معلم ــة ري ــاض أ
م ــن عم ــره أم ــر ش ــديد أ
الطف ــال
فه ــي لي س ــت مبد ِّرس ــة عادي ــة؛ فه ــي رائ ــدة وق ــدوة و ُأ ّم ورفيق ــة اللع ــب ،كم ــا أنه ــا أول عال ــم
خارج ــي يواجهــه الطف ــل بع ــد خروج ــه م ــن نط ــاق األس ــرة.
لذا يمكنها القيام بدورها من خالل :
 -1تعزيز ثقة الطفل بنف سه وتنمية مفهوم الذات اإليجابي لديه.
 -2مراعاة الفروق الفردية بني األطفال.
 -3االهتمام بتنمية االبتكارات اجلماعية.
 -4تخطيط وتنفيذ وتقومي األنشطة التي تؤدى إلى تنمية ابتكار األطفال .
 -5اهتمامه ــا مبه ــارات االتص ــال م ــع أولي ــاء األم ــور وإث ــارة وعيه ــم بكيفي ــة تنمي ــة جوان ــب
االبت ــكار ل ــدى أطفاله ــم (.نيڤ ــن عب ــد اللطي ــف.)2010 ،
عوقات اكتشاف الموهوبين:
ُم ِّ

أوجزه ــا كل م ــن (أش ــرف س ــرج  ،2010محم ــد عب ــد املخت ــار وإنچ ــي ع ــدوي، 2011 ،
فيم ــا يل ــى):
 -1املبالغة في االهتمام ب املجاالت األكادميية.
 -2عدم تقدير االنشغال باألنشطة االبتكارية في الفنون واعتبارها مضيعة للوقت .
 -3املبالغة في التقومي والنقد واحلكم على أفكار التالميذ.
 -4امليل إلى عقاب التالميذ الذين ُي ظهرون املثالية والشجاعة.
 -5ع ــدم وج ــود إمكان ــات مادي ــة ومكاني ــة (كثاف ــة الفص ــول -نق ــص وس ــائل التدري ــس)،
يجع ــل م ــن الصع ــب عل ــى املعل ــم اكتش ــاف الط ــاب املوهوب ــن ومتابعته ــم .
 -6عدم وجود املعلم املدرب واملتفرغ على استخدام أدوات القياس املختلفة .
 -7سوء النظام اإلداري داخل املؤس سات التعليمية .
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 -8غياب التنسيق بني األجهزة واملؤسسات التي تعزز اكتشاف املوهوبني.
 -9عدم وجود تعريف محدد للموهبة.
 -10عدم وعي أفراد املجتمع بأهمية التعرف على مواهب أبنائهم ورعايتها وتنميتها.
بعض المقترحات لرعاية الطفل الموهوب:

ميك ــن لآلب ــاء بالتع ــاون م ــع املعلم ــن تطبي ــقُ بع ــض األنش ــطة والتدريب ــات الت ــي ت س ــهم
ف ــي تنمي ــة املوهب ــة ل ــدى األطف ــال؛ منه ــا:
 -1املكتبة املنزلية (بها كتب تلوين وقصص خيال علمي).
 -2حكايات قبل النوم ملا لها من أهمية في تدريب األطفال على مهارات التواصل
واحلديث واإلنصات ،وتنمي الطفل لغوي ًا ومعرفي ًا ،وإثراء املعلومات عن العالم الواقعي.
 -3معرض الطفل :من خالل إقامة املعارض كنوع من التعزيز والتشجيع واالحتفال
بالطفل املبدع وإنتاجه.
 -4وضع الطفل في موقف ُم ْش كل يحتاج إلى حل إلخراج ما بداخله من طاقات وأفكار
مبتكرة.
 -5تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات املفيدة (جمع الطوابع ،الزراعة ،تربية احليوانات
األليفة ،الرسم والتلوين ،صناعة األلعاب يدوي ًا).
الب ــداع ال ـ تـ� ت
اق�حه ــا إدوارد دي
ويمك ــن االعتم ــاد ع ــى بع ــض التدريب ــات لتنمي ــة إ
ي
بون ــو وترجمه ــا للعربي ــة (مج ــدي حبي ــب)2014،؛ ومنه ــا :
 -1التدريب على استخدام الكلمات العشوائية.
 -2استبعاد الكائن الغريب.
 -3جتميع الكلمات.
 -4االقتران بني قائمتني (قائمة أ وقائمة ب).
 -5إيجاد الرابطة املشتركة بني الكلمات.
 -6إظهار القيمة األعلى في ضوء بعض القيم.
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ِّ
تخط ي االرتباط الواضح وتوليد ارتباطات جديدة ُم تع ّددة.
-7
 -8إبداع القصة دون معرفة البنود.
 -9إطالق األفكار بقوة من أجل حل املشكلة.
 -10استخدام املفاتيح في بناء فرض ما.
 -11استخراج املعاني املتضادة.
 -12ارتباط البنود بال سياسة.
 -13ارتباط البنود بالتاريخ.
 -14الشعر.
 -15اقتراح موقف صعب والقيام بح لِّه.
المراجع:

أوال :المراجع العربية:
ً
 -1أش ــرف س ــرج ( .)2010دور التعلي ــم ف ــي اكتش ــاف ورعاي ــة املوهوب ــن .املؤمت ــر العلم ــي لكلي ــة التربي ــة بجامع ــة
بنه ــا "اكتش ــاف ورعاي ــة املوهوب ــن بني الواق ــع واملأم ــول".837-805 ،
 -2أش ــرف عب ــد الق ــادر( .) 2010االحتياج ــات اإلرش ــادية للطف ــل املب ــدع ف ــي ض ــوء معوق ــات اإلب ــداع .املؤمت ــر
العلم ــي لكلي ــة التربي ــة بجامع ــة بنه ــا "اكتش ــاف ورعاي ــة املوهوب ــن ب ــن الواق ــع واملأم ــول". 48-31 ،
 -3املعج ــم الوجيز(.)2004طبع ــة خاص ــة ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم ،القاه ــرة :الهيئ ــة العام ــة لش ــئون املطاب ــع
األميري ــة.
 -4تي سير صبحي ويوسف قطامي (.)1992املوهبة واإلبداع .بيروت :املؤس سة العربية لإليداع والنشر.
 -5تي س ــير صبح ــي ( .)2002املؤمت ــر الدول ــي الراب ــع عش ــر للمجل ــس الع امل ــي لألطف ــال املوهوب ــن واملبدع ــن ،
برش ــلونة  21يولي ــو 14 -أغ س ــطس ،مجل ــة العل ــوم التربوي ــة.252-247،
 -6ح س ــن بش ــير( .)2000الكش ــف ع ــن املوهوب ــن ،ورق ــة عم ــل مقدم ــة للمؤمت ــر القوم ــي ل ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم
بالقاهرة.
 -٧رمضان القذافي ( .)1996رعاية املوهوبني واملبدعني .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث.
 -٨عادل عبد الله ( .)2005سيكولوﭽية اإلبداع.القاهرة :دار الرشاد.
 -٩عبد ال سالم عبد الغفار( .)1977التفوق العقلى واالبتكار.القاهرة :دار الرشاد.
 -١٠عب ــد املنع ــم احلفن ــي ( .)1995املوس ــوعة النف س ــية :عل ــم النف ــس ف ــي حياتن ــا اليومي ــة .القاه ــرة  :مكتب ــة
مدبول ــي.
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 -١١فتحي جروان ( .)2002أساليب الكشف عن املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم .عمان  :دار الفكر.
 -١٢مجدي حبيب ( .)2014تنمية اإلبداع :تدريبات إدوارد دي -بونو .القاهرة :دار الفكر العربي.
 -١٣محمــد عبــد املختــار وإنچــي عــدوي ( .)2011التفكيــر النمطــي واإلبداعــي  .القاهــرة :مركــز تطويــر
الدراســات العليــا والبحــوث بكليــة الهندســة جامعــة القاهــرة.
 -١٤مركــز تطويــر املناهــج واملــواد التعليميــة ( .)2001املنهــج وأســاليب التعليــم واســتراتيـﭽيات التدريــس
ودوره ــا ف ــي تنمي ــة ق ــدرات املوهوب ــن .ورق ــة عم ــل مقدم ــة إل ــى املؤمت ــر الوطن ــي للفائق ــن واملوهوب ــن ،دب ــي
 15 -13مــارس .24 -1،
 -١٥مرك ــز تطوي ــر تدري ــس العل ــوم والرياضي ــات والتكنولوﭽي ــا ( .)2000اكتش ــاف الش ــباب ذي املواه ــب العلمي ــة
ورعايته ــم .ورق ــة عم ــل مقدم ــة إل ــى املؤمت ــر القوم ــي للموهوب ــن ،القاه ــرة  9أبري ــل.
 -١٦نيڤ ــن عب ــد اللطي ــف ( .)2010املؤث ــرات البيئي ــة ودوره ــا ف ــي تنمي ــة اإلب ــداع عن ــد الطف ــل املؤمت ــر العلم ــي
لكلي ــة التربي ــة بجامع ــة بنه ــا "اكتش ــاف ورعاي ــة املوهوب ــن ب ــن الواق ــع واملأم ــول"  15-14يولي ــو.
ثانياً  :المراجع األجنبية:
17-Buckingham,M.,&Vosburg,R.M.(2001).The 21 st, Century Human Resource
Function:It is the Talent,Stupid!Human Resource Management,28,179-218 .
18 - Guilford J.P.(1967).Intelligence Creativity and Their education Implications.
San Diego ,CA:Knapp.
19 - Kiewra,K.(2014).Seven Ways Parents Help Children Unleash Their Talents.
www.nagc.org.
20 - National Association for Gifted Children(2002).Dre-Krade 12 Gifted Program
Standars.www.nagc.org.
21 -Sternberg, R. & Lubart, T. (1996). Investing in Greativity.American
Psyghologist,15(7)677-680.
22 - Szarka,S.(2008).Talent Development:Goals,Preinciples and Development
Programs.psychological Aspects of Education, Department of Educational
Psychology University of Debrecen,Hungary.
22-Winner,E.(2000).The Origins and Ends of Giftedness.American
Psychologist,55(1),159-169.
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ع ـ ــروض ودراس ـ ــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف
العر� ي ن
ب� الواقع والمأمول (حصاد )2015
نظرة تحليل َّية ي� شأن الطفل ب ي ّ
إعداد :د .داليا الجيزاوي
العر�
الورشة التدريبية إ
القليمية لدمج الطفل ب ي
العاقة ف ي� التعليم والمجتمع
ذي إ
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تقرير أ .رضا عطية

العربي
تحليلية في شأن الطفل
نظرة
ّ
َّ
بين الواقع والمأمول
حصاد 2015
إعداد  :د.داليا الجيزاوي
مقدمة:

*

ـي ،فبقــدر مــا تعطــي الدولــة
إن االهتمــام بالطفــل ُيعـ ُّد مظهــر ًا مــن مظاهــر التقــدم وال ُّرقـ ّ
مــن حمايــة ورعايــة لألطفــال فــي صــورة تشــريعات وبرامــج وخدمــات ومشــروعات إلشــباع
احتياجاتهــم بصفــة عامــة ،واحملرومــن مــن رعايــة ُأســرهم بصفــة خاصــة ،بقــدر مــا
تضمــن الدولــة تنشــئة جيــل ســليم قــادر علــى حت ُّمــل عــبء مســئولية رســالته فــي احليــاة؛
وبالتالــي فــإن التعـ ُّرف علــى ماهيــة حقــوق األطفــال فــي املجتمــع تُلقــي الضــوء علــى وضــع
الطفــل ،واملفاهيــم الســائدة عــن الطفولــة ،والظــروف املعيشــية والبنيــة األساســية اخلاصــة
بهــم ،كمــا أنهــا تكشــف الكثيــر عــن وضــع األســر ووضــع األطفــال فــي هــذا املجتمــع .
وعلــى الرغــم مــن اجلهــود الدوليــة والعربيــة لدراســة وحتســن كفالــة وحمايــة حقــوق
الطفــل العربــي ،فــإن الواقــع الدولــي واإلقليمــي يشــهد لألســف تراجع ـ ًا عــن االلتزامــات
املو َّقعــة وجتــاوز ًا للحقــوق األساســية املعتـ َرف بهــا لألطفــال رســمي ًا وأخالقيـ ًا ،فــي املناطــق
التــي تشــهد عنفـ ًا عِ ْرقيـ ًا أو طائفيـ ًا أو سياســي ًا وعلــى األخــص فــي املنطقــة العربيــة ،وهــو
مــا ترصــده التقاريــر املتتابعــة للمنظمــات الدوليــة عــن وضــع األطفــال فــي العالــم ،ســواء
مــن جهــة توفيــر احلقــوق أم احترامهــا أم حمايتهــا.
وتأتــي الورقــة الراهنــة لرصــد واقــع الطفــل العربــي وحتليلــه كحصــاد لســنة ،2015
مــن واقــع التقاريــر املختلفــة للمنظمــات الدوليــة امل َ ْعن َّيــة بشــأن الطفــل وعلــى األخــص فيمــا
يتعلــق بالطفــل العربــي ،والتــي نناقشــها فــي ثالثــة محــاور رئيســة:

* باحثة  -مصر .
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أوالً :تغذية الطفل وصحته ،وفيها نتناول النقاط التالية:
 .1مشكالت التغذية للطفل العربي.
 .2الوفيات املبكرة لألطفال.
 .3مشكالت االضطرابات السلوكية للطفل.
بالزمات المزمنة أ
ثانياً :المشكالت المتعلقة أ
للطفال ،ونتناول فيها:
 .1ال ُعنف واالستغالل وسوء معاملة الطفل.
ُ .2أ ِّمية األطفال وتس َّربهم من الدراسة.
 .3املشكالت املتعلقة بالقضاء على الفقر.
ين
العر�:
ثالثاً :الجهود المبذولة
لتحس� أوضاع الطفل ب ي
العربي بني الواقع واملأمول.
 .1حقوق الطفل
ّ
 .2جهود املنظمات الدولية واإلقليمية والقومية لدعم حقوق الطفل وتنميتها.
وفيما يلي نستعرض كل محور بشكل تفصيلي:
أوال :تغذية الطفل وصحته
ً

العر�
 .1مشكالت التغذية للطفل ب ي
يقــف نقــص التغذيــة وراء  1.3مليــون حالــة وفــاة بــن األطفــال أو  %45مــن جميــع
وفيــات األطفــال علــى مســتوى العالــم كل عــام .فتغذيــة َّ
الرضــع وصغــار األطفــال هــي مــن
املجــاالت الرئيســة لتحســن وتعزيــز منــو األطفــال ومنائهــم بشــكل صحــي؛ حيــث يكتســي
العامــان األ َّوالن مــن حيــاة الطفــل أهميــة خاصــة ،فالتغذيــة املثاليــة أثنــاء تلــك الفتــرة
تســاعد علــى خفــض معــدالت املــرض والوفــاة ،واحل ـ ِّد مــن مخاطــر اإلصابــة باألمــراض
املزمنــة ،وحتســن منــاء الطفــل عمومــ ًا .وتُعــ ُّد مشــكالت التغذيــة لألطفــال إحــدى أهــم
املشــكالت اخلطيــرة بالبلــدان العربيــة ،وفيمــا يلــي اســتعراض ملشــكالت التغذيــة ببعــض
الــدول العربيــة فــي :2015
• •الســودان :أعربــت منظمــة الصحــة العامليــة عــن قلقهــا الرتفــاع معــدالت ســوء
التغذيــة املزمنــة وســط أطفــال الســودان ،والتــي بلغــت  1.8مليــون طفــل ميثلــون
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•

•

"ثلــث أطفــال الســودان"؛ حيــث أعلنــت وزارة الصحــة الســودانية إن ”مؤشــر ســوء
التغذيــة العــام بلــغ نســبته  ٪١٦بالســودان ،وهــو أعلــى مــن ال ِّنســب العامليــة
احملــددة فــي هــذا الشــأن“ .مؤ ِّكــد ًة أن معــدل ســوء التغذيــة شــديدة احلــدة بالبــاد
مرتفــع بصــورة مقلقــة ،كمــا أن نحــو نصــف مليــون طفــل ســوداني يعانــون ســو َء
التغذيــة شــديدة احلِ ـ َّدة.
ويرجــع ســوء التغذيــة بالســودان إلــى عوامــل اجتماع َّيــة كالفقــر ،والنــزوح ،واحلروب،
وعمــل املــرأة املضنــي ،كمــا فــي بعــض واليــات الســودان الغربيــة ،وعوامــل
اقتصاد َّيــة كغــاء أســعار الســلع الغذائيــة ،وضعــف مواســم اإلنتــاج الزراعــي،
إلــى جانــب أســباب صحيــة أخــرى كاإلصابــة مبــرض األنيميــا .فالفقــر واجلهــل
يتحصــل الرضيــع علــى
عامــان حاســمان فــي ســوء التغذيــة لألطفــال؛ فــا ميكــن أن
َّ
رضاعــة ُمغذيــة مــن ُأ ٍّم وضعهــا املــادي ســيئ ،كمــا كان لغيــاب التوعيــة والتثقيــف
الغذائــي ،والعــادات الغذائيــة الضــارة دو ٌر مؤثــر فــي انتشــار املشــكلة .ويخشــى
خبــراء األطفــال مــن أن تؤثــر زيــادة األطفــال الذيــن يعانــون ســوء التغذيــة فــي
الســودان ،علــى زيــادة الوفيــات وســط هــذه الفئــة ،ويقلِّــل مــن نســبة ســكان البــاد،
وبالتالــي َف ْقــد عنصــر محــرك لالقتصــاد عنــد وجودهــم فــي مرحلــة الشــباب فيمــا
لــو عاشــوا ،هــذا باإلضافــة إلــى أن أمــراض ســوء التغذيــة قــد تــؤدي إلــى إفــراز
شــريحة غيــر قــادرة علــى اإلنتــاج ،بســبب ضعــف من ِّوهــا البدنــي والصحــي؛ ممــا
يش ـ ِّكل خســارة حقيقيــة للنــاجت القومــي اإلجمالــي .
•اليمــن :أ َّكــدت منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة – اليونيســيف  -علــى أن طفــ ًا
واحــد ًا مــن بــن كل ثمانيــة أطفــال مينيــن يكونــون عرضــة للمــوت بســبب ســوء
التغذيــة احلــاد.
•ســوريا :أدى النــزاع املســتمر منــذ خمــس ســنوات تقريبـ ًا فــي ســوريا ،إلــى زيــادة
كبيــرة فــي معــدالت ســوء التغذيــة بــن األطفــال .فعلــى الرغــم مــن جهــود التصـ ِّدي
لســوء التغذيــة مــن خــال بعــض املنظمــات الدوليــة كاليونيســيف فإنــه ال زالــت هناك
حاجــة لتكثيــف اجلهــود مــن أجــل التصــدي للوضــع الراهــن؛ مــن أجــل احلفــاظ
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•

علــى هــذه القــدرة وتعزيزهــا وضمــان االســتمرار فــي تقــدمي اإلمــدادات التغذويــة
املنقــذة لــأرواح؛ حيــث لــم يتجــاوز التمويــل املتوافــر لبرنامــج اليونيســيف التغــذوي
لســنة  ٢٠١٥نســبة ٪١٠؛ ممــا يتطلــب مــن املجتمــع الدولــي التدخــل لتوفيــر املزيــد
مــن التمويــل لضمــان جت ُّنــب هــذا اخلطــر الــذي يحيــق بحيــاة املئــات مــن اآلالف
مــن األطفــال.
•دول الخليــج  :علــى الرغــم مــن التطــور االجتماعــي واالقتصــادي الــذي شــهدته
دول اخلليــج العربيــة؛ فــإنَّ احلالــة الغذائيــة لألطفــال واملراهقــن ال زالــت تعانــي
ســ ْمنة" ازدادت
وجــو َد مشــكالت غذائيــة متناقصــة ،فاإلصابــة بزيــادة الــوزن "ال ِّ
بشــكل الفــت للنظــر وفــي الوقــت نفســه هنــاك نســبة ال بــأس بهــا مــن األطفــال فــي
هــذه الــدول مصابــة بالتقـزُّم ونقــص الــوزن؛ وكذلــك النقــص فــي بعــض العناصــر
الغذائيــة الدقيقــة مثــل احلديــد والكالســيوم وﭭيتامــن د ،وترجــع أغلــب مشــكالت
التغذيــة عنــد األطفــال واملراهقــن إلــى الســلوكيات والعــادات الغذائيــة اخلاطئــة
ســواء أكانــت فــي املنــزل أم خارجــه  ،وتلعــب األســرة واملدرســة واألصدقــاء
ووســائل اإلعــام وغيرهــا دور ًا ُمهم ـ ًا فــي تشــكيل هــذه العــادات.

مشكلة البدانة المفرطة أ
للطفال
ُ
أشــارت منظمــة الصحــة العامليــة فــي تقريرهــا الســنوي إلــى أن األطفــال فــي البلــدان
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل والتــي تتضمــن الــدول العربيــة ،هــي األكثــر تعرضـ ًا للتغذيــة
الص َغــر حيــث زادت إلــى ٪٣٠
غيــر املالئمــة قبــل الــوالدة وفــي مرحلــة الرضاعــة ومرحلــة ِّ
عنهــا فــي الــدول املتقدمــة .حيــث يتعرضــون فــي الوقــت نفســه لألغذيــة الغنيــة بالدهــون
والســكر وا ِمللْــح واألغذيــة الكثيفــة الطاقــة واألغذيــة احملتويــة علــى القليــل مــن املغذيــات
الدقيقــة ،التــي جتنــح إلــى أن تكــون أقــل تكلف ـ ًة ولكنهــا أيض ـ ًا أقــل جــود ًة فيمــا يتعلــق
باملغذيــات احملتويــة عليهــا .وتــؤدي أمنــاط النظــم الغذائيــة هــذه ،مــع انخفــاض مســتويات
النشــاط البدنــي ،إلــى زيــادات حــادة فــي ســمنة األطفــال.
كمــا مت فــي يــوم الطفــل اخلليجــي فــي بدايــة عــام  ،٢٠١٥تسـ ُ
ـليط الضــوء علــى موضــوع
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انتشــار الســمنة والــوزن الزائــد بــن أطفالنــا فــي اخلليــج والوطــن العربــي بأســره .حيــث
احتلــت دول اخلليــج النســبة األعلــى بــن دول العالــم مــن حيــث اإلصابــة بالســمنة حســب
تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة لعــام  ،٢٠١٤حيــث يعانــي  ٪٤٢.٨مــن ســكان الكويــت
الســمن َة ،وهــي النســبة األعلــى واألســوأ بــن عشــر دول فــي العالــم واألولــى بــن دول
اخلليــج ،تليهــا اململكــة العربيــة الســعودية بنســبة  ٪٣٥.٢ثــم قطــر .٪٣٣.١
 -2الوفيات المبكِّرة أ
للطفال ف ي� البلدان العربية
إن دولـ ًة عربيـ ًة مثــل مصــر حتتــل املرتبــة اخلامســة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،فــي معــدل الوفيــات دون اخلامســة وال يفوقهــا فــي معــدل الوفيــات دون اخلامســة
إال ثالثــة مــن أفقــر بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــي ﭽيبوتــي والســودان
ـات االقتصاد َّيــة ومخلفـ ِ
واليمــن باإلضافــة إلــى العــراق الــذي عانــى العقوبـ ِ
ـات احلــروب.
وتظهــر مصــر كنمــوذج يجمــع فــي داخلــه أســباب ًا مختلفــة لوفــاة األطفــال فــي
ال ــدول العربي ــة ؛ فق ــد تك ــون الوف ــاة نتيج ــة لإلس ــهال  ،ويح ــدث ه ــذا ب س ــبب املي ــاه امللوث ــة
أمــراض
واألغذيــة امللوثــة وال َّر َص ــاص املنبعــث فــي اجلــو ،كمــا ُي عانــي أطفــال مصــر
َ
اجلهــاز التنف ســي ،التــي تُعــ ُّد مــع اإلســهال ال ســبب الرئيــس فــي وفيــات ال ُّر َّض ــغ ،
كم ــا مي ــوت األطف ــال ف ــي مص ــر ب س ــبب س ــوء التغذي ــة ،ومنه ــا س ــوء التغذي ــة بالبروت ــن
وهــو ممــا ُي ْض عــف مقاومتهــم لألمــراض ويخفــض التطــور الذهنــي واملعرفــي لهــم،
وبالتال ــي تنخف ــض قدرته ــم عل ــى االس ــتمرار ف ــي التعلي ــم ،باإلضاف ــة إل ــى توق ــف النم ــو،
وهن ــاك أيض ـ ًا نق ــص التغذي ــة بالي ــود واحلدي ــد وﭭيتام ــن (أ) وال ــذي ي ــؤدي إل ــى تعطي ــل
النمــو الذهنــي والبدنــي وال َع َش ــى الليلــي ،أو العمــى اجلزئــي وال ُك لــي .كمــا أن هنــاك
خط ـ َر الت س ـ ُّم م ب املع ــادن الثقيل ــة كال َّر َص ــاص والني ــكل والكادمي ــوم املنبعث ــة م ــن ُس ــحب
األدخن ــة واألترب ــة والقمام ــة الت ــي تولِّ ده ــا املع ــادن ،كم ــا يح ــدث الت س ــمم ب س ــبب اإلضاف ــات
الكيميائي ــة مث ــل األل ــوان وامل ــواد احلافظ ــة ،كذل ــك انتش ــار اس ــتعمال املبي ــدات املُ س ـ ِّب بة
لل س ــرطانات واألبخ ــرة ال س ــامة الناجت ــة ع ــن إح ــراق البالس ـ ِت ك واملط ــاط ،وزي ــادة اإلش ــعاع
الكهربــي واملغناطيســي.
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ومــا ُذكــر عــن مصــر ينطبــق متام ـ ًا علــى العــراق وســوريا والســودان ودول عربيــة
أخــرى .فقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أن "وفيــات األطفــال لســوء التغذية" بالســودان
بلغــت  ،٪٤٠مشــير ًة إلــى أن واليــات الشــرق " كســا والقضــارف والبحــر األحمــر" متثــل
أعلــى معــدالت ســوء التغذيــة ،بســبب صعوبــة احلصــول علــى امليــاه واملمارســات الســلبية
فيمــا يتعلــق باإلصحــاح البيئــي.
كمــا ن َّوهــت اليونيســيف إلــى إن البيانــات احلديثــة والتــي وردت فــي تقريــر "مســتويات
واجتاهــات وفيــات األطفــال" ،أثبتــت إمكانيــة حتقيــق النجــاح املســتهدف مــن تقليــص تلــك
النســب حتــى فــي البلــدان ضعيفــة املــوارد .وتشــير البيانــات الصــادرة ضمــن تقريــر
اليونيســيف فــي ينايــر  ،٢٠١٦أن معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة ،قــد
انخفضــت بنســبة  ٪٤٩فــي الســنوات العشــرين املاضيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن
الهــدف العاملــي املتمثــل فــي حــدوث انخفــاض بنســبة الثلثــن بحلــول عــام  ٢٠١٥لــم يتــم
حتقيقــه بصــورة شــاملة حتــى اآلن .وفــي العــام املاضــي ،تُو ِّفــي  ٦.٣مليــون طفــل دون
ســن اخلامســة ألســباب ميكــن الوقايــة منهــا فــي الغالــب ،أي ُق َرا َبــة  ٢٠٠ألــف طفــل أقــل
ممــا كان عليــه فــي عــام  ،٢٠١٢ولكــن ال تــزال هنــاك ُق َرا َبــة  17ألــف حالــة وفــاة حتــدث
بــن األطفــال فــي كل يــوم .وذكــرت اليونيســيف أن نقــص التغذيــة تتســبب فيمــا يقــرب
ـينات كبيــر ًة
مــن نصــف جميــع الوفيــات بــن األطفــال .ويشــير التقريــر إلــى أن هنــاك حتسـ ٍ
طــرأت فــي مجــال بقــاء الطفــل ،ويرجــع ذلــك جزئيـ ًا إلــى تدخــات معقولــة وقليلــة التكلفــة
ضــد األمــراض املُ ْعديــة الرئيســة.
 .3مشكالت االضطرابات السلوكية للطفل
إن مشــكالت األطفــال الســلوكية إمنــا هــي مشــكالت ترجــع فــي املقــام األول إلى ظروف
بيئيــة غيــر مواتيــة وغيــر مناســبة أيض ـ ًا يعيشــها األطفــال فتعصــف بصحتهــم النفســية،
وتؤثــر بالســلب علــى مجمــل ســلوكياتهم .وإن أبــرز تلــك املشــكالت مــا يتعــرض لــه األطفــال
مــن آثــار نفســية ومعنويــة ميكــن أن تلحــق بهــم كضحايــا للحــروب فــي فلســطني وســوريا
ولبنــان والعــراق والســودان والصومــال ،فهــم إن لــم ُيستشــهدوا فيهــا وميوتــوا دون ذنــب؛
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فســوف يتجرعــون كأس مراراتهــا وأصنافـ ًا مــن ألــوان الشــقاء والعــذاب ،وهــم شــاهدون
عليهــا وعلــى رعبهــا بصــور ُتفــر فــي ذاكرتهــم ،ولــن يســتطيعوا نســيانها؛ خاصــة وهــم
يشــاهدون صــور ًا حيــة متثــل بشــاعة القتــل بأقســى ُصـ َوره.
إن مــا يصاحــب احلــروب مــن أهــوال ونكبــات وصدمــات كفيــل بزعزعــة نفــس الطفــل
وأمنــه مــدى احليــاة ،وقــد ال يــدرك األهــل واملجتمــع هــذا األثــر فــي وقتــه ،ولكنــه مبــرور
الزمــن تتفاقــم حالــة الطفــل ويتحــول املشــهد املرعــب واملفــزع الــذي رآه قبــل ســنوات فــي
غمــرة احلــرب ،إلــى آفــة نفســية ال يســتطيع البــراء منهــا إال بعــد عــاج قــد يطــول زمنــه.
ولعلَّنــا فــي العالــم العربــي ال نعطــي اهتمامـ ًا كبيــر ًا بالرعايــة النفســية والوســائل املطلوبــة
الحتــواء رد فعــل الصدمــات علــى األطفــال؛ فــي حــن أن غالبيــة املختصــن يؤكــدون أن
أخطــر آثــار احلــروب هــو مــا يظهــر بشــكل ملمــوس الحقـ ًا فــي جيــل كامــل مــن األطفــال،
ـكالت نفســية.
ســيكبر مــن ينجــو منهــم وهــو يعانــي مشـ ٍ
ففــي العــراق علــى ســبيل املثــال وحســب مــا ورد علــى لســان أحــد ممثلــي األمم
املتحــدة ،فــإن هنــاك أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل عراقــي مــن األرجــح أنهــم ســيكونون
بحاجــة إلــى عــاج نفســي ،مــن جـ َّراء الصدمــة النفســية التــي تعرضــوا لهــا خــال احلــرب.
وفــي ســوريا ،بــات شــعار "أنقــذوا أطفــال ســوريا" هــو النــداء األبــرز مــع بدايــة الســنة
السادســة مــن األزمــة ،إذ يريــد الســوريون أن يبــدأ العمــل علــى حتقيقهــا ملنــح مســتقبلِ
ـادر علــى البنــاء ال التدميــر.
وطنهــم األمـ َل بجيـ ٍـل قـ ٍ
فعلــى الرغــم مــن اآلثــار الســلبية التــي حلقــت بــكل أفــراد املجتمــع الســوري ،فــإن
ـكالت
الطفــل يبقــى الضحيــة األكثــر تأثــر ًا ،فمــا يشــهده ســيترك عليــه آثــار ًا تخلــف مشـ ٍ
نفســي ًة وصحيــ ًة ســتتجلى علــى شــكل أمــراض اجتماع َّيــة ســتحكم مســتقبل األجيــال،
حتــى بعــد وقــف آلــة العنــف.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق مــن اآلثــار النفســية للحــروب التــي تعيشــها بعــض الــدول
التوحــد كأحــد أهــم أشــكال اضطرابــات الســلوك التــي تظهــر
العربيــة ،تشــير التقاريــر إلــى
ُّ
فــي العالــم العربــي؛ حيــث تشــير أحــدث التقاريــر إلــى أن معــدالت انتشــار التوحــد فــي
العالــم العربــي تتــراوح مــا بــن  ١.٤حالــة بــن كل  ١٠آالف طفــل فــي ُعمــان ،و ٢٩حالــة
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بــن كل  ١٠آالف طفــل فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وانخفضــت معــدالت الوفيــات بــن
األطفــال مبنطق َتــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى مــدار العقــود األخيــرة بخمســة
أضعــاف مــا كانــت عليــه مــن قبــل.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املعــدالت تُعـ ُّد أقــل مــن مثيالتهــا فــي البلــدان املتقدمــة ،حيــث
تصــل النســبة فيهــا إلــى  ٣٩حالــة مــن املصابــن بالتوحــد بــن كل  10آالف طفــل ،وإلــى
 77حالــة مــن املصابــن باضطرابــات طيــف التوحــد بــن كل  10آالف طفــل ،فــإن ذلــك ال
يعنــي بالضــرورة تراجــع معــدالت انتشــار هــذه احلالــة فــي العالــم العربــي.
ثانياً  :المشكالت المتعلقة باألزمات المزمنة لألطفال:

 -1أُمية أ
وترسبهم
الطفال
ِّ
ُّ
تُعــد مشــكلة األميــة مــن املشــكالت املزمنــة التــي يعانيهــا األطفــال فــي العالــم العربــي،
وتؤكــد تقاريــر اليونيســكو علــى أن الــدول العربيــة يوجــد بهــا ُق َرا َبــة ( 5ماليــن) طفــل غيــر
ملتحقــن بالتعليــم االبتدائــي ،و( 4ماليــن) مراهــق تقريبـ ًا غيــر ملتحقــن بالتعليــم الثانــوي.
ففــي مصــر – علــى ســبيل املثــال  -تبلــغ نســبة األميــة للفئــة العمريــة ،٪٢٨ ٤٥ - ١٥
حيــث أ َّكــد تقريــر اليونيســكو  ٢٠١٢أن التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول العربيــة فــي حتقيــق
شــعار (التعليــم للجميــع) قليــل ،وهنــاك تفــاوت شــديد بــن بلــدان املنطقــة وبــن اجلنســن،
كمــا أكــد التقريــر علــى أن فتــرة الطفولــة املبكــرة تعانــي نقص ـ ًا فــي الرعايــة ،ولــم ُي َتـ ْـح
للكثيــر التع ُّلــم قبــل املرحلــة االبتدائيــة ،وأكــد التقريــر أيضـ ًا علــى أن ( )%26مــن األطفــال
فــي البلــدان العربيــة يعانــون ســو َء التغذيــة وســوء النمــو؛ ممــا يؤثــر تأثيــر ًا ســلبي ًا علــى
النمـ ِّو العقلــي واملعرفــي.
فانتشــار األميــة فــي العالــم العربــي هــو ظاهــرة مؤســفة؛ حيــث تبلــغ نســبة األميــة
( )%30مــن ضمــن ( ٣٠٠مليــون) عربــي ،وتُعــد نســبة االلتحــاق فــي الــدول العربيــة
منخفضــة جــد ًا قياس ـ ًا إلــى دول متطــورة مثــل اليابــان؛ حيــث تبلــغ نســبة االلتحــاق فــي
االبتدائــي ( ،)%100وفــي كوريــا اجلنوبيــة ( )%99وفــي ماليزيــا (.)%95
وتؤكــد منظمــة اليونيســكو علــى أن النزاعــات املســلحة هــي أحــد العوائــق الرئيســة
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لتحقيــق التنميــة البشــرية فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم ،كمــا أكــدت علــى أن ( )%42مــن
مجمــوع األطفــال غيــر امللتحقــن فــي املــدارس فــي العالــم يعيشــون فــي املناطــق الفقيــرة
واملتأثــرة بالنزاعــات ،ومنــوذج ذلــك ســوريا التــي ُقتــل فيهــا املئــات مــن األطفــال ُ
وش ـ ِّرد
اآلالف منهــم و ُأغلقــت مدارســهم واملراكــز الصحيــة مــن حولهــم.
وقــد أكــد تقريــر األمم املتحــدة فــي أبريــل  2015علــى أن مــا يقــرب مــن  21مليــون
طفــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا باتــوا خــارج املــدارس ،أو أنهــم علــى
ســن فــي آليــات االلتحــاق بالدراســة فــي املنطقــة خــال
وشــك تــرك الدراســة رغــم التح ُّ
العقــد املاضــي .حيــث أشــار التقريــر الصــادر عــن منظم َتــي اليونيســكو واليونيســيف أن
الصــراع والتمييــز القائــم علــى اجلنــس وعِ َمالــة األطفــال والفقــر وعوامــل أخــرى حتــول
دون اســتمرار األطفــال فــي مدارســهم ،فــدول املنطقــة ،التــي تضــم  20دولــة عربيــة مــن
املغــرب غرب ـ ًا إلــى العــراق شــرق ًا ،اســتثمرت فــي التعليــم طــوال العقــد املاضــي؛ األمــر
الــذي ســاعد فــي زيــادة معــدالت التحــاق األطفــال باملــدارس.
غيــر أن التقريــر يكشــف أيضـ ًا عــن أن التقــدم فــي هــذا املجــال تباطــأ فــي الســنوات
األخيــرة .وأكــدت املنظمتــان علــى إمكانيــة حتســن الوضــع مــن خــال مواجهــة الــدول
ملســائل التمييــز ضــد اإلنــاث ،والعمــل علــى خفــض معــدالت التســرب مــن املــدارس ،والدفــع
نحــو تعزيــز تعليــم مــا قبــل املدرســة وحمايــة التعليــم لألطفــال املتأثريــن بالصراعــات.
 -2العنف ضد أ
الطفال
ُ
إن إســاءة معاملــة األطفــال مــن املشــكالت العامليــة التــي تــؤدي إلــى عواقــب وخيمة تدوم
مــدى احليــاة .حيــث تتم َّثــل إســاءة معاملــة األطفــال فــي حــاالت اإليــذاء واإلهمــال التــي
يتعـ َّرض لهــا األطفــال دون ســن  18ســنة .وتشــمل تلــك الظاهــرة جميــع ضــروب إســاءة
املعاملــة اجلســدية و/أو العاطفيــة واإليــذاء اجلنســي واإلهمــال واالســتغالل التجــاري أو
غيــره مــن أنــواع االســتغالل ،التــي تتسـ َّبب فــي إحلــاق أضــرار فعليــة أو محتملــة بصحــة
الطفــل وتهـ ِّدد بقــاءه فــي قيــد احليــاة أو منــا َءه أو كرامتــه ،فــي ســياق عالقــة مــن عالقــات
املســئولية أو الثقــة أو القــوة .ففــي البلــدان العربيــة يتعــرض األطفــال للعنــف بأنواعــه
155
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

الفــردي واملجتمعــي ،أمــا الفــردي فهــو فــي داخــل ا ُألســر ومــن قِ بــل املدرســن واإلدارات
املدرســية ،وأمــا املجتمعــي فيقــوم بــه املجتمــع بأكملــه كظاهــرة منظمــة.
ففــي العــراق ،تعــرض األطفــال إلــى القتــل املباشــر فــي األزمنــة السياســية املتالحقــة
وبســبب احلــروب احملليــة واخلارجيــة ،ومــع مجــيء االحتــال إلــى العــراق تعــرض الكثيــر
مــن األطفــال لتأثيــر القنابــل غيــر املنفجــرة واأللغــام املزروعــة ،وتعرضــوا حلمــات الدهــم
علــى األحيــاء الســكنية فــي مناطــق متفرقــة مــن العــراق كالفلوجــة وحديثــة وتل َّع َفــر وال َّرمادي
والنجــف وكربــاء واملوصــل والبصــرة ومعظــم مناطــق اجلنــوب ،وهــي مــا أســماها االحتالل
بـــــــ (األضــرار اجلانبيــة) ،كمــا أكــدت منظمــة اليونيســيف علــى عــدم إيــاء االهتمــام
لألطفــال املعاقــن ،وأن هنــاك تفاوتـ ًا كبيــر ًا فــي اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة ألكثــر مــن
 76مليــون طفــل ويافــع ،وأن معظــم هــؤالء األطفــال يتعرضــون للتمييــز.
كمــا يحــذر تقريــر األمم املتحــدة لعــام  2015مــن االنتهــاكات الصارخــة ال ِّتفاق َّيــة
حقــوق الطفــل فــي العــراق  ،واســتمرارها محــذر ًا مــن أن هــذه االنتهــاكات التــي ترتكبهــا
اجلماعــات املســلحة قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية .ويوصي
ـوات مــن أجــل وقــف االنتهــاكات ضــد
التقريــر بضــرورة اتخــاذِ احلكوم ـ ِة العراقي ـ ِة خطـ ٍ
األطفــال ،ومــن بينهــا تقــدمي مرتكبــي االنتهــاكات إلــى العدالــة ،وإدخــال تدابيــر للتحقــق
مــن األعمــار ُبغْيــة منــع جتنيــد األطفــال فــي جماعــات مســلحة مرتبطــة باحلكومــة ،وإلغــاء
عقوبــة اإلعــدام لألطفــال حتــت ســن  18عنــد وقــت ارتــكاب اجلرائــم املزعومــة ،وجملــة
تدابيــر أخــرى.
كمــا ســلط تقريــر األمم املتحــدة فــي 2015الضــو َء علــى وحشــية تنظيــم داعــش جتــاه
أطفــال العــراق ،فقــد أكــدت جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل فــي تقريرهــا أن اإلرهابيــن
يقتلــون األطفــال العراقيــن ،وحصــول عمليــات “إعــدام جماعيــة للفتيــان” ،وتأكــدت مــن
وص لْبه ــم و َد ْفنهــم أحيــاء” ،وهــذا
صحــة التقاريــر التــي تشــير إلــى "قطــع ر ُءوس األطفــال َ
إلــى جانــب اســتغالل تنظيــم داعــش لألطفــال واســتخدامهم كانتحاريــن ومخبريــن ودروع
بشــرية.
وقــد ُعقــدت فــي أواخــر  ،2015نــدو ٌة ملناقشــة العنــف والطفولــة والبنــاء التربــوي فــي
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واقــع املجتمــع العراقــي؛ حيــث تطرقــت إلــى إشــكالية الهيمنــة األجنبيــة علــى تربيــة الطفــل
وكيــف أثــرت تلــك احلضــارات ولــو قليـ ًا علــى تنشــئته ،إلــى جانــب واقــع ريــاض األطفــال
وأثرهــا فــي مناهضــة العنــف فيمــا لــو اس ـتُغلت بالتربيــة والتنشــئة الصحيحــة .وقــد مت
عــرض عــدد مــن األبحــاث خــال تلــك النــدوة.
أمــا األطفــال الفلســطينيون فــا زالــوا يواجهــون االحتــال اإلســرائيلي ،كمــا ُيعانــي
أطفـ ٌ
ـال صــور ًا ُأخــرى مــن التشــرد والضيــاع بســبب احلــروب احملليــة كأطفــال الصومــال
الذيــن يتشــردون فــي الشــوارع ،ويقومــون بجمــع بقايــا (القــات) مــن الشــوارع وبيعــه
وتعاطيــه.
وفــي ســوريا ،فــإن األطفــال يعيشــون مأســاة إنســانية مر ِّوعــة مبعنــى الكلمــة ،فهــؤالء
األطفــال يعيشــون أســوأ مأســاة إنســانية عرفتهــا البشــرية ،فقــد كشــف تقريــر الشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أن عــدد األطفــال الذيــن ُقتلــوا علــى يــد قــوات النظــام بلــغ
( 10913طفــا) ،بينهــم ( )2305دون العاشــرة ،و( 376رضيعــ ًا) ،مشــير ًا إلــى أن
النســبة األكبــر منهــم ُقتلــوا بالقصــف ،فــي حــن قضــى آخــرون باإلعــدام امليدانــي رمي ـ ًا
بالرصــاص أو ذبحـ ًا بالســكاكني ( 530حالــة) ،أو لقــوا حتفهــم وهــم بــن ي ـ َد ْي َّ
جلديهــم
( 79طفـ ًا).
كمــا كشــف تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن اعتقــال أكثــر مــن (9000
طفــل) (تقــل أعمارهــم عــن  18عام ـ ًا) ،والكثيــر منهــم تعرضــوا ألســاليب تعذيــب عنيفــة
ـلوب
جــد ًا ال تختلــف عــن التــي يتعــرض لهــا الكبــار؛ حيــث ذكــر التقريــر ســتة عشــر أسـ َ
ـص األذن مبقــص
ـب الزيــت املغلــي علــى اجللــد ،و َـق ُّ
وص ـ ُّ
تعذيـ ٍـب ،ومنهــا تكســير األضــاعَ ،
تقليــم األشــجار ،وانتــزاع اللحــم مبالقــط معدنيــة ،كمــا حتــدث التقريــر عــن رؤيــة بعــض
األطفــال مقتــل ذويهــم وأمهاتهــم علــى يــد َّ
الشـ ِّبيحة ،وحتــدث أيضـ ًا عــن تعــرض القاصــرات
لالغتصــاب (أكثــر مــن  400حالــة) .كمــا أعلنــت املمثلــة اخلاصــة لألمــن العــام لــأمم
املتحــدة املعنيــة باألطفــال والصراعــات املســلحة ،أن عــدد األطفــال الالجئــن أو املشــردين
داخــل ســوريا وصــل إلــى (ثالثــة ماليــن طفــل).
وقــد ســلط تقريــر منظمــة (أنقــذوا األطفــال) الدوليــة الصــادر مؤخــر ًا ،الضــو َء
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علــى حجــم املعانــاة واملأســاة والكارثــة اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا أطفــال ســوريا،
واســتعرض تقريــر املنظمــة الدوليــة الصــادر بعنــوان( :الطفولــة حتــت النــار) ،ظــروف
األطفــال الســوريني الذيــن يعيشــون فــي ظــروف احلــرب؛ حيــث أكــد التقريــر أن ( )3مــن
كل ( )4أطفــال ســوريني فقــدوا أحــد ذويهــم ،وأنَّ طفـ ًا مــن بــن كل ( )3أطفــال ،تعــرض
لــأذى اجلســدي ،مبين ـ ًا أنهــم يعيشــون فــي ظــروف إنســانية قاســية ،وحرمــان معظمهــم
مــن الرعايــة الصحيــة.
كمــا ن َّبهــت منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) ،علــى خطــر تواصــل العنــف
والنــزوح املتزايــد للســوريني علــى األطفــال ،وأن تواصــل العنــف والنــزوح املتزايــد ،يدمــر
البنيــة التحتيــة واخلدمــات األساســية نتيجــة النــزاع ،ويهــدد جي ـ ًا كام ـ ًا مــن األطفــال،
ويصيبهــم بجــراح جســدية ونفســية قــد تؤثــر فيهــم مــدى احليــاة.
وقــد أفــادت “اليونيســيف” فــي تقريرهــا عن عــام  ،2015أن الــدول املتأثــرة بالنزاعات،
كالعــراق وجنــوب الســودان وســوريا واليمــن تواجــه فيهــا األمهــات احلوامــل خطــر الــوالدة
دون مســاعدة طبيــة ،وفــي ظــروف ال تســتوفي حتــى شــروط النظافــة ،وقــد يفــارق أطفالهــن
درجــات حــاد ًة و"ســامة" مــن
احليــاة قبــل بلوغهــم عامهــم اخلامــس ،أو قــد يواجهــون
ٍ
التوتــر ،ممــا قــد يث ِّبــط مــن منوهــم العاطفــي واإلدراكــي علــى املــدى الطويــل .إضافــة
للنــزاع ،يزيــد الفقــر والتغ ُّيــر املُناخــي وغيــاب الفــرص مــن هشاشــة األطفــال ،وتدفــع هــذه
العوامــل باملاليــن منهــم لقطــع رحــات خطيــرة بعيــد ًا عــن ديارهــم  ،حيــث يشــير التقريــر
نفســه إلــى أن ُربــع مليــون طفــل جل ُئــوا إلــى أوروبــا عــام .2015
وفــي مصــر ،كشــف التقريــر الســنوي لـ ”املؤسســة املصريــة للنهوض بأوضــاع الطفولة”
خــال عــام  2015عــن تعــرض األطفــال فــي مصــر للعنــف أحيانـ ًا ،الــذي تنوعــت أســبابه
مــن حــاالت العنــف ا ُأل َس ــري واملدرســي واملجتمعــي ،وإحلاقهــم بصفــوف العمالــة ،نتيجــة
الفقــر واإلهمــال ،وتد ِّنــي الوعــي ،والظــروف املعيشــية الصعبــة.
وفــي بحــث بعنــوان الطفولــة والتحديــات التنمويــة فــي العــراق ،والــذي مت مناقشــته فــي
أواخــر  2015ضمــن فعاليــات نــدوة العنــف والطفولــة والبنــاء التربــوي فــي واقــع املجتمــع
العراقــي ،تطـ َّرق البحــث إلــى أهميــة فهــم وتفســير ظاهــرة العنــف التــي َّ
تتفشــى فــي احليــاة
158
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

االجتماع َّيــة؛ حيــث َّ
للحــ ِّد مــن
خلــص الباحــث احللــول واإلجــراءات العالجيــة والوقائيــة َ
الظاهــرة كالتالــي:
 .1العمــل علــى زيــادة الوعــي الدينــي واألخالقــي والتربــوي ،والتعريــف بحقــوق الطفــل
وواجبــات املُر ِّبــن .
 .2وضــع األنظمــة والتشــريعات التــي تضبــط أســلوب التعامــل مــع األطفــال فــي
املــدارس.
 .3محاربة ظاهرة عِ َمالة األطفال من قِ بل الدولة واملجتمع.
 .4تعزيــز الــدور اإلعالمــي فــي محاربــة هــذه الظاهــرة وتســخير األعمــال الدراميــة
خلدمــة مثــل هــذه الفــرص.
 .5تقنني العمل التط ُّوعي ومتابعته.
أمــا علــى مســتوى الــدول العربيــة البعيــدة عــن مشــكالت النــزاع السياســي واحلــروب
كــدول اخلليــج ،فقــد عكســت إحــدى الدراســات امليدانيــة تصــورات األطفــال للعنــف فــي
مجتمــع اإلمــارات حيــث هدفــت الدراســة إلــى التع ـ ُّرف علــى العنــف ضــد األطفــال فــي
مجتمــع اإلمــارات ،وكذلــك التعــرف علــى شــعور الطفــل عنــد التعــرض للعنــف ،واملتمثلــة فــي
اإلحــراج ،واإلهانــة ،والغضــب ،واخلــوف ،وشــعوره باإلهمــال ،والتعــرف علــى نــوع اإلســاءة
اجلنســية التــي يتعــرض لهــا الطفــل :مشــاهدة أفــام إباحيــة ،التعــرض العتــداء جنســي،
ومصــادر التعــرف علــى املمارســات اجلنســية (اإلنترنــت ،غــرف الدردشــة ،التلفزيــون،
مشــاهدة مباشــرة لبعــض األفــراد) ،وأماكــن مشــاهدة التحــرش اجلنســي (احلــي الســكني،
األســرة ،املدرســة) .حيــث تأتــي هــذه الدراســة لبيــان ال ُب ْعــد الذاتــي ،املتصــل بــإدراك
األطفــال لصــور العنــف فــي مجتمــع اإلمــارات (املــادي ،العاطفــي ،اجلنســي ،اإلهمــال).
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة كذلــك أن  %42مــن أفــراد الع ِّينــة يشــعرون بأنهــم
ُمه َملــون داخــل أســرهم ،فــي حــن بلغــت نســبة الذيــن ال يشــعرون باإلهمــال ،%24.4
و %33.6لــم يحــددوا ذلــك ،وقــد أكــد الباحــث علــى أن اإلهمــال ميثــل إحــدى صــور
العنــف ،وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج الدراســة الســابقة مــن خطــورة إهمــال األطفــال ،كونــه
يــؤدي إلــى االنحــراف ،واملشــكالت االجتماع َّيــة والعزلــة.
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كمــا أظهــرت الدراســة فــي مــا يتعلــق بالشــخص الــذي ميــارس العنــف ضــد الطفــل فــي
املنــزل ،أن األب (احتــل املرتبــة األولــى) بنســبة  ٪٣٦.٣تــاه األخ بنســبة ( ٪٢٠.٢احتــل
املرتبــة الثانيــة) ،ثــم األم بنســبة  ،%14فاألخــت  ٪٦.٢وزوجــة األب  ،٪٠.٥وا َ
جلـ َّدة .٪٣.١
وهــذا ُي ْظهــر أن أغلبيــة أفــراد ُأ َس ــر العينــة (األب ،األخ ،األخــت ،زوجــة األب ،واجلــدة)
ميارســون العنــف ضــد األطفــال وبأوقــات مختلفــة (فــي الصبــاح والنهــار والليــل)  ،وتأتــي
نتائــج هــذه الدراســة متوافقــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة العامليــة والعربيــة حــول صــور
العنــف املختلفــة ،خاصــة العنــف اجلســدي والعاطفــي واجلنســي واإلهمــال .فقــد أظهــرت
نتائــج الدراســات الســابقة غيــاب إحصــاء دولــي حقيقــي حــول حجــم واجتــاه ظاهــرة
العنــف عاملي ـ ًا ،ولعــل هــذا يعــود إلــى ضعــف وعــدم مقــدرة األطفــال علــى اإلبــاغ عــن
حــاالت العنــف كونهــم الضحيــة أو الفريســة الســهلة ،وممارســة املعتــدي ألســاليب متنوعــة
ملنــع األطفــال عــن اإلبــاغ عــن تلــك احلــاالت ،مثــل إرهــاب األطفــال والتهديــد والوعيــد
والضــرب وال ِّر ْشــوة.
 - ٣المشكالت المتعلقة بالقضاء عىل الفقر
إن مرحلــة الطفولــة هــي األجمــل واأل َرقُّ فــي حيــاة اإلنســان بشــكل عــام؛ إال أن األمــر
يختلــف فــي معظــم الــدول العربيــة حيــث تعيــش شــرائح واســعة مــن املجتمــع دون خــط
الفقــر؛ فتَّتبــع العوائــل التــي تنتــج األطفــال بغــزارة طرقـ ًا عديــدة لكســب ُقوتِهــا مــن خــال
إدخــال األطفــال فــي مؤسســة العمالــة الوطيئــة وغيــر املاهــرة  ،فيعمــل الطفــل فــي كثيــر
مــن البلــدان العربيــة كالشــخص البالــغ ،ألكثــر مــن ( )٨ســاعات يوم ًي ـ ًا بــدون توقــف أو
يتجــول حتــت الشــمس ليبيــع البضائــع الرخيصــة ،أو يتســول بعاهــات مصنوعــة ومفتعلــة،
أو بعاهــات حقيقيــة ومفتعلــة ،حيــث تقــوم العوائــل بقطــع يــد أحــد أطفالهــا أو ســاقه لكســب
الشــفقة.
ُيع ـ ُّد الفقــر هــو الســبب الرئيــس الداعــم لعمالــة األطفــال؛ ممــا اضطــر العديــد منهــم
للعمــل لضمــان بقائهــم فــي قيــد احليــاة؛ وكذلــك فــي حالــة فقــر األســرة فــإن جميــع أفرادها
كاف ،فاملعــروف أن الدراســة مكلفــة وأن التعليــم العــام ميثــل
باتــوا يعملــون لضمــان دخـ ٍـل ٍ
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عبئـ ًا ثقيـ ًا عــادة علــى اســتمرار األســرة الفقيــرة التــي تتحمــل مصاريــف الكتــب واللــوازم
الدراســية والــزي املدرســي وتكاليــف االنتقــال ،وفــي بعــض األحيــان تتكلــف الدراســة
االبتدائيــة نحــو ثلــث عائــد األســرة ،والعديــد مــن األســر لديهــا أكثــر مــن طفــل فــي ســن
الدراســة.
وتشــير أحــدث التقديــرات العامليــة واملعلنــة مــن خــال منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن
عمالــة األطفــال  ،إلــى أن عــدد األطفــال العاملــن قــد انخفــض منــذ عــام  ٢٠١٠بنســبة
الثلــث ليصــل إلــى  ١٦٨مليــون طفــل فــي نهايــة  ٢٠١٥وبدايــة  ٢٠١٦إال أن األرقــام التــزال
كبيــرة جــد ًا ،مضيف ـ ًا أن هــؤالء األطفــال يشــكلون  ١٦٨مليــون ســبب لوجــود املشــاركني
فــي املؤمتــر .كمــا أكــدت تلــك التقديــرات علــى أن عمالــة األطفــال ليســت فقــط مشــكلة
تتعلــق باالقتصــادات الفقيــرة أو الناميــة فحســب ،بــل إنهــا تؤثــر علــى جميــع الــدول.
والــدول العربيــة فــي حقيقــة األمــر تعانــي ظاهــر َة عمــل األطفــال فــي ســن مبكــرة
واحتمــال حــدوث اإلعاقــة بينهــم ،وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة يظهــر ازديــاد مســتمر
فــي عمــل األطفــال فــي األراضــي الزراعيــة واملخابــز وأعمــال البنــاء وجمــع ال ُقمامــة ،وفــي
تنظيــف الســيارات وتصنيــع املفرقعــات البدائيــة التــي ُي ْقبــل األطفــال علــى شــرائها فــي
األعيــاد وصناعــة األحذيــة وصيــد األســماك ،بخــاف عملهــم كخــدم فــي املنــازل .حيــث
ُيضطــر األطفــال فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان لبــذل نشــاط مســتمر كل يــوم ولســاعات طويلــة،
وبالتالــي فمــن الصعــب أن تتوافــق تلــك الظــروف مــع ُمتطلَّبــات الدراســة وأثنــاء الظــروف
امل َ َرض َّيــة ،علــى عكــس العديــد مــن األطفــال فــي البلــدان الصناعيــة الذيــن يعملــون فــي
بعــض األحيــان أو فــي عطلــة نهايــة األســبوع أو العطلــة املدرســية لتحصيــل القليــل مــن
املصــروف الشــخصي ،كمــا يواجــه عــدد كبيــر مــن األطفــال فــي البــاد الناميــة حتميــة
الكســب كل يــوم ِل ُلقمــة العيــش أو البقــاء فــي قيــد احليــاة.
وباإلضافــة إلــى حقيقــة ارتبــاط عمالــة األطفــال مبشــكالت الفقــر ،أظهــر أحــد األبحــاث
التــي قــام بهــا فريــق مــن الباحثــن فــي جامعــة ســانت لويــس بأمريــكا حقيقــة ارتبــاط تأثيــر
الفقــر علــى النمــو العقلــي لألطفــال ،فيمــا يتعلــق بوحــدات تخزيــن أصغــر فــي املناطــق
امل َ ْعن َّيــة فــي معاجلــة املشــاعر والذاكــرة .حيــث قــام فريــق الباحثــن بإجــراء بحثهــم علــى
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ُق َرا َبــة  145طفـ ًا تتــراوح أعمارهــم بــن.12 -6
وقــد وجــد الباحثــون أنــه وبصــرف النظــر عــن تأثيــر العوامــل البيئيــة للفقــر فــي ســلوك
الطالــب ،إال أنــه وجــد أيض ـ ًا أن ظــروف الفقــر قــد أدت إلــى تغييــر التركيــب املــا ِّدي ملــخ
الطفــل فــي األنســجة العصبيــة املوجــودة فــي الدمــاغ والتــي ترتبــط مــع إرســال االتصــال
فــي الدمــاغ ،فضـ ًا عــن اإلدراك احلســي والذاكــرة والعواطــف والــكالم علــى التوالــي .ومــن
َثـ َّم فقــد وجــدت الدراســة أن التعــرض للفقــر فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة يؤثــر علــى النمــو
العقلــي فــي ســن املدرســة؛ ممــا يعنــي ضــرورة االنتبــاه إلــى اآلثــار املاديــة الضــارة للفقــر
علــى منــو الطفــل َو ْفقـ ًا ملــا مت ذكــره فــي البحــث.
وفيمــا يتعلــق بــزواج األطفــال فــي ســن مبكــرة والــذي يرتبــط فــي األغلــب بظــروف
األســر الفقيــرة ،فقــد أظهــر تقريــر اليونيســيف األخيــر واخلــاص بــزواج األطفــال لســنة
 2015انخفاض ـ ًا فــي نســبة هــؤالء األطفــال بشــكل متفــاوت بــن بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط ،فنســبة النســاء التــي تزوجــت قبــل ســن  18قــد انخفــض فــي العقــود الثالثــة
األخيــرة بنحــو النصــف (مــن  %34إلــى  )%18؛ حيــث أحــرز الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا تقدم ـ ًا ســريع ًا فــي تخفيــض نســبة الــزواج لألطفــال.
ثالثاً  :الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الطفل العربي:
 -1حقوق الطفل العربي بين الواقع والمأمول

مــع التســليم بــأن األطفــال األكثــر احتياجــ ًا هــم أيضــ ًا أولئــك الذيــن يواجهــون
االنتهــاكات األكبــر حلقوقهــم  ،التــي تشــمل التمتــع باحلقــوق املدنيــة والسياســية
واالجتماع َّيــة والثقافيــة واالقتصاد َّيــة كافــة التــي تعتــرف بهــا القوانــن الدوليــة حلقــوق
اإلنســان؛ وعلــى قمتهــا ا ِّتفاق َّيــة حقــوق الطفــل التــي تشــمل تلــك احلقــوق املتعلقــة بالبقــاء
والنمــاء إلــى أقصــى الطاقــات واحلمايــة مــن االســتغالل واإلســاءة والتميــز واملشــاركة
الكاملــة فــي احليــاة األســرية والثقافيــة واالجتماع َّيــة .إضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن تلــك اال ِّتفاق َّيــة
حتمــي هــذه احلقــوق عــن طريــق تفصيــل االلتزامــات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم
واحلمايــة القانونيــة واملدنيــة واالجتماع َّيــة .إال أنَّ الواقــع الــذي تعيشــه العديــد مــن الــدول
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ـادي قــد أ َّثــر كثيــر ًا علــى ضمــان تلــك
العربيــة مــن عــدم االســتقرار السياســي أو االقتصـ ّ
احلقــوق؛ بــل وتفــاوت احلصــول علــى تلــك احلقــوق بــن األطفــال علــى مســتوى الدولــة
الواحــدة .وفيمــا يلــي نســتعرض وضــع الطفــل العربــي فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا
املنطقــة العربيــة خــال :2015
• •مــر :منــذ  2011شــهدت مصــر ثــورة هائلــة تؤثــر علــى جميــع جوانــب املجتمــع
املدنــي ،فقــد أحــرزت مصــر بعــض املكاســب كتلــك املتعلقــة باحلصــول علــى
التطعيمــات حيــث مت تعديــل الدســتور فيمــا يتعلــق بحــق الطفــل دون 18عامـ ًا فــي
احلصــول علــى التطعيمــات الالزمــة مجان ـ ًا .
علــى اجلانــب اآلخــر وكنتيجــة لفتــرة االضطــراب السياســي وعــدم االســتقرار
إ َّبــان ثــورة  25ينايــر ،فقــد عانــت اخلدمــات اإلنســانية أيضـ ًا خاصــة فــي وجــود
الصــراع الســوري والــذي أدى إلــى تدفــق الالجئــن األطفــال إلــى مصــر وحاجاتهــم
إلــى الغــذاء واملــأوى والتعليــم والرعايــة الطبيــة فــي مصــر .ففــي الفتــرة الســابقة
للثــورة أحــرزت مصــر تقدمـ ًا كبيــر ًا فــي مجــال حقــوق الطفــل ،فبعــد تعديــل القانــون
 126لعــام  2008بشــأن تقييــم األطفــال املخالفــن للقانــون والــذي ينظــر إليهــم
باعتبارهــم معرضــن للخطــر ومــن َثــ َّم إعــادة تأهيلهــم بــد ًال مــن إنــزال عقوبــة
قاســية عليهــم ،ومــع ذلــك فقــد ُمنــع تطبيــق هــذا القانــون فــي .2013
وفــي الوقــت نفســه ،أحــرزت مصــر تطــور ًا إيجابيــ ًا يشــمل املبــادرات والبرامــج
التــي تدعمهــا وزارة الصحــة وبالشــراكة مــع بعــض املنظمــات الدولية كاليونيســيف،
بهــدف تعزيــز القــدرات واخلدمــات وآليــات التنفيــذ علــى املــدى الطويــل؛ خاصــة
فيمــا يتعلــق بزيــادة الرعايــة الصحيــة لــأم فيمــا قبــل الــوالدة وبعدهــا واألطفــال
حديثــي الــوالدة .كمــا حققــت مصــر مكاســب ُم َّطــردة فــي ســد الفجوة بني اجلنســن
فــي كل مــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي ،وال يــزال العمــل جاري ـ ًا لتحســن نوعيــة
التعليــم وزيــادة املشــاركة فــي البرامــج اخلاصــة مبرحلــة الطفولــة املبكــرة .وعلــى
الرغــم مــن أن نســبة االلتحــاق باملــدارس فــي مصــر تُع ـ ُّد جيــدة مقارن ـ ًة بالنســب
العامليــة؛ فــإنَّ هنــاك مخــاوف مــن أن املــدارس املصريــة قــد ال يكــون لديهــا القــدرة
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•

•

علــى خدمــة  1.4مليــون طفــل غيــر مســجلني بأيــة مدرســة ،وهــؤالء غالبـ ًا هــم مــن
رجــح وفق ـ ًا لتقريــر اليونيســيف انخــراط
فقــراء الريــف أو لديهــم إعاقــات ،ومــن املُ َّ
هــؤالء األطفــال فــي عمالــة األطفــال ،هــذا إلــى جانــب أنــه ووفقـ ًا ملــا جــاء بتقريــر
اليونيســيف فــإن نســبة كبيــرة مــن املــدارس تفتقــر إلــى التعليــم اجليــد.
•العـراق  :يتعــرض األطفــال فــي العــراق علــى وجــه اخلصــوص للمخاطــر اخلارجيــة
إضافــة إلــى الصــراع الداخلــي املســلح ،وأزمــة الالجئــن الســوريني وعــدم
االســتقرار السياســي املســلح واملتصاعــد مــع داعــش ،هــذه الظــروف عرضــت
األطفــال بالعــراق والشــام ملزيــد مــن املخاطــر خاصــة فيمــا يتعلــق مبحــاوالت
جتنيــد األطفــال واســتخدامهم كــدروع بشــرية أحيانـ ًا ،ومشــكالت عمالــة األطفــال
والتعليــم والعنــف اجلنســي واملــأوى.
ويشــير التقـــــــرير الصــادر عــن منظمــة العفــــــــو فــي  2014وتقـــــرير Human
 ،Rights Watchإلــى املخاطــر التــي تواجــه الفتيــات اللواتــي ينتمــن إلــى األقليــات
العرقيــة وأبرزهــا اليزيديــون؛ حيــث وجــد التقريــر أن تعذيــب الفتيــات اليزيديــات
مبــا فــي ذلــك االغتصــاب واالســتعباد اجلنســي وغيرهــا مــن أشــكال االنتهــاكات،
ممــا اضطــر العديــد ُمنهــنَّ إلــى اعتنــاق اإلســام.
•ليبيــا  :قبــل ثــورة  2011كانــت النظــرة لألطفــال الليبيــن متفائلــة ،فغالبيــة ســكان
املــدن يعيشــون فــوق خــط الفقــر .فتوافــر املــوارد االقتصاد َّيــة وانخفــاض معــدل
النمــو الســكاني زادا مــن االحتمــاالت اإليجابيــة لصحــة الطفــل والتعليــم .وفــي
أعقــاب احلــرب األهليــة التــي تلــت الثــورة الليبيــة يواجــه الكثيــر مــن األطفــال
حتديــات متعــددة حلقــوق اإلنســان؛ حيــث ميثــل األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم
عــن  %14مــن ســكان ليبيــا ( ُق َرا َبــة  6ماليــن) ،وهــو مــا يعرضهــم للعنــف وســوء
التغذيــة ونقــص فــي الرعايــة الصحيــة األساســية والتعليــم.
وفــي أواخــر  ،٢٠١٤وصــل عــدد النازحــن مــن ليبيــا علــى األقــل إلــى ٤٠٠.٠٠٠
وفقـ ًا إلحصائيــات املجلــس النرويجــي ل َِّلجئــن حيــث أغلقــت العديــد مــن املــدارس،
ووفقــ ًا لتقريــر برنامــج التغذيــة العاملــي فــي ديســمبر  ٢٠١٤فــإن األطفــال فــي
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اجلــزء الشــرقي مــن البــاد كانــوا األكثــر تأثــر ًا مــن إغــاق املــدارس .وقــد أدى
هــذا التوقــف فــي متابعــة الفــرص التعليميــة للنــشء جنبـ ًا إلــى جنــب مــع التهديــد
املســتمر للعنــف داخــل البــاد ،إلــى زيــادة املشــكالت النفســية بــن األطفــال هــذا
فــي الوقــت الــذي انهــارت فيــه خدمــات الدعــم لألطفــال مــع انســحاب وكاالت املعونة
الدوليــة ،حيــث تُع ـ ُّد جمعيــة الهــال األحمــر ضمــن عــدد محــدود مــن املنظمــات
التــزال تقــدم اخلدمــات الصحيــة احليويــة للفئــات األكثــر ضعف ـ ًا.
وعلــى الرغــم مــن ســحب وكاالت املعونــة الدوليــة؛ فــإنَّ البعــض منهــا يحــاول
التعــاون مــع املنظمــات احملليــة والتــي ال يــزال لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى املناطق
اخلطــرة .ففــي  ،٢٠١٥أعلنــت اليونيســيف تعاونهــا مــع بعــض املنظمــات احملليــة
بطرابلــس لتقــدمي مجموعــة مســاعدات لألطفــال مــن العائــات النازحــة ،هــذا إلــى
جانــب محــاوالت الهيئــة الطبيــة الدوليــة وبعثــة األمم املتحــدة فــي ليبيــا  ،وتُعـ ُّد هــذه
احملــاوالت هــي محــاوالت مؤقتــة فالوضــع الليبــي ال يــزال غيــر آمـ ٍـن فــي ٢٠١٥
بالنســبة لألطفــال؛ خاصــة مــع زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء لــدول أخــرى وفق ـ ًا
لتقديــرات املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومــع ازديــاد عــدد الفا ِّريــن مــن القتــال فــي
ســوريا عبــر البحــر املتوســط  .فمســتقبل األطفــال الليبيــن يتوقــف علــى اســتعداد
الفصائــل السياســية فــي البــاد واجلماعــات املســلحة إلقامــة الســام ،وهــو مــا
يؤكــد علــى ضــرورة إجــراء حــوار سياســي وطنــي لتحقيــق التوافــق فــي اآلراء
بشــأن أولويــات إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة اســتناد ًا إلــى ســيادة القانــون.
•لبنـــــان :وفقـ ًا ملؤشــرات وكالــة األمم املتحــدة ل َِّلجئــن ( ،)UNHCRال تــزال األزمة
الســورية ســبب ًا جلعــل أعــداد كبيــرة مــن األطفــال داخــل لبنــان عرضــة النتهــاكات
حقــوق اإلنســان حيــث يقيــم مــا يقــرب مــن مليــون الجــئ ســوري و ٥٠.٠٠٠الجــئ
فلســطيني مــن ســوريا ( )PRSفــي لبنــان ،ومــن َثــ َّم فلبنــان تســتضيف أكبــر
رجــح أن تظــل هــذه النســبة مرتفعــة إضافــة
عــدد مــن الالجئــن الســوريني ومــن املُ َّ
إلــى النســبة املرتفعــة مــن األطفــال الالجئــن مــع أســرهم؛ ممــا يؤثــر ســلب ًا علــى
الظــروف االقتصاد َّيــة بلبنــان وقدرتهــا علــى تقــدمي املســاعدات الالزمــة وفقـ ًا للتقرير
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الســنوي لليونيســيف؛ خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الســكن ممــا اضطــر الســوريني
إلــى االنتقــال إلــى الســكن العشــوائي ،وهــو مــا أدى إلــى االجتــاه املتزايــد إلــى
الــزواج املُب ِّكــر وعمالــة األطفــال الســوريني.
إن املنافســة بشــأن االحتياجــات األساســية فيمــا بــن اللبنانيــن والالجئــن
الســوريني ،قــد أدت إلــى التوتــر بالتالــي ســلب ًا علــى وضع األطفــال .فوفقـ ًا لتقديرات
اليونيســيف فــإن تصاعــد األزمــة الســورية أدى إلــى ازديــاد أعــداد اللبنانيــن حتــت
خــط الفقــر إلــى ُق َرا َبــة  170.000لبنانــي .وهــو مــا أدى إلــى ازديــاد هــذا التوتــر
فيمــا بــن اللبنانيــن والالجئــن الســوريني فــي بعــض القــرى احملليــة الفقيــرة بلبنان،
وهــو مــا أدى بالتالــي إلــى انعــدام األمــن لألطفــال الالجئــن ســواء الســوريني أو
الفلســطينيني؛ خاصـ ًة مــع عــدم وجــود تســجيل رســمي لهــم ُي ِّكنهــم مــن احلصــول
علــى اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة الالزمــة ،وهــو مــا يؤثــر فــي الوقــت نفســه علــى
اخلدمــات التــي يحتاجهــا الطفــل اللبنانــي خاصــة فــي تلــك القــرى .وحتــاول األمم
املتحــدة لإلغاثــة ووكالــة تشــغيل الالجئــن (األونــروا) تقــدمي املســاعدات خاصــة
لالجئــن الفلســطينيني النازحــن مــن ســوريا ،والذيــن يجــدون صعوبــات أكبــر وقــد
ُيحرمــون أحيانـ ًا مــن الدخــول إلــى حــدود لبنــان وأحيانـ ًا ترحيلهــم.
نتيج ـ ًة ملــا ســبق فقــد زادت نســبة عمالــة األطفــال إلــى حــد كبيــر ،وهــو مــا ُف ِّســر
وفقــ ًا لدراســة متــت باملشــاركة فيمــا بــن اليونيســيف ومنظمــة العمــل الدوليــة
واملنظمــة الدوليــة إلنقــاذ الطفــل بوجــود أربعــة عوامــل؛ هــي :االســتبعاد االجتماعــي
وضعــف األســر وتد ُّفــق الالجئــن الســوريني إلــى لبنــان؛ فضـ ًا عــن تنظيــم اجلرميــة
واســتغالل األطفــال.
إلــى جانــب مشــكلة الالجئــن الســوريني والفلســطينيني النازحــن مــن ســوريا ،فــإن
لبنــان ال زالــت تعانــي ازديــا َد التوتــر الداخلــي النــاجت عــن اجلماعــات املســلحة
واملتشــددين وحــوادث التفجيــرات االنتحاريــة واالشــتباكات العنيفــة والتــي تشــكل
خطــر ًا علــى ســامة األطفــال اللبنانيــن.
•ســوريا :وفقـ ًا ملــا مت مناقشــته فيمــا يتعلــق بالشــأن الســوري باألجــزاء الســابقة مــن
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ـات
هــذا املقــال ،فــإن أجــواء العنــف الــذي يعيشــه األطفــال في ســوريا تترك انعكاسـ ٍ
نفســي ًة واجتماع َّيــة خطيــرة عليهــم ،ومــع دخــول األزمــة عامهــا الســادس ،تســلط
املنظمــات الدوليــة الضــوء علــى معانــاة املاليــن ممــن شــردتهم احلــرب .حيــث أثــار
انتشــار صــورة الطفــل الســوري الــذي تُو ِّفــي غرق ـ ًا وقذفتــه األمــواج إلــى أحــد
الشــواطئ التركيــة فــي أغســطس  ،٢٠١٥موجــة مــن الغضــب املمــزوج باحلــزن
التــي اجتاحــت العالــم حيــث حــذرت منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة ،اليونيســيف
فــي آخــر تقريــر صــادر عنهــا أن اجليــل الناشــئ فــي ســوريا يواجــه خطــر الضيــاع
جـ َّراء دوامــة العنــف داخــل ســوريا.
كمــا أ َّكــدت اليونيســيف علــى ســوء الوضــع فــي مضايــا  ،وش ـ َّددت علــى ضــرورة
عــدم نســيان املناطــق التــي تســتخدم فيهــا أطــراف النــزاع املختلفــة احلصــار
كتكتيــك حربــي؛ ممــا يعنــي حرمــان األطفــال وباقــي املدنيــن األبريــاء مــن احلصــول
علــى اإلمــدادات واخلدمــات املنقــذة حلياتهــم.
كمــا ن َّوهــت عــن ضــرورة رفــع احلصــار عــن املجتمعــات احملليــة فــي ســوريا
والســماح للفـ َرق اإلنســانية بالوصــول دون عوائــق أو شــروط أو قيــود؛ مــن أجــل
إجــراء تقييــم لألوضــاع الصحيــة والتغذويــة وغيرهــا مــن االحتياجــات اإلنســانية،
وتقــدمي الرعايــة الطبيــة والغذائيــة والعالجيــة واإلخــاء الطبــي الفــوري للحــاالت
احلرجــة لــدى للنســاء واألطفــال.
•المغــرب :يشــكل األطفــال ُق َرا َبــة  ٪٣٠مــن ســكان املغــرب ،وفــي مــارس  ٢٠١١ومع
تصاعــد الدعــوات القويــة لإلصــاح فــي خ َ
ِضـ ِّم انتشــار االحتجاجــات التــي اجتاحت
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،قــدم امللــك محمــد مجموعــة مــن التغييــرات
التشــريعية والتــي شــملت التعديــات الدســتورية وجعــل القضــاء أكثــر اســتقال ًال.
وعلــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاد َّيــة تُعـ ُّد املغــرب مــن البلــدان األكثــر اســتقرار ًا
سياســي ًا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وهــو مــا يؤهــل األطفــال املغاربــة للشــعور
باألمــان بشــكل أفضــل مــن أقرانهــم مــن دول اجلــوار.
وقــد انخفــض معــدل الفقــر علــى مــدى العقــد املاضــي علــى الرغــم مــن ارتفــاع
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مســتوى الفقــر فــي بعــض املناطــق الريفيــة؛ خاصــة مــع التفــاوت فــي الثــروة
فيمــا بــن املناطــق املُه َّمشــة واملناطــق احلضريــة .باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن ظاهــرة
الــزواج املبكــر تُع ـ ُّد واحــدة مــن انتهــاكات حقــوق الطفــل باملغــرب ،فوفق ـ ًا لتقريــر
اليونيســيف عــن  2014فــإن ُق َرا َبــة  %16مــن الفتيــات تزوجــن قبــل ســن الـــ 18
عام ـ ًا .وقــد وجــد أن  %84مــن املجتمعــات املقبلــة علــى الــزواج املبكــر هــي مــن
الريــف وتبلــغ ذروتهــا بــن فقــراء الريــف.
أيض ـ ًا ،تبــرز مشــكلة عمالــة األطفــال فــي املجتمــع املغربــي والتــي متثــل  %8مــن
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  14 – 5وفقــ ًا لتقريــر اليونيســيف فــي
 ،2015كمــا أعلنــت الـــــ  Human Rightsعــن أن املغــرب لديهــا أعلى مســت ًوى من
عمالــة األطفــال فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط  ،علــى الرغــم مــن التشــريعات
التــي َس ـنَّتها احلكومــة املغربيــة للســيطرة علــى عمالــة األطفــال فــي  2001ورفــع
ِســنِّ عمالــة األطفــال مــن  12إلــى  15ســنة .إلــى جانــب مــا ســبق  ،فــإن املغــرب
ـاع عــدد األطفــال املتســربني مــن املدرســة قبــل نهايــة التعليــم اإللزامــي
تعانــي ارتفـ َ
إضافــة إلــى ظاهــرة أطفــال الشــوارع.
•فلسـ ي ن
ـط� :ميثــل األطفــال % 46.2مــن ضمــن  4.680.000مــن الفلســطينيني
الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع
غــزة  .هــؤالء األطفــال يواجهــون عــدم االســتقرار والعنــف الــذي يشــهده الشــعب
الفلســطيني فــي نضالــه ضــد االحتــال اإلســرائيلي وعــدم كفايــة احلمايــة لألطفــال
الفلســطينيني مــن مخاطــر القتــل ،هــذا باإلضافــة إلــى الصدمــات النفســية والقلــق
وعــدم احلصــول علــى احتياجاتهــم الكافيــة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة .
وتشــير املؤشــرات وفق ـ ًا ملكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية أن أمــن
الطفــل الفلســطيني يعانــي تدهــور ًا كبيــر ًا ممــا يواجهــه مــن حــاالت الوفــاة أو اجلروح
أو اإلعاقــة الدائمــة ،هــذا إلــى جانــب تشــريد األطفــال الذيــن ُدمـ َّرت منازلهــم بســبب
عمليــات الهجــوم اإلســرائيلية .فاألطفــال الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة ،مثــل
الكبــار ،يتعرضــون أيض ـ ًا لالعتقــال واملالحقــة مبوجــب نظــام احملكمــة العســكرية
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ـن منفصلــن فــي إقليــم واحــد؛ األول
اإلســرائيلية  .فإســرائيل تعمــل بنظا َمــن قانونيـ ْ
خــاص باملســتوطن اإلســرائيلي الــذي يعيــش وفقـ ًا للقانــون املدنــي والثانــي يخضــع
فيــه الفلســطينيون للقانــون العســكري .فاألطفــال الفلســطينيون يعيشــون فــي ظــل
بيئــة عســكرية تتســم بالعنــف الشــديد هــذا إلــى جانــب الصعوبــات املتعلقــة باجلوانب
التشــريع َّية املتعلقــة بحقــوق الطفــل  ،حيــث اتخــذت الســلطة الفلســطينية بعــض
اخلطــوات املُه َّمــة لتعزيــز احلمايــة القانونيــة لألطفــال؛ إال أن هــذه التعزيــزات ســتظل
دون تأثيــر حقيقــي فــي ظــل النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي الــذي طــال أمـ ُده.
•الســودان :دخلــت الســودان فــي نــزاع مدنــي علــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة،
حيــث أدى النــزاع املســلح األخيــر بــن القــوات احلكوميــة واملتمرديــن فــي دارفــور
وجنــوب كر ُدفــان والنيــل األزرق إلــى انتهــاكات جســيمة حلقــوق الطفــل .فالنــزوح
األهلــي والفقــر والضغــط االقتصــادي الشــديد علــى احلكومــة ،هــي عقبــات َ ُ
تــول
دون حمايــة حقــوق الطفــل وتنفيــذ املعاييــر الدوليــة والوطنيــة القائمــة.
وقــد َســنَّت الســودان قانــون الطفــل عــام  2010لزيــادة حمايــة األطفــال حيــث
ـازات ُمه َّمــة ،ومــع ذلــك وجــدت جلنــة
ع َّدتهــا منظمــات حقــوق اإلنســان احملليــة إجنـ ٍ
حتســن ًا طفيفـ ًا فــي حني فشــلت الســلطات
حقــوق الطفــل أن الطفــل الســوداني شــهد ُّ
الســودانية فــي التنفيــذ الشــامل للقوانــن التــي تهــدف إلــى حمايــة األطفــال .فوفقـ ًا
للتقاريــر الصــادرة عــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،فــإن مناطــق النــزاع املســلح
انتهــاكات حلقــوق الطفــل تصــل إلــى قتــل األطفــال وتشــويههم،
املســتمر تشــهد
ٍ
وأحيان ـ ًا جتنيدهــم مــن قِ بــل القــوات واجلماعــات املســلحة.
ـات إضافي ـ ًة مــع زيــادة املعــدالت للــزواج
كمــا تواجــه الفتيــات الســودانيات حتديـ ٍ
املبكــر ،فالســودان  -وفقــ ًا ملؤشــرات اليونيســيف – لديهــا أعلــى معــدالت زواج
األطفــال فــي املنطقــة العربيــة تصــل ل ُق َرا َبــة  %7مــن ضمــن الفتيــات الالتــي لــم
يبلغــن ســن الــــ ،15فــي حــن يصــل املعــدل إلــى  %33مــن الفتيــات الالتــي يصلــن
إلــى ســن الـــ. 18
كمــا أن قانــون الطفــل لســنة 2010ال ُ
يحظــر عمالــة األطفــال صراحــ ًة وال ِســنَّ
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عمالــة األطفــال فــي قانــون العمــل الســوداني ،وكثيــر ًا ما يتعــرض األطفــال العاملون
وأطفــال الشــوارع للعنــف اجلســدي .وقــد أثــارت جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل
املخــاوف مــن أن عمالــة األطفــال هــي متواجــدة علــى نطــاق واســع بالســودان فــي
ظــل عمــل العديــد مــن األطفــال فــي املصانــع وكخــدم فــي املنــازل وفــي القطــاع
الزراعــي ،حيــث أكــدت اللجنــة علــى أن التشــريعات الســودانية ال حتــدد الصناعــات
أو أنــواع األعمــال التــي ميكــن أن تســتخدم األطفــال والذيــن يتــم اســتخدامهم فــي
أعمــال خطــرة.
•تونــس :فــي ديســمبر  ،2010ارتفعــت االحتجاجــات الشــعبية ضــد احلكــم القائــم
آنــذاك ممــا أدى إلــى ســقوط الســلطة ،حيــث متيــزت الثــورة التونســية بأنهــا بدايــة
ملوجــة مــن ثــورات الربيــع العربــي والتــي انتشــرت بعــد ذلــك فــي أنحــاء منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
منــذ ذلــك احلــن وتونــس تعمــل علــى تعزيــز الدميقراطيــة التــي ُحرمــت منهــا إلــى
جانــب منظمــات حقــوق اإلنســان التــي كانــت ممنوعــة مــن العمــل فــي ظــل النظــام
الرئاســي الســابق للثــورة ،والــذي لــم ُيصــادِ ق علــى معظــم االتفاق َّيــات واملعاهــدات
الدوليــة ممــا أ َّثــر علــى حقــوق الطفــل  .وقــد حاولــت احلكومــة التونســية حتقيــق
ـريعي حلمايــة حقــوق الطفــل وتعزيزهــا ،ومــع ذلــك يواجــه الطفــل التونســي
ـدم تشـ ٍّ
تقـ ٍ
ـات لــم يتــم ح ُّلهــا فــي أعقــاب الثــورة تتمثــل فــي املعاييــر االجتماع َّيــة التــي
حتديـ ٍ
تنظــر إلــى العنــف ضــد األطفــال كأســلوب تأديبــي مقبــول؛ حيــث ُيســتخدم العقــاب
البدنــي علــى نطــاق واســع نظــر ًا لعــدم تواجــد أســاليب وتدابيــر تأديبيــة بديلــة.
ووفقــ ًا لتقريــر اليونيســيف الســنوي فــي 2013؛ فــإن ُق َرا َبــة ثلــث األطفــال
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــن ســنتني و 14ســنة فــي تونــس يتعرضــون للعنــف
اجلســدي .وعلــى الرغــم مــن أن منظمــات حقــوق اإلنســان بتونــس لديهــا حريــة
أكبــر عمــا ســبق للعمــل فــي املجتمــع التونســي والدعــوة حلمايــة حقــوق الطفــل،
جنــد أن تقريــر البنــك الدولــي الصــادر فــي  2012يشــير إلــى أن عــدم االســتقرار
السياســي املفاجــئ وتفاقــم الفقــر وال ِبطالــة بتونــس خاصــة باملناطــق الريفيــة ،قــد
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شـ َّكل ضغطـ ًا علــى ا ُأل َســر ومــن َثـ َّم احلــد مــن قدرتهــا علــى دعــم أبنائهــا؛ خاصــة
مــع ازديــاد مشــكالت زيــادة التســرب مــن املــدارس الثانويــة وعمالــة األطفــال
وتشــردهم .وتشــير البيانــات احلاليــة لتونــس إلــى أن التسـ ُّرب مــن املدرســة يرتبــط
ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بعمالــة األطفــال.
وعلــى الرغــم مــن التشــريعات والقوانــن التــي ُسـنَّت ملكافحــة عمالــة األطفــال ؛ فــإن
هــذه املشــكلة لــم ُتـ َّل حيــث ميثــل الفقــر الســبب اجلــذري لتلــك املشــكلة ،ويظهــر
ذلــك جليـ ًا مــن خــال ارتفــاع معــدالت عمالــة األطفــال وانخفــاض معــدالت البقــاء
فــي املــدارس الثانويــة فــي املناطــق األكثــر فقــر ًا.
وقــد أشــارت بحــوث مؤسســة إنقــاذ األطفــال فــي  2011إلــى أن عمالــة األطفــال
فــي املناطــق الريفيــة تكــون فــي املقــام األول فــي القطــاع الزراعــي؛ فــي حــن يعمــل
األطفــال فــي املناطــق احلضريــة فــي الصناعــات التحويليــة ،وفــي كلتــا احلالتــن
فــإن األطفــال يتعرضــون لظــروف عمــل خطــرة ومــواد كيميائيــة ضــارة  .وتُظهــر
تقاريــر اليونيســيف أن  %86مــن األطفــال الذيــن كانــوا يعيشــون فــي الشــارع
كانــوا قــد تســربوا مــن املدرســة فــي وقــت مبكــر جــد ًا .ومــن َثـ َّم فيمكــن القــول بــأن
أطفــال تونــس ال زال لديهــم حتديــات وقضايــا حتتــاج إلــى وقــت ومجهــود للتعامــل
معهــا.
•اليمـــــــن :إن وضــع الطفــل اليمنــي َحــرِ ٌج بجميــع املقاييــس ،فاألطفــال ميثلــون
نصــف الســكان باليمــن حيــث ظلــوا فــي معانــاة مــن احلــروب لعقــود عديــدة،
إضافــة إلــى الفقــر واالضطرابــات السياســية .و ُينْــذر نقــص املــاء والعجــز فــي
الغــذاء إلــى زيــادة خطــر معــدالت التقـزُّم وال ُهــزال بــن األطفــال  ،كمــا أن األســر
الفقيــرة عرضــة للصــراع واالضطرابــات العنيفــة للبقــاء فــي قيــد احليــاة.
ووفق ـ ًا ملجلــة النيوزويــك ،فقــد أشــارت إلــى التأثيــر الســلبي لقلــة ســقوط األمطــار
عــبء علــى األســر اليمنيــة مبــن فــي ذلــك
وســوء إدارة امليــاه ومــا متثلــه مــن
ٍ
األطفــال ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن احلصــول علــى امليــاه مــن اآلبــار القريبــة؛ حيــث
تظهــر مشــكالت أخــرى تتعلــق باســتنزاف امليــاه اجلوفيــة واالســتيالء عليهــا مــن
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البعــض بشــكل غيــر قانونــي نتيجــة لعــدم وجــود الرقابــة الالزمــة .وبالطبــع ،فــإن
مشــكلة امليــاه أ َّثــرت علــى تغذيــة األطفــال حيــث تشــير تقاريــر اليونيســيف األخيــرة
إلــى ســوء التغذيــة لألطفــال باليمــن حيــث يعانــي كثيـ ٌر مــن األطفــال حديثــي الــوالدة
نقــص الــوزن ،كمــا يعانــي  %13ال ُهــزال فــي الســنوات األولــى مــن حياتهــم.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد نـ َّوه األمــن العــام لــأمم املتحــدة إلــى مــا يتــم مــن
اســتغالل لألطفال من ســن 17 -14ســنة لتجنيدهم؛ حيث أشــارت الــ Human
 Rights Watchإلــى اســتغالل احلوثيــن لهــؤالء األطفــال منــذ ســيطرتهم فــي
 2014علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء حيــث اســتخدموا األطفــال بشــكل متزايــد
فــي َّ
الكشــافة وفــي احلراســة .وتقــدر اليونيســيف نســبة األطفــال مــن املقاتلــن فــي
اجلماعــات املســلحة ب ُق َرا َبــة.%30
وفــي مايــو  ،2014و َّقعــت احلكومــة اليمنيــة خطــة عمــل مــع األمم املتحــدة ملنــع
جتنيــد األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن حتديث للتشــريعات
والقوانــن الداعمــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن .ومــع ذلــك فمنــذ انهيــار
احلكومــة اليمنيــة فــي ينايــر  2015ال يوجــد تقــدم فــي هــذا الشــأن .ولتحقيــق هــذا
ـوات ملموســة لوضــع نهاية للممارســات
الهــدف ســيصبح مــن الضــروري اتخــاذ خطـ ٍ
الرســمية وغيــر الرســمية فــي هــذا الشــأن؛ وكذلــك إلعــادة دمــج األطفــال اجلنــود
الســابقني فــي بيئــات صاحلــة لتنشــئة الطفــل وباملــدارس.
 -2جهود المنظمات الدولية واإلقليمية لدعم حقوق الطفل وتنميتها

 .1منظمة الصحة العالمية
المهات والر َّضع وصغار أ
خطة تنفيذ ورصد بشأن تغذية أ
الطفال
ُّ
من .2025-2012
تلتــزم املنظمــة مبســاعدة البلــدان فــي تنفيــذ ورصــد "خطــة تنفيــذ شــاملة بشــأن تغذيــة
األمهــات والرضــع وصغــار األطفــال" التــي أقرتهــا الــدول األعضــاء فــي مايــو .2012
وتتضمــن اخلطــة  6غايــات ،تهــدف إحداهــا إلــى زيــادة معــدل االقتصــار حصــر ًا علــى
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الرضاعــة الطبيعيــة طيلــة األشــهر الســتة األولــى لتصــل إلــى  ٪50علــى األقــل ،بحلــول
عــام  .2025وبالنســبة لألنشــطة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي حتقيــق ذلــك ،فتشــمل
تلــك التــي وردت فــي "االســتراتيـﭽية العامليــة لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال ،والتــي
تهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز ودعــم التغذيــة املناســبة للرضــع وصغــار األطفــال.
دورات لتدريــب العاملــن الصحيــن
وأعــدت منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف
ٍ
لتقــدمي الدعــم املتمــرس لألمهــات املرضعــات فــي الــدول املختلفــة؛ خاصــة تلــك التــي تعانــي
ـكالت متعلقـ ًة بتوعيــة األمهــات واألطفــال الرضــع ورعايتهــم  ،ملســاعدة األمهــات علــى
مشـ ٍ
التغلــب علــى املشــكالت ،ورصــد منــو األطفــال ،حتــى يتم َّكــنَّ مــن التعــرف علــى مخاطــر
س ـ ْمنة.
ســوء التغذيــة أو زيــادة الــوزن  /ال ِّ
ـادات بســيط ًة ومتــآزرة و ُم ْجديــة للبلــدان املختلفــة؛ مــن أجــل تعزيــز
وتقــدم املنظمــة إرشـ ٍ
ودعــم ســبل حتســن تغذيــة ال ُّر َّض ــع مــن قِ بــل األمهات املصابــات بـﭭيــروس اإليــدز للوقاية من
انتقــال العــدوى مــن ا ُأل ِّم إلــى الطفــل ،وتوفيــر التغذيــة اجليــدة للطفــل ،وحمايــة صحــة األم.
 .2منظمة اليونيسيف
تقــود اليونيســيف اجلهــود الراميــة إلــى تســريع وتوســيع نطــاق تقــدمي ُحزْمــة متكاملــة
مــن التدخــات املنخفضــة التكلفــة والعاليــة التأثيــر إلبقــاء األطفــال فــي قيــد احليــاة ،مــن
خــال دعــم أيــام صحــة الطفــل واخلدمــات الصحيــة الروتينيــة .وتشــمل هــذه اجلهــود دعــم
تكثيــف االتصــال مــع األســر واملجتمعــات احملليــة لضمــان حتســن الصحــة والتغذيــة
وتعزيــز قــدرات تقــدمي اخلدمــات الصحيــة الروتينيــة .وتُع ـ ُّد املنطقــة العربيــة إحــدى أهــم
املناطــق التــي تشــملها تلــك اجلهــود؛ خاصــة مــع ظــروف عــدم االســتقرار السياســي
واالقتصــادي للعديــد مــن دول املنطقــة.
وقــد جــاءت اخلطــة االســتراتيـﭽية لليونيســيف للفتــرة  ،2017 -2014حتــت عنــوان:
إحقــاق حقــوق جميــع األطفــال وال ســيما األكثــر حرمانــ ًا .وتهــدف خطــة اليونيســيف
للحـ ِّد مــن التفاوتــات فــي تســريع وتيــرة التقــدم نحــو إحقــاق حقــوق جميــع
االســتراتيـﭽية َ
األطفــال ،وذلــك بالتأكيــد علــى اإلنصــاف والتركيــز علــى األطفــال واألســر واملجتمعــات
األكثــر حرمانــا واســتبعاد ًا.
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حيــث تواصــل اليونيســيف مشــاركتها فــي املجــاالت الرئيســة للصحــة ،وامليــاه والصرف
الصحــي والنظافــة الصحيــة ،والتعليــم ،وﭭيــروس نقــص املناعــة البشــرية -اإليــدز ،وحمايــة
الطفــل .وتقــوم اليونيســيف بتحقيــق نتائــج محــددة للتغذية ،لتعكــس األولوية العامليــة املتمثلة
فــي احلــد مــن نقــص التغذيــة ،وإعطــاء مزيــد مــن االهتمــام إلــى اإلدمــاج االجتماعــي،
والدعــوة للسياســات التــي تعــزز حقــوق اإلنســان وتزيــد احلمايــة االجتماع َّيــة.
الهداف النمائية أ
المم المتحدة  :تقرير أ
 .3أ
لللفية 2015
إ
يســتند هــذا التقريــر إلــى مجموعــة رئيســة مــن البيانــات التــي يجمعهــا فريــق خبــراء
مشــترك بــن الــوكاالت املعنيــة مبؤشــرات حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وملــا بعــد
 ،2015برئاســة إدارة الشــئون االقتصاد َّيــة واالجتماع َّيــة فــي األمانــة العامــة لــأمم
املتحــدة ،والتــي تهــدف إلــى إجــراء تقييــم دوري ملــدى التقــدم املتحقــق مــن أجــل حتقيــق
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــدول العالــم خاصـ ًة الــدول الناميــة والفقيــرة ،والتــي تتضمــن
ثمانيــة أهــداف رئيســة يأتــي علــى رأســها القضــاء علــى الفقــر واجلــوع وحتقيــق تعميــم
للتعليــم االبتدائــي ،إضافــة إلــى تخفيــض معــدل وفيــات الطفــل.
ويشــير التقريــر الســنوي اخلــاص باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ،2015إلــى أن حتقيــق
التقــدم املأمــول يتطلــب إرادة سياســية ال تتزعــزع وجهــد ًا جماعيــ ًا لألســباب اجلذريــة،
وأن يكــون هنــاك مزيـ ٌد مــن الدمــج بــن األبعــاد االقتصاد َّيــة واالجتماع َّيــة والبيئيــة للتنميــة
املســتدامة.
 .4جامعة الدول العربية
ت
االس�اتيـﭽية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة العربية لما بعد  -2015ف ي� .2015/9/30
طالبــت جامعــة الــدول العربيــة املجتمــع الدولــي بتحمــل كامــل مســئولياته جتــاه أطفــال
ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والصومــال ،مــن خــال تفعيــل القــرارات والقوانــن التــي
تكفــل حمايــة األطفــال .وشـ َّددت اجلامعــة العربيــة فــي بيــان أصدرتــه إدارة األســرة واملــرأة
والطفــل ،مبناســبة االحتفــال بيــوم الطفــل العربــي والــذي يوافــق األول مــن أكتوبــر ،علــى
ضــرورة وضــع آل َّيــة ُملزِ مــة لتحييــد وضمــان حمايــة املراكــز واملؤسســات التعليميــة أثنــاء
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النــزاع املســلح "باعتبارهــا أكبــر النكســات اإلمنائيــة للمجتمعــات املنكوبــة بالصــراع".
وجــددت فــي الوقــت ذاتــه االلتــزام الكامــل جتــاه قضايــا الطفــل العربــي وترســيخ حقوقــه،
وحمايتــه مــن أشــكال العنــف كافــة فــي وقــت الســلم وأثنــاء النزاعــات ومــا بعــد النزاعــات
"خاصـ ًة األطفــال فــي ظــروف النزاعــات املســلحة " .وأوضحــت أن األطفــال يعانــون ويـ ِ
ـات
احلــروب فــي ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والصومــال؛ وكذلــك األطفــال الفلســطينيون
جـ َّراء العــدوان العســكري اإلســرائيلي األخيــر علــى الفلســطينيني.
كمــا ج ـ َّددت اجلامعــة العربيــة تأكيدهــا علــى احلــرص الدائــم علــى ضــرورة الســعي
ال ـ َّد ُءوب حلمايــة أطفــال فلســطني فــي ظــل االحتــال اإلســرائيلي وممارســاته اإلجراميــة
بحقهــم ،ومــا يلحــق بهــم مــن عنــف "يصــل إلــى مســتوى إنهــاء وجودهــم ومســتقبلهم ".
وكشــفت عــن أنهــا بصــدد إعــداد (االســتراتيـﭽية العربيــة للنهــوض بأوضــاع الطفولــة
العربيــة ملــا بعــد  ،)2015التــي وصفتهــا بأنهــا "سـتُعد مبثابــة األﭽنــدة العربيــة للنهــوض
بأوضــاع الطفولــة فــي املنطقــة خــال املرحلــة القادمــة(.")2030-2015
موحــد يكــرس
وأشــارت إلــى "أن االســتراتيـﭽية تهــدف إلــى تكويــن موقــف عربــي َّ
االلتــزام برعايــة حقــوق الطفــل العربــي ،ومتثــل ســياج ًا واقي ـ ًا يحميــه فــي أوقــات الســلم
واحلــرب ضمــن منظومــة متكاملــة تشــمل مجــاالت التعليــم واحلمايــة والوقايــة والصحــة".
وأكــدت كذلــك علــى أهميــة إعطــاء قضايــا الطفولــة األولويــة فــي إطــار تنفيــذ أهــداف
التنميــة املســتدامة ملــا بعــد  ،2015التــي أقرتهــا القمــة العامليــة للتنميــة فــي نيويــورك
خــال الفتــرة مــن  25إلــى  27ســبتمبر 2015؛ وكذلــك حقهــم فــي حيــاة حــرة كرميــة
علــى أرضهــم وأن يعيشــوا حيــا ًة آمنــة مطمئنــة .وأوضحــت اجلامعــة العربيــة أنهــا تســعى،
مــن خــال الشــراكة مــع اجلهــات املعنيــة وذات الصلــة بأوضــاع الطفولــة العربيــة وعلــى
مختلــف املســتويات ،لتعزيــز ودعــم اجلهــود املبذولــة لالرتقــاء بأوضــاع الطفولــة ووضعهــا
فــي ُس ـلَّم أولوياتهــا.
العر� للطفولة والتنمية
 .5المجلس ب ي
فــي مطلــع  ،2015أطلــق املجلــس مجموعــة مــن الدراســات املتميــزة التــي قــام بهــا
املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ،والتــي شــملت عــدد ًا مــن الــدول العربيــة؛ منهــا دراســة
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عــن مشــاركة األطفــال فــي الوطــن العربــي فــي صناعــة القــرارات املتصلــة بحياتهــم ،والتــي
تســتند علــى فكــرة قويــة بــأن املشــاركة تعنــي احلمايــة ،فاحلمايــة األساســية حلقــوق الطفــل
تأتــي مــن خــال منحــه مزيــد ًا مــن مســاحة املشــاركة فــي القــرارات املتصلــة بحياتهــم،
والقــرارات املتصلــة بالعالــم احمليــط بهــم ،ويتطلــب ذلــك تنميــة قدراتهــم علــى املشــاركة
والتعامــل اليومــي الب َّنــاء .ومــن َثـ َّم اإلجابــة علــى إشــكالية الدراســة؛ وهــي :هــل ميكــن لنــا
توســيع فــرص التنميــة والنمــاء ألطفالنــا مبــا مي ِّكنهــم مــن املشــاركة اإليجابيــة فــي إطــار
ُم َ
واطنــة مســتنيرة ،لتحقيــق االندمــاج االجتماعــي والوطنــي بــكل أبعــاده جلميــع األطفــال؛
َ
مواطنــة مســتنيرة؟
مــن أجــل وطــن دميقراطــي يكفــل
وقــد قــام املجلــس العربــي للطفولة والتنمية ،بهذه الدراســة مبســاعدة فريق عمل متميز من
الباحثــن العــرب فــي ثمانــي دول عربيــة؛ هــي :مصــر ،األردن ،تونــس ،الســعودية ،الســودان،
العــراق ،قطــر ،ولبنــان ،مــن خــال فريــق عمل مركــزي بخلفية أكادمييــة متميزة .وقد اشــتملت
البيانــات التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة علــى بيانــات حــول الواقــع الدميوغرافــي لألطفــال
ملؤس س ــية للطفولــة ،باإلضافــة إلــى
فــي الوطــن العربــي ،وبيانــات حــول األوضــاع القانونيــة وا َّ
بيانــات ميدانيــة مت جمعهــا مــن خــال أســاليب وطــرق علميــة مختلفــة.
كمــا مت إصــدار دليــل استرشــادي لصياغــة سياســات حمايــة حقــوق الطفــل َو ْفــق النهج
احلقوقــي فــي املنطقــة العربيــة .ويهــدف الدليــل إلــى إرســاء رؤية علمية استرشــادية شــاملة،
تؤســس لسياســات حمايــة اجتماع َّيــة تقــوم علــى نهــج حقــوق الطفــل ،وأســاليب َب ْر َمجــة هــذه
ِّ
احلقــوق وكفالــة إنفاذهــا لتأســيس مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدالــة االجتماع َّيــة ،وفق ـ ًا
لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة وبرمجــة متكاملــة لــكل حقــوق الطفــل فــي كل مجاالتهــا
باعتبارهــا ُك ًال متكامـ ًا.
واســتكما ًال للدراســة اخلاصــة بحمايــة أطفــال الشــوارع فــي العالــم العربــي والتــي
متــت فــي كل مــن املغــرب – اليمــن – الســودان – لبنــان – ومصــر ،واســتخالص ًا للــدروس
املســتفادة منهــا ،تأتــي املرحلــة الثانيــة والتــي بــدأ تنفيذهــا فــي مصــر فــي  2014كنموذج
استرشــادي ،حيــث يرتكــز املشــروع علــى اعتبــار املؤسســة "دار اإليــواء" وحــد ًة كليـ ًة لفعــل
اإلصــاح املتكامــل.
176
مجلة الطفولة والتنمية -ع 2016 / 25

هــذا إلــى جانــب تب ِّنــي املجلــس دراســ َة التنشــئ ِة االجتماع َّيــة لألطفــال فــي البلــدان
ـت دول؛ هــي مصــر ،الســودان،
العربيــة لبنــاء منــوذج جديــد للتنشــئة والتــي متــت فــي سـ ِّ
الســعودية ،لبنــان ،العــراق ،تونــس .ومــن املُتو َّقــع إطــاق الدراســة ونتائجهــا فــي مطلــع
هــذا العــام.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة خــال 2015
بعقــد عــدة نــدوات؛ أبرزهــا نــدوة "الطفولــة املبكــرة – اســتثمار للمســتقبل" فــي أكتوبــر
 ،2015والتــي انبثــق عنهــا املشــروع القومــي للنهــوض بالطفولــة املبكــرة فــي مصــر
والوطــن العربــي ،والتــي تهــدف إلــى تغييــر الثقافــة املجتمعيــة ملرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن
ـواز علــى ثالثــة محــاور تضــم صياغــة املشــروع بشــكل متكامــل،
خــال العمــل بشـ ٍ
ـكل ُمتـ ٍ
ووضــع خطــة التغييــر هــذا باإلضافــة إلــى وضــع آل َّيــة تقييــم مســتدامة.
 .6المجلس القومي للطفولة أ
والمومة
"إعالم صديق للطفل"  -مارس.2015
أطلــق املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،بيــان القاهــرة  -مــارس  " 2015إعــام
صديــق للطفــل"  ،مبشــاركة املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وإدارة املــرأة واألســرة
والطفولــة بجامعــة الــدول العربيــة وهيئــة ﭙـــان الدوليــة وبرنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة
"أجفنــد" ،وطالــب البيــان بضــرورة رصــد االنتهــاكات واخلروقــات املهنيــة املتعلقــة بقضايــا
حقــوق الطفــل ،والعمــل علــى تعديــل توجهــات اإلعــام العربــي إيجابيـ ًا نحــو تلــك القضايــا،
واملمارســات اإليجابيــة ملناصــرة وتأييــد قضايــا حقــوق ورفاهيــة الطفــل ،وتوثيــق التــراث
اإلعالمــي العربــي فــي مجــال الطفولــة ،والتــي كان لهــا دو ٌر بالـ ٌـغ فــي تشــكيل عقــل الطفــل
ســر الوصــول إليــه.
العربــي ،ووجدانــه  ،والعمــل علــى جمعــه وإتاحتــه مبــا يي ِّ
كمــا أ َّكــد البيــان علــى التوافــق ،وااللتــزام باملبــادئ املهنيــة ملعاجلــة اإلعــام لقضايــا
حقــوق الطفــل املقدمــة أثنــاء ورشــة العمــل؛ حتــى تكــون معيــار ًا موجهــ ًا يكفــل حقــوق
الطفــل ويدعمهــا  ،ونســتلهم كل مــا لدينــا مــن جهــد للســعي نحــو نشــرها علــى أوســع نطاق
إعالميـ ًا ،ودعــوة املؤسســات اإلعالميــة العربيــة إلــى تب ِّنــي تلــك املبــادئ لتكــون مؤسســات
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صديقــة للطفــل .واتفــق البيــان علــى تشــكيل شــبكة اإلعالميــن أصدقــاء الطفولة ،بالتنســيق
والتعــاون مــع اجلهــات الشــركاء ،والعمــل علــى تفعيــل دورهــا وتوســيع عضويتهــا ،لتكــون
آليــة للتواصــل وتبــادل اخلبــرات والتجــارب الناجحــة ،وااللتــزام باســتمرار ورش العمــل
واحللقــات النقاشــية ،ودورات تدريبيــة لإلعالميــن علــى املســتويني :الوطنــي والعربــي،
لترســيخ الوعــي واملعرفــة بحقــوق الطفــل وحمايتــه.
وأوصــى البيــان بتفعيــل القوانــن ذات الصلــة بالطفولــة ومراجعتهــا ،و ُموا َءمتهــا مــع
الدســاتير ،واملعاييــر الدوليــة حلقــوق الطفــل ،كمــا نصــت عليهــا ا ِّتفاق َّيــة حقــوق الطفــل
موحــدة جتــاه قضايــا
واالتفاق َّيــات األخــرى الداعمــة لهــا ،ووضــع سياســة إعالميــة َّ
حقــوق الطفــل املصــري ،يتــم وضعهــا وفــق مقاربــة تنمويــة حقوقيــة ،ودعــم مشــاركة
األطفــال فــي إعــداد وبــث البرامــج اإلعالميــة املقدمــة لهــم أو فــي القضايــا التــي
تخــص حقوقهــم ،ومبــا يضمــن تعزيــز مبــدأ املشــاركة .ودعــا إلــى إدمــاج حقــوق الطفــل
وحمايتــه ،ضمــن مناهــج التعليــم العــام ،ومقــررات كليــات ،ومعاهــد اإلعــام ،وإنشــاء
أقســام متخصصــة فــي إعــام الطفــل فــي اجلامعــات املصريــة ،وتنفيــذ حمــات إعالميــة
مكثفــة للتعريــف بقضايــا الطفولــة باســتخدام الوســائل اإلعالميــة املرئيــة واملســموعة
واملقــروءة واإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي املختلفــة كافــة ،ودعــوة اإلعــام
إلــى إيــاء أهميــة خاصــة مبرحلــة الطفولــة املبكــرة ملــا لهــا مــن تأثيــر فــي تشــكيل الطفــل
وشــخصيته .كمــا دعــا إلــى تنظيــم حمــات مجتمعيــة لوقــف املــواد اإلعالميــة املُ ِس ــيئة
لألطفــال ضحايــا العنــف واالســتغالل السياســي واإلســاءة؛ خاصــة تلــك املنشــورة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي والدرامــا والبرامــج.
النسان
 .7المجلس القومي لحقوق إ
ورشة آليات التعامل مع انتهاكات حقوق الطفل  -بف�اير .2015
َّ
نظــم املجلــس القومــي حلقــوق اإلنســان "وحــدة الطفــل" ،بالتعــاون مــع منظمــة
اليونيســيف ،ورشــة عمــل حتــت عنــوان" :آليــات التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق الطفــل"،
فــي إطــار تعزيــز حقــوق الطفــل املصــري وحمايتهــا .وقــد ناقشــت الورشــة عــدد ًا مــن
احملــاور؛ منهــا تعزيــز حقــوق األطفــال فــي التعليــم واملشــاركة و ُدور الرعايــة ،وحمــات
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التوعيــة للشــركاء محليـ ًا ودوليـ ًا ،وعــرض لــدور مكتــب حقــوق الطفــل اليونانــي للمناصــرة
وتل ِّقــي الشــكاوى .وشــارك فــي الورشــة املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،واملجلــس
القومــي للمــرأة ،ووزارات التربيــة والتعليــم ،العــدل ،الداخليــة ،الشــباب ،وممثلــون ملنظمــات
املجتمــع املدنــي املعنيــة بالطفــل.
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الورشة التدريبية اإلقليمية لدمج الطفل العربي
ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

تقرير-أ .رضا عطية

*

يواصــل املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة جهــوده املبذولــة فــي مجــاالت دمــج ذوي
اإلعاقــات اخلاصــة فــي التعليــم واملجتمــع ،ليراكــم ســابق إجنازاتــه بتنميــة مكتســباته
فــي هــذا املجــال احليــوي وتعزيــز جناحاتــه علــى مســتويني :مســتوى رأســي مبراكمــة
اخلبــرات املكتســبة فــي هــذا املجــال علــى مــدى ســنوات مــن العمــل عبــر العديــد مــن
البرامــج التأهيليــة واملعرفيــة والــورش التدريبيــة ،ومســتوى آخــر أفقــي ذي شــقني بالتوســع
فــي أماكــن وبقــاع جديــدة تُط َبــق فيهــا برامــج دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــات ألول مــرة أو
بتوســع أكبــر ،كــذا بنقــل خبــرات جديــدة ملتدربــن جــدد تأهيـ ًا لكــوادر جديــدة ،وفــي هــذا
الصــدد أقــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة الورشــة التدريبيــة اإلقليميــة  ToT'sلدمــج
الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع فــي الفتــرة مــن الثانــي مــن أبريــل 2017
حتــى الســابع مــن أبريــل .2017
كان هــدف الورشــة تدريــب  60مــن العاملــن فــي مجــال اإلعاقــة فــي  11دولــة عربيــة،
إلعدادهــم كمدربــن مؤهلــن للقيــام بأدوارهــم فــى دمــج هــؤالء األطفــال فــى التعليــم
واملجتمــع ،وتزويدهــم مبهــارات التدريــب ،مبــا ميكنهــم فيمــا بعــد مــن االضطــاع مبهمــة
تنميــة معرفــة ومهــارات واجتاهــات زمالئهــم العاملــن فــي املــدارس فــي الــدول العربيــة،
ومســاعدتهم علــى توجيــه ممارســاتهم لدمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي فصــول الدراســة
مــع زمالئهــم غيــر ذوي اإلعاقــة ،وقــد أشــرف علــى برنامــج التدريــب مجموعــة مــن أهــم
الباحثــن واخلبــراء فــي مجــال الدمــج واإلعاقــة والتدريــب.
* سكرتير حترير مجلة فصول.
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فــي اجللســة االفتتاحيــة كانــت كلمــة رئيــس املنظمــة الكشــفية العربيــة الدكتــور عاطــف
عبــد املجيــد ،وأ ّكــد فيهــا علــى أنّ ســعي املنظمــة ألن تؤســس شــراكة اســتراتيجية مــع
املجلــس العربــي للطفولــة كــي تعــود بالنفــع علــى جهــود البرامــج الدمجيــة.
وفــي كلمــة الدكتــورة ســهير عبــد الفتــاح اخلبيــر باملجلــس العربــي للطفولــة واملشــرف
علــى برنامــج الدمــج باملجلــس ،أكــدت علــى انطــاق جهــود املجلس العربــي للطفولــة والتنمية
وأنشــطته فــي هــذا الصــدد بعمــل منــوذج علمــي استرشــادي يحتــوي علــى مجموعــة مــن
املــواد التوعويــة ذات الصلــة ،وشــددت الدكتــورة ســهير عبــد الفتــاح علــى وجــوب التوعيــة
بأهميــة تطبيــق التعليــم الدمجــي.
الدكتور عمار بوقس ،وفيلم عنه

ثــم كان عــرض فيلــم عــن الســعودي الدكتــور عمــار بوقــس ،الــذي ولــد معاق ـ ًا بشــلل
كامــل فــي جميــع أطرافــه مــع ضآلــة جســده الــذي حتــدى إعاقتــه بتعاظــم كبريائــه وصالبــة
عزميتــه ،درس حتــى الصــف الثالــث االبتدائــي فــي مغتربــه بالواليــات املتحــدة األمريكيــة
التــي لــم يشــعر فــي مجتمعهــا أو مدارســها بأيــة نظــرات متييــز أو شــفقة أو ســخرية
كمــا وجــد عنــد عودتــه لبــاده مــن البعــض ،حتــى قبلتــه مدرســة خاصــة لالنتســاب فيهــا
حتــى حقــق مجمــوع  %96فــي نتيجــة شــهادة الثانويــة العامــة ،ثــم التحقــق بكليــة اإلعــام
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز رغــم ممانعــة كبيــرة لســخرية البعــض وشــفقة البعــض اآلخــر،
إلــى أن تخــرج مــن األوائــل وواصــل طريقــه باحلصــول علــى الدكتــوراه.
وفــي كلمــة الدكتــور صــاح اجلعفــراوي ممثــل املنظمــة اإلســامية للعلــوم والثقافــة
(اإليسســكو) تقــدم بالشــكر للخبــراء واضعــي البرامــج التدريبيــة ،كمــا شـ َّدد علــى أن دمــج
ذوي اإلعاقــة هــو حــق لهــم ومســؤولية علينــا.
فــي كلمــة األســتاذ الدكتــور حســن البيــاوي أمــن عــام املجلــس العربــي للطفولــة
والتنميــة ،أكــ ّد الدكتــور البيــاوي علــى عمــل املجلــس علــى وضــع منــوذج اســتراتيجي
جديــد يرتكــز علــى ثالثــة منطلقــات أساســية ،هــي النهــج احلقوقــي املتكامــل ونهــج احلمايــة
واملشــاركة وإعــادة بنــاء الــذات ،مبــا فــي ذلــك تعاملنــا مــع قضايــا الطفــل العربــي ذي
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اإلعاقــة التــي تســتهدف إدمــاج الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع،
مؤكــد ًا أن إقــرار الدمــج يحتــاج ملنــاخ داعــم وتهيئــة منظومــة أكبــر ُت َر ِّســخ ملبــادئ العــدل
االجتماعــي ،وتدعــم احلريــة واملمارســات الدميقراطيــة.
فــي وقائــع جلســة الدكتــور جنيــب خــزام للتعريــف بالدليــل التدريبــي والدليــل
االسترشــادي والتــي أطلــق عليهــا "نظــرة طائــر" ،صحــب فيهــا املتدربــن فــي جولــة للتعــرف
علــى معالــم الدليــل االسترشــادي ،وضــرورة تهيئــة املديريــن ومســؤولي اإلدارات التعليميــة
لتق ّبــل العمليــة الدمجيــة توفيــر ًا ألجــواء مناســبة للدمــج؛ درء ًا للتضــارب وتصــادم املواقــف
وتعــارض االجتاهــات.
كــذا ،فقــد أكــد خــزام علــى أهميــة األدوار الداعمــة فــي تقويــة العمليــة الدمجيــة
كاملجتمــع املدنــي واهتمــام الوالديــن وتوافــر تكنولوجيــا التع ُّلــم.
وفــي محاضرتهــا حــول طبيعــة التدريــب وأهميتــه ،أكــدت الدكتــورة نــوران الغنــدور على
العناصــر األساســية ملفهــوم التدريــب ،وهــي املعــارف واملعلومــات التــي تُعطــى للمتــدرب
واملهــارة التــي يســتهدف التدريــب إكســابها لهــذا املتــدرب ،كــذا فينشــد التدريــب تعديــل
اجلانــب الســلوكي للمتــدرب ،مــع نــزع اخلــوف والرهبــة اللذيــن قــد يداخــان املتــدرب إزاء
التدريــب.
لماذا التدريب؟

ثم انتقلت د .نوران لطرح تساؤل حول الغرض من التدريب ،ملاذا التدريب؟
التدريــب يكــون إلكســاب املتدربــن شــجاعة ولتوصيــل معلومــات أو مهــارات أو لتوحيــد
املعلومــات ،مــع اســتعراض اخلبــرات التــي يتــم تبادلهــا بــن املتدربــن واملــدرب ،كمــا ينمــي
التدريــب كيفيــة التعامــل مــع اآلخــر ،إضافــة لعمــل التدريــب علــى تعديــل نقــاط الضعــف
ملؤس س ــي وكــذا الفــردي.
مــع االرتقــاء بــاألداء ا َّ
ال تكتمــل أهميــة التدريــب إال بالقــدرة علــى التطبيــق كمــا تعنــي عمليــة التأهيــل علــى
اكتشــاف نقــاط الضعــف وتعديلهــا ،واخلالصــة أن التدريــب ينمــي العمــل اجلماعــي .كمــا
يهــدف التدريــب إلــى اســتثمار رأس املــال البشــري عــن طريــق نقــل اخلبــرات.
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واســتعرضت مؤشــرات التدريــب الناجــح ،ومنهــا  :أن يكــون محــدد األهــداف ،واختيــار
الفئــة املســتهدفة بعنايــة ،وتنويــع أســاليب التدريب.
هــذا؛ وقــد أكــدت د .نــوران أن ثمــة خمســة مكونــات ال بــد أن يشــملها تقييــم التدريــب:
املــدرب -املتــدرب -بيئــة التدريــب -البرنامــج -املؤسســة التــي يقــام التدريــب فيهــا.
المواثيق واالتفاقات الدولية والعربية

طــ ّوف الدكتــور نــواف كبــارة فــي التحــوالت املفاهيميــة الكبــرى حــول عالقــة الدولــة
باملواطــن ،بــدء ًا مــن ثنائيــة الدولــة فــي مقابــل الرعايــا ثــم االنتقال إلــى مرحلة فلســفة التنوير.
وقــد شــدد الدكتــور نــواف علــى أنّ ثمــة فلســف ًة جديــدة أخــذت حتكــم منظــور العالــم
ملأس َس ــة إلــى فلســفة الدمــج ،فالرعايــة
إزاء ذوي اإلعاقــة ،باالنتقــال مــن فلســفة الرعايــة وا َ
واملأسســة تقــوم علــى نظــام مــدارس متخصصــة للمعاقــن.
هــذا ،وقــد أعــزى الدكتــور نــواف اإلرهاصــات والبــذور األولــى لتأســيس فلســفة الدمــج
باملجتمــع األمريكــي إلــى مارتــن لوثــر كينــج القــس األمريكــي صاحــب التاريــخ النضالــي
املطالــب بحقــوق الســود فــي املجتمــع األمريكــي ،ثــم كانــت حــرب فيتنــام التــي ســقط بهــا
آالف مــن الضحايــا األمريكيــن كمعاقــن حلقــة مهمــة فــي مســار التحــوالت نحــو املطالبــة
بحقــوق ذوي اإلعاقــة واملطالبــة بدمجهــم باملجتمــع األمريكــي.
وقــد أوضــح د .نــواف كبــارة بــأنّ ثمــة تفاوتــ ًا بــن مختلــف أنــواع اإلعاقــة -علــى
مســتوى العالــم -فــي شــأن حصــول ذوي كل نــوع مــن اإلعاقــة علــى حقوقهــم ،ولكــنّ
الغالــب أنّ الفئــة األكثــر تعرض ـ ًا للجــور علــى حقوقهــا هــم ذوو اإلعاقــة العقليــة لتكــون
األكثــر تع ُّرضــ ًا لإلهمــال.
ثــم شــدد د.كبــارة علــى ضــرورة تكويــن قــوة ضغــط مجتمعيــة كــي يحصــل ذوو
اإلعاقــات علــى حقوقهــم ،ومنهــا تطبيــق الدمــج وتفعيلــه.
نحو إعالم صديق للطفولة

أكــدت األســتاذة إميــان بهــي الديــن علــى أن دور اإلعــام جتــاه قضايــا األطفــال
مــن ذوي اإلعاقــة يتضمــن إتاحــة الفرصــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة للتعبيــر عــن آرائهــم،
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والتخلــي عــن النمطيــة فــي التعامــل مــع قضايــا األطفــال ذوي اإلعاقــة ،أو إعطــاء صــورة
ســلبية عنهــم ،إضافــة إلــى توثيــق ونشــر التجــارب واملمارســات الناجحــة ،وكذلــك العمــل
علــى نشــر اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا بحــق املرتكبــن للعنــف املوجــه لألطفــال مــن ذوي
اإلعاقــة كلمــا أمكــن ،فضـ ًا عــن اإلشــارة إلــى التدابيــر االحترازيــة التــي يجــب اتخاذهــا
لتوفيــر حمايــة الطفــل ذي اإلعاقــة.
تناولــت احملاضــرة واقــع األداء اإلعالمــي جتــاه قضايــا حقــوق الطفــل ذي اإلعاقــة،
وأكــدت فــي مجملهــا علــى ضــرورة التــزام اإلعالميــن باملواثيــق الدوليــة حلقــوق الطفــل
ومصلحــة الطفــل الفضلــى ،ومراعــاة املبــادئ املهنيــة ملعاجلــة اإلعــام العربــي قضايــا
حقــوق الطفــل التــي أعدهــا املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي إطــار تنفيــذه ملشــروع
املرصــد اإلعالمــي حلقــوق الطفــل العربــي ،والتــي تتضمــن عــدم التمييــز والدعــم واملســاندة
والدمــج وحمايــة الهويــة الشــخصية واخلصوصيــة؛ لتفــادي تعــرض الطفــل ذي اإلعاقــة ألي
شــكل مــن أشــكال اإليــذاء أو االســتغالل.
دور المجتمع المدني

تناولــت أ .جهــدة أبــو خليــل فــي محاضرتهــا مــا َسـنَّه العالــم مــن تشــريعات ومواثيــق
وقوانــن تلــزم الــدول باحتــرام حقــوق مواطنيهــا ،كمــا أشــارت إلــى أنــه فــي حالــة تصديــق
الدولــة علــى البروتوكــول االختيــاري فإنــه يحــق ألي مواطــن شــكواها.
أشــارت كذلــك إلــى أن املنظمــة العربية لألشــخاص ذوي اإلعاقة التي تأسســت عــام 1998
كان لهــا دور للتوعيــة واملطالبــة بحقــوق األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات ،حتــى أثمــرت تلــك اجلهــود
التوعيــة عــن إطــاق العقــد العربــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة من عــام  2004حتــى .2013
كمــا أكــدت الدكتــورة جهــدة بــأن علينــا التوجــه لإلعــام الكتســاب تضامــن جماعــي
وقــوي إزاء حقــوق الطفــل ذي اإلعاقــة والتوعيــة بهــذه القضيــة.
معايير التعليم الدمجي

تنــاول الدكتــور جنيــب خــزام فــي محاضرتــه معاييــر التعليــم الدمجــي عــدد ًا مــن
احملــاور؛ منهــا:
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•انعكاســات التعليــم الدمجــي واعتباراتــه :وتتمثــل فــي عناصــر رئيســة ،مثــل:
املدرســة -املعلــم -املناهــج.
•أبعــاد التعليــم الدمجــي وتطويــره :ويتمثــل في:تكويــن ثقافــة دمجيــة ،ووضــع
سياســات دمجيــة ،وتطويــر سياســات دمجيــة.
هــذا ،وقــد أوضــح د.خــزام بــأن لــكل معيــار مؤشــرات تقيســه .فاحلكــم علــى املدرســة،
ومنهــا  :مــدى تفعيلهــا الدمــج مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ومــدى تفعيل تعليــم األقران،
ومــدى تهيئــة بيئــة مدرســية تســاعد علــى الدمــج.
معاييــر احلكــم علــى املعلــم ،ومنهــا مــدى االقتنــاع بالدمــج ،ومــدى االســتعداد للتأهيــل،
والعمــل الفــردي مــع الطــاب مراعــا ًة للفــروق الفرديــة بينهــم ،ومــدى صبــره ومثابرتــه وتوقــع
الضغوطــات والســيطرة علــى نفســه ،وامتالكــه مهــارات تواصل خصوص ًا مــع ذوي اإلعاقات.
فــي تناولــه طبيعــة التعليــم الدمجــي كان جـ ُّـل التركيــز لــدى احملاضــر الدكتــور ســيد
اجلارحــي علــى الشــق املفاهيمــي ،حيــث ينبنــي اإلطــار املفاهيمــي للدمــج علــى اســتيعاب
االختــاف واحتــرام التنــوع ،ممــا يالزمــه مــن ضــرورة تنويــع أســاليب تعليــم األطفــال.
واخلالصة أن التعليم الدمجي يعني نقل الطفل ذي اإلعاقة لبيئة أكثر أمان ًا.
تيســر عمليــة الدمــج لــذوي اإلعاقــة فــي
هنــاك أســاليب تعليميــة ووســائل مســاعدة ّ
التعليــم؛ مثــل التعلــم التعاونــي والتعلــم النمذجــي والتعلــم مــن خــال الطبيعــة وتعلــم
األقــران ،كــذا فقــد نــادى بولــو فريــرو بالتعلــم بالفنــون والطبيعــة.
هــذا؛ وقــد ميــز د.ســيد اجلارحــي بــن اجتاهــن فــي التعريفــات اخلاصــة بــذوي اإلعاقة
ودمجهــم بــن منوذجــن فــي هــذا الصــدد :النمــوذج الطبــي والنمــوذج االجتماعي.
األدوار الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة في المجتمع

أشــار احملاضــر األســتاذ محمــد احلنــاوي إلــى أن قــرار الدمــج هــو فعــل تشــاركي
لك ّنــه يبــدأ مــن ولــي األمــر ،الــذي البــد أن تكــون لديــه رغبــة صادقــة ونيــة جــادة لدمــج ابنــه
مــن ذوي اإلعاقــة ،ألن بعــض اآلبــاء يتحرجــون مــن ذلــك األمــر ،والبــد أن تتعــاون األســرة
كلهــا فــي تفعيــل الدمــج بالعمــل املتعــاون فــي ذلــك الســبيل.
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كــذا يجــب أن تُوضــع فــي االعتبــار احتماليــة عــدم تقبــل أوليــاء أمــور األطفــال مــن غيــر
ذوي اإلعاقــة لدمــج معاقــن مــع أبنائهم.
وخلــص ا .محمــد احلنــاوي دور أوليــاء األمــور فــي دعــم التعليــم الدمجــي فــي أن
يلعبــوا دور املعلــم األساســي ألبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة ،وأن يتعرفــوا علــى حقــوق أبنائهــم
ذوي اإلعاقــة فــي إطــار التشــريعات والسياســات ،وتشــكيل مــا ميكــن تســميته بشــبكات
مــؤازرة ألبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة تذلي ـ ًا للصعوبــات فــي ســبيل دمجهــم.
حكــت الدكتــورة ســهير عبــد احلفيــظ جتربتهــا مــن إعاقــة اثنــن مــع أبنائهــا (أحمــد
بالص َم ــم.
وكــرمي) َّ
ومــن خــال جتربتهــا أكــدت د .ســهير أنّ االكتشــاف املبكــر لإلعاقــة قــد يســاعد فــي
احلــد مــن مضاعفاتهــا ِ
وح َّدتهــا ،وإن كان فــي األغلــب ال يقضــي عليهــا.
وأكــدت د.ســهير بــأن ابنيهــا املعاقــن بالصمــم قــد تغلبــا مبعاونــة األســرة علــى
صعوبــات التعلــم حتــى تخرجــا فــي اجلامعــة .وشــددت علــى أن التقبــل األســري عامــل
مهــم فــي عمليــة الدمــج مــع توفيــر الدعــم للطفــل ذي اإلعاقــة ،مــع إرســاء املســاواة فــي
املعاملــة بــن االبــن ذي اإلعاقــة وغيــره مــن اإلخــوة.
التعليم الدمجي لذوي اإلعاقة البصرية

فــي البدايــة شــددت احملاضــرة األســتاذة دعــاء مبروك علــى أنّ ذوي اإلعاقــات البصرية
ليســوا فقــط مــن هــم فقــدوا البصــر متام ـ ًا مــن املكفوفــن ،وإمنــا يدخــل فــي نطــاق ذوي
اإلعاقــات البصريــة أيضـ ًا ضعــاف البصــر.
وقــد أشــارت احملاضــرة األســتاذة دعــاء مبــروك إلــى أنّ اإلعاقــة البصريــة تنقســم
لدرجــات وفئــات ،وعرضــت خصائــص املعــاق بصري ـ ًا وتشــمل  :التقليــل قــدر اإلمــكان
مــن احلركــة ،احلــذر الشــديد مــن املــكان واحمليطــن بــه ،احلساســية البالغــة ملــا يســمعه
وال يــراه ،وعــدم الثقــة باحمليطــن بــه ،والتعــرف علــى األشــياء وفــق تخيــات شــخصية.
التعليم الدمجي لذوي اإلعاقة الذهنية

فــي البدايــة أوضحــت األســتاذة إجــال شــنودة ضــرورة تعيــن ُمعامِ ــل قياســي لتحديــد
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اإلعاقــة الذهنيــة وتعريفهــا ،وأشــارت إلــى أن  %90-%80أي أغلــب ذوي اإلعاقــات الذهنيــة
هــم مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة البســيطة.
وعــن نــوع الدعــم الــذي يحتاجــه ذوو اإلعاقــات الذهنيــة أوضحــت أنــه يعتمــد علــى
درجــات الــذكاء.
وأوضحــت أننــا لكــي نشــجع التعليــم الدمجــي علينــا إتاحــة املشــاركة لــذوي اإلعاقــة
مــع أقرانهــم فــي األنشــطة الصفيــة والالصفيــة املتنوعــة ،وإتاحــة مجــال للعــب األطفــال مما
يزيــد قبــول الطفــل لآلخــر املختلــف عنــه ،والتعلــم بواســطة الفنــون ،واســتخدام وســائل
تعليميــة ملموســة.
دمج ذوي اإلعاقة الحركية

فــي محاضــرة الدكتــور عبــد احلميــد كابــش حــول دمــج ذوي اإلعاقــة احلركيــة اســتعرض
مالمــح وعالمــات متنوعــة ألنــواع اإلعاقــة احلركيــة ،وأوضــح أســاليب التدخــل مــع ذوي
اإلعاقــة؛ ومنهــا  :تقليــل اخللــل بتوفيــر الرعايــة الطبيــة ،وتطويــر القــدرات بالتأهيــل املناســب،
وترســيخ مبــادئ املســاواة واملواطنــة ،وتوفيــر األجهزة املســاعدة ،والتأهيل النفســي للمعاقني،
واســتخدام تقنيــات تدريســية حديثــة ،والتنويــع فــي طــرق التدريــس.
تأهيل ذوي اإلعاقة السمعية

فــي البدايــة أوضــح الدكتــور علــي حفنــي بــأنّ ثمــة تفاوت ًا في درجــات اإلعاقة الســمعية،
كمــا أشــار إلــى أنّ املعــاق ســمع ّي ًا ال يعنــي َف ْقــده التــام والكامــل للســمع ولكــن تكــون لديــه
بقايــا ســمعية طفيفة.
واســتعرض أســاليب التعليــم الدمجــي لألصــم وضعــاف الســمع؛ ومنهــا تدريــب
املعلمــن علــى لغــة اإلشــارة أو تعيــن متخصــص فيهــا ،وتعديــل املناهــج مبــا يناســب
اجلميــع مــن ذوي اإلعاقــات وغيرهــم ممــن دون إعاقــات ،ودعــم األصــم وغيــره مــن ذوي
اإلعاقــات األخــرى مــن أجــل بلــوغ مســتوى اجلماعــة.
وأوضــح د .علــي حنفــي حتديــات دمــج األصــم فــي العمليــة التعليميــة ،وبينهــا :
حت ُّفــظ بعــض أوليــاء األمــور الســيما أوليــاء أمــور األطفــال مــن غيــر ذوي اإلعاقــة ،وعــدم
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توافــر اإلمكانــات الكافيــة لعمليــة الدمــج ،وعــدم َســنّ القوانــن والتشــريعات الكافيــة الالزمــة
لعمليــة الدمــج.
التعليم بالفنون

أشــارت الدكتــورة ناديــة العربــي أن هنــاك أنواعــ ًا مختلفــة مــن الفنــون تصلــح ألن
تُســتخدم فــي العمليــة الدمجيــة بــل العمليــة التعليميــة برمتهــا؛ ومنهــا :الفــن التشــكيلي،
املوســيقى ،األدب ،ال ُّد َمــى والعرائــس ،الدرامــا املســرحية ،الســينما ومشــاهدة األفــام،
الرحــات الثقافيــة.
هــذا ،وقــد أوضحــت احملاضــرة أنــه بإمــكان املعلــم تقســيم الفصل فــي التعليــم بالفنون
إلــى مجموعــات يتــراوح عــدد أفــراد كل مجموعــة منهــا مــن خمســة إلــى ســتة أعضاء.
كذلــك البــد مــن تشــجيع األطفــال مــن غيــر ذوي اإلعاقــة علــى مشــاركة زمالئهــم
املعاقــن فــي التعلــم بالفنــون تفعيــ ًا للدمــج.
ميكــن اإلفــادة مــن الفنــون فــي معاونــة التربيــة اجلنســية وتعريــف األطفــال بشــكل
رمــزي وفنــي بالتحــوالت التــي ميــرون بهــا.

دور اإلعالم في الدمج

فــي البدايــة ،قامــت أ .جانيــت فهيــم بنشــاط بتوزيــع خبريــن منشــورين أو موضوعــن
منشــورين بالصحــف علــى املتدربــن وطالبتهــم باســتخراج التعبيــرات الســلبية ،غيــر
الصحيحــة ،أو اجلارحــة التــي يســتخدمها اإلعــام دون وعــي فــي تناول قضايــا ذوي اإلعاقة.
ــوي-
فمــن التعبيــرات غيــر الصائبــة وغيــر احملبــذ اســتخدامها :تعاطــف -طفــل َس ّ
طفــل ســليم -شــخص عــادي (فــي مقابــل املعــاق) -متخلــف فــي مقابــل عــادي -يعانــي
اإلعاقــ َة -مدرســة للعاديــن -طبيعــي -مــدارس املعاقــن.
مــن التعبيــرات الصائبــة والدقيقــة :صــف نظامــي أو مدرســة نظاميــة بــد ًال مــن مدرســة
للعاديــن وصــف للعاديــن -ذو اإلعاقــة بــد ًال مــن ذي االحتياجــات اخلاصــة.
هــذا ،وقــد أشــارت احملاضــرة إلــى وجــوب أو استحســان أن يحكــي ذوو اإلعاقــة عــن
أنفســهم فــي اإلعــام ويقدمــوا للنــاس جتاربهــم.
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التوحد
التعليم الدمجي لذوي اضطراب طيف
ُّ

أشــارت ا .مهــا هاللــي إلــى أن إحصائيــات منظمــة الصحــة العامليــة تشــير إلــى أن
ــي املصابــن بطيــف
نســبة املصابــن بطيــف التوحــد هــي 500/1طفــل ،ويبلــغ إجمال ُّ
التوحــد ُقرابــة  67مليــون شــخص فــي كل أنحــاء العالــم ،أمــا فــي الــدول العربيــة فــا
توجــد إحصائيــات دقيقــة فــي هــذا الصــدد ،فيبلــغ عــدد املصابــن بالتوحــد فــي مصــر
ُقرابــة  150ألــف ،وفــي األردن  8آالف وفــي الســعودية  6آالف.
أسباب حدوث التوحد

•حدوث تغير في اجلهاز الهضمي للطفل.
•التسمم بالزئبق.
•التضرر من بعض اللقاحات.
•تقدم سن األب السيما في حال جتاوزه سن األربعني.
•مرض األم أثناء احلمل.
سمات الطفل المتوحد

•ال يقدر على اإلشارة إلى األشياء.
•صعوبة التعامل مع اآلخرين.
•صعوبــة فــي فهــم مشــاعر اآلخريــن لفقــده شــفرة املشــاعر ،فقــد يضحــك الطفــل
مث ـ ًا إلصابــة أمــه أو لســقوطها ألنــه يــرى بذلــك ســلوك ًا ليــس اعتياد ّي ـ ًا بالنســبة لــه.
•فقدان اإلحساس بالتوازن.
ِ
احملاض ــرة بتقليــل املثيــرات (الصــور -التماثيــل) قــدر املســتطاع
هــذا ،وقــد نصحــت
فــي املــكان (حجــرة الــدرس -البيــت) بالنســبة للطفــل املتوحــد ألنهــا تثيــره ،مــع تقليــل
األلــوان فــي املــكان الواحــد.
نــوه ا .محمــد احلنــاوي إلــى مبــدأ مهــم هــو (الوظيفيــة) فــي تعليــم ذوي اإلعاقــات
الســيما مــن ذوي التوحــد واإلعاقــات الذهنيــة ،مبعنــى أن ُيقـ َّدم لــه فقــط مــا يحتاجــه مــن
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املعــارف واملهــارات التــي يحتاجهــا فــي تســيير حياتــه العمليــة.
هذا ،وقد أشار إلى أن ثمة مقومات للعملية الدمجية تتمثل في:
طالــب -مدرســة -منهــج -مــدرس دعــم -برنامــج منزلــي للمتابعــة واإلمنــاء -غرفــة
مصــادر إثرائيــة.
وأشــار إلــى ضــرورة وضــع مرحلــة مــا بعــد التعليــم الدمجــي نصــب االهتمــام،
وأوضــح أنــه ال بــأس مــن اتخــاذ مســارات بديلــة كالتعليــم املهنــي مراعــاة لقــدرات ذوي
إعاقــة التوحــد.
ف
بالتال:
و� الختام أوىص الحضور
ي
ي
 .1إعــداد دليــل مفاهيمــي لتعديــل املفاهيــم واملصطلحــات اخلاصــة مبجــال ذوي
اإلعاقــة ،وفقــا ألحــدث مــا وصلــت لــه النظريــات العلميــة احلديثــة ،بغيــة توحيــد هــذه
املصطلحــات واملفاهيــم.
 .2التركيــز علــى الفنــون ( املســرح واملوســيقى والفنــون التشــكيلية) والثقافــة،
واســتحداث محــور فــي الــدورة التدريبيــة القادمــة حــول املمارســة الفنيــة والثقافيــة
بأشــكالها املختلفــة كمكــون ضــروري مســتهدف ضمــن العمليــة الدمجيــة.
 .3الســعي إلــى االحتــكاك أكثــر باملعنيــن واملســتهدفني مــن الدمــج بغيــة النهــوض
بــدور توعــوي ،وخلقــا لبيئــة داعمــة للدمــج.
 .4التواصــل أكثــر بالفــروع واألقاليــم فــي البلــدان العربيــة لنشــر ثقافــة الدمــج ،وإعــداد
وتدريــب كــوادر للمســاهمة فــي العمليــة الدمجية.
 .5التواصــل مــع السياســيني بشــكل أوســع ،وكــذا اإلعالميــن لدعــم اجلانــب احلقوقــي
والتنمــوي الداعــم للدمــج.
 .6تفعيــل شــراكة أوســع مــع وزارات التربيــة والتعليــم وكليــات التربيــة بإقــرار الدمــج
كمكــون رئيــس فــي البرامــج الدراســية.
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سياسات وقواعد النشر
مجلــة الطفولــة والتنميــة ..مجلــة علميــة ،متخصصــة ،فصليــةُ ،محكمــة ،تُعنــى بشــئون الطفولة
والتنميــة فــي الوطــن العربي.
سياسات النشر :
•

•

•

•
•

•

•تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة ،والتــي لــم يســبق نشــرها أو
تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.
•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.
• ُيعـ ُّد 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 تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى 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 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 ِ
ثــاث ســنوات ،مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• •الطفل واإلدمان.
• •الفنون املوجهة للطفل ذي اإلعاقة.
• •املسرح واملوسيقى.
• •اإلعالم والطفل.
مالحظة :
تؤكــد مجلــة الطفولــة والتنميــة للقــراء واملهتمــن مبجــال الطفولــة العربيــة ،
رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول مواضيــع أخــرى مللفــات األعــداد التاليــة،
كمــا تأمــل املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه ٫
أو فــي أيــة موضوعــات تتعلــق باملجلــة  ،وفق ـ ًا لسياســات وقواعــد النشــر .
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