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  الركائز النمائية للممارسات المنهجية
  المالئمــــة فــي التعليم المبكــــــر

________________________________  

  دراسة تحليلية
  *بندر بن حمود السويلم. د

  
   :مقدمة

إن زيــادة الطلــب الشــعبي المتوقــع علــى خــدمات مؤسســات التعلــيم المبكــر، باإلضــافة إلــى 
ويــة العربيــة فــي موقــع ريــاض األطفــال مــن ســلم التعلــيم الرســمي إعــادة نظــر القيــادات الترب

أكبـــر، يبشـــر بزيـــادة معـــدالت القيـــد العـــام وارتفـــاع عـــدد األطفـــال الملتحقـــين  اً وٕاعطائـــه شـــأن
بمؤسسات رياض األطفال التي يتعين عليها لـيس التوسـع فـي قـدراتها االسـتيعابية فحسـب، 

واسـتجابة . منهجيـة المقدمـة للطفـل الصـغيربل أهم من ذلك تحسين الممارسات التربوية وال
إلــى لهــذا التوســع المتوقــع وهــذا األمــل الكبيــر، أصــبح مــن الضــرورة الفائقــة توجيــه االهتمــام 

 لكفاءة النوعية لضمان حدوث التوسع الكمي بالجودة التي جعلتها الدراسات العلمية شرطاً ا
ذا التوســـع الكمـــي يصـــبح هـــدرًا ال فـــإن هـــإ ق أي فائـــدة مـــن التعلـــيم المبكـــر، و يـــتحقل أساســـياً 

لإلمكانــات الماديــة المتاحــة لــنظم التعلــيم العربيــة، باإلضــافة إلــى إمكانيــة اإلســاءة لقــدرات 
  . لهالطفل وعرقلة نموه وتعلمه في حالة سوء البرنامج والتجربة المتاحة 

وأدى االنفجـــار المعرفـــي حـــول مراحـــل نمـــو الطفـــل وكيفيـــة تعلمـــه إلـــى إصـــالحات تربويـــة 
ويتعـين االسـتفادة مـن . ييرات جذرية في مناهج التعليم المبكر في كثيـر مـن دول العـالموتغ

تجويــــد الممارســــات فــــي هــــذا االنفجــــار المعرفــــي ومــــن تلــــك اإلصــــالحات التربويــــة الدوليــــة 
ويمكــن تحقيــق . التربويـة المالئمــة والمســاندة لـتعلم الطفــل العربــي ونمـوه فــي جميــع الجوانـب

 تطــوير الركــائز النمائيــة للممارســة المنهجيــة المالئمــة تشــملل عــدة وســائ عــن طريــقذلــك 
بتفصــيل الممارســات التربويــة المالئمــة لخصــائص نمــو الطفــل وأســاليب تعلمــه  يعنــىالــذي 

فــي عمــل جميــع المرافــق واألجهــزة اإلداريــة واإلشــرافية  الكــي يــتم توظيفهــ ؛فــي هــذه المرحلــة
ومـــا تشـــمله مـــن ركـــائز الجـــودة " ركـــائز النمائيـــةال"هـــذه . والرقابيـــة المعنيـــة بـــالتعليم المبكـــر

                                           
  .جامعة الملك سعود –كلية التربية / قسم التربية  *
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المسـتخدمة حاليـًا مـن قبـل " اإلجـراءات"يجـب أن تحـل محـل  ،للممارسات التربوية المالئمـة
  . شراف والترخيص الحكوميةأجهزة اإل

فـي مسـاعدة األطفـال فـي نمـوهم وتعلمهـم، فإنـه مـن غيـر  المنـاهج المتاحـةتعدد إلى ونظرًا 
والتـي ) الركـائز النمائيـة(إال أنـه يمكـن تحديـد قواعـد عامـة . احد فقـطو  منهجتحديد  المقبول

ـــرَ يُ تشـــكل فـــي مجموعهـــا إطـــارًا مرجعيـــًا  د كـــل مـــن يعتنـــي باألطفـــال ويوضـــح الممارســـات شِّ
وبمـا أن عـدد ونـوع بـرامج الطفولـة . المنهجية الفعالة في كيفية تعليم الطفل واالعتناء بنموه

لرؤيــــة مشــــتركة ومعــــايير متفــــق عليهــــا للممارســــة التربويــــة فــــإن الحاجــــة  ان،تزايــــديالمبكــــرة 
أنـــه مـــن أجـــل تحســـين فـــرص  علـــىويتفـــق كثيـــر مـــن البـــاحثين . المالئمـــة تـــزداد وفقـــًا لـــذلك

التجديد واالبتكـار لمنـاهج التعلـيم المبكـر وٕاتاحـة الفرصـة للتنـوع واإلبـداع، يتعـين عـدم إلـزام 
الحــال فــي بعــض الــدول العربيــة مؤسســات القطــاع الخــاص بتطبيــق مــنهج موحــد كمــا هــو 

 ،عوضًا عن ذلك. لما يسمى بالمنهج المطور أو التعلم الذاتي ةالتي عممت صورًا متشابه
أو (المـنهج المطـور بـدًال مـن يفضل مطالبة القطاع الخاص بتطبيق هـذه الركـائز وتفعيلهـا 

  .والذي يترك اختيار تطبيقه واالستفادة منه للقطاع الخاص ،)أي منهج آخر
ال في ـــأداء األطف فيالممارسات التربوية المتبعة في مؤسسات رياض األطفال ال تؤثر و 

ل واضح ــويدعم ذلك بشك. ةـحياتهم كاملفي  - الحقاً  – الروضة فحسب، بل تؤثر أيضاً 
م لبيئة الطفل التعليمية والممارسات ـوالدائ الدراسات التي وثقت التأثير المبكر نتائج

 & ,Chugani, Phelps ل واإلدراكــفي رياض األطفال على تطور العق المنهجية المتبعة

Mazziotta 1987; Caine & Caine1994; Kuhl 1991  وتطور المهارات الحركية
أخرى لها  ونواحٍ ) Dyson & Genishi 1993( والنمو اللغوي ) Gallahue 1993( ،األساسية

  .تأثيرات طويلة المدى
ــ رامج الطفولــة المبكــرة عاليــة الجــودة والمالئمــة لنمــو الطفــل وقــد أكــدت أبحــاث عديــدة أن ب

فمـن مراجعتـه . نمـو األطفـال اإلدراكـي واالجتمـاعيفي تنتج تأثيرات قصيرة وطويلة المدى 
الدقيقـــة للدراســـات الطوليـــة التـــي تتبعـــت التـــأثيرات بعيـــدة المـــدى لبـــرامج التعلـــيم خـــالل فتـــرة 

يـع اسـتنتاجات الدراسـات كانـت متماثلـة وتؤلـف أن جم"توصل بارنـت إلـى  ،الطفولة المبكرة
أن االهتمـــام بالطفولـــة والتعلـــيم المبكـــر ينـــتج تطـــورًا ضـــخمًا فـــي النجـــاح علـــى دلـــيًال قاطعـــًا 

فاألطفــال مــن العــائالت المنخفضــة الــدخل علــى وجــه ). Barnett 1995, p 40(الدراســي 
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لحاجـــة إلـــى دروس الخصـــوص الـــذين شـــاركوا فـــي بـــرامج عاليـــة الجـــودة كـــانوا األقـــل فـــي ا
الســـلوكية، أو الفصـــل الحقـــًا مـــن المدرســـة أثنـــاء  تخاصـــة، واألقـــل فـــي الجـــرائم والمشـــكال

قــل فــي مشــاكل أمــع الكبــار وبقيــة األطفــال، و  همأكثــر أمانــًا وثقــًة فــي تفــاعل، و التعلــيم العــام
 أعلـى الـدرجات فـي مقـاييس التفكيــر وحققـوا ،السـلوك فـي المراحـل األولـى مـن التعلـيم العـام

وتشـير األبحـاث أيضـًا إلـى أن التعلـيم ). Schweinhart & Weikart 1996(وتطـور اللغـة، 
الممارسـة التربويـة المالئمـة فـي مرحلـة الروضـة تنبـئ بنجـاح كبيـر فـي  المتوافـق مـع ركـائز

 ;Frede & Barnett 1992; Marcon 1992المراحـــل األولـــى مـــن التعلـــيم االبتـــدائي

Charlesworth et al. 1993.  
برامج متدنية الجودة على أن القدمت دليًال قاطعًا  ال أن هذه الدراسات الطولية أيضاً إ

النتائج اإليجابية على أن دليًال قاطعًا في نمو وتعلم الطفل، و  تأثيرات سلبية تؤدي إلى
ة متوافقة مع ــلتجربة التعليم المبكر هي خاصة بالبرامج التي توظف ممارسات تربوي

 ;Vandell & Powers 1983تفصيلھاوالتي تهدف هذه الدراسة إلى  المالئمةالممارسة  مبادئ

Phillips, McCartney, & Scarr 1987; Fields et al. 1988; Vandell, Henderson, & 

Wilson1988, Arnett 1989; Vandell & Corasanti 1990; Burchinal et al. 1996 

  

  :مشكلة الدراسة 
فـــي ريـــاض األطفـــال ومــا تحتويـــه نتـــائج الزيـــارات العربيــة يدانيـــة مراجعـــة الدراســـات الم بعــد

تحليـــــل محتـــــوى المنـــــاهج  وكـــــذلكالميدانيـــــة ومقـــــابالت المعلمـــــات والمـــــديرات والمشـــــرفات، 
المستخدمة في رياض األطفال، يتضـح انتشـار بعـض الممارسـات المنهجيـة غيـر المالئمـة 

مؤسسات التعليم المبكر بتغليب  تحديدًا، تقوم بعضو . لطريقة تعلم الطفل وخصائص نموه
وتعلــيم الطفــل  ،التركيز علــى األنشــطة األكاديميــةبــ ُيعنــىمــا يســمى بــالمنهج الموجــه الــذي 

  . القراءة والكتابة والحساب بأسلوب مباشر يشبه إلى حد كبير مناهج المرحلة االبتدائية
لعليــا مــن المرحلــة لــتعلم األطفــال الكبــار فــي الصــفوف ا اً وٕاذا كــان مثــل هــذا المــنهج مناســب

ـــنــه بالتأكيــد غيــر مالئــم لألطفــال الصــغار فــي مرحلإاالبتدائيــة، ف ـــوه(ة الروضــة ـــ و أيضــًا ــ
ق نتــائج دراســات علميــة ــــوف ،)مــن المرحلــة االبتدائيــة األوليــةغيــر مالئــم ألطفــال الصــفوف 

ـــــة وعرضـــــية مقارنـــــة  ـــــرة بطولي  ددةــــــــــــأطفـــــال حضـــــارات ولغـــــات متعوبمجتمعـــــات كثي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

)Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993 .(قـام البـاحثون  ،فـي أكثـر هـذه الدراسـات
علـــى ســـبيل -زمنيـــة طويلـــة اســـتغرق بعضـــها  لمـــدد" دقيـــق"بتتبـــع ودراســـة األطفـــال بشـــكل 

وثبـت علميـًا  ،)Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993(سنة  ٢٧أكثر من  -المثال
  .ل وخصائص نموهمة هذا المنهج لطبيعة تعلم الطفءعدم مال

كمــا تبــين أيضــًا وجــود ضــغوط متعــددة علــى مؤسســات ريــاض األطفــال تســهم فــي تغليــب 
مــنهج التعلــيم الموجــه وتشــمل تواضــع فهــم أوليــاء األمــور وبعــض المعلمــات لماهيــة الــتعلم 
الذاتي وحرص أولياء األمور على البدء في تعليم أطفالهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب 

تطـــوير لأصـــبحت الضـــرورة ملحـــة فقـــد ذلـــك،  وعلـــى. نـــاء مرحلـــة ريـــاض األطفـــالمبكـــرًا أث
الركـــائز  النمائيـــة للممارســـة المنهجيـــة المالئمـــة فـــي بـــرامج الطفولـــة المبكـــرة كمـــا وضـــحها 

  .الطفولة والتعليم المبكرفي  نمتخصصو ال
 

  :هدف الدراسة 
ز النمائيـــة األساســـية بنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى صـــياغة وتحديـــد الركـــائ

أمـًال فـي توظيفهـا فـي دعـم نمـو  ؛للممارسات المنهجية المالئمة لمؤسسات ريـاض األطفـال
فـي الوقـت الحاضـر، هـذه الركـائز . الطفل وتحقيق أهداف هذه المرحلة الحرجة من التعلـيم

ويـــأتي . فرةالتطـــوير مرحلـــة ريـــاض األطفـــال غيـــر متـــو  أساســـياً  التـــي يمكـــن اعتبارهـــا شـــرطاً 
للمؤسســات الحكوميــة  ةوســيلة معينــلتكــون فصــيل هــذه الركــائز النمائيــة فــي هــذه الدراســة ت

وألن هـذه الركـائز تعتمـد . الرقابية في عملية اإلشراف التربـوي علـى مراكـز ريـاض األطفـال
نه سـوف يـتم اعتبـار إعلى المعرفة العلمية الدقيقة لخصائص نمو الطفل وأساليب تعلمه، ف

جسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة خصائص نمو الطفل ال
 . القاعدة التي سيرتكز عليها وضع هذه الركائز النمائية

 

  : أهمية الدراسة 
هــو تقــديم وصــف  ،الهــدف الجــوهري مــن اســتعراض الركــائز المنهجيــة فــي هــذه الدراســةإن 

بـرامج الطفولـة المبكـرة، ولـيس تحديـدًا  عام للممارسات أو التطبيقات المنهجية المالئمة فـي
ركائز باعتبارها مجموع هذه الركائز إلى  لذا يحبذ النظر ؛بالتفاصيل المنهجية ىلمنهج يعن

-كيفيـة تعلـم ونمـو طفـل الروضـةبتعتمد على المعرفة العلميـة -تربوية أو طريقة للتخطيط 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

نقـــوم بتعريــف وتفصـــيل  ولــذلك أيضـــًا ســوف. لتــوفير بيئـــة مســاندة لـــتعلم األطفــال الصـــغار
صــغار األطفــال بشــكل عــام ونــدع تفاصــيل لالركــائز النمائيــة للممارســة التعليميــة المالئمــة 
وتبقى معلمة الطفولة المبكرة صانعة القرار . التطبيق إلبداعات واحتياجات رياض األطفال

ثقافيــة تطــور الطفــل فــي الســياقات االجتماعيــة والبالتــي تغيــر ممارســتها باســتعمال معرفتهــا 
إال أن معلمــة الروضــة تســتطيع دعــم نمــو وتعلــم األطفــال . ومالحظاتهــا التجريبيــة المتكــررة

 عـن طريـقالمنهجـي المسـتمر  اوتخطيطهـ اوتقديم المواد واألنشطة التـي تناسـب مالحظاتهـ
منهاجـــًا يلبـــي احتياجـــات نمـــو  ىتبنـــتاالسترشـــاد بالركـــائز المنهجيـــة فـــي هـــذه الدراســـة، وأن 

     . ل في جميع مجاالت النمو المعرفي والجسمي والحركي واالجتماعيوتطور األطفا
 

  :الركائز النمائية للممارسة المنهجية المالئمة:  المصطلح الرئيس للدراسة
إلــى أســلوب منهجــي فــي تعلــيم الــذي تعتمــد عليــه الدراســة "  الركــائز النمائيــة "يشــير مفهــوم 

فــل أنــه هــو المصــدر األســاس للمــنهج الطفــل، أي يــرى الط حــولالطفــل الصــغير يتمحــور 
وتعتمــد . ويقــدر خصــائص األطفــال الصــغار الفريــدة ســواء فــي طــرق الــتعلم أو أنمــاط النمــو

علــى  كيفيــة تعلــم ونمــو طفــل الروضــة، وتعتمــد أيضــاً بهــذه الركــائز علــى المعرفــة العلميــة 
الــذي و ) Bredekamp, 1987; Bredekamp, 1997(مفهــوم الممارســات النمائيــة المالئمــة 

دراسـته مـن قبـل كثيـر مـن  تبأمريكا، وتمـ اعتمدته الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار
 ,Burts  et al. 1990, 1992; Charlesworth et al. 1993; Frede & Barnett(البـاحثين 

1992; Hyson et al. 1990; Kostelnik et al. 1993; Mantzicopoulos et al. 1994; 

McIntyre, 1995; Powell, 1994; Quick, 1998; Sherman, 1996.(  
 

  :منهج الدراسة 
تنتهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في استعراض وتناول الكتابات ونتائج البحوث 

تقديم وصف عام للممارسات أو العلمية المعاصرة في مجال نمو وتعلم الطفولة المبكرة ، و 
تلك التي ترتكز عليها الممارسات الراهنة في  عوضًا عنالتطبيقات المنهجية المالئمة 

يلبي احتياجات نمو وتطور األطفال في جميع مجاالت النمو المعرفي السياق العربي، بما 
   . والجسمي والحركي واالجتماعي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

  في مجال تعلم الطفولة المبكرة  الركائز النمائية للممارسة المنهجية المالئمة
طرة الطفل وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو الدين يركز المنهج على صيانة فأن  - ١

  .والقيم بطريقة تتناسب وقدراته وٕامكاناته العقلية
يركـــز المـــنهج علـــى صـــيانة فطـــرة الطفـــل وٕاكســـابه مبـــادئ ومفـــاهيم الـــدين بطريقـــة تتناســـب 
وقدراته وٕامكاناته العقلية في هـذه المرحلـة مثـل تعريـف وتوضـيح مفهـوم قـدرة اهللا خـالق كـل 

وتوجيـــه عواطفـــه نحـــو حـــب اهللا ورســـوله عـــن طريـــق القصـــص والحكايـــات الممتعـــة  شـــيء،
كمـا يركـز المـنهج علـى تنميـة القـيم . والقصيرة التي يستوعبها عقل الطفل فـي هـذه المرحلـة

الصدق واالستقامة والحنان واإلنصاف ومسـاعدة اآلخـرين وأداء  :واالتجاهات الفاضلة مثل
  . النفس الواجب واإلنتاج واالعتماد على

ومن الثابت شرعًا أن الطفل يولد وهو يحمـل االسـتعداد للتكـون والتشـكل وفـق خـط اإليمـان 
والمقصود بـالفطرة ). صحيح البخاري) (كل مولود يولد على الفطرة: ( باهللا سبحانه وتعالى

لقبـول  الُمَتَهيَّـئِ  نـه يولـد علـى نـوع مـن الِجِبلَّـة والطبـعأ االبتـداء واالختـراع، والمعنـى هنـا هـو
كنــت مــا أدري مــا : قــال ابــن عبــاس: ( قــال األزهــري). لســان العــرب البــن منظــور(الــدين 

أنــا فطرتهــا، : أعرابيــان فــي بئــر، فقــال أحــدهماإلــى  فطــر الســماوات واألرض، حتــى احــتكم
وهــذا يقتضــي أن نزعــة اإليمــان والتوحيــد ). تهــذيب اللغــة لألزهــري(أنــا ابتــدأت حفرهــا : أي

بمعنـى أن الطفـل يولـد وهـو يحمـل . عليه ةالطفل الخلقي وليست طارئهي جزء من تكوين 
  .والعبادة لوهيةاالستعداد  والميل لقبول ملة التوحيد، وهي تفرد اهللا بالربوبية واأل

وعنــد الرجــوع إلــى شــروح األحاديــث يتبــين أن المــراد بــالفطرة هــو التوحيــد الفطــري الغريــزي 
أصل فـي نفـس الطفـل، واالعتـراف بالربوبيـة مسـتقر فـي فالدين مت. الذي ابتدأ اهللا به الخلق

على هذه الفطرة الدينيـة، وعلـى تلـك الجبلـة  نوأن جميع األطفال يخلقو . أعماقه منذ الوالدة
فطرة اهللا التي فطر الناس عليهـا ال تبـديل لخلـق اهللا : ( القائمة على معرفة اهللا واإليمان به

فــي نـص هــذه اآليـة تعنــي فطـرة التــدين، وهـي وفــق والفطـرة ) ٣٠: الــروم) (ذلـك الــدين القـيم
مجموع فتاوى " (السالمة من المعتقدات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة" :بن تيميةارأى 

  .)بن تيميةا
إن الطفـــل وطبقـــًا للـــنص القرآنـــي ـ يولـــد فـــي ظـــل هدايـــة تكوينيـــة فطريـــة، تقـــوده إلـــى اهللا 

دور الوالـــدين  ىأن يغيـــره أو أن يبدلـــه، ويبقـــوعبادتـــه، فـــالفطرة أمـــر ثابـــت ال يســـتطيع أحـــد 
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وعلـى هـذا . والمعلمة مقتصرًا على توجيه الطفـل إلـى طريقـة إشـباع حاجتـه وغريزتـه للتـدين
اإلشـــباع الخـــاطئ لغريـــزة  بفـــإن كـــل انحـــراف أو تغييـــر فـــي الفطـــرة، يكـــون بســـب: األســـاس
امة على الفطرة فإنما ن كل توجيه قد ورد في آية أو في حديث يطلب فيه االستقإ التدين، و 

  . االستقامة على اإلشباع الصحيح لهذه الفطرة: يعني
ومــن الســهولة بمكــان . اإليمــان بالخــالق العظــيم فالمعرفــة الفطريــة فيــه تكفــي لتوجيهــه نحــو

ــًا باالســتناد إلــى نســاناً إجعلــه  إال أن نزعــة التــدين والفطــرة ال تنمــو . طبيعتــه الفطريــة مؤمن
وجيه خارجي، إضافة إلى أنها قابلة لالنحراف إذا حرم الطفـل مـن بمفردها دون مساعدة وت
وألن الروضــة هــي المدرســة الرســمية األولــى التــي تقــوم بتوجيــه . التوجيــه والرعايــة الســليمة

وتربيــــة الطفــــل، لــــذا يتعــــين علــــى معلمــــة الروضــــة االهتمــــام بقيمــــة هــــذه الفرصــــة الحرجــــة 
عبــادة و العمـل علــى تنميـة اإليمـان بمانيـة اإلي واسـتغالل تفـتح مشـاعر الطفــل ويقظـة فطرتـه

كمــا يتعــين علــى معلمــة الروضــة أن تــربط كــل جوانــب التربيــة بهــذا  .اهللا فــي نفــس الطفــل
األصــل االعتقــادي لمــا لــه مــن أهميــة فــي حيــاة الطفــل الروحيــة والنفســية، وتجعــل عواطفــه 

، والشـــعور وســـلوكه وعاداتـــه قـــوى متضـــافرة متعاونـــة ترمـــي إلـــى تحقيـــق الخضـــوع هللا وحـــده
  . ورحمته وعظمته لوهيتهأب

هــي اتجاهــات وجدانيــة نحــو  - بشــكل عــام -ومــن األهميــة هنــا اإلشــارة إلــى أن العواطــف 
شــخص أو جماعــة أو فكــرة أو مكــان، ويــتم تأسيســها وتعزيزهــا عــن طريــق خبــرات الطفــل 

تـؤدي  التـي يـرتبط تكرارهـا بتجـارب سـارة ضـوعاتعلى سبيل المثال، المو . وتجاربه المبكرة
إلــى تكــوين وتعزيــز عاطفــة الحــب والقبــول نحــو الشــخص أو الجماعــة أو الفكــرة المرتبطــة 
بالموضــوع، فــي حــين تتكــون عاطفــة الكــره والــرفض بالشــخص أو الجماعــة أو الفكــرة التــي 

تضــح أهميــة دور الروضــة فــي تنميــة وتعزيــز توهنــا . رتبط تكرارهــا بتجــارب مؤلمــة للطفــليــ
والقــرآن عــن طريــق تــوفير خبــرات ســارة واســتخدام اللــين واللطــف عاطفــة حــب اهللا والرســول 

تــوبيخ الطفــل ونقــده أثنــاء تصــحيح و  ترهيــب مــع مراعــاة الحــذر فــي ،وتجنــب الشــدة واإلكــراه
مفاهيمـــه المغلوطـــة حـــول اهللا وصـــفاته، أو أثنـــاء تصـــحيح مفاهيمـــه القاصـــرة أو المغلوطـــة 

قصــيرة والتــي عــادة مــا يــتم تقــديمها فــي األدعيــة ال ئــهحــول الــدين، أو أثنــاء تصــحيح أخطا
  .لطفل الروضة

فـي نفـس الطفـل بكـل الوسـائل واألسـاليب  ويمكن للروضة تنمية المشاعر اإليمانية والخلقية
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التــــي تقــــوم بهــــا الروضــــة فــــي تنميــــة االســــتعدادات الدينيــــة والعواطــــف  واألنشــــطة التربويــــة
ما يمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريـق ك. اإليمانية في نفوسهم وتوجيه سلوكهم وفق تعاليم الدين

القصــص الممتعــة والقصــيرة وترديــد بعــض  عبــرالحســنى  ئهتعلــيم الطفــل صــفات اهللا وأســما
األدعية لتنمية التقديس والتبجيل والتعظيم واإلجالل هللا سبحانه وتعـالى، وعـن طريـق دعـاء 

ق القصص االرتباط بالخالق العظيم عن طري ىاهللا ومناجاته واالستمداد منه وتشجيعهم عل
  . والحكايات الممتعة والقصيرة التي يستوعبها عقل الطفل في هذه المرحلة

ترابط مع تتداخل و ت) الجسمي والعقلي والعاطفي واالجتماعي(جوانب نمو الطفل إن  - ٢
ن حدوث النمو أو عرقلته في جانب واحد يؤدي إلى إحيث  ؛بعضها وال يجوز عزلها

 ,Sroufe, Cooper, & DeHart 1992; Kostelnik(نمو أو عرقلة في جانب آخر 

Soderman, & Whiren 1993 .( كما أن التوقيت األمثل للتعلم يختلف من جانب
 & ,Katz & Chard 1989; Kostelnik, Soderman(آلخر، ومن مهارة ألخرى 

Whiren 1993 .(  
لــى عتــوافر فــرص التفاعــل االجتمــاعي مــع األطفــال اآلخــرين فــي ســنوات الروضــة يســاعد 

والتي بدورها تؤهل الطفل لتكوين صداقات فـي  ،تطوير المهارات االجتماعية والثقة بالنفس
كفــاءة الطفــل االجتماعيــة وتأقلمــه  - إلــى حــد بعيــد -هــذه الخبــرات تعــزز. الســنوات المبكــرة

تطـــوير الحـــد ل مَعـــرَّض نفســـها مـــع الروضـــة، فـــي حـــين أن الطفـــل الـــذي يحـــرم مـــن الفـــرص
مـا يـؤدي ذلـك إلـى ظهـور  االجتماعيـة ويهمـل مـن قبـل نظرائـه وغالبـاً األدنى من المهـارات 

ـــــذهاب للمدرســـــة ومشـــــكالت مشـــــكال ـــــل التوقـــــف عـــــن ال ـــــة مث ـــــة  تتعليمي نفســـــية واجتماعي
 Asher, Hymel, & Renshaw 1984; Parker(فـي مرحلـة البلـوغ  واضطرابات عقلية الحقاً 

& Asher 1987 .(  
مبدأ تشمل اعتناء المنهج بجميع جوانب نمو الممارسات المنهجية التي تعكس هذا ال

الطفل ومراعاة الحذر من تحديد األنشطة المنهجية وتوجيهها بجانب واحد، كما يحدث في 
بعض مؤسسات رياض األطفال التي تغلب األنشطة األكاديمية وتركز على تعليم الطفل 

احتياجات  جميعبة ويعني ذلك أن تعمل تفاصيل المنهج مجتمعة لمخاط. القراءة والكتابة
الحاجة  :الطفل العضوية والجسدية واالجتماعية والنفسية واللغوية والجمالية والمعرفية مثل

  .ثبات الذات واألمنإ نجاز والحب واالستقالل و إلاالتعلم و المتعة و إلى 
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 ؛يكتسب الطفل المهارات والقدرات بناء على جدول منتظم يمكن التنبؤ به نسبياً  - ٣
رات الطفل وقدراته الجديدة بناء على اكتمال نمو مهارات سابقة حيث تنمو مها

)Piaget 1952; Erikson 1963; Dyson & Genishi 1993; Gallahue 1993; Case 

& Okamoto 1996(.   
يقدم هـذا المبـدأ إطـارًا مفيـدًا لمعلمـة ريـاض األطفـال فـي تنسـيق وتنظـيم األنشـطة المنهجيـة 

أهداف سلوكية ومعرفية متناسقة مع قدرات الطفل وٕامكاناته  المقدمة لطفل الروضة وتحديد
، ووفـق مصـفوفة مـدى وتتــابع ممارسـات وأنشــطة تعليميـة مالئمـة لمراحـل نمــوه عـن طريـقو 

علـــى ســـبيل المثـــال، نعلـــم أن األطفـــال الصـــغار يجلســـون قبـــل أن . لمهـــارات الـــتعلم والنمـــو
لــخ، ويعنــي إ… قــة قبــل أن يتكلمـوا قبـل أن يمشــوا ويفهمــون اللغـة المنطو  نويزحفــو  ،يزحفـوا

  .ْينوالمستقبلي ْينذلك توفير أنشطة وممارسات مالئمة لنمو وتطور األطفال الصغار الحالي
علـى . كما أن جوانب النمو والتعلم تحدث بكفاءة عالية أثناء توقيت معين من حيـاة الطفـل

حرجـــة والتوقيـــت ال المرحلـــةســـنوات الـــثالث األولـــى مـــن عمـــر الطفـــل هـــي الســـبيل المثـــال، 
نتيجـة لـبعض العيـوب  المرحلـةثنـاء هـذه أفـي حالـة عرقلـة هـذا النمـو . للنمـو اللغـوي األمثل

السـتئناف العضوية أو البيئية أو التعليمية، يصبح الطفل بحاجة ماسة لبرامج تدخل مركزة 
ويصـدق مثـل ذلـك علـى جميـع ). Kuhl, 1994(مواصـلة النمـو الطبيعـي فـي هـذا الجانـب و 

  ). Gallahue, 1995(النمو األخرى للطفل جوانب 
  
فر للطفل فرص متكررة في تجريب المهارات والقدرات التي اتو تيحدث النمو حينما  - ٤

باإلضافة إلى فرص متكررة أيضًا في مواجهة معضالت فوق مستوى  ،اكتسبها حديثاً 
  .قدراته بقليل

ز األنشـطة التعليميـة معظـم أشارت البحوث إلى أن األطفال يحتاجون إلى التمكن من إنجا
 ;Lary 1990(أوقاتهم في سبيل االحتفاظ بالدوافع الذاتية إلعادة مزاولة األنشطة مرة أخرى 

Brophy 1992( ، ـــة ـــة تعرضـــهم لفشـــل متكـــرر، يعمـــد األطفـــال إليقـــاف المحاول وفـــي حال
عوبات كاستجابة آليـة إزاء الصـ) Learned helplessness(والرضا باليأس، بل وتعلم اليأس 

لــذلك يتعــين علــى منــاهج  ،)Peterson et al, 1993(التــي يواجههــا الطفــل فــي المســتقبل 
ــيم المبكــر أن تشــمل أنشــطة علــى قــدر المســتوى النمــائي لألطفــال حيــث يســتطيعون  ؛التعل
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وفــي . المشــاركة فيهــا وٕانجازهــا عنــد بــذل المجهــود المناســب وعلــى مســتوى فهمهــم وٕادراكهــم
ل يميلــــون وينجـــذبون باســــتمرار إلـــى المواقــــف واألنشـــطة المثيــــرة فــــإن األطفـــا هالوقـــت نفســـ

 ;Berk & Winsler 1995(لقــدراتهم المالئــم لفضــولهم والتــي تفــرض نوعــًا مــن التحــدي 

Bodrova & Leong 1996(.  بصـورة  اإلسـهامفي هذه المواقـف، يلـزم علـى معلمـة األطفـال
ة للتعامــل مــع المواقــف واألنشــطة للطفــل التخــاذ الخطــوات الالحقــ الــدعمإيجابيــة فــي تقــديم 

  .للطفل مالئماً التي ربما تشكل تهديدًا وليس تحديًا 
تفاعليـــة، فإنـــه مـــن الضـــروري لمعلمـــة األطفـــال العمليـــات ال مـــنوألن الـــتعلم والنمـــو المبكـــر 

ومــــن ثــــم مطابقــــة األنشــــطة المنهجيــــة لقــــدرات  ؛مراقبــــة األطفــــال بصــــورة مباشــــرة ومســــتمرة
لتقــدم فــي علــى ا طفــال وفــق معطيــات هــذه المراقبــة، ومســاعدتهماأل) واحتياجــات ورغبــات(

. سلم النمو وتوسيع القدرات المتغيرة والمتجددة لهـم وتقويـة روح المواجهـة وتفـادي إحبـاطهم
أحــد أهــم أســس تعلــيم األطفــال والــذي يــنص  - فــي الحقيقــة -هــذا النــوع مــن المســاعدة هــو 

يـد أو الصـعب فـي ظـل بيئـة داعمـة تشـمل إنجاز النشـاط الجد نعلى أن األطفال يستطيعو 
مســاعدة الكبــار، ومــن ثــم ينتقلــون فــي قــدراتهم إلنجــاز النشــاط بشــكل مســتقل وفــي مواقــف 

وقــد وصــفت راجــوف ). White 1965; Vygotsky 1978(ذات مجــاالت متعــددة ومتنوعــة 
)Rogoff 1990 (ةعمليــة المســاعدة هــذه بالمشــاركات الموجهــ (guided participation) ؛

ـــار فـــي رفـــع مســـتوى أداء الطفـــل واســـتفادة الطفـــل مـــن مســـاعدة  ،لتأكيـــد دور مشـــاركة الكب
  .تحقيق مستويات معقدة وعالية من األداء والفهم التي ال يمكنه تحقيقها لوحده علىالكبار 

 عالم الـنفس السـوفيتي فغاتسـكي مفهومـًا ممتعـًا حـول نمـو تفكيـر الطفـل وتطبيقاتـهولقد قدم 
)Vygotsky 1978.(  وال يزال يؤثر حتى يومنـا الحاضـر -ثر تأثيرًا جوهريًا أهذا المفهوم- 
 مـدى"أطلق فغاتسكي على هذا المفهوم . ى مناهج التعليم وطرق تفاعل الطفل مع الكبارف

 والــذي يشــير إلــى أن نمــو القــدرات) Zone of Proximal development" (النمــو التقريبــي
لتفاعــــل االجتمــــاعي بــــين الطفــــل وبــــين البــــالغين ضــــمن عمليــــة ايحــــدثان  المهــــاراتتعلــــم و 
 القـدرات هـذه ن الـذين سـبقوا ذلـك الطفـل فـي تنميـةيأو األطفال اآلخـر ) المعلمة أو الوالدين(

رؤيـة وفهـم  علـى أثناء هذا التفاعل االجتماعي تقوم المعلمـة بمسـاعدة الطفـل. أو المهارات
ســبب عــن  -علــى ســبيل المثــال-طفــل وممارســة العمليــات العقليــة العليــا، فســؤال المعلمــة لل

) االســتدالل(دفــع الطفــل لممارســة هــذه العمليــة العقليــة  وتفضــيله شخصــية مــا فــي قصــة هــ
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معتمــدًا علــى قدراتــه الذاتيــة، وفــي حالــة عــدم تمكــن الطفــل مــن أداء هــذه العمليــة العقليــة أو 
مســـاعدته تـــردده فـــي ذكـــر األســـباب الكامنـــة وراء تفضـــيله تلـــك الشخصـــية، تقـــوم المعلمـــة ب

. مجموعـة مـن األسـباب ليختـار الطفـل أحـدهاالسبب أو وعرض كيفية ممارستها مثل ذكر 
أيضًا، سـؤال المعلمـة يـؤدي إلـى نقـل أهميـة االسـتدالل فـي ذهـن الطفـل والحاجـة أو القيمـة 

كما أن خطأ الطفل أو صحة أدائه يتبعه تغذية راجعة من قبل المعلمة تعـزز ". لالستدالل"
الحـــظ أن تعلـــم الطفـــل لهـــذه . لتلـــك العمليـــة وممارســـتها بشـــكل أدق وأفضـــلمفهـــوم الطفـــل 

تقــود  عــن طريقهــاالعمليــات العقليــة يحــدث ضــمن إطــار اجتمــاعي ومســاحة نمــو تدريجيــة 
ومـن الخفـي إلـى الظـاهر  ،المعلمة محاولة الطفل وتنقل قدراتـه مـن الغمـوض إلـى الوضـوح

إال أنـه أيضـًا مـن المهـم مالحظـة أن . رةومن الصعب إلى السهل ومن عدم القدرة إلى القـد
قيــادة المعلمــة لنمــو هــذه العمليــات يجــب أن تكــون قيــادة مؤقتــة، بمعنــى أن الطفــل يســتطيع 

العقليـــة لوحـــده دون الحاجـــة الســـتمرار قيـــادة ومســـاعدة  مليـــاتاســـتيعاب وممارســـة هـــذه الع
عــدم القــدرة إلــى القــدرة ن نمــو هــذه العمليــات العقليــة وانتقالهــا مــن إنقــول  ، ومــن ثــمّ المعلمــة

 - other)مســـاعدة البـــالغين وقيـــادتهم لقـــدرات الطفـــل ) أ(انتقـــال تـــدريجي يبـــدأ مـــن همـــا 

regulation)  باعتمــاد الطفــل علــى نفســه فــي توظيــف واســتخدام هــذه القــدرات ) ب(وينتهــي
(self - regulation)  لهـذا يجـب ". النمـو التقريبـي مـدى"هـي ) ب(و ) أ(هـذه المسـاحة بـين

 أالمحتوى المنهج المدرسي واألنشطة المتاحة للطفل داخل هـذه المسـاحة بمعنـى ن يكون أ
تكــون أنشــطة المــنهج تكــرارًا وتركيــزًا علــى مفــاهيم وعمليــات عقليــة تمكــن الطفــل مــن أدائهــا 

تكـون أيضـًا  وأال ،الطفل من هذه األنشطة المدرسية لملمما يؤدي إلى تم ؛لوحده وبسهولة
هذه األنشطة التي تقـع خـارج  تكون في كلتا الحالتين. النمائية البيولوجيةفوق نطاق قدراته 

  .نمو القدراتو  المهارات الطفل على تعلم مساندةالنمو التقريبي غير فّعالة في  مدى
النظريــات والدراســات النفســية فــي نمــو الــذكاء وتطــور نمــو المفــاهيم فــي عقـــل وقــد قــدمت 

. حـــة فغاتســـكي حـــول أهميـــة التفاعـــل االجتمـــاعياإلنســـان إضـــافات ممتعـــة وموثقـــة ألطرو 
الــدور  (Mediated Learning Experience)نظريــة التوســط فــي الــتعلم التجريبــي وتوضــح 

فـي المهم للبالغين في محيط بيئة الطفل المباشرة مثل المعلمـة أو الوالـدين، وكيفيـة تـأثيرهم 
يــــب المعرفــــة فــــي عقــــولهم قــــدرة وٕامكانيــــة الطفــــل فــــي تكــــوين ونمــــو المفــــاهيم الذهنيــــة وترت

(Feuerstein and others, 1980). التفاعل االجتماعي المتكرر بين الطفـل والمعلمـة أو  إن
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يــرى ويــتعلم الطفــل  وبوســاطته ،طفــلإلــى الهــو عبــارة عــن معمــل تجــارب بالنســبة  ،الوالــدين
 -الستدالل ا -االستنتاج  -مثل التحليل (طريقة ممارسة المفاهيم والعمليات العقلية العليا 

ــتعلم ضــمن عمويحــدث  .... )  -٣التقليــد  -٢المالحظــة  -١: يــات الــتعلم اآلتيــة لهــذا ال
مالحظة الطفل أداء المعلمة يقوم بتقليـد هـذا  فعبر. السلوك المقارن -٥التنوع  -٤التكرار 

سـتراتيجيات التفكيـر المنطقـي إ واحتوائـه علـى طـرق و  ،السلوك والذي يتميـز بـالتكرار والتنـوع
أن تفاعــل الطفــل مــع ) Sternberg, 1994(لــذلك يــرى ســتربيرق . يــات العقليــة العليــالالعمو 

محاولــــة الطفــــل تقليــــد تلــــك ويعكســــان وظيفــــة نمائيــــة  يؤديــــان البــــالغين ومحاولتــــه تقليــــدهم
العمليات العقلية العليا وحاجته لوسـاطة ومسـاعدة البـالغين فـي إدراك هـذه العمليـات وطـرق 

يـــرى ســـتربيرق أن نـــوع وطريقـــة تفاعـــل البـــالغين مـــع الطفـــل وطريقـــة  مـــن هنـــا،. اســـتخدامها
تعاملهم مـع إجاباتـه وطريقـة إجـابتهم ألسـئلته مـن أكثـر وأهـم العوامـل تـأثيرًا فـي دفـع عجلـة 

  .وتراجعها إعاقتهانمو المفاهيم والعمليات العقلية العليا أو في 
 

ماعية التي يشعرون فيها ينمو األطفال ويتعلمون بصورة أفضل داخل البيئة االجت - ٥
ويتلقون االستجابة المستمرة الحتياجاتهم الجسمية والنفسية  ،باألمان والتقدير

  .واالجتماعية
حول تصنيف االحتياجات العضوية والنفسـية ) Maslow, 1954(إشارة إلى أطروحة ماسلو 

بكــر أن نــه يتعــين علــى برنــامج التعلــيم المإحــدوث أي تعلــم، فلالتــي يجــب تحقيقهــا كشــرط 
تلبيــــة تقــــديم متطلبــــات الصــــحة واألمــــان والتغذيــــة ويمتــــد ليشــــمل  االقتصــــار علــــى يتجــــاوز

الممارسات المنهجية المالئمة فـي مضـمون يـدعم وتحدث . المتطلبات النفسية واالجتماعية
. فـــي وســـط األطفـــال، وبـــين الروضـــة واألســـرةو تطـــوير العالقـــات بـــين البـــالغين واألطفـــال، 

يعـرف عـن البيئـة االجتماعيـة المناسـبة لحـدوث الـتعلم واكتسـاب  مضـمون كهـذا مـاويعكس 
المعرفة، والتي فيها يستطيع كل األطفـال أن ينمـوا ويتعلمـوا مـن فـرص التعـاون مـع أقـرانهم 

 Reggio(ويعـــد مـــنهج ريجيـــو إميليـــا . مـــن مجتمـــع اً ويكتســـبوا اإلحســـاس بكـــونهم عنصـــر 

Emilia ( ًإلـى انتشـاره علـى  ىممـا أد ؛لهـذا المبـدأ من المنـاهج التـي قـدمت نموذجـًا تطبيقيـا
لهـذا  ةالجوهريـالمحـاور  أحـد . يطاليـا فحسـب بـل فـي بلـدان العـالمإنطاق واسع ليس داخل 

فــي محتــوى ) symbolic language(المـنهج هــو دمــج مــا يســمى بلغــة اإلشــارات أو الرمــوز 
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يلـــة األمـــد مـــع ومفـــردات المـــنهج التـــي يـــتم تنظيمهـــا وتقـــديمها للطفـــل كمشـــاريع موحـــدة وطو 
  . وفي نسق تعاوني وجماعي بين األطفال الصغار ،من األطفال هانفس المجموعة

الدراسات التي وضحت بأن جوانب نمو الطفل جميعها تتأثر تأثرًا جوهريًا إلى نتائج ونظرًا 
تأسـيس عالقـة إيجابيـة مسـتمرة مـع البـالغين فـي المنـزل والروضـة على بمدى قدرة األطفال 

)Bowlby 1969; Stern 1985; Garbarino et al. 1992 (نـه مـن الضـرورة علـى مـنهج إف
 .نفسـها التعليم المبكر مراعاة االستقرار في ثبات بيئة الروضة واستمرار المعلمـة األساسـية

 )low turn over( ن العالقــات اإليجابيــة والقويــة مــع عــدد محــدد وثابــت مــن المعلمــاتإ
حــدوث الــتعلم واكتســاب المعرفــة، ومــن شــأنه تســهيل لهــي محــدد رئــيس  ،واألطفــال اآلخــرين

  .مهمة الطفل في تعلم كيفية تأسيس عالقات إيجابية مع البالغين واألطفال في الروضة
  
ال يمكن تجريد التعلم من العواطف واالنفعاالت التي ترتبط ارتباطًا حيويًا بمدى  - ٦

  .التعليمية البيئةالنشاطات داخل  مشاركة األطفال في
العاطفيـــة الســـليمة  للتنميـــة مناخـــًا إيجابيـــًا ومســـانداً مارســـات التنمويـــة المالئمـــة تخلـــق الم

إن رغبـات وانفعـاالت . التخطـيط المنهجـي لألطفال، والتي يتعـين أن تحظـى باالهتمـام عنـد
 & Wieder(لـتعلم والنمـو على اتهم ااستعدادهم وقدر في األطفال النفسية تؤثر تأثيرًا عميقًا 

Greenspan 1993 .( هــــذه االنفعــــاالت النفســــية) مثــــل االقتنــــاع بقيمــــة المعرفــــة المدرســــية
التــي يجــب علــى المعلمــة تقــدير أهميتهــا  المحوريــةمــن المتغيــرات ) وأهميتهــا وفوائــد تعلمهــا

تخطــئ بعــض ). Wilen, 1987(عقــل المــتعلم الصــغير ل اهــا ضــمن محاولــة إثارتهــؤ واحتوا
وكيفيـــة بنـــاء المعرفـــة فـــي عقـــل األطفـــال حينمـــا  الـــتعلمإلـــى عمليـــة  نّ المعلمـــات فـــي نظـــرته

والتـي تعتبـر المحـرك ) أو يهمشونها(يجردن هذه العملية من العواطف واالنفعاالت النفسية 
ــتعلم لــدى األطفــال ــداخلي لســلوك ال بــل ويبــالغ بعضــهن فــي هــذا الخطــأ حينمــا . الفعــال وال

ن إشــكالية هــذا إ. المعرفــةتتعامــل مــع عقــل األطفــال علــى أنــه وعــاء فــارغ تســتطيع تعبئتــه ب
فـــي مفهـــوم المعلمـــة النظـــري لعمليـــة الـــتعلم بقـــدر انعكاســـه فـــي  االخطـــأ والمبالغـــة فيـــه ليســـ

تصــرفات وســلوكيات المعلمــة اليوميــة وطريقــة تعاملهــا مــع الطفــل وٕاعطــاء اهتمــام قليــل أو 
أو  وليســـت المعلمـــة أو الـــوزارة(الطفـــل نفســـه . عـــدم االهتمـــام بعواطـــف وانفعـــاالت األطفـــال

هـــو الـــذي يقـــوم بنقـــل وبنـــاء المعرفـــة فـــي عقلـــه، ودور المعلمـــة هنـــا هـــو ) المـــنهج المدرســـي
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ه تباإلضافة إلى إثـارة حماسـ وتبويبها،فهم وبناء هذه المعرفة  على الطفل مساعدة ومساندة
  .ورغبته وقناعته بأهمية هذه المعرفة

نشـاط حـدوث نتوقـع ننـا فإالطفل عن رأيه أو تقديره لحالـة أو شخصـية أو قصـة  نسألحين 
ذهني وحركة وبحث داخل عقل هذا الطفل، إال أنه من المهم أيضًا مالحظة نشاط وحركة 

نــه مــن إحيــث  ؛النظــر واالســتجابة المطلوبــة ةتكــوين الطفــل لوجهــيصــاحبان انفعاليــة أيضــًا 
الصعب تجريد النشاط الذهني والحركة العقليـة مـن العواطـف واالنفعـاالت النفسـية مـن قبـل 
المــتعلم الصــغير، بــل إنــه مــن المســتحيل أن يحــدث أي تعلــم أو أي اســتقبال عقلــي للمعرفــة 

 & Wilen, 1987(إذا لــم تكــن هنالــك رغبــة واســتعداد انفعــالي ذاتــي لتلقــي تلــك المعرفــة 

Hunkins, 1989 .( نعــم نســتطيع تخويــف الطفــل وتهديــده بالعقــاب أو الحرمــان ممــا يحــب
الطفـــل مجمـــوع هـــذه " تـــدريس"الســـلوكي أو ربمـــا محاولـــة  وتبريـــر ذلـــك وفـــق نظريـــة الـــتعلم

إال أن . االنفعــاالت وتطبيــع ســلوكه كمحاولــة لتهيئتــه الســتقبال المعرفــة وهضــمها وحفظهــا
التي يمكن تحقيقها  نفسها النتيجة إلى هذه الوسائل الشكلية غير فعالة، وال يمكن أن تؤدي

ية وانفعـاالت نفسـية إيجابيـة حـول أهميـة تكوين قناعة ذات علىحينما نساعد المتعلم الصغير 
الطفــل بدرجــة أولــى هــو الطــرف المســئول والمــتحكم فــي . ذاتيــاً النشــاط والمعرفــة وقيمتهــا لــه 

وال يمكـــن إجبـــاره  ،توجيـــه االنتبـــاه واســـتمرار االنتبـــاه وفـــي تكـــوين االســـتعداد لتقبـــل المعرفـــة
. لعقوبــة أو شــدة التهديــدوقســره علــى االنتبــاه للنشــاط المطــروح بصــرف النظــر عــن قســوة ا

وتستطيع المعلمة احتواء عواطف وانفعاالت األطفال ضمن عملية التعلم عـن طريـق تقـديم 
أنشــطة ذات معنــى لهــم، بينمــا تعمــل المعلمــة كمصــدر أو مرشــدة أو مشــاركة لألطفــال فــي 

  .عملية االكتشاف والتحقق دون فرض أفكار ومعتقدات الكبار على األطفال
  
ويقوم ببناء فهمه  ،م نشط بطبعه وله دور فعال في حدوث النمو والتعلمالطفل متعل - ٧

الممارسة الحرة والخبرة الذاتية مع بيئته  عن طريقالخاص للعالم من حوله 
  . المادية واالجتماعية

يعتمـــد هـــذا المبـــدأ علـــى دراســـات ونظريـــات النمـــو والـــتعلم التـــي تســـتعرض التطـــور العقلـــي 
وفغاتسـكي ) Dewey 1916(وديـوي ) Piaget 1952(ل بياجيـه للطفل من منظور تفاعلي مث

)Vygotsky 1978 ( وديفـراز وكـولبرغ)DeVries & Kohlberg 1990 ( وراجـوف)Rogoff 
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الـرغم علـى و ). Kamii & Ewing 1996(وكامي وأيونـغ ) Gardner 1991(وغاردنر ) 1990
فإنهـا فـي مجملهـا  ،ظرياتمن وجود اختالفات حول كيفية حدوث النمو والتعلم بين تلك الن

أجمعت على أن الطفل الصغير يشارك وبفعالية في حدوث هذا النمو والتعلم في حدود ما 
فر لـــه مـــن حريـــة الحركـــة واختيـــار النشـــاط المناســـب فـــي محيطـــه االجتمـــاعي وبيئتـــه ايتـــو 

  .المادية
ضات أثناء ثم يقوم باختبار تلك االفترا ،يقوم الطفل بصياغة افتراضات حول عالمه الجديد

. تفاعلـــه االجتمـــاعي الحـــر وأثنـــاء المعالجـــات الفيزيائيـــة المتاحـــة للطفـــل فـــي بيئتـــه الماديـــة
ن بتحــدي النمــوذج العقلــي و ن والبــالغو وعنــدما تقــوم األشــياء أو المواقــف أو األطفــال اآلخــر 

الــذي بنــاه الطفــل، فإنــه يضــطر إلــى تعــديل النمــوذج وتغييــر البنــاءات العقليــة وفــق نتــائج 
لــذلك تشــير نظريــات النمــو إلــى أن الطفــل يكــون فــي . ربــة الذاتيــة أو المعلومــة الجديــدةالتج

 ;Piaget 1952(عملية إنتـاج وٕاعـادة إنتـاج مسـتمرة وتوسـيع وٕاعـادة تنظـيم البنـاءات العقليـة 

Vygotsky 1978; Case & Okamoto 1996 .( عـن طريـقال إإال أن ذلـك كلـه ال يحـدث 
نتيجـــة للتجـــارب والمحـــاوالت  ؛الطفـــل نفســـه إليهـــا تـــي يتوصـــلالمالحظـــات واالكتشـــافات ال

لــذلك كلــه يصــف البنــائيون . فر لــه فــي بيئتــه الماديــة واالجتماعيــةاالذاتيــة الحــرة مــع مــا يتــو 
ع األطفـال علـى االكتشـاف يتشـجبهذا النوع مـن الـتعلم يتوسـع ." صانع المعنى"الطفل بأنه 

  ".لصنع المعنى"دون ضوابط الوقت المقيدة 
تــوفير بيئــة بلك يتعــين علــى منــاهج التعلــيم المبكــر التركيــز علــى النشــاط الــذاتي للطفــل لــذ

تعلميــة تشــجع الطفــل علــى االكتشــاف والبحــث واللعــب الحــر، وٕاتاحــة الفرصــة للطفــل فــي 
عـن تجربتـه ومفاهيمـه علـى الحـديث اختيار النشاط الذي يثيـر اهتمامـه وفضـوله وتشـجيعه 

)Copple, Sigel, & Saunders 1984; Edwards, Gandini, & Forman 1993; Stremmel 

& Fu 1993; Hohmann & Weikart 1995 .( ويعنـي ذلـك علـى وجـه الخصـوص إتاحـة
فرص االختيار الذي بحد ذاته يدفع الطفل لـتعلم أفضـل وأكثـر فائـدة، فعنـدما يجـد األطفـال 

البحــث  نّ أالتجــاه، كمــا فيبنــون علــى ذلــك ا وانتعاشــاً  الحريــة المناســبة لهــم يجــدون إشــباعاً 
للطفل فـرص التواصـل والتعـاون االجتمـاعي  انواالكتشاف في هذه البيئة الحرة والثرية يهيئ

العالقــــات  نميــــةفــــي أعمــــال ومشــــاريع منظمــــة تتطلــــب التفكيــــر وتقــــدم مناســــبات عمليــــة لت
هــذه . التــداخل الحــر الــذي يــؤدي إلــى تعلــم الكثيــر مــن االتجاهــات والقــيم عبــراالجتماعيــة 
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ثبـات إ البيئة التـي تهـتم بحريـة االختيـار للطفـل تعكـس االعتـراف بحاجـة الطفـل لالسـتقالل و 
ويعني ذلك أيضًا أن . الذات واالعتماد على نفسه في اتخاذ قراراته والتوصل لحلول بمفرده

فـالمهم  ،هذه العمليـات" نتائج"األطفال وليس على ) نشاطات" (عمليات"يركز المنهج على 
عـن يفكر ويحلل ويبحث ويجرب ويسـتنتج ويسـتخلص دون تعقيـد أو عرقلـة  أن نرى الطفل

كأســـاس " العمليـــات"الـــرغم مـــن أهميـــة علـــى و . محاســـبة ونقـــد نتـــائج هـــذه األنشـــطة طريـــق
الــذي يجــب أن ) الوحــدات(ن المــنهج المالئــم يعتنــي أيضــًا بمحتــوى هــذا النشــاط فــإ ،مــنهجلل

  .وهواياتهم وميولهم الذاتيةيثير اهتمام وفضول األطفال ويرتبط بعواطفهم 
  
فر فرص متكررة للطفل في التفاعل مع المحسوس ايحدث التعلم والنمو حينما تتو  - ٨

  .والتطبيق واالكتشاف
المبدأ األساسي للمنهج المالئـم للطفـل الصـغير والـذي نعتقـد أنـه يحقـق الـتعلم األفضـل هـو 

ار الطفل لما هو مكتوب أو ما ، وليس تكر يةالحسوالتجربة  االكتشافعبر أن يكون التعلم 
يحتـاج األطفـال  ،ريـاض األطفـال بيئـةوفي سبيل تحويل هذا المبدأ إلى واقـع . يقوله الكبار

إلــى أنشــطة منهجيــة تعــزز التفكيــر النشــط وتجــارب ثريــة مــع المحســوس الكتشــاف الكيفيــة 
هم باسـتخدام فاألطفال في سنواتهم األولى يكتشفون العـالم مـن حـول .التي تعمل بها األشياء

قطـع البنـاء  :من لمس وتذوق واستماع وشم واستخدام المواد المحسوسـة مثـل كافة حواسهم
وتـؤدي إلـى تعلـم األطفـال مفـاهيم  ،التي تتيح لهم تجريب أفكـارهم عمليـاً ) بلوكات( الخشبية

 .هاحجم وشكل ولون األشياء ومالحظة العالقات بين

نه من تأسيس وتكـوين مفـاهيم األرقـام والرمـوز إن تجارب الطفل المبكرة مع المحسوس تمك
الرســـم والقـــص  :علـــى ســـبيل المثـــال، األنشـــطة الفنيـــة مثـــل. والترتيـــب والعمليـــات الحســـابية

 اً ممتعـة فحسـب، بـل تـوفر للطفـل فرصـ دّ واللصق والتشكيل الحر بواسـطة الصلصـال ال تعـ
لمختلفة مـن األنشـطة هذه األشكال ا عن طريقفاألطفال يعبرون . مناسبة وضرورية للتعلم

وهــــم بــــذلك يحســــنون قــــدرتهم علــــى التنســــيق، ويطــــورون . الفنيــــة عــــن أفكــــارهم ومشــــاعرهم
، وينمـون وخصائص المـواد التـي يتعـاملون معهـا مهاراتهم ويتعرفون على األلوان واألشكال

مـــزاولتهم هـــذه األنشــطة الفنيـــة والتفاعـــل مـــع  عبـــركـــل ذلــك . نجـــازاتهمإهم معتـــزين باتإبــداع
 (puzzles)لعـــاب األلغـــازأن ركـــن اإلدراك ومـــا يحتويـــه مـــن إوبشـــكل مشـــابه، فـــ. وسالمحســـ
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

لعـــــــاب الفـــــــك أ :ووســـــــائل تعليميـــــــة متنوعـــــــة األشـــــــكال وتركيبـــــــات أخـــــــرى صـــــــغيرة مثـــــــل
اكتساب وتعزيز عدد من المهارات والمفـاهيم الجديـدة على تساعد األطفال  (lego)والتركيب

تقـدير ) ٢. (ب أصنافها وأحجامها وألوانهاتصنيف وترتيب األشياء حس) ١: (التي تتضمن
 القـدرة علـى وصـف مـا يفكـرون) ٣. (العليا والسـفلىو المسافة واالتجاهات اليمنى واليسرى، 

  .وما يفعلونه فيه
  
توجد فروق فردية بين األطفال من حيث توقيت النمو واكتساب المهارات  - ٩

عكس خصوصية النمو لكل والدوافع الذاتية التي في مجملها ت ،والخصائص النفسية
  ). Sroufe, Cooper, & DeHart 1992(طفل 

عــن  نوغالبــًا مــا يعبــرو  حيملــك جميــع أطفــال مــا قبــل المدرســة روح المــرح والخيــال الجــام
يحبـون االكتشـاف والمالحظـة وكثـرة كما أنهم  كأسود، أو حتىأبطال  أوكبار اهتماماتهم ك

وأســــاليب  هموأشــــكال هموضــــة فــــي أحجــــامأطفــــال الر  ، وفــــي الوقــــت نفســــه، يختلــــفاألســــئلة
علـــى  اً لبـــدء الروضـــة لدرجـــة أنــه يقفـــز عنـــد بـــاب الروضـــة متلهفـــ مـــتحمسأحـــدهم . هــمتعلم

وثالـث خلـيط بـين  ،لترك والديـه ومقاومخجول  ثانٍ مقابلة أي شيء في أول يوم للروضة، و 
فـي  وفي مجال التطور االجتمـاعي العـاطفي، أطفـال الروضـة هـم. متردد وثرثار ومتحمس

ـــــرى بعضـــــهم واثقـــــين مـــــن أنفســـــهم ومستكشـــــفين . الحقيقـــــة مجموعـــــة متناقضـــــات فبينمـــــا ت
وعنـــدما تنشـــأ . يكـــون آخـــرون أكثـــر تـــرددًا وحاجـــة للتشـــجيع والـــدعم المســـتمر ،ومتحفـــزين

يميل آخرون لالنطـواء  في حين ،الصراعات فإن بعضهم يكون سريع التعبير عن الغضب
فـــي شـــكل التعلـــيم  يكمـــن ألســـاس لهـــذا االخـــتالفا. واالنســـحاب مـــن األنشـــطة االجتماعيـــة

تحدث بعـد الـوالدة  التي والتغير الفيزيائي واالحتياجات االجتماعية أو االحتياجات الخاصة
نتيجـة  ؛أو حاسـمة ةوتستمر في التوسع أثناء مرحلة ما قبل المدرسة والتي تمثل فتـرة حرجـ

  .طفل في المنزل والروضةللمؤثرات البيئية والتنشيط واالهتمام الذي يستقبله ال
متنوعـــة فـــي أســـلوب الـــتعلم وطـــرق التفكيـــر واكتســـاب  اً كمـــا يظهـــر األطفـــال وســـائل وطرقـــ

وقــد خرجــت مجموعــة . متنوعــة أيضــًا فــي التعبيــر عــن معــرفتهم وقــدراتهم اً المعرفــة، وطرقــ
 ,Gardner(أطروحــة غــاردنر  ،تصــانيف فــي وصــف هــذه الفــروق مــن أكثرهــا شــهرة وقبــوالً 

أنواع أو مهارات عـادة مـا يبـرز الطفـل فـي  ةي صنفت الذكاء اإلنساني إلى سبعالت) 1983
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كمــــا اســــتخدم مــــاالقوزي . هــــذه المهــــارات وتنمــــو قدراتــــه وٕامكاناتــــه وفــــق هــــذا النــــوع ىحــــدإ
)Malaguzzi, 1993 ( لغـةالمائـة "مجازًا لفظ) "100 Language ( لوصـف الوسـائل المتنوعـة

. عرفــة وفهــم عــالمهم والتعبيــر عــن هــذه المعرفــة والفهــمالتــي يوظفهــا األطفــال الكتســاب الم
أن عمليـات البنـاء المعرفـي التـي يقـوم بهـا الطفـل أثنـاء  علـىالمبكر  التعليم خبراءلذلك يتفق 

الطفولة المبكرة وعمليات التعبير عن هذا البناء هي عملية تغير وتجدد مستمر نتيجة لعدة 
مناســـب ألســـلوب الـــتعلم الخـــاص لكـــل طفـــل المســـتمر وال الـــدعمفر اعوامـــل، مـــن أهمهـــا تـــو 

وتـوفير أنشـطة متنوعـة تسـاعد علـى تعميـق وتوسـيع مـدارك األطفـال علـى خـالف أســاليبهم 
تتعارض مع ربما التي  الموحدةفرض على الطفل األنشطة المنهجية توطرق تفكيرهم، وأال 
  .إمكاناته واحتياجاته

كما  ،عام في توقع قدراته وٕامكاناته لذلك كله يتعين النظر إلى عمر الطفل الزمني كمؤشر
يتعين تصميم وتخطيط أنشطة المنهج بشكل عام أيضًا يتـيح لكـل طفـل الخيـارات المناسـبة 

ويعنــي ذلــك إتاحــة أنشــطة متعــددة لألطفــال . لفروقــه الفرديــة التــي تميــزه عــن بقيــة األطفــال
. يـع األطفـالتشمل مستويات متباينة عوضًا عن فرض نشاط وتوقعات محـددة ومغلقـة لجم

ثنـاء أ. كما يعني ذلك تهيئة أنشطة ومجاالت عديدة ومتنوعـة مـن الـتعلم الفـردي والجمـاعي
الــتعلم الفــردي أو فتــرة النشــاط الحــر تــرى األطفــال يعملــون فــي نشــاطات تهمهــم وباختيــارهم 

بجمــع  ثــانٍ  يقــوم فــي حــين ،يرســم فقــد تجــد طفــالً . فــي مكــان معــد خصيصــا لتنميــة مــواهبهم
فــي تركيــب أجــزاء  رابــعو  ،فــي بنــاء مكعبــاتوينهمــك طفــل ثالــث  ،مــات متحركــةحــروف وكل
وفي أوقات العمل الجمـاعي يشـترك جميـع األطفـال فـي أداء مشـروع تعـاوني . قطار وهكذا

. مــع إتاحــة الفرصــة لكــل طفــل قــدر المســتطاع فــي اختيــار الــدور المناســب لقدراتــه ورغبتــه
يتعــين أن  ،لفروق الفرديــة بــين األطفــالبــاناســب ولكــي تســتطيع المعلمــة توجيــه االعتنــاء الم

 ١٠إلـى  ٨تكون نسبة المعلمات لألطفال من سن أربـع وخمـس سـنوات معلمـة واحـدة لكـل 
ويتــيح ذلــك للمعلمــة مجــاًال واســعًا لالعتنــاء بجميــع األطفــال والتكيــف مــع الفــروق . أطفــال

 ؛كأقصى حد طفالً  ٢٠ كما يتعين أال يزيد عدد األطفال في كل فصل على. الفردية بينهم
تعزيــز قــدرات األطفــال علــى ن الفصــل قليــل العــدد يزيــد مــن إمكانيــة وقــدرة المعلمــة إحيــث 

 Cost, Quality, and Child Outcomes Study(وتوجيـه االنتبـاه الحتياجـاتهم واهتمامـاتهم 

Team, 1995; Howes, Phillips, & Whitebook, 1992.( 
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معرفته علميًا حول طرق  توتعكس ما تم ،منظمةبيئة رياض األطفال غنية و  -١٠
  .وأساليب تعلم الطفل الصغير

التعليم المبكر تركيزًا كبيرًا على دور البيئة في تجويد تعلم ونمو الطفـل، ولهـذا  مناهج يتول
البيئـة هـي المعلـم الثالـث   (Reggio Emilia)منهج ريجيو إميليا يعدّ ليس من المستغرب أن 

ووفـق مفهـوم منـاهج . لما لها من أهمية كبرى فـي تعلـم الطفـل ونمـوه ؛ميةفي العملية التعلي
يجب أن يدعم التعلم النشـط واالكتشـاف  ةالتعلمين تصميم البيئة إالتعليم المبكر الحديثة، ف

  . الحر للطفل
وظيفــة تنظــيم البيئــة تتمثــل فــي تقــديم هيكليــة منظمــة ومســتقرة وثريــة تشــجع الــتعلم وفــق إن 

 ؛ضــحة األهــداف وتكــون مرتبطــة بحاجــات الطفولــة ومخططــة لكــل دقائقــهأســس وقواعــد وا
احتواء بيئــة الروضــة بــويمكــن تحقيــق ذلــك . فيــتعلم ويجــرب ويكتشــف حســب قدراتــه وميولــه

  : تيةعلى العناصر اآل
عـن  يـتماألدوات والمصادر والوسائل واألركان التعلميـة التـي بيوفر المنهج بيئة غنية   -

لتحقيـق أهـداف ريـاض األطفـال كمـا نصـت  ؛)اً محتـوى وأسـلوب( تفعيـل المـنهج طريقها
  .عليها سياسة التعليم الخاصة بهذه المرحلة

معـــدات وأدوات الـــتعلم معـــدة بنظـــام فـــي رفـــوف صـــغيرة ومفتوحـــة متاحـــة للطفـــل دون   -
  . عناء أو حاجة للمساعدة

  .ألنها ذات أشكال وألوان جذابة ؛المواد نفسها تدعو لهذه النشاطات  -
ولتلبيـــة حاجـــة األطفـــال  ،البيئـــة التعلميـــة صـــممت لحمايـــة صـــحة األطفـــال وســـالمتهم  -

  . وٕاثارة الحواس والهواء النقي والراحة والغذاء ،العضوية للنشاط
الفصــول تحتــوي علــى مجموعــات صــغيرة مــن عــدد األطفــال تضــمن الــتعلم الجمــاعي   -

  . والفردي
 ،ة مــن كتــب األطفــال عاليــة الجــودةمكتبــة تحتــوي علــى مجموعــ تشــملمــوارد كافيــة   -

وبــرامج مناســبة ومتعــددة علــى عــدة مســتويات مــن الصــعوبة لتثــري وتعــزز  ،وحاســوب
 ةالدراسـات أن خمسـوأكـدت ). NAEYC, 1996(خبرات القراءة والكتابة لدى األطفال 

  ). Neuman, 1998(كتب لكل طفل هو الحد األدنى لخلق بيئة لغوية غنية 
بــين األطفــال وبــين  العالقــاتتعزيــز يســتحث ومكوناتهــا بشــكل ترتيــب بيئــة الروضــة   -
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حــــــل المشـــــــكالت  يشــــــجع علــــــىو لألطفـــــــال،  االختيــــــارويتــــــيح  المعلمــــــة واألطفــــــال،
  . واالكتشافات

  
اللعب بجميع أنواعه هو وسيط مهم لتعلم ونمو الطفل االجتماعي والعاطفي  -١١

  .واإلدراكي واللغوي
حول دور الطفل الفعال في حدوث النمو والتعلم، فإن اللعب هو  ةالسابع ةالركيز إشارة إلى 

 ;Piaget 1952; Fein 1981; Bergen 1988(وســيلة الطفــل فــي ممارســة هــذا الــدور 

Smilansky & Shefatya 1990; Fromberg 1992; Berk & Winsler 1995(، يشـكل  كمـا
 يتـيح وبالتـالي ،مالحظـة نمـو األطفـاللعب األطفال أداة فعالة لمعلمة الروضة في قيـاس و 

  . فرصًا ثرية للمعلمة في مساندة وتعزيز النمو وفق حاجة الطفل
اللعـــب األطفـــال فرصـــًا مالئمـــة لمراحـــل نمـــوهم فـــي فهـــم عـــالمهم وتطـــوير مـــداركهم يمـــنح 

فارغـة أو ينشـغل باألعمـال اليدويـة  ةبتلـوين ورقـالسـنوات األربـع الرمزية، فعندما يقوم طفل 
عمــل ســفينة فضــاء أو ســيارة أو حافلــة فهــو يســتخدم اللعــب لحــل مشــاكل المقــاييس  :مثــل

ٕاتاحــــة الفــــرص الثريــــة و  ،واأللــــوان واألشــــكال والنمــــاذج والوظــــائف المرتبطــــة بتلــــك الحافلــــة
علـــى ســـبيل -وهـــي  ،)symbolic play(والمتعـــددة للطفـــل لالنخـــراط فـــي اللعـــب الـــدرامي 

ـــيم  -المثـــال عـــن أداة يســـتطيع  تســـميتهالمبكـــر الـــذي يمكـــن مـــن أهـــم مقومـــات مـــنهج التعل
عنــدما يمثــل الطفــل فــي . األطفــال تنميــة مــداركهم وقــدراتهم وفهــم العــالم مــن حــولهم طريقهــا

فـي تشـكيل  أسـهمتاللعب الدرامي، فإن ذلك يتوجب عليـه تخيـل الخبـرات التـي اكتسـبها و 
األدوات التـــي فمـــثًال يجـــب علـــى الطفـــل عنـــدما يلعـــب دور الطبيـــب أن يتـــذكر . شخصـــيته

لمريض، والعبارات التـي يسـتخدمها، وأن يكـون ايستخدمها الطبيب، وكيفية فحص الطبيب 
هـذا اللعـب  عـن طريـق. على التعاون مع أطفـال آخـرين وأن يبـرر مـا يـدور فـي ذهنـه اً قادر 

بدايـة التفكيـر  يعـدّ هذا اإلحالل . ليحل محل آخر يتعلم األطفال كيف يستخدمون موضوعاً 
أو (يقوم طفل الروضة أثناء اللعـب الـدرامي بتصـور  فمثالً ). symbolic thinking(الرمزي 
هـــذه الرمـــوز . شـــطيرةإلـــى ) block( قطـــع البنـــاء الخشـــبيةالعصـــا إلـــى طـــائرة أو ) بتحويـــل

وبالتــدريج يصــبح . المبكــرة مثــل العصــا والكتلــة تتماثــل فــي أشــكالها مــع المــواد التــي تمثلهــا
علـى اســتخدام الرمــوز المجــردة مثـل الكلمــات لوصــف أفكــارهم  األطفـال قــادرين أكثــر فــأكثر
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ون الصور التي هي بمثابة رموز للناس الحقيقيين واألمـاكن أومشاعرهم ويتعلمون كيف يقر 
سـنوات مـا قبـل الدراسـة أثنـاء  فـيويحدث هذا التطور المؤثر في التفكير الرمزي . واألشياء

ن بـأن لعـب الطفـل هـو وسـيط و ك يتفـق التربويـولـذل. اللعب الذي يهيئه منهج الـتعلم المبكـر
مـن التعلـيم، واإلعـداد الـذي يحتاجـه  قادمـةفعال في تأسيس التعلم األكاديمي في المراحل ال

التــي هــي رمــوز تمثــل ( األطفــال قبــل أن يتمكنــوا مــن تعلــم الرمــوز المجــردة مثــل الحــروف 
  ).التي هي بمثابة رموز لمفاهيم األرقام(واألرقام ) األصوات

كونــه لغــة التعبيــر عــن أنفســهم -دعــم النمــو اإلدراكــي، فــإن لعــب األطفــال إلــى باإلضــافة 
النمــــو العــــاطفي واالجتمــــاعي  أيضــــاً  يســــهل -ووســــيط التفاعــــل االجتمــــاعي مــــع اآلخــــرين

)Herron & Sutton-Smith 1971 (فعنـدما . ويعـزز تنميـة شـعور األطفـال بالقيـادة والكفـاءة
 symbolic(هم إلــى كلمــات وجمــل أثنــاء اللعــب الــدرامي يحــول األطفــال أفكــارهم ومشــاعر 

play( نهم يتعلمون التعامل مع العواطف والتفاعل مع اآلخرين وفـق األنمـاط االجتماعيـة إف
ثبــات إ هــا، وحـل الصــراعات و فيالمقبولـة، والتعبيــر عـن عــواطفهم وانفعـاالتهم وكيفيــة الـتحكم 

وألن هـذا النـوع . ا هـذا النـوع مـن اللعـبالذات فـي ظـل السـالمة واألمـن النفسـي التـي يوفرهـ
متعــددة للمحاولــة والمبــادرة والمبــادأة مــع تحمــل المخــاطر  اً مــن اللعــب يهيــئ لألطفــال فرصــ

بـــأن اللعـــب ) Vygotsky 1978(، يعتقـــد ةمنـــآالناتجـــة مـــن المحاولـــة والمبـــادرة فـــي منطقـــه 
ممارسة القـدرات الجديـدة لألطفال في تجريب المهارات و  ومالئماً  الدرامي يوفر محيطًا آمناً 

المكتســبة وتقمــص األدوار االجتماعيــة الجديــدة، ومحاولــة غيــر المــألوف وحــل المشــكالت 
ــــام بهــــا خــــارج محــــيط اللعــــب اآلمــــن  ــــن يقومــــوا بهــــا أو ال يســــتطيعون القي ــــدة التــــي ل المعق

)Mallory & New 1994.(  
. م اللغويــة واإلبداعيــةويهيــئ اللعــب أيضــًا فرصــًا ثريــة ومتكــررة لألطفــال فــي تطــوير قــدراته

كأداة ومحتـوى لمـنهج تعلـم ) sociodramatic(ويكشف البحث أهمية اللعب السوشيودرامتك 
حيـــث يمكـــن تعزيـــز لغـــة األطفـــال ومهـــاراتهم عنـــدما تقـــدم  ؛ســـنوات ٦إلـــى  ٣األطفـــال مـــن 

 اً معلمـــة ريـــاض األطفـــال تنظيمـــًا فكريـــًا للعـــب، وتعـــرض مســـاعدات مناســـبة ومســـاحة ووقتـــ
وتشــارك فــي اللعــب كطــرف يســهل الصــعب ويحــل المشــكل ويقــدم نمــاذج مــن األداء  ،اً كافيــ

 Levy , Schaefer , & Phelps 1986; Schrader 1989; Morrow(يمكـن للطفـل تقليـدها 

1990; Pramling 1991; Levy , Wolfgang , Koorland 1992.(  ويعنـي ذلـك أن يكـون
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   .سير اللعبدور المعلمة دورًا داعمًا وليس متحكمًا في 
فـــي تطـــور الطفـــل الجســـمي، فعنـــدما يســـتخدم األطفـــال  اً حيويـــ اً وســـيط اللعـــب أيضـــاً ويعـــد 

أجســامهم فــي الــركض والقفــز والتســلق فهــم يســتخدمون هــذه الخبــرات األوليــة للتحــاور مــع 
ــ. ولتنميــة اإلدراك بمــوقعهم وعالقــتهم مــع مكونــات عــالمهم المــادي الفــراغ، ن إولــذلك كلــه ف

المرتكــز األســاس لمــنهج  -أو يجــب أن يكــون-دعوم مــن قبــل المعلمــة هــو لعــب الطفــل المــ
 Fein(التعلم في رياض األطفال، ووسيلة تحقيق األهداف الرئيسـة لمـنهج الطفولـة المبكـرة 

& Rivkin 1986 .( ويتعين على منهج رياض األطفال توظيف لعـب الطفـل كسـياق مسـاند
  .أساس في حدوث النمو والتعلم

  
إطار ثقافي  داخل مو والتعلم داخل أطر اجتماعية وثقافية متعددة وليسيحدث الن -١٢

يجابية مع أسرة الطفل إ مما يؤكد ضرورة إنشاء عالقة مستمرة و  ؛واجتماعي واحد
  .وتحقيق شراكة حقيقية مع األسرة في كل ما يخص نمو وتعلم الطفل

التـي تشـير ) Bronfenbrenner, 1979, 1989, 1993(يعكس هذا المبدأ أطروحة برونفنبرنر 
توســـيع اإلطـــار االجتمـــاعي  عـــن طريـــق يـــأتي إلـــى أن الفهـــم األفضـــل لنمـــو الطفـــل وتعلمـــه

. وعدم حصر هذا اإلطار فـي ثقافـة الروضـة فقـط ،ليشمل ثقافة الروضة واألسرة والمجتمع
فــال . نمــو وتعلــم الطفــل ال يحــدث فــي فــراغ اجتمــاعيفــي إن تــأثير مــنهج ريــاض األطفــال 

منهج ال يتأثر بالمتغيرات األخـرى التـي تشـاطر أو ربمـا تنـافس المـنهج  -يوجد ولن-يوجد 
أهم هذه المتغيرات هي أسرة الطفل التي ال بد مـن إضـافتها . في توجيه نمو الطفل وتعلمه

مــن منظومــة  اً جــزء وجعلهــا أســرة الطفــل مــعتعــاون ال بغيــة تعزيــز ؛إلــى اهتمامــات الروضــة
  . المنهج التربوية

أشــكال الســلوك واألفكــار المتعــددة داخــل إطــار متعــدد المصــادر  :فنــا الثقافــة بأنهــار وٕاذا عَّ 
لتعـرف علــى الـدور القـوي الــذي ل بحاجـةفـإن معلمـة الروضــة ) الروضـة والمنـزل والمجتمــع(
لـــذا يتعـــين علـــى مـــنهج الروضـــة . ه األســـرة فـــي تشـــكيل ســـلوك الطفـــل وأســـاليب تعلمـــهلعبـــت

فــل والعمــل علــى تنســيق األنشــطة المنهجيــة مــن واقــع توطيــد قنــوات االتصــال مــع أســرة الط
ســـن  تكلمـــا صـــغر . اإلطـــار االجتمـــاعي األكبـــر الـــذي يشـــمل الروضـــة واألســـرة والمجتمـــع

يجابيــة مــع إلاالطفــل ازدادت حاجــة المعلمــات لهــذه المعرفــة مــن خــالل العالقــة المســتمرة و 
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ويعــــرفن بــــأنهن أصــــحاب التخصــــص إلــــى أنفســــهن المعلمــــات  بعــــض نظــــرة. أســــرة الطفــــل
ال تفـي بفهــم العالقـة المهمـة والمعقـدة بــين  ،األنسـب لألطفـال ويعتبـرن اآلبــاء بحاجـة للـتعلم

  ).Powell 1994(الروضة واألسرة التي تمثل أهم عناصر تجويد المنهج 
تعقيــد  ا علــىكمــا أن اخــتالف الزمــان وخــروج تحــديات اجتماعيــة واقتصــادية عســيرة ســاعد

ممــا يــدعو إلــى مزيــد مــن  ؛التقليــدي فــي تربيــة وتعلــيم الطفــل وظيفــة األســرة والقيــام بــدورها
لـــدورها التربـــوي  مشــاركة ريـــاض األطفـــال ألســـرة فـــي هـــذه المهمـــة وتســهيل تحقيـــق األســـرة

رعايـة وتعلـيم الطفـل فـي  ضـمن أولويـة بـرامج وتحتل مساندة األسرة موقعًا أساسـاً . التعليمي
يمكـــن فهـــم  ر هـــذه البـــرامج إلـــى أنـــه الوتشـــير تقـــاري. جميـــع االتجاهـــات الحديثـــة العالميـــة

وأنـه ال يمكـن  تحقيق النمو والتعلم المالئم بمعزل عـن بيئتـه األسـرية،على ومساعدة الطفل 
 علـى إذا لـم تشـمل أسـرة الطفـل ومسـاعدة ولـي األمـر توقع الكثير من بـرامج التعلـيم المبكـر

  .للطفل االضطالع بدور المربي األول
ا مـن البــرامج والخــدمات التــي ومتعــددً  االروضـة مجــاًال واســعً  مــنهجتضــمن ي أن لـذلك يتعــين

وفــي تأهيــل الطفــل للــدخول فــي التعلــيم الرســمي  ا،األســرة فــي تربيــة وتعلــيم أطفالهــ تســاند
األسرية  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تطوير وتوسيع برامج التوعية. مع المجتمع والتكيف

أداء دورهـــم فـــي تربيـــة وتعلـــيم الطفـــل  علـــىالتـــي تهـــدف إلـــى تثقيـــف الوالـــدين ومســـاعدتهم 
وٕاثــارة وتنميــة النمــو العقلــي واالســتعداد األكــاديمي ألطفــالهم،  ،التربويــة الصــالحةب ألســاليا

الطفـل ومـدى خطـورة  وتنمية الوعي االجتماعي واألسري بأهمية السـنوات األولـى مـن عمـر
للطفـــل ومســـتقبله  ى النمـــو العقلـــي والحالـــة النفســـيةفـــتـــأثير مـــا يحـــدث فـــي هـــذه الســـنوات 
التعامــل والتفاعــل اإليجــابي مــع طفــل الروضــة الســيما  التعليمــي، وتوعيــة األســرة بأســاليب
والصـعوبات النمائيـة أثنـاء  ،السلوكية واألكاديمية الشائعة أساليب العالج لبعض المشكالت

البـًا مـا تأهلهم للمرحلة االبتدائية حين يصعب التـدخل والوقايـة، التـي غ الطفولة المبكرة قبل
غيــر مالئمــة يمكـــن  ةتنشــأ أو تتــأزم نتيجــة الصــعوبات التــي تواجــه األســرة أو تنشــئة أســري

  . تواصل معلمة الطفل مع هذه األسرة تصحيحها عن طريق
عن طريق توسيع  ،لذا يتعين على مؤسسات التعليم المبكر توجيه عناية فائقة بأسرة الطفل

هـــذه العالقـــة يجـــب أن . الروضـــة والمنـــزل وتكثيـــف روابـــط وقنـــوات االتصـــال المثمـــر بـــين
  : تتصف بالقواعد اآلتية
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إنشـــاء عالقـــة ب مـــن مـــوقعهن كتربويـــات متخصصـــات معلمـــات الطفولـــة المبكـــرة تبـــادر -١
  .مع أسرة األطفال اً ثنائي منشئين وباستمرار اتصاالً  ،تعاونية ومشتركة مع األسر

احتـرام متبـادل وتعـاون واشـتراك فـي  العالقة المتبادلة بين الروضـة واألسـرة تحتـاج إلـى -٢
  . ومناقشة الخالفات نحو تحصيل أهداف مشتركة ئوليات،تحمل المس

يخـص االهتمـام  مـاأوليـاء أمـور األطفـال فـي صـنع القـرارات في اشـتراكالروضـة  تشجع -٣
ــــيمهم واشــــتراكهم أيضــــاً  ،بأطفــــالهم ــــواه  وتعل ــــيم وتطــــوير أســــاليب المــــنهج ومحت فــــي تقي
  .وأهدافه

مــع تســاؤالتهم بكــل احتــرام  ملنتعــاتو  ،ر معلمــات الروضــة خيــارات وأولويــات اآلبــاءتقــد -٤
  .وتقدير واهتمام

 مــع أوليــاء األمــور؛ معلمــات بتبــادل المعلومــات الخاصــة بالطفــلإدارة الروضــة والقــوم ت -٥
لفهم نموهم وتعلمهم كجزء من االتصال اليومي الروتينـي وعقـد اجتماعـات مخطـط لهـا 

  .مسبقاً 
نــه يتعــين تعزيــز مشــاركة األســرة فــي مهــام إف ،تأكــد مــن اكتمــال المعلومــات وصــحتهالل -٦

القيـاس والكشـف والتـدخل المبكـر لصـعوبات الــتعلم واالضـطرابات التـي قـد يعـاني منهــا 
  .بعض األطفال، والتخطيط المنهجي مع أسرة الطفل كحالة فردية إلفادة الطفل

ة واستشـــارية ألســـرة الطفـــل عنـــد الحاجـــة تعتنـــي روضـــة األطفـــال بتقـــديم خـــدمات مهنيـــ -٧
والمراكـــز  ،الخدمـــة االجتماعيـــة :مثـــلالســـيما ربـــط األســـر بمصـــادر الخـــدمات القائمـــة 

  . والمكاتب االستشارية ،واإلدارات التعليمية ،الصحية
أوليـــاء األمـــور والمعلمـــات قـــد ال يتفقـــون علـــى قيمـــة السياســـات والممارســـات التربويـــة  -٨

ــ. المتبعــة فــي الروضــة فهــم علــى المعلمــات مســاعدة أوليــاء األمــور  ىلــذلك، يتعــين عل
لنمــو وتعلــم الطفــل  ؛الفوائــد المحتملــة لهــذه السياســات والممارســات التربويــة ومناســبتها

منــــع التــــوترات بــــين أوليــــاء األمــــور علــــى وٕاكســــابه المهــــارات األساســــية، ممــــا يســــاعد 
 .روضةوالمعلمات حول المنهج والطرق التعليمية المتبعة في ال

ومن مصادر متعددة  ،طرق قياس مالئمة ومتنوعة ومستمرة المنهجيستخدم  -١٣
تستطيع توفير بيانات شاملة ودقيقة حول جميع جوانب نمو الطفل وتعلمه، 

  . المنهج وأنشطة وتكون مرتبطة بأهداف
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علــى نحــو  هــذه المالحظــاتوتســجيل  وأداءاتهــم ألطفــالل ةمســتمر  اتالتقــويم مالحظــيشــمل 
تقـوم إدارة الروضـة و  ؟ليكون مواكبًا وملمًا بما يعرفه الطفل، وماذا يستطيع أن يفعـل منتظم

والمعلمات يوميًا بمالحظة وتسجيل أداء وسلوك األطفال أثناء األنشطة المنهجية، ثم جمع 
مل علــــى التقــــارير ونتــــائج توتنظــــيم هــــذه المالحظــــات فــــي وثــــائق مســــجلة لكــــل طفــــل وتشــــ

هـذا النـوع . رافيـة ومالحظـات األبـوين ونمـاذج مـن عمـل األطفـالالمقاييس والصـور الفوتوغ
من التقـويم يمكـن الروضـة مـن متابعـة نمـو األطفـال وٕاعطـاء تقـارير موثقـة عـن نمـو وتعلـم 

وألن التقويم المستمر والتخطيط المنهجي يسـتمران جنبـًا إلـى جنـب، فـإن مصـادر . األطفال
حيــث يقــدم التقــويم المســتمر  ؛المطبــقوطــرق التقــويم يجــب أن تبنــى علــى أهــداف المــنهج 

وفـــي  الـــتعلم،بيانـــات التـــي تحتاجهـــا المعلمـــة التخـــاذ القـــرار المناســـب فـــي تطـــوير عمليـــة ال
  .اختيار وتعديل النشاط المنهجي المناسب لمجموع األطفال أو لكل طفل على حدة

ـــن   ،الطفـــلمـــن تحديـــد جوانـــب النمـــو والـــتعلم التـــي يتحســـن فيهـــا  هـــذهبيانـــات التقـــويم وتمكِّ
مــثًال عنـــدما تكشــف نتـــائج التقـــويم . والجوانــب التـــي تحتــاج إلـــى مســاندة ومســـاعدة إضـــافية

بتقديم أنشطة لغويـة المستمر أن طفًال ال يبدو أنه يميز بين أصوات الكلمات تقوم المعلمة 
مــع مزيــد مــن التكــرار وتوضــيح أصــوات  )قــراءة قصــص وأأناشــيد مثــل أدعيــة أو ( إضــافية

أو عنــــدما تكشــــف بيانــــات التقــــويم المتراكمــــة مــــن أن . ت المتشــــابهة وهكــــذاوألفــــاظ الكلمــــا
مجموعة أطفال في فصل معين ال يعرفون الحـروف األبجديـة بمـا فيهـا تلـك الحـروف التـي 

 -هم، تقــوم المعلمــة بتنســيق أنشــطة إضــافية وتقــديم بيئــة غنيــة بالطباعــة تشــمل ئفــي أســما
برنــامج الطفــل  أثنــاءبطــرق ذات معنــى مفيــد طباعــة أســماء األطفــال  - علــى ســبيل المثــال

أو . ثــم وضــعها علــى مســتوى نظــر األطفــال وقــراءة كتــب ذات خــط مطبــوع كبيــر ي،اليــوم
عنــدما تبــين تحليــل بيانــات التقــويم أن عــددًا كبيــرًا مــن األطفــال يجــدون صــعوبة فــي رمــي 

ومســك رمــي  :تقــوم المعلمــة بتخطــيط أنشــطة حركيــة مناســبة لألطفــال مثــل ،ومســك الشــيء
  .الكرة

وكلمـا كـان . وغيـر منـتظم اً سـريع كونـهألطفـال الصـغار صـعب لتعلم ونمـو االقياس الدقيق 
صــغر ســنا صــعب الحصــول علــى مؤشــرات دقيقــة يعتمــد عليهــا حــول نمــوه وتعلمــه أالطفــل 

)Shepard, Kagan, & Wurtz, 1998(،  األمـر الـذي يـؤدي بكثيـر مـن أدوات القيـاس إلـى
القيــاس الصــحيح لنمــو وتعلــم األطفــال الصــغار . مضــر للطفــل تصــنيف غيــر دقيــق وربمــا
  : مبني على القواعد اآلتية
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سـتراتيجيًا، ويعنـي ذلـك أن إ أن يكون قيـاس تطـور األطفـال ومنجـزاتهم مسـتمرًا وهادفـًا و  -١
 المـنهجأهـداف الـتعلم والنمـو، وأن يكـون  يحققانيعكس محتوى القياس درجة ومستوى 
يــــع واســــتخدام معلومــــات القيــــاس ومــــن ثــــم ربطهــــا لــــه خطــــة منظمــــة تهــــدف إلــــى تجم

كمـــا يعنـــي أن تتحـــول نتـــائج القيـــاس ومعطياتـــه إلـــى مــــدخالت . بـــالتخطيط المنهجـــي
وٕاضــــافات منهجيــــة تســــهم فــــي اســــتفادة األطفــــال منهــــا، وتحســــن تــــأقلمهم مــــع المــــنهج 
وأســاليب التوجيــه والــتعلم المســتخدمة فــي الروضــة، وتــدعم نمــوهم المتواصــل وتعلمهــم 

تسهم في تقييم أثـر البرنـامج  ،راكم، وتعزز قنوات االتصال مع أسرة الطفل، وأخيراً المت
ن هــدف القيـــاس هـــو معرفـــة التغيــرات والفوائـــد التـــي اكتســـبها إبغــرض تحســـينه، حيـــث 

ولكـــي نســـتطيع معرفـــة مـــا إذا كانـــت نتيجـــة مقـــررة قـــد . تـــأثير المـــنهجاألطفـــال نتيجـــة 
تسـتطيع إدارة ريـاض  ـــ فقـط ــ عـن طرقهـاالتي  فالبد من مراقبة وقياس التغير ،تحققت

  .تعديل وتطويرإلى األطفال تحديد مجاالت المنهج الفاعلة وأيها تحتاج 
بنـــــود التقيـــــيم مجـــــاالت نمـــــو الطفـــــل الرئيســـــة التـــــي تشـــــمل النمـــــو  تتضـــــمن يجـــــب أن -٢

االجتمــاعي والعــاطفي والبــدني والمعرفــي واللغــوي، كمــا يتعــين أن تشــمل بنــود التقــويم 
تعلم أساسيات  :المجاالت مثل جميعات متعددة ومتنوعة لنمو الطفل وتعلمه في مؤشر 

تـــأثير  ويملتقـــ ؛القـــراءة والكتابـــة والرياضـــيات والمهـــارات اإلبداعيـــة والميـــول نحـــو الـــتعلم
كمـــا يتعـــين إجـــراء الفحـــص والتشـــخيص والتـــدخل . تطـــور الطفـــل وتعلمـــهفـــي المـــنهج 

النظـــــر والســـــمع  تية الســـــيما مشـــــكالالصـــــح تالمبكـــــر لصـــــعوبات الـــــتعلم والمشـــــكال
علــى ســبيل المثــال، االلتهابــات المزمنــة لــألذن . وخصوصــًا كلمــا صــغر عمــر الطفــل

ال تعرقـل النمـو اللغـوي ، الوسطى التي ال يتم عالجها أثناء السنوات األولى من العمر
 ,Vernon-Feagans, Emanuel, & Blood(فحســب بــل تعرقــل تعلــم الطفــل للقــراءة 

أن تسـتمر بـال عـالج ممـا بـيسـمح لهـا أال النظـر يجـب  تن مشـكالإالمثل فوب). 1992
لقـراءة المهـارات األساسـية فـي تعلـم االطفـل اكتسـاب  عـدة تشـملتعلـم ات يسبب صعوب

 . والكتابة

ن تكــون أدوات القيــاس المســتخدمة ذات حساســية مقبولــة للفــروق الفرديــة التــي تميــز أ -٣
. ختلفــة مــن الــتعلم ونســب متفاوتــة مــن النمــووتســمح بأنمــاط م ،نمــو األطفــال وتعلمهــم

وينبثق من ذلك أن أدوات القياس المسـتخدمة ال تركـز فقـط علـى مـا يسـتطيع األطفـال 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـــا يفعلونـــه مـــع األطفـــال اآلخـــرين أو  علـــى فعلـــه لوحـــدهم وبـــدون مســـاعدة، بـــل أيضـــاً 
فـي و وكذلك قدراتـه كعضـ ،تقوم المعلمة بمالحظة وقياس قدرات الطفل كفرد. البالغين

. الجماعية التعاونيةالفردية وكذلك مجموعة عن طريق مالحظة وتوثيق أداء األعمال 
ويجب أال تقتصر أدوات القياس والتقييم على التركيـز المفـرط فـي أوجـه الضـعف لـدى 

ن المعلمة من أن تبني عليها التي تمكَّ  أيضاً  التميزبل يجب أن تشمل نقاط  ،األطفال
  .مهارات أعلى

لمرحلـــــة اآلتيـــــة أو تشـــــخيص إلـــــى ااألطفـــــال كاالنتقـــــال  فـــــيات التـــــي تـــــؤثر إن القـــــرار  -٤
اضطرابات وصعوبات التعلم ال تتم على أساس نتائج أداة قيـاس أو أداة كشـف واحـدة 
فقط، ولكـن علـى معلومـات متعـددة المصـادر وذات صـلة بمعلمـة الطفـل ووالديـه علـى 

عــن  نــه عوضــاً إف ،لمتوقــعوعنــدما ال يســتطيع الطفــل تحقيــق التقــدم ا. وجــه الخصــوص
أخـرى وعلـى وجـه التحديـد تخصـيص  بـدائلتوجيهه إلعادة المسـتوى، يحبـذ النظـر فـي 

ســتراتيجيات تــدخل فرديــة يشــرف عليهــا إمزيــد مــن الوقــت واالعتنــاء بالطفــل، أو وضــع 
علــى معالجــة نــواحي الــنقص والقصــور التــي  ن، يركــز فيهــا جيــداً و ن ومتخصصــو مؤهلــ

عوضـًا عـن إعـادة  البـدائلتستعمل هـذه . مشاركة أسرة الطفل يعاني منها الطفل، ومع
المســـتوى، حيـــث لـــم تثبـــت فعاليـــة هـــذا اإلجـــراء فـــي تحقيـــق تحســـن مســـتوى األطفـــال 

)Shepard & Smith, 1988.(  
األطفــال، ويعنــي ذلــك أن قيــاس النمــو  اتأن تكــون طــرق القيــاس مناســبة لعمــر وخبــر  -٥

ــاً  ــتعلم يجــب أن يعتمــد كلي لمالحظــة المباشــرة لســلوك األطفــال وأدائهــم علــى نتــائج ا وال
نجــازات التــي حققهــا األطفــال أثنــاء نشــاطهم الحــر وليســت تلــك إلاومجموعــة األعمــال و 

تقـوم المعلمـة بجمـع المعلومـات ذات الصـلة بـتعلم أو نمـو أو أداء . عليهـا واجبـر أالتي 
لتقــاط وتســجيل وتوثيــق مــا تــراه ومــا تســمعه مــع ا ته،الطفــل داخــل الروضــة وفــي أســر 

 .هاصور ألعمال األطفال وحفظ نماذج من

باإلضــــافة إلــــى كــــل المعلومــــات التــــي تجمعهــــا هيئــــة التــــدريس عــــن األطفــــال، يتعــــين  -٦
مــن  اً مهمــ اً جــزءبوصــفها لطفــل ااســتخدام معطيــات أســرة الطفــل ومالحظــاتهم وتقيــيمهم 

لألســرة حــول كــل  ةكمــا يتعــين إرســال تقــارير منتظمــة وشــامل. مصــادر وطــرق القيــاس
ــــالتخطيط المنهجــــي ط ــــتعلم ومتابعتهــــا ب ــــاءات ال ــــب النمــــو وكف ــــع جوان فــــل تشــــمل جمي

  .المستمر مع أسرة الطفل
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ستراتيجيات إدارة وتوجيه السلوك المناسب لعمر إتقوم معلمة الروضة بتوظيف  -١٤
  .الطفل ومرحلته النمائية

ســة، توجــد معالجــة الســلوك العــدائي لطفــل مــا قبــل المدر تهــذيب و  فــي إطــار محاولــة الكبــار
. ستراتيجيات التي تتفاوت في تأثيرهـا ومناسـبة اسـتخدامها مـع الطفـل الصـغيرإلاجملة من 

إال أنــه يتعــين هنــا التأكيــد علــى التحــذيرات التــي أطلقهــا علمــاء الــنفس، والمتخصصــون فــي 
تربية األطفال بعدم استخدام العقاب في جميـع أشـكاله كوسـيلة للضـبط االجتمـاعي وتعـديل 

أو  -علـى وجـه الخصـوص-ل، كمـا اسـتقر رأي هـؤالء علـى أن العقـاب البـدني سلوك الطف
الـــرغم مـــن تـــأثيره علـــى ، االتهديـــد باســـتخدامه يـــؤدي إلـــى تأســـيس العـــداء لـــدى الطفـــل الحًقـــ

عـــن ذلـــك، تزخـــر أدبيـــات علـــم الـــنفس  اعوًضـــ. المؤقـــت فـــي كبـــت ســـلوك الطفـــل العـــدائي
سلوك طفل مـا  توجيهتعلمها وتوظيفها في ستراتيجيات الفعالة التي يتعين بمجموعة من اإل

قبل المدرسة، والتي في مجملها تستهدف تحسـين قـدرات الطفـل الذهنيـة للـتحكم الـذاتي فـي 
ومسـاعدة الطفـل علـى سلوكه الذي يتعدى اإلخماد المؤقت للـدوافع واالسـتعدادات العدائيـة، 

للســــلوك  ائل أخــــرىبــــدوتــــدريب الطفــــل علــــى رؤيــــة النتيجــــة الطبيعيــــة والمنطقيــــة للســــلوك، 
  ).Bronson, 2001; Cole, 1989; Bandura, 1997( المقبول والتفاعل االجتماعي

ســـتراتيجيات التـــي يجـــدر بمعلمـــة األطفـــال تعلمهـــا وتوظيفهـــا فـــي توجـــد جملـــة مـــن اإل كمـــا
علـى سـبيل –تشجيع السلوك التعاوني لطفـل مـا قبـل المدرسـة، وتشـمل إسـتراتيجية النمذجـة 

التـــي تعنـــي تقـــديم نمـــوذج للطفـــل يمكـــن تقليـــده، وٕاســـتراتيجية الحـــديث  -المثـــال ال الحصـــر
المباشــر التــي تعنــي تقــديم توضــيحات مبســطة تــروق لكبريــاء ورغبــة األطفــال بــأن يصــبحوا 

، تجــدر اأخيــرً ). Bronson, 2001; Cole, 1989; Bandura, 1997(ويهتمــوا بغيــرهم  اكبــارً 
تعاون االجتمـاعي ال تحـدث بمعـزل عـن جهـود ستراتيجيات تعزيز سلوك الإاإلشارة إلى أن 

التـــي للعمليـــة نفســـها الوجـــه اآلخـــر  دّ يعـــ همـــاســـتراتيجيات تصـــحيح الســـلوك العـــدائي، فكالإ و 
  .التطبع االجتماعي المقبولةالتفاعل و تهدف إلى تنمية أنماط 

تفاعالت منتظمة ونشطة  عبر يكتسب األطفال المفاهيم األساسية للقراءة والكتابة -١٥
بير عن أفكارهم وأنفسهم عن طريق اللغة الشفهية والمكتوبة، وفي بيئة لغوية للتع

  .غنية بالحروف واألصوات والصور والمطبوعات المناسبة لمرحلتهم التطورية
أهميــة مــا يعــرف بــاإلدراك  -علــى ســبيل المثــال–يــأتي فــي مقدمــة هــذه المهــارات األساســية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

ل وٕادراكــه بــأن الكــالم المنطــوق والمكتــوب وهــو فهــم الطفــ ،)Phonic awareness(الهجــائي 
يتـــألف مـــن وحـــدات مميـــزة مـــن الكلمـــات والحـــروف واألصـــوات، وأن الكلمـــات تتـــألف مـــن 
حــروف محــدودة، وأن هــذه الحــروف ترمــز إلــى أصــوات منطوقــة ولهــا شــكل ونغمــة ونطــق 

-ذلـك تعلـم الطفـل أن الحـروف والكلمـات  ويشـمل. محـدد يشـكل اللغـة المنطوقـة والمكتوبـة
هي التي تتضـمن معنـى القصـة، وأن القـراءة تبـدأ مـن اليمـين إلـى اليسـار  -وليست الصور

 . ومن أعلى إلى أسفل

سنوات الروضة، يحتاج األطفـال إلـى أنشـطة مناسـبة تـدعم تعلـم القـراءة والكتابـة  في أثناءو 
ليـة علـى وهذه تشمل قراءة الكبار اليومية لكتب ذات جـودة عا .في المرحلة االبتدائية االحقً 

أطفــال فــرادى أو فــي مجموعــات صــغيرة، والحــرص علــى انتقــاء قصــص األطفــال المالئمــة 
إال أن تعلـم الطفـل كلمـات . التي تعكس هوية األطفـال ولغـة المنـزل وثقافتـه بصـفة إيجابيـة

حيـث ). Leung & Pikulski, 1990(جديـدة ال تنـتج بالضـرورة مـن مجـرد قـراءة القصـص 
ــــاج الطفــــل لمســــاعدة ال ــــة الكلمــــة يحت ــــى ووظيف معلمــــة التــــي تســــهل اســــتيعاب الطفــــل لمعن

مقارنـة علـى ما تكون مساعدة المعلمـة  اوغالبً ). Elley, 1989(القصة  سياق المتضمنة في
وٕاشــارة المعلمــة إلــى الكلمــات  ،أشــكال الحــروف األبجديــة فــي القصــص المفضــلة لألطفــال

 Gibson(أشـكال ومعـاني الحـروف  فـي تعلـم األطفـال الفردية أثناء قراءة قصة، مفيدة جـداً 

and Levin, 1975 .( أللعــاب اللغويــة ا عبــرأيضــًا يــتعلم األطفــال المبــادئ الصــوتية للغــة
األناشــيد وألعــاب األصــابع والقصــائد الشــعرية والقصــص الغنائيــة التــي تحتــوي علــى  :مثــل

 ,McGee, Lomax, & Head(حيـث تشـير الدراسـات  ؛إيقاعـات األوزان كالقافيـة والسـجع

1988; Neuman &  Roskos, 1993 ( إلــى أن جــذور اإلدراك للمبــادئ الصــوتية للغــة
  . توجد في أغاني الصغار التقليدية واأللعاب الغنائية) اإلدراك الهجائي(

التي يتعين أن تكـون بيئـة لغويـة غنيـة ومتنوعـة كأحـد المحـددات  التعلميةويأتي دور البيئة 
 ,Morrow( لمفـــاهيم األساســـية للقـــراءة والكتابـــةاال الرئيســـة فـــي مســـاعدة اكتســـاب األطفـــ

Strickland, & Woo, 1998 .( بالمطبوعــات وألعــاب اللغــة والقصــص  الثريــةالفصــول و
 ذاتــه وفــي الوقــت ،رؤيــة المتعــة مــن القــراءة والكتابــة علــى وتجربــة الكتابــة تســاعد األطفــال

كتــب لكــل طفــل  ةخمســحيــث إن  ،ن المبــادئ األساســية الالزمــة لمهــارة القــراءة والكتابــةتكــوِّ 
لغرفــة كمــا أن التنظــيم الجيــد ). Neuman, 1998(هــو الحــد األدنــى لخلــق بيئــة لغويــة غنيــة 
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وتشـير . يسهم في تسهيل مزاولة األطفال أنشطة القراءة والكتابة مع أقرانهم ولوحدهم التعلم
زيادة الزمن الذي يؤدي إلى  غرفة التعلمأن التنظيم الجيد والسهل لمحتويات إلى الدراسات 

 & Morrow & Weinstein, 1986;Neuman(يقضــيه الطفــل مــع الكتــب القصصــية 

Roskos, 1997 .( كما أن األطفال يتعلمون الكثيـر عـن القـراءة مـن مختلـف المصـادر، بمـا
واألنـواع األخـرى  ،والنشـرات ،والعالمات،ولوحات اإلعالن  ،في ذلك ألعاب الحاسب اآللي

 ,McGee(الدراســـية التـــي يشـــاهدونها باســـتمرار  البيئـــةروضـــة فـــي مـــن المطبوعـــات المع

Lomax, & Head, 1988.(  
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  مهارات حماية الذات لتالميذ مدارس التربية الفكرية
 وغرافيةــض المتغيرات الديمـبعذوي متالزمــة داون و 
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  *ينـــــد ياســـدي محمــحم/ د . أ 

  *عبد الحميد كردي رزان منصور
  

  
سواء في  مهمةماعية جتايشكل العوق الفكري ظاهرة : مرجعية مشكلة الدراسة

 المجتمعات المتحضرة التي تهتم بتنمية الذكاء لمواطنيها لتوفير أفضل فرص التوافق
 على األسرة ًئاأو في المجتمعات النامية حيث يصبح العوق الفكري عب ،جتماعياال
في المجتمع هي أعلى من نسبة فكريًّا  أن نسبة المعوقينإذا ما علمنا  خصوًصا، الدولةو 

. من سكان المجتمع % ٣ – ٢.٥فنسبتهم تتراوح ما بين ، ة أخرى من المعوقينأي فئ
  )٣٦، ٢٠٠٥، الروسان(

يعاني من بعض فكريًّا  ت السابقة إلى أن الطفل المعوقوتشير كثير من الدراسا
لعل إساءة المعاملة بأنواعها من أبرز هذه و ، جتماعيةواال السلوكيةو  المشكالت النفسية

من ضعفين فكريًّا  تراوحت تقديرات حدوث اإلساءة لألطفال المعوقينحيث  ؛المشكالت
وتعتبر مهارات حماية الذات من المهارات . إلى عشرة أضعاف حدوثها ألقرانهم األسوياء 
قدر الكافي من األمن بما يوفر لهذا الفرد ال، األساس في حياة كل فرد داخل المجتمع

 ،في ضوء ما تقدمو . اآلخرين له وحبهم إياه تقبل في كما يظهر ، جتماعيالنفسي واال
ذي متالزمة داون فكريًّا  تأتي أهمية تناول مهارات حماية الذات لدى الطفل المعوق

ا يعني أهمية تناولها مم كافة؛ أنواعهاات منع تعرض الطفل لإلساءة ببوصفها أحد مقوم
ديد أبعاد هذه الظاهرة لتح ؛يةالكشف عن عالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافبالدراسة و 

                                                 
  .جامعة عين شمس -  علم النفس بكلية البنات أستاذ *
جامعة عين (المملكة العربية السعودية،  -عالي وزارة التعليم البامج االبتعاث الخارجي نعضو بر *

 .)شمس
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بي الفّعال مع أفراد بما يساعده على التواصل اإليجا، ضمان عدم تعرضه لإلساءةو 
  . في هذا المجتمع  فّعاالً  اعضوً بوصفة ٕاثبات دوره و ، المجتمع
تدور مشكلة هذه الدراسة في فلك مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية و 

محاولة الكشف عن مهارات و ، سنوات) 9 – 6(في سن الفكرية  ذوي متالزمة داون 
حماية الذات  لديهم، هذا فضًال عن معرفة عالقة هذه المهارات ببعض المتغيرات 

وتعددت الدراسات في .  )قتصادياالو المستوى االجتماعي  –السن  –ع النو (الديموغرافية 
ختلفت في البعض ابعض النتائج التي توصلت إليها و  لعلها اتفقت فيو ، هذا الصدد

 (Fisher, et.al., 1985)فعلى سبيل المثال أكدت نتائج دراسة كل من ، اآلخر
(Llewellyn & McLaughlin, 1986), (Zantal 1987) Hingsburger, 1994) 

(Tang & Lee, 1999)( (Shuangehen, et.al., 2003)  نخفاض مستوى مهارات اعلى
، في حين رتفاع معدل تعرضهم لإلساءةواريًّا فك المعوقين األفراد لدى حماية الذات

 المساء إليهم من ضمن المجموع الكليفكريًّا  اختلفت الدراسات في تحديد نسبة المعوقين
، %٥٣.٢النسبة بـ   (Morse , et.al., 1970)يحدد حيث ؛لإلساءة المتعرضين لألفراد

د المتعرضين من مجموع األفرا% ١٣.٥أن نسبتهم  (Smith, 1975)في حين يذكر 
  .لإلساءة 

مستوى مهارات حماية الذات ومنع اإلساءة  فيختالف النوع ومدى تأثيره اأما عن 
من  ةلإلساء افقد أكدت نتائج بعض الدراسات على أن اإلناث أكثر تعرضً  ،لدى األفراد

) ١٩٩٩الطراونة، (دراسة  في حين تؤكد نتيجة، )١٩٩٠، خلقي( الذكور كما في دراسة
عدم وجود ) ١٩٩٧البلبيسي، ( لإلساءة من اإلناث، بينما يرى ار أكثر تعرضً أن الذكو 

كما  اهناك دراسات كانت أكثر تحديدً و ، واإلناث في تعرضهم لإلساءة فروق بين الذكور
 الذكور بين عدم وجود فروق إلى توصلوا حيث؛ Debarah , et.al.1996)( في  دراسة

  . لإلساءة الجنسية  اينما كانت اإلناث أكثر تعرضً ب ،واإلناث في حاالت اإلساءة الجسدية
 لإلساءة،منع التعرض و  عالقته  بمهارات حماية الذاتوفيما يتعلق بالعمر الزمني و 

 اأن أكثر سن يتعرض فيه (Newson & Newson, 1976) أكدت نتائج دراسة كل من
أن إلى (Straus, et.al., 1986)  سنوات، في حين يذهب) ٧(سن  يه ةالطفل لإلساء

 (Debarah, et.al., 1996)ويرى ، سنوات أكثر عرضة لإلساءة )٩:٣(األطفال في سن
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 ,Angelo)في حين يؤكد  ، سنة) ١٢: ٧( يالطفل لإلساءة ه اأن أكثر سن يتعرض فيه

في الوقت الذي  ،سنوات) ٦:  ٥(رتفاع معدل اإلساءة الجسدية في سن اعلى  (2004
، عبد الرحمن(ويؤكد  .سنة ) ١٧: ١٥(نسية في سن يرتفع فيه معدل اإلساءة الج

وأن المراهقين  ،سنوات) ٨:  ٣(أن أعلى معدالت اإلساءة تحدث في السن ) ٢٠٠٦
  .لإلساءة من األطفال  اأكثر تعرضً 

فتؤكد نتائج دراسة  ،قتصاديأما فيما يتعلق بالمستوى االجتماعي واال
)Hetherington, 2006( قافية من أقوى العوامل المحددة والثقتصادية أن العوامل اال
للطفل ؛ فالدول الديمقراطية  توفير الحمايةلدولة في مواجهة مشكلة اإلساءة و ستجابات اال
في حين تميل الدول ، المحافظة تميل إلى تقديم الخدمات األسرية لتوفير الحماية للطفلو 

هذا ما أكدت عليه نتائج و  ،ة إلى تقديم نموذج حماية الطفل ومنع تعرضه لإلساءةالليبرالي
، الطراونة(، )١٩٩٧، البلبيسي(، )١٩٩١، ناشد(، )١٩٩٠، خلقي(دراسة كل من 

فيما يرى ، )٢٠٠٤، حسن(، )٢٠٠١، الزهار( ،)٢٠٠٠، آخرونو  ياسين(، )١٩٩٩
قتصادي كما ا كان مستواه االجتماعي واالساءة أيًّ مكانية تعرض الطفل لإلإالبعض اآلخر 

  . )٢٠٠٤ ، ةالعود، القبج (، )١٩٩٧، يلالدخ(في دراسة 
في ضوء العالقة الجدلية بين نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمستوى مهارات و ، وهكذا

  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في عدة متغيرات يأتي في صدارتها، حماية الذات
  : تتمثل في، و تساؤالت الدراسة .١
مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة هل تختلف مهارات حماية الذات لدى تالميذ  .أ 

 ختالف النوع ؟اداون ب

هل تختلف مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة  .ب 
 ختالف السن ؟اداون ب

هل تختلف مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة  .ج 
 قتصادي ؟االجتماعي و ختالف المستوى االاداون ب

ضوء األدوات التي تعتمد عليها وهي  يمكن تحديد نتائج الدراسة في: أدوات الدراسة .٢
مقاييس  -قتصادي االجتماعي و قائمة المستوى اال -مقياس وكسلر لقياس الذكاء (

 . )مهارات حماية الذات
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من  وهم، خصائصهانتائج الدراسة في ضوء العينة و كما يمكن تحديد : عينة الدراسة .٣
تراوحت  داون القابلين للتعلم ممن ميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمةتال

  .سنوات  )٩: ٦(ما بين   أعمارهم
المكان مقولتان محددتان و  يؤكد بعض الفالسفة أن الزمان: المكانيو  اإلطار الزمني .٤

: أكتوبر(نتائج هذه الدراسة تحددت بتطبيق األدوات خالل األشهر ، و للفكر اإلنساني
كما تحددت ، م ٢٠١٠/  ٢٠٠٩من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  )سمبردي

مدرسة التربية الفكرية (حيث تم سحب عينة الدراسة من  ؛النتائج في ضوء المكان
  .)مركز ذوي االحتياجات الخاصة التابع لمعهد الدراسات العليا للطفولة -بالمظالت 
  :أهمية الدراسة

  : ة في ضوء عدة متغيرات نجملها فيما يليتتمثل أهمية هذه الدراس
تتمثل في بناء مقياس مهارات حماية الذات لدى تالميذ و : األهمية السيكومترية .١

تنشيط من إثراء لحركة القياس النفسي و  ما يترتب على ذلكو ، ية الفكريةمدارس الترب
اية الذات حم ال سيما أنه تم إعداد مقياس مهارات، إعداد برامج تأهيلية لهذة الفئة

 . )فيديو –كاريكاتير  –لفظي (بثالث صور مختلفة 

وتتمثل في دراسة مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس : األهمية السيكولوجية .٢
األجنبية إللكتروني في المكتبات العربية و ونزعم في ضوء المسح ا .التربية الفكرية

 .ذه المتغيرات أن المكتبة السيكولوجية تشكو من ندرة مثل ه ،المتاحة

التعليم عند عدة المتخصصين في مجال التربية و تتمثل في مساو : األهمية التربوية .٣
بحيث تعمل على مراعاة تنمية مهارات حماية  ؛التخطيط لوضع المناهج الدراسية

كما تعمل على إثارة انتباه أولياء األمور ، الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية
 .حماية الذات لمنع تعرض أبنائهم لإلساءة  إلى أهمية مهارات

  :مفاهيم الدراسة
  : تتضمن هذه الدراسة عدة مفاهيم يمكن استعراض تعريفاتها فيما يلي

حظي هذا المفهوم : Down Syndromeمفهوم الطفل ذي متالزمة داون : أوالً 
ي أنها اضطراب صبغب معجم علم النفسف متالزمة داون في عرَّ ف ،بتعريفات عديدة

في بعض الحاالت يكون و ، )٢١ رقم(وجود كروموسوم زائد كروموسومي يتميز ب



  
__________________________________________________________  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55
 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 

فيما يسمى المالمح ضطراب عن نفسه يفصح االو ، )٢٢ رقم(لكروموسوم الزائد ا
يكون المخ أقل من و ، وعيون تبدو مائلة أو منحدرة، وجه مستدير مسطحفي و ، المنغولية

ضطراب بالعوق يتصف المرضى بهذا االعادة ما و ، متوسط من حيث الحجم أو الوزنال
سالسة و  اد للموافقةستعديصف المرضى باالو ، الشديدةو الدرجة المعتدلة  بينالذي يتراوح 

االت في حو ، غير متآزرةأن تكون بطيئة وثقيلة و  إلى الحركات العضليةتميل و ، القيادة
  .)١٠١٩، ١٩٩٢، كفافي، عبد الحميد. (األصابع غليظةو  اكثيرة يكون اللسان سميكً 

 ةبأنها حالة ضعف أو قصور في الوظيفة العقلية ناتج المنظور الطبي فيف عرَّ تو 
بالتالي و ، ة الجهاز العصبييؤدي إلى تدهور في كفات ،أو خارجية عن عوامل  داخلية

نقص أو و ، كتماله في بعض من جوانبهاعدم و ، نقص في المستوى العام للنمو إلى
مما يؤثر بشكل مباشر في التكيف مع  ؛ستيعاباالوالفهم  و في التكامل اإلدراكي  قصور
  .)٦٨، ٢٠٠٤، محمد(البيئة 

اإلكلينيكية للعوق الفكري  األنواعبأنها أحد  فعرَّ تف المنظور السيكومتريأما من 
يتميز األفراد المصابون بهذه المتالزمة و ، ن خلل في ترتيب الكروموسوماتينتج ع

 ؛ية تختلف عن خصائص فئات العوق الفكري األخرىعقلية واجتماعخصائص جسمية و ب
العيون الضيقة ذات االتجاه  -الوجه المستدير المسطح (في  ةميإذ تتمثل الصفات الجس

عدم  -ر اللسان خارج الفم ظهو  -كبر حجم األذنين  -صغر حجم األنف  -العرضي 
 - القراءة (طة مثل ولديهم قدرة على تعلم المهارات األكاديمية البسي، )األسنان انتظام

فيما و ، )التواصل -العناية بالذات مهارات -المهارات االجتماعية  -الحساب  -الكتابة 
، عبيد، يحيى(، )(Shaffer, 1989ن يرى كل م ،يتعلق بالخصائص العقلية لهذه الفئة

 )٧٠: ٤٥(أن قدراتهم العقلية تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة بنسبة ذكاء  )٢٠٠٥
هم يقع ضمن مأن مستوى ذكاء معظ )١٩٩٢، عبد الحكيم، السيد(فيما يرى ، درجة

  .العوق الفكري المتوسط 
 يتميز األفراد المصابون بها، ُتعرَّف بأنها شذوذ كروموسومي المنظور التربويمن و 

 ؛خصائص فئات العوق الفكري األخرى اجتماعية تختلف عنو  عقليةبخصائص جسمية و 
نخفاض مستوى ا أو قدرتهم بسبب عدم ؛التعليم بالمدارس العاديةمن مواصلة ما يمنعهم م

وتشير  .فيتم تحويلهم لمواصلة تعليمهم بمراكز تدريبية أخرى؛ أسباب أليتحصيلهم أو 
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فيما ، أنه يمكن تصنيفهم ضمن فئة األطفال القابلين للتعلمإلى ) ٢٠٠٧، محمود( دراسة
 .          ل القابلين للتعلم أو القابلين للتدريب وقوعهم ضمن فئة األطفا) ٢٠٠٥، الروسان(يرى 

ذي فكريًّا  يمكن استخالص التعريف اإلجرائي للطفل المعوق ،في ضوء ما تقدمو 
سنوات ويعاني من عوق  )٩: ٦(الطفل الذي يتراوح عمره ما بين : متالزمة داون بأنه

: ٥٠(راوح ما بين مستوى ذكاء يتو ، مالمح وجهية معينةو  ت جسميةيتميز بصفاو ، فكري
٧٠( .  

حظي هذا المفهوم : Self – Protection Skills مهارات حماية الذات  : اثانيً 
فع دمنعه و : وِحَماَية، َحْمًيا –فالًنا  )َحَمى( أنها منب معجم اللغةها فعرٌّ يف ؛بتعريفات عديدة

عجم الم( .النفس والشخص): الَذات(. حماه الشيء و ، حماه من الشيء: ويقال ،عنه
  .)٢٤٢ -١٧٣، ١٩٩٢، الوجيز
ن ف بأنها مجموعة متعرَّ  ،استجابة فطريةعتبار مهارات حماية الذات وبا

حتياطات تخاذ االانحو  اأو ال شعوريًّ  االمتجهة شعوريًّ االستجابات الصادرة من الفرد و 
يتيح للفرد التكيف مع لإلساءة بما يتالءم مع الموقف، و  الالزمة للوقاية من التعرض

  . (MacGregor  , 2005) .لمواقف الطارئة في البيئة المحيطة به ا
تعرف بأنها مهارات سلوكية معينة فإنها  ،مهارات مكتسبةمهارات حماية الذات وألن 

قدرته على اتخاذ القرار المالئم و ، على اإلساءة عند التعرض لها ن الفرد من التعرفتمكِّ 
 , Spillane(. لحفاظ على نفسه على ارد القدرة ن للفبما يؤمِّ ، لمنع حدوث هذه اإلساءة

2006(.  
ف بأنها مصطلح شامل يصف تعرَّ ف، بشكل عامأما عن مهارات حماية الذات 

سواء كان ، عليها  االسلوكيات التي من شأنها الحفاظ على الذات من كل ما يشكل خطرً 
  .)٢٠٠٥، الرشيدي( .أو غير متعمد  اهذا األذى متعمدً 

يمكن استخالص التعريف اإلجرائي لمهارات حماية الذات  ،قدمفي ضوء ما تو 
التصرف بما يتالءم مع الموقف للحفاظ و  ،استجابة  الطفل المرنة إزاء اإلساءة: بأنها

مهارات  ةعلى نفسه من األذى الذي قد يتعرض له، ويمكن تشخيصها من خالل قائم
 .في هذه الدراسة  ةحماية الذات المعدّ 
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تعددت وتباينت الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة على نحو : قةالدراسات الساب
  : للمحاور التالية ايمكننا من استعراضها وفقً 

بيد أن الدراسات التي تناولت هذا : امهارات حماية الذات لدى الطفل المعوق فكريًّ : أوالً 
  : يما يليونوضح ذلك ف، إال أن هذه المعالجات جاءت بصور مختلفة، المتغير عديدة

ضوء مسّلمة مفادها أن األطفال  في (Levy & Packman, 2004)جاءت دراسة 
أن و ، ضة بشكل خاص لإلساءة  الجنسيةالمعر  الفئاتالمراهقين ذوي العوق الفكري هم و 

قاية هتمام بالو وأن اال، من الحاالت الوراثية تشمل العوق الفكري كأحد المالمح% ١٠
ثير من هؤالء إلى كسبة بالن ْينجوهري ْينجزء نية يمثالمنع التعرض لإلساءة الجنسو 

فكري المهتمين بذوي العوق الوعي المتخصصين و  ةزياد إلى ت الدراسةقد هدفو . األفراد 
ض هذه الفئة لإلساءة التدريب على مهارات الوقاية لمنع تعر و ، بأهمية التربية الجنسية

التي تؤدي إلى تعرض األفراد ذوي  ذلك من خالل تسليط الضوء على العواملو ، الجنسية
وتقديم توصيات إلدخال هذه المعلومات ، العوق الفكري للوقوع ضحية اإلساءة   الجنسية

  .في عملية اإلرشاد 
مهارات حماية الذات لدى وى التعرف على اإلساءة الجنسية و وللكشف عن مست

بدراسة  )Tang & Lee , 1999(قامت كل من  ،عينة من المراهقات ذوات العوق الفكري
 ،من مدارس التربية الفكرية بهونج كونج "فتاة صينية" )٧٧= ن (طبقت أدواتها على 

لما  اسنة من ذوات  العوق الفكري المتوسط وفقً  )١٥: ١١(تراوحت أعمارهن ما بين 
 ولما يقرره معلم االتلقي وفقً ولديهن قدرة جيدة على التعبير و ، يقرره الطبيب النفسي

لتحديد و . كتابية بواسطة أحد الوالدين  مع الحرص على الحصول على موافقة، المدرسة
تم تطبيق  ،مستوى مهارات حماية الذات من التعرض لإلساءة الجنسية لدى أفراد العينة

ستبانة األمان اكما تم تطبيق ، بعد ترجمتة إلى اللغة الصينية )WIST( !ختبار ماذا لو؟ا
أسفرت نتائج و . عرفة باإلساءة الجنسية لديهن ملتحديد مستوى ال )PSQ(الشخصي 

 ؛حماية أنفسهن من التعرض لإلساءة الجنسية علىة أفراد العينة يالدراسة عن عدم كفا
عجزن % ٥١.٩كما أن ، فقط من مهارات حماية الذات%  ٣٨.٥نهن يمتلكن إحيث 

، يلم يستطعن تحديد هوية الشخص المعتد% ٣٩أن و ، دثعن عمل تقرير حول الحا
لم يرفضن % ١٠.٤، واجتناب مواقف اإلساءة الجنسيةمنهن في االبتعاد و % ٢٦وفشل 
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استخدمن مهارات % ١٦.٩أن نسبة قليلة تمثل و ، واقف التي تتضمن إساءة جنسيةالم
  .حماية الذات في التعامل مع جميع مواقف اإلساءة المحتملة 

سته المقارنة بين هدفت درا فقد، مع نتائج الدراسة السابقة )Zantal , 1987(يتفق و 
عالقة  أن هناكبينت نتائجها و ، لمعوق في مدى التعرض لإلساءةالطفل االطفل العادي و 

أن من أهم األسباب و ، لطفل وظروف العوق بصفة عامةارتباطية بين إساءة معاملة ا
نجد  لهذا ؛الرعاية اده الكبير على المساعدة و لإلساءة اعتمفكريًّا  لتعرض الطفل المعوق

ي التفاعل مع اآلخرين أقل مهارة ف اكما أنه، االدفاع عن نفسه علىهذه الفئة أقل قدرة 
 .بصورة سوية

لتؤكد نتائجها  )Razza & Tomasulo, 2005(جاءت دراسة  نفسه، على النهجو 
في تدريب  إليهلنتعلمه عن مدى ما يمكن الوصول  اعلى أنه ال يزال هناك كثير جدًّ 

على اكتساب مهارات حماية الذات في التعامل مع المواقف الحياتية غير ا فكريًّ  المعوقين
لهذا أشارا إلى ضرورة إكساب هذه الفئة مهارات حماية الذات بما يتوافق مع . ةاآلمن
خالل تدريبهم  من، لإلساءة التعرض وبما يتيح لهم حماية أنفسهم من، تهم وٕامكاناتهماقدر 

كما أشارا إلى أهمية تدريب القائمين . التصدي لها اءة و اإلبالغ عن هذه اإلس على كيفية
على رعاية هذه الفئة بكل ما يختص بحاجات السالمة للراشدين من ذوي العوق الفكري 

  .لألطفال العاديين بنفسه قدر أهمية ذلكب
، وصف عواقب اإلساءة إلى التي هدفت )Marphy, et.al, 2007( في دراسةو 

وعن ، اكيفي بعد التعرض لإلساءة لدى األفراد المعوقين فكريًّ والتغيرات في السلوك الت
 - سلوك التحدي -الشخص التكيفي  وكسل( ومقاييس، طريق إجراء مقابالت شخصية

توصلت ، بدرجة شديدةفكريًّا  امعوقً  اراشدً  )١٨(مع القائمين على رعاية  )حماية الذات
م القدرة على حماية أنفسهم من الدراسة إلى أن األشخاص ذوي العوق الفكري ليس لديه

 كما برزت مشكالت في السلوك التكيفي في الفترة الزمنية التي تسبق، التعرض لإلساءة
، التالية لوقوع اإلساءة األشهر الثالثةمشكالت أكبر في و ، أشهر وقوع اإلساءة بثالثة

 .التالية للمقابلة الشخصيةاألشهر الثالثة بعض التعافي في و 

فقد ناقشت مفهوم دائرة األمان التي  ،)Hingsburger, 1994( أما عن دراسة
، ستراتيجية عالجية مقترحة لتنمية مهارات حماية الذات لدى المعوقينإتستخدم ك
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لوك غير ومن ثم اإلبالغ عن هذا الس ؛تساعدهم على رفض السلوك غير المرغوب و 
ة مهارات تساعد على أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عدو . المرغوب بمجرد حدوثه

الوعي  –تعلم ما يتعلق بالجنس : (وهي، كافةأنواعها بحماية الذات من التعرض لإلساءة 
دراك الحقوق إ –الوصول إلى شخص يثق به  –القدرة على الرفض  –بالخصوصية 

  . )مفهوم الذات الصحي –الشخصية 
  

ثمة دراسات عديدة  : رافيةغعالقتها ببعض المتغيرات الديمو مهارات حماية الذات و : اثانيً 
  : لكن هذه المعالجات جاءت بصور مختلفة نوضحها فيما يلي، تناولت هذا المتغير

تنمية مهارات الحماية من اإلساءة الجنسية  إلى )٢٠٠٨، عمران(دراسة  هدفت
لتحقيق هذه األهداف و ، وزيادة الوعي بهذه المهارات، لألطفال ذوي العوق الفكري البسيط

فكريًّا  تصال الشخصي في تعليم مهارات حماية المعوقستخدام االام برنامج بتم تصمي
، قتصادي الثقافيجتماعي االطبقت قائمة تحديد المستوى االو . من اإلساءة الجنسية

على  )٣٠= ن (عينة الدراسة في مقياس الوعي بمفاهيم الحماية من اإلساءة الجنسية و 
، النصف اآلخر من اإلناثهم من الذكور، و الفكري البسيط، نصفذوي العوق  أطفال

 )١٩: ١٣(فيما تراوحت أعمارهم ما بين ، درجة )٧٥: ٥٠(بدرجة ذكاء تتراوح ما بين 
اإلناث في الوعي بمفاهيم عن عدم وجود فروق بين الذكور و  أسفرت نتائج الدراسةو ، سنة

ماية من ا بمفاهيم الحيً أكثر وع اكما أن األطفال األكبر سنًّ ، الحماية من اإلساءة الجنسية
أثبت البرنامج المقدم فعاليته في تنمية الوعي بمفاهيم الحماية من و ، ااألطفال األصغر سنًّ 

  .ية لدى األطفال ذوي العوق الفكرياإلساءة الجنس
تحديد نسبة الذكور واإلناث  إلى فقد هدفت  (Sobsey , et.al., 1997)(أما دراسة

ث ذوي العوق الفكري ومن ثم تحديد نسبة الذكور واإلنا ؛في أنماط متعددة من اإلساءة 
مأخوذة من  اوبتحليل عينة ممثلة ديموغرافيًّ . اإلناث العاديين في هذه األنماطإلى الذكور و 

) ١٢٤٩(من تكونت ، مراكز اإلخطار بحوادث اإلساءة ضد األطفال بالواليات المتحدة
: مجموعات قسموا إلى ثالث طفالً  )١٨٣٤= ن (من ملفات األحوال التي تضم  املفًّ 

والمجموعة الثانية ، سنوات) ٥: ١(المجموعة األولى تتضمن مرحلة ما قبل المدرسة 
أما المجموعة الثالثة فتتضمن مرحلة المراهقة ، سنة )١١:٦( بتدائيةتتضمن المرحلة اال
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جموعات في الم اإلناث ذوي العوق الفكريوقد تم تحديد عدد الذكور و . نة س )١٧: ١٢(
ض الذكور لإلساءة البدنية حيث وجد تعر  ؛تحديد أنماط اإلساءة العمرية الثالث و 

اإلناث لإلساءة الجنسية بنسبة أكبر  تفي حين تعرض، اإلهمال بنسبة أكبر من اإلناثو 
الذكور في حالة األطفال الذي اختلف توزيع نسبة اإلناث و  في الوقت، من الذكور

من األطفال % ٦ن إحيث  ؛ها في حالة األطفال العاديين عن توزيع االمعوقين كثيرً 
ن فبلغت نسبة أما األطفال العاديو ، ا من الذكورالمعوقين الذين تعرضوا لإلساءة كانو 

  % .٥٠الذكور الذين تعرضوا لإلساءة 
 )١٩٩٩، الطراونة(من دراسة  ايالحظ أن نتائج الدراسات السابقة ال تلقى تأييدً و 

أشكال  نلى عينة من طلبة الصف العاشر األساس بهدف الكشف عالتي تم تطبيقها ع
تكونت عينة و ، يرات النفسية والديموغرافيةعالقتها ببعض المتغإساءة المعاملة الوالدية و 

قة العشوائية الطبقية هم بالطريطالبة تم اختيار  )٤٥٨(و اطالبً  )٤٥٥(الدراسة من 
ء أنفسهم الوالدية لألطفال كما يدركها األبنا اإلساءة(عليهم مقاييس  تقد طبقو . والعنقودية

 إلساءة النفسيةلأسفرت نتائج الدراسة عن تعرض أفراد عينة الدراسة و . )التوتر النفسي -
يتعرض الذكور و  .من ثم اإلساءة الجسدية؛ و ليها إساءة اإلهمالت، في المرتبة األولى

باء في المرتبة تمثل في اآلمصدر التعرض لإلساءة يو ، إلساءة بدرجة أكبر من اإلناثل
دني المستوى التعليمي كما توجد عالقة بين ت، ثانيةالمرتبة في الاألمهات و  ،األولى

أثر لتدني دخل األسرة يصاحبه ارتفاع  وهناك، للوالدين وٕايقاعهم اإلساءة على أبنائهم
  .معدل اإلساءة للطفل

 ج مقترح  لتنميةبرنام تم الكشف عن مدى فاعلية ،)٢٠٠٥، يوسف(في دراسة و 
، تبانة الوعي بمفاهيم الحمايةوُطبِّقت اس، من األطفال عينة الوعي بمفاهيم الحماية لدى

طفلة ممن تراوحت  و طفالً  )٧٠= ن ( على عينة الدراسة، برنامج تنمية مفاهيم الحمايةو 
أسفرت نتائج الدراسة عن أن مهارات الوعي بمفاهيم و ، سنة) ١١:٩(مارهم ما بين أع
 - بلطجة ال -العالقات الشخصية (ختالف األبعاد ااإلناث تختلف بماية بين الذكور و الح

 - المقصود  غيراإليذاء المقصود و  -األسرار  -ت وليائالمسالحقوق و  -الثقة بالنفس 
كما أثبت البرنامج المقترح  فعاليته في تنمية الوعي ، )الرشا -المشاعر -المساعدة 

  .لعينةا بمفاهيم الحماية لدى أفراد
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دراسة تناولت تعرض  (ZirPoli , et.al. , 1986) فقد أجرى ،أما فيما يتعلق بالسن
سببة لتعرض الطفل الماستكشاف العوامل و ، إلساءةوي العوق الفكري لاألطفال ذ
لإلساءة من  اأشارت التحليالت إلى أن األطفال ذوي العوق الفكري أكثر تعرضً و . لإلساءة

 عديد منساءة ما هي إال استجابة لتفاعل أن هذه اإلو ، ال العادييناء مقارنة باألطفاآلب
كما تشير النتائج إلى خطورة تعرض ، البيئةالمتغيرات المرتبطة بالوالدين والطفل و 

نها ال تقل مع تقدم العمر كما يحدث في إحيث  ؛األطفال ذوي العوق الفكري لإلساءة
باء بنماذج للتفاعل مع أبنائهم رة إمداد اآلوصت الدراسة بضرو أو ، حالة األطفال العاديين

من خالل اإلحباط اآلباء على مواجهة مشاعر الغضب و تدريب ومهارات ضبط الذات و 
  .مهارات حل المشكالت التدريب على االسترخاء و 
مدى  إلى تقويمدراسة هدفت  )Barbee & Gramling , 1992(كما أجرت كل من 

، نسية لدى عينة من أطفال مرحلة التعليم األساسفاعلية برنامج وقائي لإلساءة الج
) ٨: ٣(طفًال وطفلة تراوحت أعمارهم ما بين ) ١٥٥= ن (تكونت عينة الدراسة من و 

كما اعتمد البرنامج على ثالث ، وقد طبقت عليهم المقابلة الشخصية الفردية، سنوات
ئج الدراسة عن أسفرت نتاو ، )اللعب الموجه –ئط الفيديو شرا –المحاضرة (: طرق هي

كما ، زيادة المعرفة بمفاهيم حماية الذات لمنع التعرض لإلساءة الجنسية لدى أفراد العينة
أكدت على أن طريقة المحاضرة أكثر فعالية في إكساب الطفل المفاهيم األساس فيما 

في الوقت الذي سجل طالب الصف الرابع أداء أفضل بالمقارنة ، يتعلق باإلساءة الجنسية
كما استطاع ، ذلك يرجع إلى فارق النمو العقلي بين الفئتينو ، األطفال األصغر سنًّ مع ا

من % ٨٢حيث وجد أن  ؛التالميذ االحتفاظ بمعظم المفاهيم بعد مرور أربعة أشهر 
زيادة وعيهم و  كتسابهم مهارات حماية الذاتت تمثل إجابات إيجابية؛ وذلك الاإلجابا

  .هانببالتالي تج، و باإلساءة الجنسية
ين مظاهر الكشف عن العالقة ب إلى هدفت فقد )٢٠٠١، الزهار(أما عن دراسة 

ولتحقيق ، بتدائيةي لدى عينة من تالميذ المرحلة االالتأخر الدراسإساءة معاملة األطفال و 
تلميذة ممن ا و تلميذً  )٣٥٥= ن (الهدف طبقت مقاييس إساءة المعاملة على عينة الدراسة 

الثالث (ية بتدائالصفوف الثالثة اال علىسنة موزعين  )١٢: ٨(بين تراوحت أعمارهم ما 
، وقد بينت نتائج الدراسة أن اإلساءة النفسية هي أكثر أنماط )الخامس –الرابع  –
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وأن اإلناث يتعرضن لدرجات شديدة من اإلساءة ، اإلساءة التي يتعرض لها األطفال
، قتصادي المنخفضجتماعي واالاإلناث ذوات المستوى اال خصوًصا ،بصورها الثالث

تالميذ الصف الرابع  ي صفوفلإلساءة ه اكما أن أكثر الصفوف الثالثة تعرضً 
  .بتدائياال

المالمح ، و وكذلك المعتدين عليهم، عن ضحايا اإلساءة الجنسية من األطفالو 
 )٦٠٩٩١= ن (بدراسة على عينة الدراسة  )Snyder , 2003( قام ،األخرى لهذه الجرائم

، ة بالجهاز القوميخالل تحليل مضمون الملفات الرئيسومن  .االمعتدى عليهم جنسيًّ من 
عتداء الجنسي يكون ضحاياها من من حوادث اال% ٦٧توصلت النتائج إلى أن 

ومن البالغين بنسبة ، %١٨ويحتمل أن يكون ضحاياها من األطفال بنسبة ، األحداث
عتداء جنسي ضد صغار األطفال ا من كل ست حوادث اوتقع خمس حوادث تقريبً ، %٤

البالغين ا و عتداءات الجنسية ضد األحداث األكبر سنًّ بينما تقع اال، في األماكن المغلقة
  .في أماكن أخرى 

الكشف  إلى دراسة هدفت )٢٠٠٤، حسن(أجرى  ،عن المستوى التعليمي لألسرةو 
الوقوف و ، سية لديهمبعض المشكالت النفو فكريًّا  ين إساءة معاملة المعوقعن العالقة ب

 العالقة بين عنومن ثم الكشف  ؛باإلساءة اإلناث في تأثرهمعلى الفروق بين الذكور و 
ولتحقيق الهدف . التعليمي ألسرهم و جتماعي المستوى االو  اإساءة معاملة المعوقين فكريًّ 

 كما أجريت مقابالت مع أولياء األمور، تم تطبيق مقياس السلوك التكيفي ؛من الدراسة
تشير و  .سنة) ١٤: ٨(مارهم ما بين ممن تراوحت أعفكريًّا  ينمعوق )٣٠٤= ن ( على

بعض المشكالت و فكريًّا  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين إساءة معاملة المعوقين
إساءة  فضًال عن وجود عالقة بين، الذكور أكثر تأثًرا باإلساءةكما أن ، النفسية لديهم

  .المستوى التعليمي لألسرة و  فكريًّا معاملة المعوقين
 إلى التي هدفت )١٩٩١، كامل(فكانت دراسة  ،جتماعيأما فيما يتعلق بالمستوى اال

مع ، تحديد مدى انتشار ظاهرة إساءة معاملة األطفال في بعض شرائح المجتمع المصري
محاولة الكشف عن طبيعة و ، وٕاهماله الطفل في مصرإبراز أهم أساليب إساءة معاملة 

 ؛لتحقيق هذه األهدافو . موضوعية لتلك الظاهرة  اشروطً تغيرات األسرية التي تمثل الم
طفًال يتعرضون  )٧٢٢=  ن( تم تطبيق قائمة جمع بيانات المتغيرات األسرية على
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جاءت نتائج الدراسة لتبرز أن أكثر العوامل و ، واإلهمال صور قاسية من سوء المعاملةل
 ؛تدني مستوى تعلم األسرةو ، ا تمثلت في التفكك األسريحايالتي تهدد حياة األطفال الض

من % ٨٣.٣أن و ، جتماعي المنخفضت المستوى االحيث ترتفع اإلساءة في األسر ذا
  .يساء استغاللهم في  العمل % ٤٤.٢أن و ، ل يعانون من اإلساءة البدنيةاألطفا

أبعاد تحديد إلى في دراسة  )٢٠٠٠، آخرونو  ياسين(فيه  رمىفي الوقت الذي 
الوقوف على الخصائص النفسية و ، وٕاجراءاتهالبحث ضوء فنيات  فياءة معاملة الطفل إس

باإلضافة إلى تحديد العوامل ، الشائعة للطفل الذي تساء معاملته من قبل الوالدين
المسئولة عنها في ضوء المتغيرات التي يعتمد عليها لمختلفة المرتبطة بهذه الظاهرة و ا

ستبانة الخصائص ا -معاملة الطفل  ةستبانا(تم تطبيق  ؛ذه األهدافلتحقيق هو . البحث 
ن (، ومن أمهات أطفال الروضة بمصر) ١٥٠= ن ( على )النفسية للطفل المساء إليه

أن الصورة إلى تشير نتائج الدراسة أمهات أطفال الروضة بالكويت، و  من) ٨٢= 
كذلك و ، الكويتية –المصرية  لثقافتينختالف ااالشائعة إلساءة معاملة الطفل تختلف ب

كذلك الخصائص فل و كما بينت أن إساءة معاملة الط، الثقافات الفرعية المنبثقة عنهما
في ، الكويتية –ختالف الثقافتين المصرية االنفسية المرتبطة بها عند األطفال تختلف ب

، فل وجنسهرسة بتباين عمر الطحين تتباين إساءة المعاملة النفسية لدى طفل ما قبل المد
األم في كذلك مستوى تعليم و ، إليها الطفلجتماعية أو الثقافية التي ينتمى الطبقة االو 

ملة لدى طفل الثقافتين المصرية كما أن إساءة المعا، الكويتيةالثقافتين المصرية و 
بعض و ، )نوع الثقافة الفرعية –ألم تعليم ا(الكويتية تتأثر بعدة عوامل ديموغرافية و 

 –األعراض العصابية –الرفض –الصورة السيئة للذات(الدينامية مثل  المتغيرات
  . )اإلهمال –عتمادية اال –نسحابية اال

 المختلفة األنواع عن الكشف في دراسة قامت بها إلى )٢٠٠٣، الصويغ( بينما هدفت

 االجتماعي المستوىو  النوع ضوء في ،السعودي المجتمع في الطفل على الواقعة لإلساءة

 نتائجأشارت  ،)٨٣٥= ن ( على اإلساءة وجود عن الكشف استبانةبتطبيق و ، تصادياالقو 
 الخاصة التربية معاهد تليها، االبتدائية المدارس في توجد بأنواعها اإلساءة أن الدراسة إلى

 واإلساءة اإلهمال هي اشيوعً  اإلساءة أنماط أكثر وأن، الروضات في وجودها من أكثر

 ياالجتماع المستوى في األطفال وكان. الجنسيةو ة الجسدي اءةاإلس تليهما، النفسية
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 اإلساءة نوأ، المرتفع المستوى من أطفال لإلهمال اتعرضً  أكثر المنخفض واالقتصادي

 اإلساءة تنتشر بينما، والمتوسط المنخفض المستويين ذات األسر أطفال بين تنتشر النفسية

 المستويات إلى األطفال المنتمين أن كما ،غيرها من أكثر المنخفض المستوى الجنسية في

 المساء األطفال مظاهر سلوكهم على تظهر والمتوسطة المنخفضة االجتماعيةو  االقتصادية

  . المرتفع المستوى في األطفال من أكثر إليهم
، العودة، القبج(، )١٩٩٧، الدخيل(هذا ما أكدت عليه نتائج دراسة كل من و 
معينة من طبقات المجتمع، ظاهرة ال تتحدد بطبقة من أن التعرض لإلساءة  )٢٠٠٤

إن ارتفاع معدل حدوث اإلساءة . جميع المستويات االجتماعية  يحتمل أن تحدث فيو 
جتماعي عوامل الضغط االإلى يرجع  ااقتصاديًّ ا و راد الطبقة المتدنية اجتماعيًّ لدى أف
  .المتوسطةعليهم مقارنة بالطبقات العليا و الواقعة 
  

  : يتضح ما يلي ،في ضوء استعراض الدراسات السابقة: السابقة رؤية تحليلية الدراسات
 : الدراسات السابقة ما اتفقت عليه .١

 .اختالف النوع بغض النظر عن اتجاهها عالقة بين مهارات حماية الذات و  وجود .أ 

 .اختالف السن بغض النظر عن اتجاهها عالقة بين مهارات حماية الذات و  وجود .ب 

قتصادي جتماعي واالاختالف المستوى االين مهارات حماية الذات و عالقة ب وجود .ج 
 .بغض النظر عن اتجاهها 

 

 : ما لم تتفق عليه الدراسات السابقة .٢

في الوقت ، ؤكد بعضها على تفوق اإلناث في استخدام مهارات حماية الذاتي .أ 
 .الذي تؤكد فيه دراسات أخرى على تفوق الذكور 

ع مستوى مهارات حماية الذات لدى األطفال تؤكد بعض الدراسات على ارتفا .ب 
 . افيما يؤكد البعض اآلخر على انخفاضها لدى األطفال األكبر سنًّ ، ااألكبر سنًّ 

ساءة في المستويات تؤكد بعض الدراسات على ارتفاع احتمال تعرض الطفل لإل .ج 
مكانية حدوثها لدى إفيما يرى البعض اآلخر ، قتصادية المنخفضةاالاالجتماعية و 

 .أي فئة من فئات المجتمع 
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 : ما تضيفه هذه الدراسة .٣

ات الديموغرافية من بعض المتغير لعالقة بين مهارات حماية الذات و الكشف عن ا .أ 
 ) . الكيفالكم و (حيث 

ن إحيث  ؛بالدراسة هي فئة متالزمة داون فكريًّا  تناول فئة محددة من المعوقين .ب 
 .بصفة عامة معظم الدراسات السابقة تناولت العوق الفكري 

، )لفظية(ل في مقاييس ورقية تتمث، إضافة مقاييس جديدة للمكتبة السيكومترية .ج 
 . )فيديو –كاريكاتير (أخرى مصورة و 

نصوغ الفروض  ،األطر النظريةو  تساؤالتهاو  في ضوء أهداف الدراسة: فروض الدراسة
  : على النحو التالي

ربية الفكرية ذوي متالزمة داون تتباين مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس الت .١
 .ختالف النوع اب

تتباين مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة داون  .٢
 .ختالف السن اب

تتباين مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة داون  .٣
 .قتصادي االو جتماعي ختالف المستوى االاب

مة ءتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي لكونه المنهج األكثر موا: الدراسة منهج
التحقق من فروضها من خالل الفنيات ، واإلجابة عن تساؤالتها، و لتحقيق أهداف الدراسة

  .السيكومترية التي تم تفصيلها بما يتناسب مع العينة في ضوء المتغيرات المختارة 
  

تم تطبيق اختبار وكسلر للذكاء على جميع ): ق اختيارهامنطو  خصائصها(عينة الدراسة 
 )٩: ٦(ممن تراوحت أعمارهم ما بين ، ذوي متالزمة داونفكريًّا  التالميذ المعوقين
مركز ذوي االحتياجات الخاصة  –مدرسة التربية الفكرية بالمظالت (سنوات بكل من 

البالغ و ، اقتصادي متفاوتو  من مستوى اجتماعي )يا للطفولةالتابع لمعهد الدراسات العل
من ثم اختيار التالميذ الذين حصلوا و . ا ذكرً  )٢٩(و أنثى )٥٩( بواقع )٨٨= ن (عددهم 

هذه العينة تمثل ، و درجة على مقياس وكسلر )٧٠: ٥٥(على درجة ذكاء تتراوح ما بين 
 اذكرً  )٢٤(بواقع  )٥٢= ن (البالغ عددهم ، و فئة القابلين للتعلم من ذوي العوق الفكري
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الجدير بالذكر أن جميع أفراد العينة ال يعانون من عوق جسمي و . أنثى  )٢٨(و
  .مصاحب للعوق الفكري 

ومبررات ، ألدوات من حيث خطوات إعدادهاستعراض هذه اايمكن : أدوات الدراسة
  : كما يلي، ة السيكومترية لكل منهايتوفير الكفاو ، اختيارها

تعتمد هذه الدراسة على مقياس وكسلر لذكاء : فالمقياس وكسلر لذكاء األط:  أوالً 
للتأكد من وجودها ضمن  ؛األطفال في تحديد درجة الذكاء لدى أفراد العينة السيكومترية

حيث أكدت  ؛ )٧٠: ٥٥(هم بين ئنطاق األطفال القابلين للتعلم ممن تتراوح درجة ذكا
مستوى مهارات حماية  فيالفرد  القدرات العقلية لدىر الذكاء و معظم الدراسات السابقة تأثي
 & Zantal , 1987( ، (Tang)كما ورد في دراسة كل من ، الذات من التعرض لإلساءة

Lee , 1999(،(Shuangehen , et.al , 2003( ،)Marphy , et.al , 2007(  . وفي
تم  ؛نتائج هذه الدراسة الحالية فيلضمان عدم وجود عوامل دخيلة تؤثر ضوء ذلك و 
 فيياس وكسلر للذكاء لضبط هذا المتغير بين أفراد العينة لمنع أي تأثير له تطبيق مق

يعزو استخدام هذا المقياس دون غيره من المقاييس الخاصة بقياس و  .نتائج الدراسة 
، يعتمد أحدها على الجانب اللفظي ؛الذكاء إلى أن المقياس يقيس ثالث درجات للذكاء 

، د على الدرجة الكلية للمقياسعتماكما يمكن اال، لعمليعلى الجانب افيعتمد  الثانيةأما 
نه ال يعتمد على الناحية إحيث  اس مالئًما لخصائص عينة الدراسة ؛هذا ما يجعل المقيو 

نه من كما أ، ٕانما يعتمد كذلك على الناحية األدائية للطفل، و اللفظية أو التحصيلية فقط
من  ااستخدامً الذكاء لدى األطفال شيوًعا و  ياسختبارات التي تستهدف قأكثر المقاييس واال

عتماد على هذا المقياس يعضد المنطق في االو  وقف الباحثةما يعزز مم ؛قبل الدارسين
، عثمان(، )١٩٩٣، عبد المجيد(، )١٩٩٠، كامل(ذه الدراسات دراسة من ه، و دون غيره
 رتفعةم وصدق ثبات معامالت كشفت عن البحوث أن نتائجهذا فضًال عن ، )٢٠٠١

 وجد أن حيث ؛المختلفة  العمرية الفئات في )العملي- اللفظي  – الكلي( الثالثة للمقاييس

تم  ،في هذه الدراسةو . للمقاييس الثالثة  )٠.٧٨: ٠.٧٤(بين  ما تتراوح الثبات معامالت
ذلك في ضوء المحاور و ، لمقياس وكسلر لذكاء األطفال السيكومترية التحقق من الكفاءة

    :التالية
هما حساب والات المقياس بطريقتين مختلفتين ؛ أتم التحقق من ثب: ثبات المقياس .١
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فتمثلت  األخرىأما  ،٠.٧٤بلغت قيمته ، و ستخدام التجزئة النصفيةامعامل الثبات ب
 . ٠.٨٠ بلغت قيمته، و ستخدام معامل ألفا كرونباخاحساب معامل الثبات بفي 

يتضح أن  ،ألفا كرونباخو  التجزئة النصفية قيم معامل الثبات بطريقتيإلى بالنظر و 
موضوع  -قياس الظاهرة لهذا يؤكد صالحيته ، و المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع

 .الدراسة 

حيث  ؛يالصدق التالزمتم التحقق من صدق المقياس عن طريق : صدق المقياس .٢
ية لمقياس رتباط بين الدرجة الكلعن طريق إيجاد معامل اال يتم حساب الصدق التالزم

قد بلغت و ، لمقياس وكسلر لذكاء األطفال الدرجة الكليةو  )الصورة الرابعة( هنييستانفورد ب
  مما يحملنا على الوثوق بالمقياس -  ٠.٠١هي دالة عند و  -  ٠.٨١قيمة معامل االرتباط 

  .نتائجهإلى طمئنان واال
جتماعي لمستوى االتم تطبيق قائمة ا: قتصاديجتماعي واالقائمة المستوى اال: اثانيً 
وقد تم بناء القائمة ، قتصادي بين أفراد العينةاب تجانس المستوى االجتماعي وااللحس
 إلى طالع على البحوث والدراسات السابقة التي هدفتا بعدة مراحل تمثلت في االمرورً 

قتصادي بمستوى مهارات حماية الذات من جتماعي واالالكشف عن عالقة المستوى اال
، الطراونة(، )١٩٩١، ناشد(، )١٩٩٠، خلقي(ومن هذه الدراسات ، ساءةالتعرض لإل

طالع على عدد من ومن ثم اال.  )٢٠٠١، الزهار(، )٢٠٠٠، ياسين وآخرون(، )١٩٩٩
قتصادي والعمل على تحليل مضمونها والكشف عن االجتماعي و مقاييس المستوى اال

، كردي (، )٢٠٠٦، لشهريا(، )٢٠٠٤، زايد وآخرون(ومن هذه المقاييس ، مكوناتها
تم  ،وفي ضوء تحليل مضمون هذه المقاييس الواردة .)٢٠٠٧، المسحر(، )٢٠٠٧

تعدد إلى  انظرً  )٢٠٠٧، كردي(قتصادي في دراسة جتماعي واالختيار قائمة المستوى االا
وقد تم عرض القائمة على عدد من . مكوناتها بما يتوافق وخصائص عينة الدراسة 

هم عن مدى مناسبة ئستطالع آراال وخبرائه ة من أساتذة علم النفسخبوهم ن ،المحكمين
الكشف عن و ، لمفردة لخصائص عينة الدراسةومدى مناسبة ا، المفردة لما وضعت لقياسه

فضًال عن إضافة المفردات التي من شأنها ، المفردات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف
من المحكمين %  ١٠٠دات التي أجمع وقد تم اإلبقاء على المفر . أن تثري المقياس 
تعديل بعض  وجرى، وأنها تقيس المستوى المراد تحديده وقياسه ،على صالحيتها
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إضافة  عالوة على ،مةءومال االصياغات لبعض المفردات بحيث تكون أكثر وضوحً 
  .دات التي من شأنها إثراء القائمةبعض المفر 

   : ة السيكومترية على النحو التاليين الكفاتم التحقق م: ة السيكومتريةيالتحقق من الكفا
هما حساب أوال ؛ثبات المقياس بطريقتين مختلفتين تم التحقق من: ثبات القائمة .١

فتمثلت  األخرىأما ، ٠.٩٠بلغت قيمته و ، ستخدام التجزئة النصفيةامعامل الثبات ب
 .٠.٨٣بلغت قيمته و ، لفا كرونباخستخدام معامل أافي حساب معامل الثبات ب

يتضح أن  ،ألفا كرونباخلثبات بطريقتي التجزئة النصفية و قيم معامل اإلى بالنظر و 
موضوع  -قياس الظاهرةلهذا يؤكد صالحيتها و ، ئمة تتمتع بمعامل ثبات مرتفعالقا

 .الدراسة

هما صدق أوال، تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين مختلفتين: صدق القائمة .٢
ى مجموعة من خبراء علم في صورتها األولية علالمحكمين حيث تم عرض القائمة 

من ثم تصبح و  ؛عتبارالحظات تم أخذها في االقد أبدى البعض عدة مو ، النفس
صدق البناء حيث ف األخرى،أما الطريقة  .القائمة صادقة من وجهة نظر المحكمين 

 الدراسات السابقة المرتبطة بالظاهرة موضوعو تم بناء القائمة في ضوء المقاييس 
مفرداتها ويالحظ أن مكونات القائمة و ، )توى االجتماعي واالقتصاديالمس(القياس 
القائمة صادقة من حيث  من ثم تكونو ، اقها من المصادر المذكورة سابًقاتم اشتق

 .هاؤ بنامحتواها و 

تم إعداد هذا المقياس بهدف تشخيص ): اللفظي(مقياس مهارات حماية الذات : اثالثً 
على الرغم و  .ية الفكرية ذوي متالزمة داونات لدى تالميذ مدارس التربمهارات حماية الذ

هذه الدراسة يعزى ن بناء مقياس جديد بفإ ،الظاهرةمن وجود مقاييس سابقة تناولت هذه 
من الصعب و غيرة إلى مجموعة من المبررات يأتي في صدارتها أن الظواهر النفسية مت

يناسب تشخيص ظاهرة في وقت سابق ال  فالمقياس الذي ؛دقيق ضبطها بشكل كامل و 
كما أن بناء مقاييس جديدة من شأنه أن ، يمكن أن يشخص الظاهرة ذاتها في وقت الحق

عالوة ، يثري المكتبة السيكومترية بمقاييس متخصصة لقياس األبعاد المختلفة للظاهرة
فادة تم اإلبل سي، لمقاييس الموجودةستغناء عن اعلى أن بناء مقياس جديد ال يعني اال

مراحل إعداد  فيما يلي توضيحو  .مصادر بناء المقاييس الجديدةمنها كمصدر من 



  
__________________________________________________________  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69
 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 

 

مر بناء المقياس بعدة مراحل  قدو . ة السيكومترية لهايمن الكفا ، والتحققمقاييس الدراسة
  : نوردها فيما يلي

 يمكنو ، ر المعرفة المرتبطة بالمقياستتمثل في جمع مصادو : ستطالعيةالدراسة اال .أ 
 : أن نجملها فيما يلي

: هالوتحلي الدراسات السابقة التي تناولت مهارات حماية الذاتالنظريات و دراسة  .١
؛ ته يبحوث ميدانية تختبر كفاو ، ياس النفسي على نظريات تفسرهعادًة ما يعتمد الق

 ؛البحوث المرتبطة بمهارات حماية الذات و اءت ضرورة تحليل النظريات من ثم جو 
جهات النظر المختلفة في تفسير هذه السمة مما يساعد على بهدف معرفة و 

ويعد ذلك خطوة ، وتحديد التعريف اإلجرائي ومكوناتها استخالص مجاالت الظاهرة
من الدراسات والبحوث السابقة التي تم و . ناء المقياس وتحديد مكوناتهأساسية لب

، )Pattullo, 1969)  :نذكر على سبيل المثال ،طالع عليها واإلفادة منهااال
(Church, 1983( ،(Llewellyn & McLaughlin , 1987( ،(Haseltine & 

Miltenberger, 1990( ،(Cooper, 1991( ،(Watson, et.al, 1992( ،(Tang 

& Lee, 1999( ،(Committee for Children, 2001( ،(Krasier, 2002( ،
(Wurtele , 2007( . 

طالع على المقاييس تم اال: رات السابقةطالع على بعض المقاييس واالختبااال .٢
مساعدة لتحديد  ذلك كوسيلة؛ و االختبارات السابقة التي تقيس مهارات حماية الذات و 

باإلضافة إلى ، حتكام إلى النماذج السابقة كمعيار صدقاالمكونات المقياس و 
اء ذلك من فنيات بن ما إلىو ، لى كيفية كتابة بنود المقياسالتعرف بصورة عملية ع

. أعدت من أجلهاتباينت هذه المقاييس بتباين األهداف التي ولقد تعددت و ، ختباراال
فادة منها نذكر على سبيل واإل طالع عليهاومن المقاييس واالختبارات التي تم اال

 Llewellyn & McLaughlin , 1987( ، (Haseltine & Miltenberger): لالمثا

, 1990( ،(Watson , et.al   , 1992( ،)Tang & Lee , 1999( . 

ذوي متالزمة فكريًّا  القائمين على رعاية المعوقينو  فادة من خبراء علم النفساإل .٣
 ؛تم ذلك من خالل طرح استبانة مفتوحة تتضمن خمسة أسئلة مفتوحةو : داون

ذي متالزمة داون فكريًّا  تستهدف الكشف عن االستجابة المتوقعة من الطفل المعوق
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: كل منإلى ستبانة قد ُوجِّهت هذه االو ، ساءة بمختلف أنواعهاعرضه لإللمنع ت
ن بمدارس يالنفسي المختصين –معلمات مدارس التربية الفكرية  –أولياء األمور (

ن (ستطالعية قد بلغ عدد العينة االو ، )وخبرائه علم النفس أساتذة –التربية الفكرية 
أصبح من اليسير  ،ابقةمن خالل تحليل مضمون مصادر المعرفة السو  .)١٠٤= 

قد روعي عند صياغتها و ، وبنوده استخالص مكونات مقياس مهارات حماية الذات
قد و ، تحليلها مسبًقا جرىانات التي ستباالالمقاييس و و  ة من األسسأن تكون مستمد

تمييز األجزاء الخاصة من الجسم (: هي أساسية تم تصنيف القائمة إلى عدة مكونات
بتعاد عن اال -الرفض بحزم  -شخاص الغرباء مل مع األالحذر عند التعا -

 - طلب المساعدة من اآلخرين عند الشعور بالخطر  -المصدر المسبب لألذى 
  . )اإلخبار عن الشخص المعتدي

تمت صياغة المفردات في ضوء مصادر المعرفة : صياغة عبارات المقياس .ب 
ن المقياس في فقد تكوَّ ، كونبناء على التعريفات اإلجرائية الخاصة بكل م، و السابقة

صيغت بلغة عربية سهلة واضحة غير موحية أو ، عبارة )٥٧(صورته األولية من 
 . مزدوجة المعنى 

ستجابات على بنود عديد من صيغ االُيالحظ أنه يوجد : ستجابةتحديد بدائل اال .ج 
أكثر الصيغ  باعتبارها )أبًدا –أحياًنا  – ادائمً (قد اختيرت الصيغة الثالثية و ، المقياس
وجد بها عيوب منها شكوى المفحوص من تن استجابة البديلين إحيث  ؛مناسبة

ال يجد أمامه سوى اختيارين فهو في هذه الحالة إذ  ؛ستجاباتالتحديد الضيق لال
ستجابة أما اال. ستجابة غير حقيقية بالتالي تكون االو  ؛مجبر على االختيار

، جاء اختيار في ضوء ما سبق؛ لذا و حوص الخماسية فإنها تدعو إلى تشتيت المف
 .ستجابة الثالثية اال

إلجرائي لمهارات حماية قراءة التعريف ا )*(ُطلب من المحكمين : تحكيم المقياس .د 
بيان مدى قدرة كل عبارة على و ، الخاصة بكل مكون في المقياس العباراتالذات، و 

هذا ، لخصائص العينة مدى مناسبة كل عبارةو ، س المهارة التي وضعت لقياسهاقيا
. ات من شأنها أن تثري المقياسفضًال عن تعديل العبارات أو حذفها أو إضافة عبار 

 ؛من المحكمين على صالحيتها% ١٠٠قد تم اإلبقاء على المفردات التي أجمع و 
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عبارة موزعة على ستة مكونات فرعية  )٥٤(ليتكون المقياس في صورته النهائية من 
 .البعض اآلخر سلبي و  ،ة الذات بعضها إيجابيتتعلق بمهارات حماي

 :هي عبارة ثالثة اختيارات د أمام كلتوج ،ذكرناو  كما سبق: تصحيح المقياس .ه 
تم تصحيح المقياس حيث تحصل العبارات اإليجابية على و ، )اأبدً  – اأحيانً  – ادائمً (

، التدريج سلبية فتتبع عكس هذاأما العبارات ال، على التوالي )١ – ٢ – ٣(الدرجات 
، )٥٤= لدرجة الدنيا للمقياس ا(و )١٦٢= الدرجة العليا للمقياس (وبذلك تكون 

مستوى مهارات حماية الذات ارتفاع  حصول المفحوص على درجة مرتفعة يعنيو 
 .عني انخفاض مستوى تلك المهارات يعلى درجة منخفضة  هحصولو ، لديه

ة السيكومترية على النحو يلكفاتم التحقق من ا: ة السيكومتريةيالتحقق من الكفا .و 
  : التالي

هما حساب أوال ؛تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين مختلفتين : ثبات المقياس .١
للمقياس ككل  ٠.٨٩معامل سبيرمان عن طريق التجزئة النصفية حيث بلغت قيمته 

 فتمثلت في حساب معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمته  األخرىأما الطريقة  .
 ،ألفا كرونباخو  قيم معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النصفيةإلى بالنظر و  . ٠.٩١

قياس الظاهرة لهذا يؤكد صالحيتها ؛ و يتضح أن القائمة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع
 .موضوع الدراسة 

هما صدق أوال ؛تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين مختلفتين : صدق المقياس .٢
مقياس في صورته األولية على مجموعة من خبراء علم المحكمين حيث تم عرض ال

من ثم يصبح ؛ و عتبارقد أبدى البعض عدة مالحظات تم أخذها في اال، و النفس
حيث  ؛صدق البناءاألخرى فأما الطريقة  .من وجهة نظر المحكمين  االمقياس صادقً 

ة بالظاهرة تم بناء المقياس في ضوء النظريات والمقاييس والدراسات السابقة المرتبط
ويالحظ أن مكونات المقياس ومفرداته تم ، )مهارات حماية الذات(موضوع القياس 

ا من حيث ومن ثم يكون المقياس صادقً  ؛ المذكورة سابًقااشتقاقها من المصادر 
 .ه ؤ بنامحتواه و 

يّتسم النمو اللغوي لدى أفراد : )كاريكاتير( مقياس مهارات حماية الذات المصور: ارابعً 
محدودية المفردات إلى ا نظرً  ؛التأخر عن أقرانهم األسوياءو  زمة داون بالبطءمتال
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ويحول دون تطبيق مقياس ، على تواصلهم اللفظي اا ينعكس سلبً مم ؛والتراكيب اللغوية 
جمل ال يتمكن ؛ حيث يقف الطفل أمام كلمات و بسهولة ) اللفظي(مهارات حماية الذات 

من ثم جاءت أهمية ؛ و غير دقيق بالدرجة المطلوبة  ما يجعل المقياس؛ ممن إدراكها 
حتى يتناسب مع إمكاناتهم اللغوية ) كاريكاتير(ياس مهارات حماية الذات المصور بناء مق

ستخدام اال سيما إذا ما علمنا مدى فعالية ، قدراتهم الفكرية من جهة أخرىو  من جهة
، د في نتائج بعض الدراساتالصور في التواصل مع األفراد ذوي العوق الفكري كما ور 

 ,.Miller, et.al., 1991( ، )Ferguson , et.al., 1993) )Adrien , et.al(نذكر منها 

1995( ،)Ellis, et.al., 1996(.  قد مر بناء مقياس مهارات حماية الذات المصورو 
ختبارات والمقاييس المصورة احل تمثلت في االطالع على بعض االبعدة مر ) كاريكاتير(
من هذه المقاييس على  اونذكر بعضً ، ها على الصور والرسوماتئلتي اعتمدت في بناا

، الوحيدي(،  )٢٠٠٩، الريدي(، )٢٠٠٥، البحيري(، )ت.د، األشول(سبيل المثال 
ها بما يتناسب مع خصائص ئوالتي تم تكوين الهيكل العام للمقياس في ضو ، )٢٠١٠

تم تحكيم الصورة األولية من المقياس و ، لعقليةمر الزمني وقدراتهم االعينة من ناحية الع
في  ضافة إلى أساتذةباإل، بعرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس

ة للمهارة التي للحكم على مدى مناسبة البطاق ؛ )*() والتصوير قسم الرسم(التربية الفنية 
فضًال عن توضيح ، وخصائصها العينةومدى مناسبة البطاقة لظروف ، وضعت لقياسها
قد تم اإلبقاء على البطاقات التي أقر و . طاقة بحاجة إلى تعديل أو حذف ما إذا كانت الب

تم تعديل بعض و ، تقيس المهارة المراد قياسها أنهاو ، صالحيتهابمن المحكمين % ١٠٠
 )٤٢(يتكون المقياس في صورته النهائية من و ، مةمالءو  لتكون أكثر وضوًحا البطاقات

لكل بطاقة من و ، معينة من مهارات حماية الذاتكل واحدة منها تعبر عن مهارة  ؛ةبطاق
خرى تتضمن األستجابة الموجبة للمهارة و ضمن االاألولى تت ؛هذه البطاقات بطاقتان

يتعين بشكل فردي البطاقة تلو األخرى، و  يتم عرضها على التالميذو ، االستجابة السالبة
تقدر درجة التلميذ بالرجوع إلى مفتاح و ، ستجابتيناليذ أن يختار إحدى اعلى التلم

درجتان و ، ابة السالبةستجتعطى درجة واحدة لال إذ ؛التصحيح الخاص بالمقياس
في النهاية يتم جمع الدرجات في درجة واحدة تعبر عن الدرجة و ، ستجابة الموجبةلال

الدرجة (أما  )٨٤= اس الدرجة العليا للمقي( على أن، الكلية لمستوى مهارات حماية الذات
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في حين  ،تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى مهارات حماية الذات، و )٤٢= الدنيا 
  .أن الدرجة المنخفضة تشير إلى انخفاض مستوى هذه المهارات 

  : ة السيكومترية على النحو التالييتم التحقق من الكفا: ة السيكومتريةيالتحقق من الكفا

هما حساب أوال ؛م التحقق من ثبات المقياس بطريقتين مختلفتينت: ثبات المقياس .١
للمقياس  ٠.٨٩حيث بلغت قيمته  ؛معامل سبيرمان عن طريق التجزئة النصفية

 فتمثلت في حساب معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمته  األخرىأما الطريقة ، ككل
 ،ألفا كرونباخو  فيةقيم معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النصإلى بالنظر و  . ٠.٩٣

قياس الظاهرة لهذا يؤكد صالحيتها ؛ و يتضح أن القائمة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع
 .موضوع الدراسة 

هما صدق أوال ؛تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين مختلفتين: صدق المقياس .٢
حيث تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من خبراء علم  ؛المحكمين

 . )التصويرقسم الرسم و (جميلة الفنون الأساتذة اإلضافة إلى مجموعة من ب ،النفس
من ثم يصبح المقياس ؛ و عتبارلبعض عدة مالحظات تم أخذها في االوقد أبدى ا

حيث تم بناء  ؛صدق البناءخرى فاألأما الطريقة . المحكمين  من وجهة نظر اصادقً 
لمرتبطة بالظاهرة موضوع سابقة االدراسات الالنظريات والمقاييس و المقياس في ضوء 

ته تم اشتقاقها مفرداويالحظ أن مكونات المقياس و ، )مهارات حماية الذات(القياس 
 .هؤ بناا من حيث محتواه و من ثم يكون المقياس صادقً و  ؛من المصادر المذكورة سابًقا

في تتمثل مهارات حماية الذات ): فيديو(مقياس مهارات حماية الذات المصور : اخامسً 
وصف هذا الموقف يحتاج لدقة ن إحيث و ، الفرد تجاه موقف إساءة محتملاستجابة 

ى أفراد العينة حتى يسهل عل )فيديو(من ثم جاءت أهمية بناء مقياس مصور  ؛ و كبيرة
من  اال سيما إذا علمنا أن عددً ، ستجابة المناسبةختيار االامن ثم استيعاب محتواه؛ و 
األفراد ذوي العوق الفكري تكون بشكل أفضل إزاء الصور ستجابات االدراسات أكدت أن 

 )Harwood , et.al , 1999(من هذه الدراسات و ، تحركة مقارنة بالصور الثابتةالم
،)Leffert , et.al , 1999(  ،)Smith, et.al, 1999(  . جاء تصميم  ؛من هذا المنطلقو

للموقف المطروح بما يتناسب  اليكون أكثر تجسيدً  ؛مقياس مهارات حماية الذات المصور 
قد مّر بناء مقياس مهارات حماية الذات و  .العينة من ذوي العوق الفكري مع قدرات أفراد
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 )فيديو(طالع على بعض المقاطع المصورة بعدة مراحل تمثلت في اال )فيديو(المصور 
، اءةاية الذات من التعرض لإلستنمية مهارات حم إلى المستخدمة في البرامج التي هدفت

 Awareness Campaign Against Child Abuse( ،(1 , 2 , 3)منها  انذكر بعضً و 

Not With Me( ،(Children`s Safety , Smarts Streets , and Self Defense( ،
 التي من خاللها تم وضع السيناريوهات الخاصة بكل مهارة بما يتناسب مع خصائص

تم تحكيم المقياس في صورته األولية و ، العقليةالعينة من ناحية العمر الزمني والقدرات 
باإلضافة إلى أساتذة في  ،بعرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس

للحكم على مدى دقة كل مقطع  ؛ )*( )الصور المتحركةقسم الجرافيك و (التربية الفنية 
هذا ، صيتهاو وخص العينةومدى مناسبة المقطع لظروف ، القياس المهارة المراد تشخيصه

قد و . ة إلى تعديل أو حذف أو إضافةإذا كان السيناريو المعد بحاجما فضًال عن توضيح 
تم تعديل بعض و ، صالحيتهامن المحكمين ب% ١٠٠التي أقّر تم اإلبقاء على المقاطع 

 )١٨(يتكون المقياس في صورته النهائية من و . ا ومالءمةالمقاطع لتكون أكثر وضوحً 
لكل و ، معينة من مهارات حماية الذاتكل منها يعبر عن مهارة  )فيديو( ارً مصو  امقطعً 

األخرى ، و ستجابة الموجبة للمهارةاألولى تتضمن اال: انمقطع من هذه المقاطع استجابت
، آخرتلو  مقطًعايتم عرضها على التالميذ بشكل فردي و ، ستجابة السالبةتتضمن اال

تقدر درجة التلميذ بالرجوع إلى مفتاح و ، الستجابتينيذ أن يختار إحدى اويتعين على التلم
ودرجتان ، رجة واحدة لالستجابة السالبةبحيث تعطى د، التصحيح الخاص بالمقياس

وفي النهاية يتم جمع الدرجات في درجة واحدة تعبر عن الدرجة ، ستجابة الموجبةلال
الدرجة (أما  )٣٦= قياس الدرجة العليا للم(على أن ، الكلية لمستوى مهارات حماية الذات

في حين  ،تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى مهارات حماية الذات، و )١٨= الدنيا 
  .أن الدرجة المنخفضة تشير إلى انخفاض مستوى هذه المهارات

   : ة السيكومترية على النحو التالييتم التحقق من الكفا: ة السيكومتريةيالتحقق من الكفا
هما حساب أوال ؛تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين مختلفتين : ثبات المقياس .١

 .للمقياس ككل ٠.٦٧معامل سبيرمان عن طريق التجزئة النصفية حيث بلغت قيمته 
 فتمثلت في حساب معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمته  األخرىأما الطريقة 

 ،ألفا كرونباخو  صفيةقيم معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النإلى بالنظر و .  ٠.٧٤
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-قياس الظاهرة لهذا يؤكد صالحيتها ؛ و يتضح أن القائمة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع
 .موضوع الدراسة 

هما صدق أوال ؛تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين مختلفتين: صدق المقياس .٢
حيث تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من خبراء علم  ؛المحكمين

قسم الجرافيك والصور (جميلة الفنون الباإلضافة إلى مجموعة من أساتذة  ؛النفس
من ثم يصبح ، و عتبارقد أبدى البعض عدة مالحظات تم أخذها في االو . )المتحركة

حيث  ؛صدق البناءف األخرىأما الطريقة . من وجهة نظر المحكمين االمقياس صادقً 
لدراسات السابقة المرتبطة بالظاهرة ابناء المقياس في ضوء النظريات والمقاييس و  تم

مفرداته تم ويالحظ أن مكونات المقياس و ، )مهارات حماية الذات(قياس موضوع ال
ا من حيث من ثم يكون المقياس صادقً و  ؛من المصادر المذكورة سابًقااشتقاقها 
 .ه ؤ بنامحتواه و 

ضوء النظريات  مناقشة نتائجها فيا و حصائيًّ إتتضمن معالجة الفروض : نتائج الدراسة
جتماعي للظاهرة موضوع كذلك السياق النفسي االو ، ية ونتائج الدراسات السابقةالنفس

  .الدراسة 
تتباين مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية : (نصهو ، الفرض األول

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة و .  )ختالف النوعاذوي متالزمة داون ب
ماية الذات المصور اإلناث على مقياس مهارات حبين متوسطي درجات الذكور و  )ت(
  :نوضح ذلك في الجدول التالي و ، )فيديو(
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  )١(جدول 
  اإلناث في مهارات حماية الذاتو  لداللة الفروق بين الذكور )ت(قيمة 

مهارات حماية 
  الذات

المتوسط   ن  النوع
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

مربع 
  إيتا

حجم 
  التأثير

تمييز األجزاء 
الخاصة من 

  الجسم

 1.0734 4.75 24 ذكور

  مرتفع  0.43  0.01  3.45
 0.5079 5.5357 28  إناث

الحذر عند التعامل 
مع األشخاص 

  الغرباء

 1.1413 4.5417 24 ذكور

  مرتفع  0.50  0.01  4.15
 0.5079 5.5357 28  إناث

 0.7802 5.5 24 ذكور  مالرفض بحز 
  مرتفع  0.48  0.01  3.92

 1.0709 4.4643 28 إناث

بتعاد عن اال
المصدر المسبب 

  لإلساءة

 0.947 4.875 24 ذكور

  مرتفع  0.48  0.01  3.95
 0.4756 5.6786 28  إناث

طلب المساعدة 
  من اآلخرين

 0.8165 5.3333 24 ذكور
  مرتفع  ٠.٤٦  ٠.٠١  3.75

 1.0261 4.3571 28 إناث

اإلخبار عن 
الشخص المسبب 

  لإلساءة

 0.9991 4.7083 24 ذكور

  مرتفع  0.54  0.01  4.57
 0.4756 5.6786 28  إناث

 29.70832.3495 24 ذكور  الدرجة الكلية
  مرتفع  0.32  0.01  2.45

 2.2048 31.25 28 إناث

بمتوسط ، 2.45ية للدرجة الكل) ت(من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة و 
لإلناث، في حين بلغ المتوسط الحسابي  2.2048نحراف معياري ، وا31.25 حسابي
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 ؛ )0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى  - 2.3495 نحراف معياري اب، 29.7083للذكور 
الذكور واإلناث في اتجاه  مما يعني وجود فروق في مستوى مهارات حماية الذات بين

ا يدل على أن حجم ؛ مم٠.٣٢تأثير فقد بلغت قيمة مربع إيتا أما عن حجم ال .اإلناث
، )١٩٩٩، الطراونة(هذا ما أكدت عليه نتائج دراسة كل من و  .التأثير مرتفع 

)Woolngh , 2009( هما تعرض الذكور لإلساءة بدرجة أكبر يحيث أثبتت نتائج دراست
في حين أن هذه النتيجة . تلمهارات حماية الذا استخدامً ااإلناث أكثر  إذ إن ؛من اإلناث

حيث أثبتت نتائج  )Fergusson, 1997(، )١٩٩٠، خلقي(تأييد دراسة كل من  لم تلقَ 
في الوقت الذي تؤكد فيه ، بالذكور ا لإلساءة مقارنةهما أن اإلناث أكثر تعرضً يدراست

على  )٢٠١٠، الوحيدي(، )٢٠٠٨، عمران(، )١٩٩٧، البليسي(نتائج دراسة كل من 
  . اإلناث في مهارات حماية الذات من التعرض لإلساءة فروق بين الذكور و  عدم وجود

، )٢٠٠٥، يوسف(، )٢٠٠٠، آخرونو  ياسين(في الوقت الذي أكد فيه كل من 
على وجود  )٢٠٠٩، العايش، موسى(، )Sobsey , 1997(، )٢٠٠٦، عبد الرحمن(

فيما و  .ختالف النوع اب تباين في مهارات حماية الذات المستخدمة لمنع التعرض لإلساءة
من خالل  يتضح، ختالف النوع في هذه الدراسةايتعلق بتباين مهارات حماية الذات ب

، 3.45 بلغت لمهارة تمييز األجزاء الخاصة من الجسم )ت(قيمة  أن، الجدول السابق
في حين كان المتوسط ، للذكور 1.0734نحراف معياري وا، 4.75بمتوسط حسابي 

هي قيمة دالة عند مستوى و ، لإلناث 0.5079نحراف المعياري االو  ،5.5357الحسابي 
اء الخاصة من الجسم بين مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة تمييز األجز  ؛ )0.01(

؛  ٠.٤٣أما عن حجم التأثير فقد بلغت قيمة مربع إيتا ، اإلناث في اتجاه اإلناثالذكور و 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع  مما

 ٢٦.٤٢ )ت(فقد بلغت قيمة  ،ن مهارة الحذر عند التعامل مع األشخاص الغرباءعو 
ما كان المتوسط الحسابي في، للذكور ٠.٠٠نحراف معياري وا، ٣.٠٠بمتوسط حسابي

 ؛)٠.٠١(وهي قيمة دالة عند مستوى ، لإلناث ٠.٥٠٧٩نحراف المعياري االو ، ٥.٥٣٥٧
ند التعامل مع األشخاص الغرباء بين مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة الحذر ع

؛ ٠.٩٦بلغت قيمة مربع إيتا أما عن حجم التأثير فقد  .الذكور واإلناث في اتجاه اإلناث 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع  مما
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، 4.5417بمتوسط حسابي  4.15 )ت(فقد بلغت قيمة  ،أما عن مهارة الرفض بحزم
 نحرافاالو ، 5.5357كان المتوسط الحسابي فيما ، للذكور 1.1413نحراف معياري او 

مما يعني وجود فروق  ؛ )٠.٠١(هي قيمة دالة عند مستوى و ، لإلناث 0.5079المعياري 
أما عن حجم  .اإلناث في اتجاه الذكور و في مستوى مهارة الرفض بحزم بين الذكور 

عن و . تفع يدل على أن حجم التأثير مر  ؛ مما٠.٥٠فقد بلغت قيمة مربع إيتا  ،التأثير
بمتوسط  ،3.95 )ت(فقد بلغت قيمة  ،بتعاد عن المصدر المسبب لإلساءةالمهارة ا
، 5.6786فيما كان المتوسط الحسابي ، للذكور 0.947نحراف معياري وا، 4.875حسابي 

عني مما ي ؛ )0.01(هي قيمة دالة عند مستوى و ، لإلناث 0.4756نحراف المعياري واال
بتعاد عن المصدر المسبب لإلساءة بين الذكور واإلناث ة االوجود فروق في مستوى مهار 

يدل على  ؛ مما ٠.٤٨فقد بلغت قيمة مربع إيتا  ،أما عن حجم التأثير .في اتجاه اإلناث 
  . أن حجم التأثير مرتفع 

 ،3.75 )ت(فقد بلغت قيمة  ،وفيما يتعلق بمهارة طلب المساعدة من اآلخرين
فيما كان المتوسط ، للذكور 0.8165معياري  نحرافوا، 5.3333بمتوسط حسابي 

هي قيمة دالة عند مستوى و ، لإلناث 1.0261نحراف المعياري االو ، 4.3571الحسابي 
مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة طلب المساعدة من اآلخرين بين  ؛ )0.01(

؛  0.46 ، أما عن حجم التأثير فقد بلغت قيمة مربع إيتاالذكور لصالحالذكور واإلناث 
  .يدل على أن حجم التأثير مرتفع  مما

 ،4.57 )ت(فقد بلغت قيمة  ،أما عن مهارة اإلخبار عن الشخص المسبب لإلساءة
فيما كان المتوسط ، للذكور 0.9991نحراف معياري وا، 4.7083بمتوسط حسابي 

 هي قيمة دالة عند مستوىو  -، لإلناث 0.4756نحراف المعياري اال، و 5.6786الحسابي 
شخص المسبب مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة اإلخبار عن ال ؛ )٠.٠١(

فقد بلغت قيمة مربع  ،أما عن حجم التأثير .اإلناث  لصالحاإلناث لإلساءة بين الذكور و 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع  ؛ مما 0.54إيتا 

ختالف نظرة اإلى اإلناث مهارات حماية الذات بين الذكور و يرجع السبب في تباين و 
 معينة في التعامالت االذي يفرض على اإلناث أطرً و ، إلى كل منهماالمجتمع الشرقي 

التي تدخل و ، ك األطر المفروضة على الذكورتختلف عن تلو ، الحفاظ عليها بغيةاليومية 
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كان العرب في  ؛من العار اخوفً ولهذا السبب و  .حفاظ على الشرف ضمن أطر ال
 جاءكما ، قم قتل النفس إال بالححتى جاء اإلسالم ليحرِّ  ،د اإلناثألو ون ئالجاهلية يلج

وجاءت وصية النبي الكريم ، )ودة سئلت بأي ذنب قتلتوءٕاذا المو (: في قوله تعالى
بضرورة تكّفل اإلناث وتأديبهن واإلحسان في تربيتهن لمصاحبته صلى اهللا عليه وسلم في 

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة (: مكما في قوله صلى اهللا عليه وسل، الجنة
مهارات حماية  ةتنمي، كان االهتمام بتوجيه اإلناث و ومن هذا المنطلق . )أنا وهو كهاتين

  .الذات لديهن أكثر منه لدى الذكور
تتباين مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية : (نصهو ، الفرض الثاني

تم  ؛للتحقق من صحة هذا الفرضو. )ختالف السناب الفكرية ذوي متالزمة داون
استخدام تحليل التباين األحادي للكشف عن مدى تباين مهارات حماية الذات على مقياس 

  : نوضح ذلك في الجدول التاليو ، ختالف السناب )فيديو(مهارات حماية الذات المصور 
  

  )٢(جدول 
  ختالف السناحماية الذات بتحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مهارات 

مهارات حماية 
  الذات

  ن  فئات السن
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال 
  المعياري

  قيمة
  )ف(

مستوى 
  الداللة

تمييز األجزاء 
 الخاصة من الجسم

 0.6009 4.1111 9 سنوات٧أقل من:٦

 0.5286 4.1765 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01 4.35

 0.8274 4.7308 26 سنوات٨:٩

الحذر عند التعامل 
مع األشخاص 

  الغرباء

 0.8333 3.7778 9 سنوات٧أقل من:٦

 0.4287 4.0588 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  3.57

 0.9055 4.5 26 سنوات٨:٩

 0.7265 3.5556 9 سنوات٧أقل من:٦  الرفض بحزم

 0.4287 4.0588 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  3.85

 0.8918 4.3462 26 نواتس٨:٩
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بتعاد عن اال
المصدر المسبب 

  لإلساءة

 0.527 3.4444 9 سنوات٧أقل من:٦

 0.5286 4.1765 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  4.11

 0.9703 4.3077 26 سنوات٨:٩

طلب المساعدة من 
  اآلخرين

 0.6667 5.2222 9 سنوات٧أقل من:٦

 1.3201 4.6471 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  5.44

 0.4641 4.1538 26 سنوات٨:٩

اإلخبار عن 
الشخص المسبب 

  لإلساءة

 0.928 4.1111 9 سنوات٧أقل من:٦

 0.4851 4.1176 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  5.07

 0.7243 4.7308 26 سنوات٨:٩

  الدرجة الكلية
 24.22221.2019 9 سنوات٧أقل من:٦

 25.23531.715 17 سنوات٨أقل من:٧  0.01  9.6

 26.76921.7276 26 سنوات٨:٩

بمتوسط  9.6للدرجة الكلية  )ف(يتضح أن قيمة  ،ومن خالل الجدول السابق
 .)سنوات ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن  1.2019نحراف معياري وا، 24.2222حسابي 

نحراف وا، 25.2353 )سنوات ٨أقل من : ٧(أما المتوسط الحسابي للتالميذ في سن 
فقد بلغ  ،سنوات )٩: ٨(أما عن المتوسط الحسابي للتالميذ في سن  . 1.715معياري 

مما يعني  ؛)0.01(هي قيمة دالة عند مستوى و  - 1.7276نحراف معياري وا، 26.7692
 ؛نختالف الساوجود فروق في مستوى مهارات حماية الذات بين أفراد عينة الدراسة ب

هذا ما تؤكد و  .من التعرض لإلساءة بزيادة السنحيث يزيد مستوى مهارات حماية الذات 
حيث  ؛)٢٠٠٨، عمران(، )Barbee & Gramling , 1992(عليه نتائج دراسة كل من

بمهارات حماية الذات لمنع  اأكثر وعيً  اأثبتت نتائج الدراسات أن األطفال األكبر سنًّ 
، )١٩٩٧، البلبيسي(الذي تؤكد فيه نتائج دراسة كل من  في الوقت. التعرض لإلساءة 

)Snyder , 2003( لإلساءة مقارنًة باألطفال  ارتفاع احتمالية تعرض األطفال األكبر سنًّ ا
على عدم وجود فروق في  )٢٠١٠، الوحيدي(نتائج دراسة فيما تؤكد . سًنااألصغر 

  .ختالف السنامهارات حماية الذات من التعرض لإلساءة ب
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، يوسف(، )٢٠٠٠، آخرونو  ياسين(، )Tutty , 1997(في حين يؤكد كل من 
على وجود تباين في مهارات حماية الذات المستخدمة لمنع التعرض لإلساءة  )٢٠٠٥

ختالف السن في هذه افيما يتعلق بتباين مهارات حماية الذات بو . ختالف السن اب
لمهارة تمييز األجزاء الخاصة  )ف(قيمة  أنتضح من خالل الجدول السابق ي، الدراسة

للتالميذ  0.6009نحراف معياري وا، 4.1111بمتوسط حسابي  ،4.35 بلغت من الجسم
نحراف االو ، 4.1765فيما كان المتوسط الحسابي ، )سنوات ٧أقل من : ٦(في سن 
غ المتوسط الحسابي لوب ،)سنوات ٨أقل من : ٧(للتالميذ في سن  0.5286المعياري 

وهي قيمة دالة ، )سنوات ٩: ٨(للتالميذ في سن  0.8274حراف معياري نبا، 4.7308
مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة تمييز األجزاء الخاصة  ؛ )0.01(عند مستوى 
حيث يرتفع مستوى مهارة تمييز األجزاء الخاصة من الجسم  ؛ختالف السن امن الجسم ب

 ٨أقل من : ٧(ك التالميذ في سن يليهم في ذل ،)سنوات ٩: ٨(لدى التالميذ في سن 
  . )سنوات ٧أقل من : ٦(ومن ثم التالميذ في سن  ،)سنوات
 ،3.57 )ف(فقد بلغت قيمة  ،عن مهارة الحذر عند التعامل مع األشخاص الغرباءو 

 ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن  0.8333نحراف معياري وا، 3.7778بمتوسط حسابي 
للتالميذ في  0.4287نحراف المعياري واال، 4.0588ي فيما كان المتوسط الحساب، )سنوات
 0.9055نحراف معياري با، 4.5بلغ المتوسط الحسابي و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧(سن 

مما يعني وجود  ؛ )0.01(هي قيمة دالة عند مستوى ، و )سنوات ٩: ٨(للتالميذ في سن 
حيث  ؛تالف السن خافروق في مستوى مهارة الحذر عند التعامل مع األشخاص الغرباء ب

: ٨(يرتفع مستوى مهارة الحذر عند التعامل مع األشخاص الغرباء لدى التالميذ في سن 
من ثم التالميذ في و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧( يليهم في ذلك التالميذ في سن ،)سنوات ٩

  .  )سنوات ٧أقل من : ٦(سن 
، 3.5556بمتوسط حسابي  3.85 )ف(فقد بلغت قيمة  ،عن مهارة الرفض بحزمو 

فيما كان المتوسط ، )سنوات ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن  0.7265نحراف معياري وا
 ٨أقل من : ٧(في سن  للتالميذ ٠.٤٢٨٧نحراف المعياري واال، ٤.٠٥٨٨الحسابي 
ميذ في سن للتال 0.8918نحراف معياري اب، 4.3462بلغ المتوسط الحسابي و  ،)سنوات

مما يعني وجود فروق في مستوى  ؛ )0.01(ند مستوى هي قيمة دالة عو ، )سنوات ٩: ٨(
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ميذ حيث يرتفع مستوى مهارة الرفض بحزم لدى التال، ختالف السنامهارة الرفض بحزم ب
من و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧(يليهم في ذلك التالميذ في سن ، )سنوات ٩: ٨(في سن 

  . )سنوات ٧أقل من : ٦(ثم التالميذ في سن 
 4.11 )ف(فقد بلغت قيمة  ،ن المصدر المسبب لإلساءةبتعاد عوعن مهارة اال

 ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن  0.527نحراف معياري وا، 3.4444بمتوسط حسابي 
 للتالميذ ٠.٥٢٨٦نحراف المعياري واال، ٤.١٧٦٥فيما كان المتوسط الحسابي ، )سنوات

ف معياري نحرااب، 4.3077بلغ المتوسط الحسابي و ، )سنوات ٨أقل من : ٧(في سن 
مما  ؛ )0.01(هي قيمة دالة عند مستوى و ، )سنوات ٩: ٨(الميذ في سن للت 0.9703

ختالف ابتعاد عن المصدر المسبب لإلساءة بعني وجود فروق في مستوى مهارة االي
بتعاد عن المصدر المسبب لإلساءة لدى التالميذ في ؛ حيث يرتفع مستوى مهارة االالسن 
من ثم و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧(في سن  في ذلك التالميذيليهم  ،)سنوات ٩: ٨(سن 

بتعاد عن المصدر المسبب عن مهارة االو  .)سنوات ٧قل من أ: ٦(التالميذ في سن 
 0.527نحراف معياري وا، 3.4444بمتوسط حسابي  4.11 )ف(فقد بلغت قيمة  ،لإلساءة

، 4.1765 فيما كان المتوسط الحسابي، )سنوات ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن 
بلغ المتوسط و ) سنوات ٨أقل من : ٧(للتالميذ في سن  0.5286نحراف المعياري واال

هي ، و )سنوات ٩: ٨(للتالميذ في سن  0.9703نحراف معياري با، 4.3077الحسابي 
بتعاد عن مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة اال ؛ )0.01(قيمة دالة عند مستوى 

بتعاد عن حيث يرتفع مستوى مهارة اال ؛ف السن ختالاالمصدر المسبب لإلساءة ب
يليهم في ذلك التالميذ  ،)سنوات ٩: ٨(لتالميذ في سن المصدر المسبب لإلساءة لدى ا

  .  )سنوات ٧أقل من : ٦(من ثم التالميذ في سن و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧(في سن 
متوسط ب K5.44 )ف(فقد بلغت قيمة  ،أما عن مهارة طلب المساعدة من اآلخرين

، )سنوات ٧أقل من : ٦(للتالميذ في سن  0.6667نحراف معياري او ، 5.2222حسابي 
: ٧(للتالميذ في سن  1.3201نحراف المعياري واال، 4.6471فيما كان المتوسط الحسابي 

للتالميذ  0.4641نحراف معياري اب، 4.1538بلغ المتوسط الحسابي و  ،)سنوات ٨أقل من 
مما يعني وجود فروق في  ؛ )0.01(قيمة دالة عند مستوى  وهي، )سنوات ٩: ٨(في سن 

حيث يرتفع مستوى مهارة  ؛ختالف السن امستوى مهارة طلب المساعدة من اآلخرين ب
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يليهم في ذلك ، )سنوات ٧أقل من : ٦(طلب المساعدة من اآلخرين لدى التالميذ في سن 
  .  )سنوات ٨أقل من  :٧(ومن ثم التالميذ في سن  ؛)سنوات ٩: ٨(التالميذ في سن 

 )ف(فقد بلغت قيمة  ،عن الشخص المسبب لإلساءة فيما يتعلق بمهارة اإلخبارو 
أقل من : ٦(ميذ في سن للتال 0.928نحراف معياري او ، 4.1111بمتوسط حسابي  5.07

للتالميذ  0.4851نحراف المعياري واال، 4.1176فيما كان المتوسط الحسابي ، )سنوات ٧
نحراف معياري اب، 4.7308بلغ المتوسط الحسابي و  ،)سنوات ٨ن أقل م: ٧(ن في س

مما  ؛ )٠.٠١(هي قيمة دالة عند مستوى و ، )سنوات ٩: ٨(الميذ في سن للت 0.7243
ختالف ايعني وجود فروق في مستوى مهارة اإلخبار عن الشخص المسبب لإلساءة ب

اءة لدى التالميذ في حيث يرتفع مستوى مهارة اإلخبار عن الشخص المسبب لإلس ؛السن 
من ثم و  ،)سنوات ٨أقل من : ٧(يليهم في ذلك التالميذ في سن  ،)سنوات ٩: ٨(سن 

  .  )سنوات ٧أقل من : ٦(التالميذ في سن 
ختالف السن إلى خصائص كل فئة اويرجع السبب في تباين مهارات حماية الذات ب

رتباط بدأ هذا االوي ،حيث يرتبط الطفل بوالديه في سنوات عمره األولى؛ عمرية
فيما بعد شخصية مستقلة يعتمد فيها  نوِّ ليك ؛ا مع الزيادة في العمرنخفاض تدريجيًّ باال

ولعل مهارات حماية الذات تقع ضمن هذه ، على نفسه في تلبية احتياجاته اليوميه
وبالتالي يرتفع  ؛عتماد على نفسه والدفاع عن نفسهإذ يبدأ الطفل في اال ،حتياجاتاال

دليل  ،)اأدبه سبعً بًعا و العبه س: (من األقوال المأثورةو  .مهارة حماية الذات لديه  مستوى
عتماد إلى االالميل امن يبدأ في استيعاب التوجيهات و على أن الطفل مع بدايه عامه الث

   .توفير الحماية من التعرض لإلساءة و  على نفسه
تالميذ مدارس التربية الفكرية تتباين مهارات حماية الذات لدى (: نصهو ، الفرض الثالث

للتحقق من صحة هذا و  )قتصادياالو جتماعي ختالف المستوى االاذوي متالزمة داون ب
جتماعي فوق المستوى االبين متوسطي درجات األفراد من  )ت(تم حساب قيمة  ؛الفرض
ماية جتماعي أقل من المتوسط على مقياس مهارات حاألفراد من المستوى االو  ،المتوسط

  .نوضح ذلك من خالل المعالجة اإلحصائية في الجدول أدناه و ، )فيديو(ذات المصور ال
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  )٣(جدول 
  قتصاديجتماعي االختالف المستوى االالداللة الفروق في مهارات حماية الذات ب )ت(قيمة 

مهارات 
  حماية الذت

المستوى 
جتماعي اال
  قتصادياال

المتوسط   ن
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

مربع 
  إيتا

حجم 
  التأثير

تمييز األجزاء 
الخاصة من 

  الجسم

المستوى 
جتماعي اال

قتصادي أقل االو 
 من المتوسط

175.0588 0.9663

  مرتفع 0.44  0.01 3.51
المستوى 

جتماعي اال
قتصادي  فوق االو 

 المتوسط

355.7429 0.4434

الحذر عند 
التعامل مع 
األشخاص 

  الغرباء

مستوى ال
جتماعي اال
قتصادي أقل اال

 من المتوسط

175.2353 0.9701

  مرتفع 0.43  0.01 3.38
المستوى 

جتماعي اال
قتصادي  فوق االو 

 المتوسط

355.8571 0.355 

  الرفض بحزم

المستوى 
جتماعي اال

قتصادي أقل االو 
 من المتوسط

  مرتفع 0.47  0.01 3.76 1.269 174.8824
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المستوى 
جتماعي اال

قتصادي  فوق االو 
 المتوسط

355.7714 0.426 

بتعاد عن اال
المصدر 
المسبب 
  لإلساءة

المستوى 
جتماعي اال

قتصادي أقل االو 
 من المتوسط

175.7059 0.4697

  مرتفع 0.47  0.01  3.7
المستوى 

جتماعي اال
قتصادي  فوق االو 

 المتوسط

354.4286 1.3781

طلب 
المساعدة من 

  اآلخرين

ى المستو 
جتماعي اال

قتصادي أقل االو 
 من المتوسط

175.1765 1.1851

  مرتفع 0.38  0.01 2.97
المستوى 

جتماعي اال
قتصادي  فوق اال

 المتوسط

355.8286 0.3824

اإلخبار عن 
الشخص 
المسبب 
  لإلساءة

المستوى 
جتماعي اال

قتصادي أقل االو 
 من المتوسط

175.0588 1.029 
  مرتفع 0.41  0.01 3.23

0.5054 355.7429المستوى
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جتماعي اال
قتصادي  فوق االو 

 المتوسط
المستوى   الدرجة الكلية

جتماعي اال
قتصادي أقل االو 

 من المتوسط

1731.11763.4979

المستوى   مرتفع 0.41  0.01 3.16
جتماعي اال
قتصادي  فوق االو 

 المتوسط

3533.37141.6643

بمتوسط  ،3.16للدرجة الكلية  )ت(أن قيمة  يتضح، من خالل الجدول السابقو 
االجتماعي للتالميذ في المستوى  3.4979نحراف معياري او ، 31.1176حسابي 

نحراف معياري اب، 33.3714فيما بلغ المتوسط الحسابي ، أقل من المتوسطاالقتصادي و 
لة هي قيمة داو  -االقتصادي فوق المتوسط و االجتماعي للتالميذ في المستوى  1.6643

مما يعني وجود فروق في مستوى مهارات حماية الذات بين  - )0.01(عند مستوى 
التالميذ في المستوى و  ،االقتصادي فوق المتوسطو لتالميذ في المستوى االجتماعي ا

االجتماعي أقل من المتوسط في اتجاه التالميذ في المستوى االقتصادي و االجتماعي 
مما  ٠.٤١فقد بلغت قيمة مربع إيتا  ،جم التأثيرأما عن ح. فوق المتوسط االقتصادي و 

، حسن(عليه نتائج دراسة كل من  توهذا ما أكد. يشير إلى أن حجم التأثير مرتفع 
، )١٩٩٦، عليوة(، )١٩٩١، ناشد(، )١٩٩٩، الطراونة(، )١٩٩٠، خلقي(، )٢٠٠٤

، القبج (، )١٩٩٧، الدخيل(دراسة في الوقت الذي تؤكد فيه نتائج .  )٢٠٠١، الزهار(
بطبقة  على أن التعرض لإلساءة ظاهرة ال تتحدد )٢٠١٠، الوحيدي(، )٢٠٠٤ ، العودة

إن . جتماعية مل أن تحدث في جميع المستويات االٕانما يحتو  ،معينة من طبقات المجتمع
إلى ا يرجع اقتصاديًّ ا و ارتفاع معدل حدوث اإلساءة لدى أفراد الطبقة المتدنية اجتماعيًّ 

  .المتوسطةالواقعة عليهم مقارنة بالطبقات العليا و  جتماعياالعوامل الضغط 
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جود تباين في مهارات حماية الذات على و  )٢٠٠٠، آخرونو  ياسين( في حين يؤكد
فيما و . االقتصاديو االجتماعي ختالف المستوى االمستخدمة لمنع التعرض لإلساءة ب
في هذه االقتصادي و اعي االجتمختالف المستوى ايتعلق بتباين مهارات حماية الذات ب

لمهارة تمييز األجزاء الخاصة  )ت(قيمة  أن ؛تضح من خالل الجدول السابق ي، الدراسة
للتالميذ في  0.9663نحراف معياري او ، 5.0588بمتوسط حسابي  3.51 بلغت من الجسم
فيما كان المتوسط الحسابي ، أقل من المتوسطاالقتصادي و االجتماعي المستوى 

فوق االجتماعي االقتصادي للتالميذ في المستوى  0.4434نحراف المعياري واال، 5.7429
مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة  ؛ )0.01(وهي قيمة دالة عند مستوى ، المتوسط

تجاه  افي االقتصادي و االجتماعي ختالف المستوى اتمييز األجزاء الخاصة من الجسم ب
أما عن حجم التأثير فقد بلغت قيمة  .وسط فوق المتاالقتصادي و االجتماعي المستوى 
  . ما يدل على أن حجم التأثير مرتفع ؛  0.44مربع إيتا 

 3.38 )ت(فقد بلغت قيمة  ،عن مهارة الحذر عند التعامل مع األشخاص الغرباءو 
االجتماعي للتالميذ في المستوى  0.9701نحراف معياري وا، 5.2353بمتوسط حسابي 

نحراف واال، 5.8571فيما كان المتوسط الحسابي ، توسطأقل من الماالقتصادي و 
وهي  -فوق المتوسط االقتصادي و االجتماعي للتالميذ في المستوى  0.355المعياري 

مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة الحذر عند  ؛ )0.01(قيمة دالة عند مستوى 
تجاه  افي ادي االقتصو االجتماعي ختالف المستوى االتعامل مع األشخاص الغرباء ب

فقد بلغت قيمة  ،أما عن حجم التأثير .فوق المتوسط االقتصادي و االجتماعي المستوى 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع ؛ مما 0.43مربع إيتا 

، 4.8824بمتوسط حسابي  ،3.76 )ت(فقد بلغت قيمة  ؛أما عن مهارة الرفض بحزم
، أقل من المتوسطاالقتصادي و جتماعي االللتالميذ في المستوى  1.269نحراف معياري وا

للتالميذ في المستوى  ٠.٤٢٦نحراف المعياري واال، 5.7714فيما كان المتوسط الحسابي 
مما يعني  ؛ )0.01(هي قيمة دالة عند مستوى و  -فوق المتوسط االقتصادي و االجتماعي 

قتصادي االو االجتماعي ختالف المستوى اوجود فروق في مستوى مهارة الرفض بحزم ب
فقد  ،أما عن حجم التأثير .فوق المتوسط االقتصادي و االجتماعي المستوى  تجاهافي 

  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع  ؛ مما 0.47بلغت قيمة مربع إيتا 
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 K3.7 )ت(فقد بلغت قيمة  ،بتعاد عن المصدر المسبب لإلساءةأما عن مهارة اال
االجتماعي للتالميذ في المستوى  0.4697نحراف معياري وا، 5.7059بمتوسط حسابي 

نحراف االو ، 4.4286فيما كان المتوسط الحسابي ، أقل من المتوسطاالقتصادي و 
هي و  -االقتصادي فوق المتوسط و تماعي جللتالميذ في المستوى اال 1.3781المعياري 

بتعاد عن عني وجود فروق في مستوى مهارة االمما ي ؛ )0.01(قيمة دالة عند مستوى 
قتصادي في اتجاه التالميذ االو جتماعي ختالف المستوى االامصدر المسبب لإلساءة بال

أما عن حجم التأثير فقد بلغت  .أقل من المتوسط االقتصادي و االجتماعي في المستوى 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع  ؛ مما 0.47قيمة مربع إيتا 

 ،2.97 )ت(د بلغت قيمة فق ،فيما يتعلق بمهارة طلب المساعدة من اآلخرينو 
جتماعي للتالميذ في المستوى اال 1.1851نحراف معياري او ، 5.1765بمتوسط حسابي 

نحراف االو ، 5.8286فيما كان المتوسط الحسابي ، قتصادي أقل من المتوسطاالو 
وهي  -قتصادي فوق المتوسط االو جتماعي للتالميذ في المستوى اال 0.3824المعياري 

مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة طلب المساعدة  ؛ )0.01(توى قيمة دالة عند مس
جتماعي قتصادي في اتجاه المستوى االاالو جتماعي ختالف المستوى االامن اآلخرين ب

ا مم؛  0.38أما عن حجم التأثير فقد بلغت قيمة مربع إيتا  .قتصادي فوق المتوسط االو 
  . يدل على أن حجم التأثير مرتفع 

 K3.23 )ت(اإلخبار عن الشخص المسبب لإلساءة فقد بلغت قيمة وعن مهارة 
جتماعي للتالميذ في المستوى اال 1.029نحراف معياري او ، 5.0588بمتوسط حسابي 

نحراف االو ، 5.7429فيما كان المتوسط الحسابي ، قتصادي أقل من المتوسطاالو 
هي و  -وق المتوسط تصادي فقاالو جتماعي للتالميذ في المستوى اال 0.5054المعياري 

مما يعني وجود فروق في مستوى مهارة اإلخبار عن ؛ )0.01(قيمة دالة عند مستوى 
االقتصادي في اتجاه المستوى و ي جتماعختالف المستوى االاالشخص المسبب لإلساءة ب

فقد بلغت قيمة مربع إيتا  ،أما عن حجم التأثير .قتصادي فوق المتوسط االو االجتماعي 
  . دل على أن حجم التأثير مرتفع ي ؛ مما 0.41

جتماعي ختالف المستوى االايرجع السبب في تباين مهارات حماية الذات بو 
والوضع ، جتماعي من موروث اجتماعيما يحيط بالمستوى االإلى قتصادي االو 
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وهي عوامل لها دور ، ةاالقتصادي وما يتضمنه من انخفاض دخل الفرد ومستوى المعيش
يكتسب  ،التي تتيح للطفل وجود مثل أعلى يقتدي به ةرعاية الوالديجوهري في مستوى ال

بما يضمن ، من خالله المهارات الالزمة لحماية الذات التي تحول دون تعرضه لإلساءة
، كثير من جوانب التقدم والتطور وصيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الشاملتحقيق للطفل 

تزويده بثروة من التغيرات و ، اعية المشتركةالحياة االجتم ونقله من ذاته األسرية إلى
 الصراحةو  على الجرأة وتنشئته، ادات الصحية والسلوكيةوتكوين الع ،العضوية الصحيحة

  .الشجاعة و 
  

نخلص إلى  ؛في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج : توصيات الدراسة
  : مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي

 ذي متالزمة داونفكريًّا  مهارات حماية الذات للطفل المعوق تنمية الوعي بمفاهيم .١
 .توفير المثل األعلى و  ،عن طريق النمذجة

تنمية مهارات الذات لدى تالميذ مدارس التربية  إلى إعداد برامج تدريبية تهدف .٢
 .الفكرية ذوي متالزمة داون 

كساب الطفل إزيادة الوعي لدى الوالدين بأهمية إلى إعداد برامج توعوية تهدف  .٣
 .مهارات حماية الذات داون، ذي متالزمة فكريًّا  المعوق

كيفية مواجهة اإلساءة بأنواعها و  ،مهارات حماية الذاتالدراسية  تضمين المناهج .٤
 .التصدي لهاكافة و 

لقاءات بين معلمي مدارس التربية الفكرية لزيادة الوعي بكيفية اكتشاف و  عمل ندوات .٥
 . كيفية تنمية مهارات حماية الذات لدى تالميذهم و  ،تعرض التالميذ لإلساءة

 إلى تهدف ؛ذي متالزمة داونفكريًّا  إعداد كتيبات مصورة خاصة بالطفل المعوق .٦
 .تتناسب مع البيئة العربية و ، التعريف بمهارات حماية الذات

 إلى تهدف ؛ذي متالزمة داونفكريًّا  خاصة بالطفل المعوق )فيديو(إعداد مقاطع  .٧
 .تتناسب مع البيئة العربية و ، يف بمهارات حماية الذاتالتعر 
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توصي هذه الدراسة بإجراء المزيد من البحوث النفسية التي تتناول : البحوث المقترحة
  : منها فيما يلي اسنوضح بعضً و ، عالقتها ببعض المتغيراتو  اتمهارات حماية الذ

 .فكرية ذوي متالزمة داون تنمية مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية ال .١

مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة الثقة بالنفس و   .٢
 .داون 

لتربية الفكرية ذوي متالزمة مهارات حماية الذات لدى تالميذ مدارس ااألمن النفسي و  .٣
 .داون

دارس التربية الفكرية لتنمية مهارات حماية الذات لدى تالميذ م الرعاية الوالدية مدخلٌ  .٤
 .ذوي متالزمة داون 

 

  :المراجع 
، القاهرة، جتماعيالتقرير اال: العنف بين طالب المدارس): ٢٠٠٤(آخرون و  أحمد زايد .١

   .جتماعية والجنائية المركز القومي للبحوث اال
العضوية لألطفال الخصائص النفسية واالجتماعية و ): ٢٠٠٦(أحمد محمد الشهري  .٢

جامعة نايف ، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، يذاءالمتعرضين لإل
 .العربية للعلوم األمنية 

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة، سوء معاملتهمإيذاء األطفال و : )١٩٩١(إيهاب ناشد  .٣
 .جامعة القاهرة ، الطب

ورقة ، ألردنيحجم مشكلة إساءة معاملة األطفال في المجتمع ا: )١٩٩٧(بشير البلبيسي  .٤
  . األردن ، عمان، عمل مقدمة في فعاليات ندوة اإلساءة للطفل بجمعية نهر األردن

الصحة نموذج اإلرشاد النفسي و : الذات التعامل مع): ٢٠٠٥(بشير صالح الرشيدي  .٥
 .التوزيع إنجاز للنشر و ، الكويت، ٢ط ، النفسية

، ٣ج ،  النفس والطب النفسيمعجم علم ): ١٩٩٢(عالء الدين كفافي ، جابر عبد الحميد .٦
 .دار النهضة ، القاهرة

، ٥ج ،  معجم علم النفس والطب النفسي): ١٩٩٢(عالء الدين كفافي ، جابر عبد الحميد .٧
  . دار النهضة ، القاهرة

: إساءة معاملة طفل ما قبل المدرسة وخصائصه النفسية): ٢٠٠٠(حمدي محمد ياسين  .٨
، جامعة الكويت، المجلة التربوية، يتي والمصريدراسة عبر ثقافية بين المجتمعين الكو 

 . ٥٥العدد ، ١٤المجلد 
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دار ، عّمان، ١الطبعة ، اإلعاقة العقلية): ٢٠٠٥(ماجدة السيد عبيد ، خولة أحمد يحيى .٩
 .وائل للنشر والتوزيع 

، أنظمة التصدي لهاطرق و : ٕاهمال األطفالو  إساءة): ٢٠٠٤(ميسون العودة ، رباب القبج  .١٠
المملكة األردنية ، حتياجاتهاندوة الطفولة المبكرة خصائصها وا قدمة فيورقة عمل م

قتصاد منشورات وزارة اال، الرياض، مؤسسة نهر األردن برنامج حماية الطفل: الهاشمية
 .التخطيط و 
الطفل ضعيف السمع  المخاوف الشائعة لدى): ٢٠٠٧(رزان منصور عبد الحميد كردي  .١١

 .جامعة عين شمس، كلية البنات، ماجستير غير منشورةرسالة ، التعديلبين التشخيص و 
دراسة ميدانية في : اإلساءة إلى األطفال وٕاهمالهم): ٢٠٠٣(سهام عبد الرحمن الصويغ  .١٢

  . ٣المجلد ، ٩العدد ، التنميةو مجلة الطفولة ، مدينة الرياض
فين استبيان الميول المهنية المصّور للمتخل: )ت. د (عادل أحمد عز الدين األشول  .١٣

  .مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة، اعقليًّ 
، الظروفتلمس األسباب و : معاملة األطفالإساءة ): ١٩٩٧(عبد العزيز عبد اهللا الدخيل  .١٤

 .  ٢العدد ، المجلة العربية
دار الرشاد للنشر ، القاهرة، ١ط ، اإلعاقات العقلية): ٢٠٠٤(عادل عبد اهللا محمد  .١٥

 . التوزيع و 
يدومترية على عينة إدراسة (سوء معاملة األطفال ): ١٩٩١(كامل  عبد الوهاب محمد .١٦

 .جامعة عين شمس ، مركز دراسات الطفولة، ٢مج ، المؤتمر السنوي الرابع، )مصرية
، ١الطبعة ، العالجاألسباب و : العنف األسري): ٢٠٠٦(علي إسماعيل عبد الرحمن  .١٧

  .مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة
 .دار الفكر ، عّمان، ٣الطبعة ، مقدمة في اإلعاقة العقلية): ٢٠٠٥(فاروق الروسان  .١٨
وعالقتها بالتوتر أشكال إساءة المعاملة الوالدية للطفل ): ١٩٩٩(فاطمة الطراونة  .١٩

، غير منشورة رسالة ماجستير، بعض الخصائص الديموغرافية ألسرتهالنفسي لديه و 
 . ةجامعة مؤت

برنامج إرشادي لألطفال ذوي صعوبات  مدى فاعلية): ٢٠٠١(كريمة إمام عثمان  .٢٠
 .جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة دكتوراه غير منشورة، تعليمية

إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها ): ٢٠٠٧(ماجدة أحمد حسن المسحر  .٢١
، لية التربيةك، رسالة ماجستير غير منشورة، كتئابعالقتها بأعراض اال و  طالبات الجامعة

 .جامعة الملك سعود 
 .طبعة خاصة بدار الشباب ، تونس ، المعجم  الوجيز): ١٩٩٢(مجمع اللغة العربية  .٢٢
مظاهره لدى و  تقييم فاعلية برنامج لتعديل الغضب): ٢٠٠٥(محمد رزق أحمد البحيري  .٢٣

، لبناتكلية ا، رسالة دكتوراه غير منشورة، ا القابلين للتعلمعينة من المتأخرين عقليًّ 
 .جامعة عين شمس 
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تصال الشخصي في تنمية الوعي بمفاهيم أثر اال): ٢٠٠٨(منى أحمد مصطفى عمران  .٢٤
مجلة دراسات ، الحماية من اإلساءة الجنسية لألطفال ذوي التخلف العقلي البسيط

 . ٣٨العدد ، ١١المجلد ، الطفولة
اية أطفال اليمن من فاعلية برنامج وقائي لحم): ٢٠١٠(الوحيدي  يمنيرة ضيف اهللا عل .٢٥

جامعة ، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلساءة الجنسية
 . عين شمس 

التأخر ين مظاهر إساءة معاملة األطفال و دراسة العالقة ب): ٢٠٠١(السيد الزهار نجالء  .٢٦
معهد ، شورةرسالة ماجستير غير من، بتدائيةالدراسي لدى عينة من تالميذ المرحلة اال

 .جامعة عين شمس ، الدراسات العليا للطفولة
تشخيص العسر القرائي غير العضوي لدى عينة من ): ١٩٩٣(نصرة محمد عبد المجيد  .٢٧

رسالة ، األساسي مع فاعلية برنامج عالجي مقترح من التعليم ىتالميذ الحلقة األول
 .جامعة طنطا ، كلية التربية، دكتوراه غير منشورة

بعض المتغيرات و  الجنسية للطفلالعالقة بين اإلساءة الجسدية و ): ١٩٩٠(هند خلقي  .٢٨
كلية العلوم ، رسالة ماجستير غير منشورة، الديموغرافية المتعلقة باألسر المسيئة

 .الجامعة األردنية ، التربوية
 يتنمية السلوك األخالق يف يفاعلية برنامج تدريب): ٢٠٠٩(هويدة حنفي أحمد الريدي  .٢٩

كلية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، القابلين للتعلم يفال ذوى التخلف العقللدى األط
  .جامعة بني سويف ، التربية

من الدرجة البسيطة  اإساءة معاملة الطفل المعاق ذهنيًّ ): ٢٠٠٤(وائل ثروت حسن  .٣٠
معهد الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة، عالقتها ببعض المشكالت النفسيةو 

 .جامعة عين شمس ، ةللطفول
فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي بمفاهيم الحماية ): ٢٠٠٥(وفاء خير مسعود يوسف  .٣١

، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة دكتوراه غير منشورة، لدى عينة من األطفال
 .جامعة عين شمس 
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  جريمة معلوماتيةالمواد اإلباحية لألطفال 
___________________________________  

  أشرف عبد العزيز يوسف: عميد دكتور 

  
  

 مقدمة
المعلومات مورد ال يقل وال ينضب، تتزايد دومًا وال تتناقص باالستخدام أو تستهلك، ترتبط 

القتها بحاجته تتوقف، إلى بالزمان والمكان وتتفاعل مع التطور، وعلى متلقيها ومدى ع
وهى في الوقت المعاصر سلعة أو خدمة تباع وتشترى، ومصدر . )١(حد كبير، قيمتها 

  .)٢(قوة اقتصادية وسياسية لمن يحسن جمعها وتنسيقها واستخدامها 
وقد أدى تقدم تقنيات الحاسبات والمعلومات وتزايد االعتماد عليها في تسيير شئون 

فرص جديدة الرتكاب أشكال وأنماط مستحدثة من الجرائم الفنية المجتمعات، إلى ظهور 
ومنذ أول جريمة موثقة بواسطة  .تحمل طابع هذه التقنيات وتساير على الدوام تقدمها

، وحتى اآلن ،كبر حجم هذه الجرائم وتنوعت أساليبها وتعددت )٣(١٩٥٨الحاسب سنة 
  .اتجاهاتها وزادت أخطارها

كافيًا أو  –في الحالة الراهنة  –لإلجرام، ال يبدو قانون العقوبات هذا الشكل الجديد  وأمام
فعاًال بالدرجة المطلوبة والمرضية بالرغم من المحاوالت الحثيثة الستيعاب هذه الجرائم في 
نطاقه، وذلك مرجعه إلى الطبيعة الخاصة والخصائص التقنية للوسائل المعلوماتية 

، وصعوبة تطبيق )٥(والتي تسلب مادية السلوك  )٤(المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم 
  .النصوص القانونية الحالية على القيم غير المادية المتولدة عن المعلوماتية

فهٌم كامل للجريمة المعلوماتية ووسائل  التقدٌّمَ ومن هذا المنطلق، كان لزامًا أن يواكب هذا 
  .)٦(مكافحتها سواء من الناحية التقنية أو القانونية 

  
  Information Crimeتعريف الجريمة المعلوماتية 

لم يتفق الفقه على تعريف محدد للجريمة المعلوماتية، ولكن يمكن رد اتجاهاتهم في هذا 
  :المجال إلى اتجاهين 

كل فعل " يضيِّق من مفهوم الجريمة المعلوماتية ويذهب إلى تعريفها بأنها : األول -
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كمبيوتر بقدر كبير الزمًا الرتكابه من ناحية، غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا ال
  .)٧(" ومالحقته من ناحية أخرى

كل سلوك " يوسِّع من مفهوم الجريمة المعلوماتية ويذهب إلى تعريفها بأنها : الثاني -
غير مشروع أو غير أخالقى أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات، أو 

  .)٨("بنقلها
  لوماتيةخصائص الجريمة المع

الجريمة المعلوماتية إفراز ونتاج لتقنية المعلومات واتساع نطاق تطبيقاتها في المجتمع 
مما أعطى لها طابعًا قانونيًا خاصًا، وجعلها تمتاز بمجموعة من السمات والخصائص 

  :أهمها 
  .الجريمة المعلوماتية جريمة عابرة للحدود -١

ائم التي يتم ارتكابها عبر المسافات، ويعنى ذلك أن هذه الجريمة نوع من أنواع الجر 
حيث ال يتواجد الفاعل على مسرح الجريمة، بل يرتكب جريمة عن بعد، ومن ثم 
تتباعد المسافات بين الفعل الذي يتم من خالل كمبيوتر الفاعل وبين النتيجة 

ولذلك فهي ال تقف عند الحدود اإلقليمية لدولة ما، بل تمتد إلى دول أخرى . المتحققة
  .)٩(ما يزيد من صعوبة اكتشافها وخطورتها م

  .صعوبة إثبات الجريمة المعلوماتية -٢
ويرجع ذلك إلى أنها جريمة ال تترك أي آثار مادية لها بعد ارتكابها، فهي تقع في 
بيئة إلكترونية غير مرئية وال توجد لها مستندات ورقية، كما أن هناك صعوبة في 

، إذ يستطيع المجرم المعلوماتى متى )١٠(لوماتيةاالحتفاظ الفني بدليل الجريمة المع
شاء أن يمحو أو يحرِّف أو يغيِّر البيانات والمعلومات الموجودة في الكمبيوتر في 
ثواٍن معدودة، باإلضافة إلى صعوبة تعامل المحقق التقليدي معها حيث إنها تتطلب 

  .خبرة فنية، كما أنها تعتمد على الذكاء والخداع في ارتكابها
دم وجود مفهوم مشترك للجريمة المعلوماتية أو تعريف قانوني موحد لها، ومرجع ع -٣

ذلك عدم وجود تنسيق دولي في هذا المجال، باإلضافة إلى اختالف النظم 
  .القانونية

يشترط وقوعها أثناء المعالجة اآللية للبيانات، وفى حالة تخلف هذا الشرط تنتفي  -٤
لية المعالجة مراحل اإلدخال والمعالجة وتشمل عم. )١١(الجريمة المعلوماتية

 .والمخرجات
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 .اإلحجام عن اإلبالغ عن وقوع الجريمة المعلوماتية -٥
 .الجريمة المعلوماتية جريمة مستحدثة ومرتبطة بالتقدم التكنولوجي -٦

ومن أهم صور الجريمة المعلوماتية في الوقت المعاصر، تلك المتصلة بالمواد اإلباحية 
معلوماتية متصلة بالمحتوى، أي متعلقة بعمليات اإلنتاج أو النشر لألطفال، وهى جرائم 

المشروع للمواد اإلباحية لألطفال عبر النظم المعلوماتية، والذي يمثل نماذج تنفيذ  غير
وقد كانت هذه الجرائم المعلوماتية .الجريمة األكثر خطورة والذي بدأ في الظهور حديثاً 

  .اقيات الدولية والتشريعات المحليةالمتعلقة بالطفل محل اهتمام االتف
وسوف نتناول موضوع هذه الجرائم في هذا البحث من خالل تقسيمه إلى مبحثين على 

  : النحو التالي 
  .بودابست المواد اإلباحية لألطفال كجريمة معلوماتية في اتفاقية: المبحث األول

  .لمصريجرائم المواد اإلباحية لألطفال في التشريع ا: المبحث الثاني 
  

  المبحث األول
  المواد اإلباحية لألطفال كجريمة معلوماتية في اتفاقية بودابست

التي نصت  )١٢(الجرائم المتصلة بالمواد اإلباحية لألطفال إحدى صور الجرائم المعلوماتية 
منها، وفى ) ٩(، وقد ورد النص على هذه الجرائم في المادة )١٣(عليها اتفاقية بودابست

  "ادة المذكورة على أنهذلك تنص الم
يجب على كل طرف أن يتبنى اإلجراءات التشريعية أو أى إجراءات أخرى يرى أنها  -١

ضرورية للتجريم، تبعًا لقانونه الداخلي، والسلوكيات التالية إذا ارتكبت، عمدًا، ودون 
  :حق
  .إنتاج مواد إباحية طفولية بغرض نشرها عبر نظام معلوماتي  - أ
 .باحية طفولية عبر نظام معلوماتيتقديم أو إتاحة مادة إ  -  ب
  .النشر أو النقل لمادة إباحية طفولية عبر نظام معلوماتي -ج
  .واقعة التزود أو تزويد الغير بمادة إباحية طفولية عبر نظام معلوماتي -د
حيازة مادة إباحية طفولية في نظام معلوماتي أو في أي وسيلة لتخزين البيانات  –ه

  . المعلوماتية
يشمل " ليه" المادة اإلباحية الطفولية" ًا ألغراض الفقرة األولى عاليه، فإن مفهوم توخي -٢

  :كل مادة إباحية تمثل بطريقة مرئية
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  . حدثًا يقوم بسلوك جنسي -أ
  .شخصًا يبدو كأنه حدث يقوم بسلوك جنسي - ب
  .صورًا حقيقية تشخِّص حدثًا يقوم بسلوك جنسي صريح -ج

يشمل كل شخص عمره أقل " حدث"لثانية عاليه، فإن مصطلح توخيًا ألغراض الفقرة ا -٣
ومع ذلك، فإنه يمكن ألي طرف أن يستوجب حدًا عمريًا أقل؛ بشرط . عاماً  ١٨من 

  .عاماً  ١٦أال يقل عن 
  ) )د( -١( كل طرف له الحق في عدم تطبيق، كليًا أو جزئيًا، الفقرات  -٤

  ) ).ج(-٢(و) ) ب(-٢(و) ) ه(-١(و 
ف من النص على هذه الجرائم المتعلقة بالمواد اإلباحية لألطفال في هذه وقد كان الهد

هو السعي إلى تدعيم - )١٤(طبقًا لما أشارت إليه المذكرة التفسيرية لالتفاقية  –االتفاقية 
اإلجراءات التي تحمى األطفال، خاصة حمايتهم ضد االستغالل الجنسي من خالل 

فاعلية، تشتمل على استخدام نظم الحاسب اآللي  تحديث قانون العقوبات، بطريقة أكثر
  .في إطار ارتكاب الجرائم الجنسية ضد األطفال

وقد جاءت هذه المادة متوافقة مع االتجاهات والتطورات العالمية التي تسعى إلى حظر 
المواد اإلباحية الطفولية، فقد جاءت هذه المادة متوافقة مع البروتوكول االختياري التفاقية 

م المتحدة لحقوق الطفل المرتبطة ببيع األطفال ودعارة األطفال والمواد اإلباحية اآلثمة األم
لألطفال، وكذا المبادرة الحديثة للجنة األوربية المتعلقة بمكافحة االستغالل الجنسي 

  .٢٠٠٠لسنة  ٨٥٤لألطفال والمواد اإلباحية الطفولية رقم 
  

  المقصود بالحدث
المواد اإلباحية الطفولية عمومًا والوارد بنص المادة التاسعة من يقصد بالحدث فيما يتعلق ب

سنة، وهو ذات التعريف الوارد عن  ١٨كل شخص يقل عمرة عن : اتفاقية بودابست
  .الطفل في المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل

االتفاقية  تلفًا عن الوارد فيوقد أعطت االتفاقية الحق للدول بأن يشترط حدًا عمريًا مخ
  .عاماً  ١٦؛ بشرط أال يقل عن )سنة ١٨أقل من (

  المقصود بالمواد اإلباحية محل التجريم
من اتفاقية ) ٩(يقصد بالمواد اإلباحية الطفولية الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 

لتي تدخل تحت كل األفعال الفاحشة أو غير المتفقة مع اآلداب العامة أو ا: بودابست
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عنوان آخر لفعل المنحرفين، والفيصل في مدى اعتبار المادة إباحية أو غير إباحية هو 
ويترتب على ما سبق، أن .الضوابط التي تنص عليها القوانين المحلية وفقًا ألعرافها وقيمها

قًا المواد التي تمثل فائدة فنية أو طبية أو علمية ال تدخل في مفهوم المواد اإلباحية طب
  .)١٥(للنص 

السلوكيات الحقيقية أو المصطنعة : كما يقصد بالسلوك الجنسي الوارد بنص الفقرة الثانية
  :كافة، والتي تشمل العالقات الجنسية، وتشمل هذه السلوكيات 

  العالقات الجنسية - ١
  :وهى تشمل العالقات الجنسية اآلتية 

من الجنس نفسه أو  عالقة جنسية بين طفل وطفل آخر، أو بين طفل وراشد  -أ
بين جنسين مختلفين، وتأخذ هذه العالقات صور أعضاء تناسلية مع أعضاء 
تناسلية أخرى، أو أعضاء تناسلية والفم، أو أعضاء تناسلية والشرج، أو بين 

  .الشرج والفم
  .)١٦(إتيان الحيوانات، وهو ما يطلق علية في الفقه اإلسالمى السفاد  - ب
 .العادة السرية االستمناء أو ممارسة -ج
 . )١٧(الممارسة الماشوسية السادية أثناء الجماع الجنسي -د
العرض الشهواني لألعضاء الجنسية أو لمنطقة العانة للطفل، وفى كل  -ه

 .الحاالت ال يدخل في الحسبان كون السلوك المصور حقيقيًا أم مصطنعا ً 
ة في الفقرة الثانية بغرض ارتكاب وتضم األنماط الثالثة للمواد اإلباحية الطفولية والمعرف

  :الجرائم المشار إليها في الفقرة األولى 
  .تصورات اإلساءة الجنسية المرتكبة ضد طفل حقيقي * 
 .صوَر إباحيٍة طفولية تصور شخصًا يبدو كأنه حدث يقوم بسلوك جنسي صريح  *
قيقة طفًال حقيقيًا الصورة التي على الرغم من أنها واقعية، إال فإنها ال تمثل في الح  *

إنما األمر يتعلق في هذه الحالة بصور مزورة، ومثال . يقوم بسلوك جنسي صريح
  .ذلك الصور الملفقة ألشخاص حقيقيين أو الصور المولدة كلية عن طريق الحاسب

ويجب مالحظة أن المصلحة القانونية المحمية في البند أ تتعلق مباشرة بحماية األطفال 
يئة، أما البند ب، ج فإنهما يهدفان إلى تقديم الحماية ضد السلوك الذي ضد المعاملة الس

على الرغم من أنه ال يؤدى بالضرورة إلى إحداث ضرر للطفل الممثل في المادة 
اإلباحية، بل قد ال يكون ثمة طفل حقيقي بالمرة، فإنة يمكن أن يستخدم لتشجيع أو 
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ذلك يشكل هذا السلوك جزءًا من ثقافة اجتذاب األطفال للمساهمة في هذه األفعال، وب
  .تشجع أو تمتدح المعاملة السيئة لألطفال

  )١٨(أركان الجريمة 
الجريمة المعلوماتية المتعلقة بالمواد اإلباحية لألطفال؛ شأنها شأن كل الجرائم لها ركنان 

  :الركن المادي والركن المعنوي، وذلك على التفصيل التالي: أساسيان هما
  ركن المادي ال: أوًال 

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في األفعال المادية التي يأتيها المجرم المعلوماتى، 
وتتمثل تلك األفعال طبقًا لنص المادة التاسعة من اتفاقية بودابست والسابق اإلشارة إليها 

  :في اآلتى 
على واقعة حيث نصت المادة التاسعة في اتفاقية بودابست ب أ فقره أولى :  اإلنتاج - ١

إنتاج المواد اإلباحية لألطفال؛ بغرض نشرها عبر نظام الحاسب كأحد األفعال 
المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، والهدف من هذا النص هو محاربة منبع أو 

  .مصدر المخاطر سالفة الذكر
وقد نصت نظام الحاسب،  عبر النظام المعلوماتى أو تقديم المواد اإلباحية الطفولية -٢

من الفقرة األولى ) ب(المادة التاسعة من االتفاقية على تجريم هذا الفعل في البند 
منها، وقد نص البند المذكور أن المقصود بتقديم المواد اإلباحية هو قيام الشخص 
بتجهيز هذه المواد لتقديمها، وجعلها متاحة بوضعها على الهواء من أجل استخدام 

اقع لها، وكذا خلق أو تجميع الروابط بين الخطوط اآلخرين وذلك من خالل إنشاء مو 
  .المتشعبة لمواقع اإلباحية الطفولية بغرض تسهيل الوصول إليها

جاء تجريم واقعة النشر أو النقل للمواد اإلباحية الطفولية عبر نظام :  النشر -٣
  .، من الفقرة األولى، من المادة التاسعة)ج(معلوماتي في البند 

وهذه األفعال  .عبر نظام معلوماتي غير بمادة إباحية طفوليةالتزود أو تزويد ال -٤
من الفقرة األولى من المادة التاسعة، وتشمل هذه الوقائع ) د(مجرمة بنص البند 

واقعة الحصول الفعلي على مادة إباحية طفولية عن طريق تنزيل البيانات المتعلقة 
  .بهذه المواد إلى الحاسب المحلى من الشبكة الرئيسة

ازة المواد اإلباحية الطفولية في نظام معلوماتي، أو في أي وسيلة لتخزين البيانات حي
  .المعلوماتية

من الفقرة األولى من المادة التاسعة السابق ذكرها، ) ه(وقد ورد تجريم هذا الفعل في البند 
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ن وقد رأى واضعو النص أن واقعة حيازة المواد اإلباحية الطفولية يقوى الطلب عليها، وأ
الوسيلة الفعالة لكبح إنتاج هذه المواد هو تجريم الحلقات كافة التي تمر بها الواقعة من 

  .اإلنتاج إلى الحيازة
  

  )١٩(الركن المعنوي: ثانيًا 
يلزم لتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر العمد، وبمقتضى هذا المعيار فإن الشخص 

لديه نية ارتكاب أي فعل أو سلوك مكون لهذه ال يمكن أن يكون مسئوًال إال إذا توافرت 
الجريمة، سواء بالتقديم أو اإلتاحة أو النشر أو النقل أو اإلنتاج أو الحيازة لمادة إباحية 

  .طفولية
وهو ما تبناه  –وقد تبنى البعض ضابطًا أكثر خصوصية للقول بتوافر الركن المعنوي 

قدمي الخدمات، وبمقتضى هذا المعيار ويطبق على مسئولية م –تشريع الجمعية األوربية 
على المعلومات المنقولة أو ) علم وسيطرة(يمكن أن تنشأ المسئولية إذا كان هناك 

لكن ال يكفى أن يعمل مقدم الخدمات كمجرد وسيط من أجل نقل هذه المواد . المخزنة
على  اإلباحية عن طريق موقع، مع غياب النية المطلوبة في القانون الداخلي، وعالوة

  .ذلك ال يكون ملزمًا بمراقبة المحتوى من أجل تجنب المسئولية الجنائية
  

  المبحث الثاني
  المواد اإلباحية كجريمة معلوماتية في التشريع المصري

ساير المشرع المصري االتجاه العالمي الداعي إلى مواجهة الجريمة المعلوماتية المتعلقة 
ينها القوانين المحلية، ووضع الوسائل الكفيلة بالمواد اإلباحية لألطفال، وضرورة تضم

بمواجهتها والقضاء عليها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لما تمثله من استغالل 
  .لألطفال يؤدى إلى انحرافهم، وجعلهم سوقًا للبيع والشراء من أجل جنى األموال

ه نصوصًا تواجهه وقد تجلى موقف المشرع المصري في هذا االتجاه بتضمين قوانين
مباشرة تلك الجرائم المستحدثة، والتي تزيد معدالتها بصورة مطردة تنبئ عن خطورة كبيرة 
تهدد المجتمع كله ، مستهديًا في ذلك بما ورد باتفاقية بودابست والجمعية األوربية، 

  .)٢٠(باإلضافة إلى تشريعات الدول التي سبقتها في هذا االتجاه 
) ١١٦(في المادة  ١٩٩٦لسنة  ١٢لمصري في قانون الطفل وفى ذلك نص المشرع ا

يعاقب بالحبس مدة ال تقل " ، على أنه ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦والمضافة بالقانون ) أ(مكررًا 
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عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من 
ل إباحية يشارك فيها استورد أو صدر أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعما

أطفال أو تتعلق باالستغالل الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة األدوات واآلالت المستخدمة 
في ارتكاب الجريمة واألموال المتحصلة منها، وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل 

  .عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية
العقوبة كل  أي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذاتومع عدم اإلخالل ب

  :من 
استخدم الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة   ) أ(

إلعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو 
لدعارة واألعمال اإلباحية أعمال إباحية تتعلق بتحريض األطفال أو استغاللهم في ا

  .أو التشهير بهم أو بيعهم
استخدام الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة   ) ب(

لتحريض األطفال على االنحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام 
 ."بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآلداب، ولو لم تقع الجريمة فعالً 

  
  أركان الجريمة في التشريع المصري

 –شأنها شأن الجريمة التقليدية  –ًا أن الجرائم المتصلة بالمواد اإلباحية لألطفال ذكرنا آنف
الركن المادي والركن المعنوي، وسنتناول كًال منهما بشىء من : لها ركنان أساسيان هما

  :التفصيل على الوجه التالي
  الركن المادي: أوًال 

لمادي للجريمة يمثل مادياتها طبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات، فإن الركن ا
الملموسة التي تظهر في العالم الخارجي، أو بتعبير آخر المظهر الخارجي لإلرادة 

وهو يعنى قيام الجاني بأفعال خارجية سواء . ، وهو ما يعرف بجسم الجريمة)٢١(اإلجرامية 
جرامية، تمثل هذا الفعل في حركة أو موقف أو فعل إيجابي أو سلبي يعبر عن إرادته اإل

وهو ركن أساسي لقيام الجريمة قانونًا حيث إن المشرع ال يعاقب على مجرد األفكار أو 
النوايا اإلجرامية أو حتى التصميم على ارتكاب الجريمة طالما أن هذه النوايا أو األفكار لم 

  .تترجم إلى مظاهر وأفعال خارجية
  :ويتكون الركن المادي ألي جريمة من ثالثة عناصر هي
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  .نشاط اإلجرامي، وهو يعنى السلوك اإليجابي أو السلبي الذي يصدر من الجانيال -
 .النتيجة اإلجرامية ؛ وهى األثر القانوني الذي يحدثه النشاط اإلجرامي -
عالقة السببية ؛ وهى الصلة التي تقوم بين النشاط اإلجرامي الذي قام به الجاني  -

 .وبين النتيجة اإلجرامية المحققة
لمشرع توافر العناصر الثالثة ؛ فأحيانًا يكتفى بالنشاط اإلجرامي وحده بغض وال يشترط ا

النظر عن تحقق نتيجة معينة عنه أو عدم تحققها، وفى أحيان أخرى يشترط لتجريم 
  ).كما هو الشأن في جريمة القتل(النشاط ضرورة تحقق نتيجة معينة 

يمكن  –لمواد اإلباحية لألطفال ا –وبإنزال تلك القواعد على الجريمة التي نحن يصددها 
النشاط اإلجرامي الصادر من الجاني بغض النظر عن  َجرَّمَ القول بأن المشرع المصري 

تحقق النتيجة اإلجرامية أو عدم تحققها، وهو ما يظهر جليًا فيما قرره المشرع في البند 
نه ور على أ؛ حيث ينص البند المذك)ا(مكرراً  ١١٦من الفقرة الثانية من المادة ) ب(
استخدام الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض "

األطفال على االنحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال 
  ."غير مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم تقع الجريمة فعالً 

، والواردة في )أ(مكررًا  ١١٦ريمة طبقًا لنص المادة ويتمثل النشاط اإلجرامي لهذه الج
  :قانون الطفل في األفعال اآلتية

ويعنى طبقًا للنص قيام الجاني باستخدام الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو : اإلعداد - ١
شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة في إعداد أعمال إباحية تتعلق باألطفال أيًا 

  .كانت صورتها
صد به قيام الجاني باستخدام الوسائل التقنية السابقة في حفظ مواد ويق: الحفظ - ٢

  .إباحية متعلقة بالطفل
في هذا المجال، قيام الجاني باستخدام الحاسب اآللي ) المعالجة(تعنى  :المعالجة - ٣

والوسائل التقنية الحديثة األخرى كافه في تغيير وتحويل البيانات والمعلومات 
، إلى صور وأشكال ومعلومات تحوى أعماًال إباحية المدخلة من شكلها األولى
  .للطفل قابلة للفهم واالستخدام

ويعنى قيام الجاني باستخدام الوسائل التقنية السابقة في جعل المواد : العرض - ٤
اإلباحية للطفل والتي تشمل الصور واألفالم والرسوم والكتابات اإلباحية، متاحة 

  .للمشاهدة واالطالع
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قيام الجاني باستخدام الوسائل التقنية الحديثة السابقة في طبع  وتعنى: الطباعة - ٥
  .المواد اإلباحية المتعلقة بالطفل أيًا كانت صورتها

ويعنى ذلك قيام الجاني باستخدام الوسائل التقنية السابقة في نشر : النشر والترويج - ٦
  .المواد اإلباحية المتعلقة بالطفل والترويج لها أيًا كانت صورتها

ى قيام الجاني بفعل من األفعال السابقة للقول بتوافر الركن المادي لهذه الجريمة، ويكف
  .حيث لم يشترط المشرع توافرها جميعًا على النحو السابق توضيحه

  
  الركن المعنوي: ثانيًا 

ال يكفى لقيام الجريمة وتحقق المسئولية الجنائية لدى الجاني قيام الركن المادي بارتكابه 
ال المكونة له، بل يجب أن يتوافر لدى الجاني قصد اإلتيان بهذه األفعال عن أحد األفع

علم بهذه األفعال وٕارادة معتبرة قانونًا، أي متجهة إلى أفعال غير مشروعة وتحقق النتيجة 
المترتبة عليها، أي أنه يجب أن تتوافر للجاني إرادة إجرامية والتي تمثل حينئذ جوهر 

   )٢٢(.الركن المعنوي
، يمكن )األعمال اإلباحية لألطفال(بإنزال تلك القواعد على الجريمة التي نحن بصددها و 

  :القول بأنه يشترط لتوافر الركن المعنوى لهذه الجريمة توافر شرطْين 
ويتمثل في وجوب اشتراط علم الجاني بأن ما يرتكبه من أفعال متمثلة في : األول 

شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة في إعداد استخدام الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو 
أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق 
بالطفل، هي كلها أعمال غير مشروعة تؤدى إلى تحريض األطفال على الفحشاء أو 

رضة للبيع استغاللهم في الدعارة واألعمال اإلباحية أو التشهير بهم أو جعلهم ع
من الفقرة الثانية، من المادة ) أ(البند(الستخدامهم في األعمال غير المشروعة السابقة 

  )).أ(مكرراً ) ١١٩(
أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام باألعمال غير المشروعة السابقة، وٕارادة النتيجة : الثاني 

  .المترتبة عليها
  

  أساس المسئولية في هذه الجرائم
أن المسئولية في مجال المعلومات والتي تدخل في نطاقها  )٢٣(راجح في الفقهيرى الرأي ال

المسئولية في الجرائم محل الدراسة، هي مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأ 
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 ١٧٨إلى  ١٧٣المفترض من واقع حيازة المعلومات، والتي تحكمها نصوص المواد من 
االتجاه أن هذه المسئولية المفترضة قد  ويرى أصحاب هذا. من القانون المدني المصري

  :توجد بشقيها 
وذلك بعد االتفاق على اعتبار ، ويتعلق بالمسئولية عن حراسة المعلومات: األول -

وبذلك يكون ، مدني مصري ١٧٨المعلومة شيئًا غير مادي يدخل في مفهوم المادة 
ى من وال يعف، حارسها هو المسئول عن األضرار التي تنجم عن استخدامها

  .المسئولية إال إثبات السبب األجنبي
وهو هنا يتحقق في حالة تولى إحدى ، ويتعلق بمسئولية المتبوع عن التابع: الثاني -

ويسأل في مواجهة الشخص المضرور ، الشركات القيام بجميع مراحل بث المعلومة
أل في جميع هذه المراحل، ويعد كل متدخل في أي مرحلة على الشبكة تابعًا له ويس

  .عن فعله
  

  عقوبة ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمواد اإلباحية لألطفال
، يحكم على من ارتكب إحدى الجرائم )أ(مكرراً ) ١١٦(طبقًا لنص الفقرة األولى من المادة 

اإلنترنت أو شبكات  المتعلقة بالمواد اإلباحية لألطفال باستخدام الحاسب اآللي أو
بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة المعلومات أو الرسوم المتحركة 

مع الحكم بمصادرة األدوات واآلالت المستخدمة ، آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه
وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل ، في ارتكاب هذه الجرائم واألموال المحصلة منها

  . عن ستة أشهر
ع بين هذه العقوبات جميعًا وليس له سلطة تقديرية ويعنى النص أن القاضي ملزم بالجم

في إمكانية  وٕانما تتمثل السلطة التقديرية الممنوحة له، في الحكم بإحداها دون غيرها
  .الحكم بالعقوبات في حدْيها األدنى واألقصى فقط

  
  الخاتمة

طردة استعرضنا في الدراسة السابقة جريمة من أهم الجرائم الحديثة التي زادت بصورة م
حيث إنها تمس ، في الوقت المعاصرنظرًا إلى تعدد مناحيها وآثارها الخطيرة على المجتمع

مصلحة الطفل الذي يمثل مستقبل األمم ؛ هذه الجريمة هي استخدام الوسائل الحديثة في 
  .إنتاج وعرض المواد اإلباحية لألطفال
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تقنية الحديثة ليس من شأنها وقد ظهر من البحث أنه بالرغم من القول بأن هذه الوسائل ال
ارتكاب جرائم جنسية في شكل اعتداءات مباشرة على األطفال، فإنها تشكل تحريضًا 

كما أنها قد تؤدى إلى أن تحول هذه األفعال أذهان ، مباشرًا على ارتكاب هذه الجرائم
  . البعض من عمل غير مشروع إلى عمل مشروع

ج مواد إباحية في صورة ممارسات جنسية مباشرة كما تبين أن هذه الجرائم تأخذ شكل إنتا
كما تأخذ شكل الممارسات مع ، بين األطفال بعضهم البعض أو بين األطفال وبالغين

سواء كان الفعل حقيقيًا ، الحيوانات واالستمناء والعنف الماسوشى السادي في إطار جنسي
  .أو مركبًا باإلضافة إلى ممارسة الجنس مع األموات

يًا قصور القوانين الجزائية المحلية عن مواجهة هذه الجرائم المعلوماتية؛ لما وقد وضح جل
  .تمتاز به من تقنية حديثة يصعب إثباتها أو التحقيق فيها

وبالرغم من أن أركان الجريمة المعلوماتية محل البحث ال تختلف عن أركان الجريمة 
سمات يجعل من إثبات أركانها التقليدية، فإنه يمكن القول بأن األولى تمتاز بخصائص و 

، صعوبة بالغة نظرًا إلى طبيعة األفعال المادية المكونة لها وما تمتاز به من تقنية
  .باإلضافة إلى صعوبة تعامل المحقق التقليدي مع إثبات أركانها

  
  التوصيات

ومن صورها الجريمة محل  –العمل على إصدار قانون خاص بالجريمة المعلوماتية  -١
  .ى غرار كثير من الدولعل –البحث 

وتحليل الحاجات والمتطلبات على ، الدراسة الوافية للواقع التنظيمي والتشريعي القائم -٢
هذا الصعيد للوصول إلى تصور إجمالي حول ماهية وشكل التعديالت المطلوبة 
بالنسبة إلى جميع الفروع القانونية، وآلية ووسائل تنفيذ هذه التعديالت في صيغة 

 .تراحات قوانين محددةمشاريع واق
تحديث األساليب واإلجراءات المتبعة لجمع األدلة في الجرائم المعلوماتية وتحديثها،  -٣

على النحو الذي يمكن من إثباتها نظرًا إلي صعوبة القيام بذلك في ظل القوانين 
  .الجزائية التقليدية

أو التحقيق  تأهيل وتدريب أجهزة العدالة الجنائية سواء سلطات جمع االستدالالت -٤
واالستعانة بخبراء متخصصين في الحاسب اآللي يقومون ، للتعامل مع هذه الجرائم

 .بدور الخبير في إثبات هذه الجرائم
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تطوير أساليب كشف الجريمة المعلوماتية والوسائل المستخدمة في عمليات البحث  -٥
ه الجنائي والتحقيق، وهو ما يتطلب برامج تخصصية في التدريب الكتساب هذ

 .المهارات في هذه األعمال
بين  العمل على عولمة القوانين التي تواجهه مثل هذه الجرائم مع التنسيق األمني -٦

 .الدول في هذا المجال؛ نظرًا إلي كون هذه الجرائم جرائم عابرة للحدود
استحداث أجهزة متخصصة لمكافحة اإلجرام المعلوماتى ومن ذلك ما قامت به  -٧

مركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات فرنسا من إنشاء مكتب 
 .واالتصال تابع لوزارة الداخلية

تعزيز دور األسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية واالجتماعية؛ للتوعية بهذه  -٨
 .الجرائم وخطورتها والعقوبات المقررة عند اقترافها

الجرائم وخطورتها، وكيفية تنشيط الدور االعالمى لتسليط الضوء على هذه  -٩
 .مواجهتها من خالل إنتاج برامج لخدمة هذا الغرض

استخدام الوسائل التقنية الحديثة الكفيلة بحجب المواقع التي ترتكب هذه الجرائم من  -١٠
 .خاللها، وذلك بالتنسيق مع شركات االتصاالت العاملة في هذا المجال

وكذا من سبق ، ي مثل هذه الجرائمإنشاء قاعدة بيانات تحوى المواقع المتورطة ف -١١
  .إدانتهم في ارتكابها واتخاذ اإلجراءات التحفظية والوقائية للحد من نشاطهم
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 .الجرائم المتصلة باالعتداءات الواقعة على الملكية الفكرية والحقوق المجاورة -٨

تعد اتفاقية بودابست من أهم االتفاقيات في مجال الجرائم المعلوماتية، وقد وقعت الدول  )١٣(
نوفمبر  ٢٣جلس أوربا وكذا مجموعة أخرى من الدول على هذه االتفاقية في األعضاء في م

وقد جاء باالتفاقية أن توقيع الدول األعضاء عليها جاء إيمانًا منها بالتغيرات . ٢٠٠١
/ د.( العميقة التي حدثت بسبب الرقمية والتقارب والعولمة المستمرة للشبكات المعلوماتية

،دار النهضة العربية، "اقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتيةاتف"هاللي عبدالاله أحمد ؛
  ).٥، ص٢٠١١القاهرة ،

 .٢٠٠١نوفمبر سنة  ٨المذكرة التفسيرية باللغة الفرنسية التفاقية بودابست في  )١٤(
،دار النهضة "اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية"هاللي عبد الاله أحمد ؛/ د )١٥(

  .١١٨، ص٢٠١١هرة ،العربية، القا
،دار النهضة "اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية"هاللي عبد الاله أحمد ؛/ د )١٦(

  .١١٨، ص٢٠١١العربية، القاهرة ،
يقصد بمصطلح الماشوسية  السادية، االنحراف الجنسي الذي يتلذذ فيه المرء بإنزال العقاب  )١٧(

  ).١٢٠ المرجع السابق، ص( باآلخرين أو بنفسه 
  .وما بعدها  ١١٥، ص"مرجع سابق " هاللي عبد الاله أحمد ؛/ د )١٨(
  . وما بعدها ١٢٣، ص"مرجع سابق " هاللي عبد الاله أحمد ؛/ د )١٩(
  .تشريع سلطنة عمان، تشريع دولة اإلمارات المتحدة، السعودية )٢٠(

به االتفاقية طبقًا  وهو ما تسمح –ويجب مالحظة أن المشرع المصري قد خالف نص االتفاقية 
فيما يتعلق بمفهوم الطفل محل الحماية، حيث رفع سن الطفولة  – ٩من نص المادة  ٣للبند 

 . إلى ما قبل تجاوز سن الثامنة عشرة
، ١٩٩٧/١٩٩٨،بدون، القاهرة، "القسم العام  –شرح قانون العقوبات " حسن الجندي؛/ د )٢١(

  .٤١٠ص
 .وما بعدها ٤٨٦، ص"مرجع سابق" حسن الجندي ؛/ د )٢٢(
، دار "محمد عبد الظاهر حسين  ؛المسئولية القانونية في مجال شبكات اإلنترنت / د )٢٣(

  .١١٦، ص٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة، 
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  مـقـــــــــاالت
______________________ 

  
  
  

  أطفال العراق وعقود الموت الثالثة
  ل البياتيـــــراس فاضــــــف. د   

  
  لتفكير العلمي عند األطفال العربتنمية ا

  نـــــــــرم الديـــــــــــى كــــليل. د   
  

  الظاهرة واألسباب وسبل المواجهة:أطفال الشوارع 
  مطلب القريطي عبد ال. د.أ
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  ةعقود الموت الثالثو  العراق أطفال
  )صورة خطيرة لواقع الطفولة العراقية( 

________________________________  

       *لبياتيا فاضل فراس عباس
  مقدمة

حالـة الرفاهيـة التـي  أكثـرو أالعقـود الثالثـة يقـارب  لم تشـهد الطفولـة العراقيـة منـذ مـا
حيـــاة الطفـــل العراقـــي حيـــاة تشـــوبها التشـــنجات والعـــوز  نإ، بـــل العـــالم  أطفـــاليتمتـــع بهـــا 

يكــون  أنبالمؤشــرات الســلبية وســط مجتمــع فــرض عليــه  مفعــموالخــوف والقســوة ومســتقبل 
ـــ اعســـكريًّ  عـــدة تضـــافرت فيهمـــا بينهـــا  أســـباب إلـــىولعـــل هـــذا يعـــود  .امعـــوزً  اوجائًعـــ ،اقتاليًّ

مسـتنقعات الفقـر والبـؤس فـي لة العراقية ، لتلقي بالطفو )سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية(
تبــدو ظــاهرة ضــياع وقــد  .الهانئــةعلــى حســاب التعلــيم والتثقيــف والحيــاة  اإلجبــاريوالعمــل 

الطفل العراقي واضحة للعيان منذ عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، وزاد ذلـك فـي عقـد 
لي نصـــف مليـــون حـــوا ذان عصـــفا بحيـــاةلـــالحـــائران الالتســـعينيات حيـــث الحـــرب والحصـــار 

   .طفل عراقي
، ٩/٤/٢٠٠٣ا بعــد احــتالل العــراق فــي الطفولــة العراقيــة مســالك خطيــرة جـدًّ  توسـلك

فـرزه مـن أالعنف ومـا  من خاللشكل الظاهرة  أخذمني أوما صاحب المجتمع من انفالت 
انعكاسـات اجتماعيـة  لهـا كونتوسـ ،حتفظ بهـا ذاكـرة األجيـال لفتـرات الحقـةتصور دامية س

الكشــف عــن  إلــى -قضــايا الســكان والطفولــة فــي  نحــن المتخصصــين –، دفعتنــا خطيــرة 
ـــة العراقيـــة فـــي  هـــا الحـــروب ب لكـــن تعصـــف ،رض تملؤهـــا الخيـــراتأالواقـــع المهـــين للطفول

التعرف علـــى مشـــكالت الطفولـــة فـــالهـــدف منهـــا  أمـــا .هـــذا موضـــوع دراســـتناو  ،توالمشـــكال
 األطفــالوفئــة  ،علــى ســكانه بشــكل عــامو  ،العراقيــة، وأبعــاد الظــروف المهيمنــة علــى العــراق

أنهـا محاولـة علميـة لطـرح مشـكلة اجتماعيـة ديموغرافيـة وتكمن أهميتهـا فـي  بشكل خاص،
  .العراقية  األسرباتت تسكن بيوت 
كارثة اجتماعية خطيرة في ظـل األعـداد غيـر المحصـورة  ،في أساسها ،تبدو المشكلة

ة ليتـرك األب خلفـه عشـرات الضـحايا تفترسـهم يتم طفـل وتترمـل امـرأفكل يوم يُ  ؛برقم معين

                                           
 .العراق - جامعة الموصل - كلية اآلداب  - تدريسي بقسم علم االجتماع *
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تؤكـــــد التقـــــارير أن عـــــددهم و  ،األيـــــادي الخفيـــــة والـــــوطن المفتـــــوح علـــــى كـــــل االحتمـــــاالت
إلـى أنهـم تجـاوزوا  ،م ٢٠٠٠فبرايـر  وفـق تقـديراتأشـارت مصـادر أخـرى بينمـا  ،بالماليين

ن يعيشـ لُّهـمجُ ؟ ٢٠٠٧ حتـى عـامأتراها كم تكون النسبة  .مييت ألف طفل ٢٠٠ماليين و ٥
في كنف أرامل وثكالى الحول لهم وال معيل، معظمهم يعاني من سوء التغذية، واألمراض 

ضــم بعــض دور وت. المزمنــة، واالنتقاليــة، وقســم كبيــر مــنهم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة
بـدورها فقـدت مصـداقيتها بعـد الصـور المرعبـة التـي تسـربت قلـيًال، وٕان كانـت  األيتام عـدًدا
وكشـــفت حقيقـــة االنتهاكـــات لصـــور أطفـــال  ،الـــدور الحكوميـــة لوســـائل اإلعـــالم مـــن إحـــدى

باإلمكان تعداد فقرات أجسادهم النحيلة المرمية في زاوية ما هنـا وهنـاك نتيجـة أن و  ،أبرياء
يعيشــــن بــــال مــــأوى حفــــاة، عــــراة   المعاملــــة الســــيئة، والقســــم األكبــــر مــــن األطفــــال اليتــــامى

بــراءة  التــي انتزعــتات الجريمــة المنظمــة فــي العــراق تحتضــنهم شــوارع غيــر آمنــة وعصــاب
أشــارت بعــض وســائل اإلعــالم إلــى اســتخدام بعــض مــن األطفــال اليتــامى أو قــد و  .الطفولــة

هـؤالء هـم أيتـام و أطفال الشوارع في عمليات التفخيخ التي تستهدف األبرياء من العـراقيين، 
 .العراق 
  

  خطبوط الحصار أالحرب األولى و طفولة : أوالً 
مــن  أعقبهــا، ومــا ١٩٩٠بــالعراق منــذ عــام  ألمــت أحــداثمــا حــدث لمجتمعنــا مــن  إن

 سـيماال واحي الحيـاة نـ معظم مدمرة في اثارً آتركت  أطلسي أمريكيحصار شامل وقصف 
كانت الطفولة العراقية مسـتهدفة مـن قبـل الـدول المعاديـة وعلـى و  القتصادية،االجتماعية وا

تـاله مـا  وأالعـدوان العسـكري ل خـالمـن هـا سـواء ؤ وحلفا كيـةاألمريالواليـات المتحـدة  رأسـها
التــي لــم يشــهد لهــا التــاريخ الحــديث ) العقوبــات االقتصــادية(بـــ ســميت ةمشــدد عقوبــات مــن

فـــــالحرب لـــــم تســـــتهدف البنـــــى العســـــكرية فقـــــط، بـــــل اســـــتهدفت البنـــــى التحتيـــــة . )١(مثـــــيًال 
ومن المعلوم  . لتنمويةلت حركته اوش ،احتياجاته الحياتية تلبيةفحرم شعبنا من  ؛لمجتمعنا

األوضــاع االقتصــادية والســيما فــي  بهــذها ن فئــة األطفــال هــي أكثــر الفئــات الســكانية تــأثرً أ
ممــا يــؤدي إلــى قصــور فــي تــوفير  ؛الــدول التــي تعــاني مــن ظــروف اقتصــادية غيــر مواتيــة

 علـى سـلبيإن تدهور الوضع االقتصـادي يـنعكس تـأثيره ال .)٢(الخدمات األساسية الالزمة 
إذ سـار مؤشـر الحيـاة نحـو االنخفـاض ؛ وهذا ما حصل في العراق كافة، الجوانب الحياتية

ي لألسـرة ومؤشر التنمية بصورة خاصة ، وانعكس على المسـتوى االقتصـاد ،بصورة عامة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـــي الـــذي يعـــد الركيـــزة األساســـية الســـتمرار الحيـــاة والتصـــدي يالعراقيـــة، أي مســـتواها المع
هــذه الظــروف التــي أفرزتهــا العقوبــات االقتصــادية  وبــذلك حرمــت. رهــالصــعوباتها ومخاط

اســتطاعة أجهــزة الدولــة  غيــر أن عــدم، مشــروعاتهااألســرة العراقيــة مــن تحقيــق كثيــر مــن 
 ومـن ثـم ؛غلبـه إلـى خـط الفقـر وحـدود الكفـافأالمجتمع فـي ب انح ،مساندتها بالقدر الكافي

عـن  اأفرادهـا بشـكل يحقـق لهـم العـيش بعيـدً  شلت قـدرة األسـرة علـى ممارسـة واجباتهـا تجـاه
 آثـــار أدت إذ .تهديـــدات المخـــاطر الحياتيـــة، التـــي يكمـــن فـــي آخـــر مشـــوارها شـــبح المـــوت

 ابتـداءً الرضـع،  اوخصوًصـ األطفـالتفاقم حـاد فـي معـدالت وفيـات  إلىالحصار المتراكمة 
وصـارت  ،)٦١.٧( إلـى) ٩١.٧(من  اكبيرً  اانخفاضً  انخفضت نأ، بعد )١٩٩٠(من عام 

-١٩٧٤( المحصـورة مـا بـين عـامي خـالل المـدةفـي والدة حيـة  ألـفحالة وفاة لكل هناك 
والدة حيــة عــام  ألــفحالــة وفــاة لكــل ) ٣٢( إلــىتــنخفض  نألهــا  اوكــان مخطًطــ ،)١٩٩٠
٣( ٢٠٠٠(.  

ن العقوبـــات االقتصـــادية إ، فـــ)اليونيســـف(وحســـب تقـــديرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة 
ســهمت وبشــكل خطيــر فــي ارتفــاع معــدالت أقــد  ١٩٩٠عــام  عــدب المفروضــة علــى العــراق

منــذ حــرب الخلــيج عــام  واألمهــات األطفــالفــي مســحها لوفيــات  أثبتــت إذ ؛األطفــالوفيــات 
فـــي وســـط  األطفـــالوفيـــات  ت ال ســـيمامعـــدالهـــذه الهنـــاك زيـــادة خطيـــرة فـــي  نأ، ١٩٩٠
) ألــف ٥٠٠(ل عــن نــه كــان يمكــن تجنــب مــوت مــاال يقــأرت المنظمــة وقــدَّ  وجنوبــه، العــراق

  . )٤(*)٢٠٠٠-١٩٩٠ (ما بين عامي  أيالمنصرمة  العشر السنواتطفل عراقي خالل 

دون ســن  األطفــالمعــدالت وفيــات  نألــوزارة الصــحة العراقيــة،  إحصــائيةكمــا كشــفت 
ـــاة لكـــل  حـــاالت) ١٠٨(الخامســـة مـــن العمـــر بلغـــت  ـــة ألـــفوف بســـبب اســـتمرار  ؛والدة حي

ر فــي ثَّــأانهيــار البنــى االقتصــادية  نأهــذا يعنــي و .  )٥(ق العقوبــات المفروضــة علــى العــرا
الســــائدة فــــي المجتمــــع  التيــــاراتبــــين  ؛ نظــــًرا إلــــى االرتبــــاط الوثيــــقجميــــع جوانــــب الحيــــاة 

الســكان  يحيــا فــي ظلهــااالجتماعيــة والثقافيــة والصــحية التــي   األوضــاع، وبــين واتجاهاتــه
الجانـــب وره واضـــحة المعـــالم فـــي تـــدهالمعيشـــي و  األثـــرت ظـــواهر تـــباو  .بمختلـــف فئـــاتهم

 ألسرةل األخرىالجوانب الحياتية  وسائرفي الجانب الصحي  اثر سلبً أالذي بدوره ، الغذائي

                                           
في ) ٦٦١(كويت بموجب القرار رقم فرضت العقوبات االقتصادية على العراق على خلفية اجتياحه ال  *

وهو من الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة المتعلق باستخدام التدابير غير ، ٦/٨/١٩٩٠
 .الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق ٢٩/١١/١٩٩٠الصادر في ) ٦٧٨(العسكرية ، وأعقبه القرار 
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ينفـــق كـــان ) ١٩٨٨(المواطن العراقـــي قبـــل الحصـــار علـــى ســـبيل المثـــال عـــام فـــ ؛العراقيـــة
 واألثــــاثويخصــــص نســــبة لشــــراء المالبــــس  ،شــــراء الغــــذاءعلــــى نصــــف راتبــــه الشــــهري 

علـى اسـتهالك  العراقيـة مقتصـًرا األسـرةفروشات والسلع المنزلية، في حين صار اتجـاه والم
 واألثـاثشـراء المالبـس على تنفق  األسرةفلم تعد  ؛الحياة والدواء وأساسياتالمواد الغذائية 

الموظــف العراقــي مــا  ييكفــ، ولــم يعــد بشــكل عــام أســعارها ارتفــاع نتيجــةاليســير؛ ال النــزر إ
الـنقص  هـذا يستخدم مدخراته السـابقة لسـد وأخذ ،حاجاته هري لتغطيةتب شيتقاضاه من را

  .)٦(ها توفير في 
معـدالت  بدأت  أنبعد الوضع االقتصادي والمعاشي  فانقلبت كل الموازين، وال سيما

الـدينار (في انخفاض هائل فـي قيمـة العملـة المحليـة  ةتمثلم ،التضخم تتسارع بشكل مفرط
  .)٧(األمريكيخاصة الدوالر ب، و األجنبيةت مقابل العمال) العراقي

علــى انخفــاض نوعيــة الغــذاء الــذي يســتطيع الفــرد الحصــول عليــه،  وكــان ذلــك مؤشــًرا
الصـحية واالجتماعيـة وقـد كشـفت الدراسـات  .وكذلك نوعية السكن ونمطـه، وفـرص التعلـيم

سط الدخل بين معدالت الوفيات ومتو واالقتصادية في حينه عن وجود ارتباط وثيق الصلة 
  .)٨( شهري للفردال

يصــــعب علــــيهم الحصــــول علــــى الغــــذاء  أوالمحــــدود بــــد الــــدخل المــــنخفض أصــــحابف
والـدواء عـام   *اتفاقية النفط مقابـل الغـذاء ثم جاءت..  ولشحتهما أسعارهماوالدواء الرتفاع 

 ،المتاحـــة لالســـتيراد الوضـــع لـــم يتغيـــر كثيـــًرا؛ بســـبب ضـــآلة الكميـــات نأغيـــر  .)١٩٩٧(
عديـد مـن العقـود مـن قبـل لجنـة المقاطعـة الدوليـة وسـوء  الموافقـات علـى  تأخرعن  فضالً 

في حين كان  ،قريبة منه أوبقيت على حالها السابق  نهاإبل ، ورداءتهاالنوعية المستوردة 
تحســـين الوضـــع التغـــذوي والصـــحي للفـــرد العراقـــي،  إلـــىتقـــود االتفاقيـــة  نأمـــن المفـــروض 

الــذي  ٢٠٠٠لعــام ) منظمــة الصــحة العالميــة(المتحــدة  لألمــمي ويعــزز قولنــا التقريــر الســنو 
قــــدرت و  ،بســــبب ظــــروف الحصــــار  ؛ص فــــي التغذيــــةالعــــراقيين يعــــانون مــــن نقــــ يؤكــــد أن
عانون العراق ممن هم دون السنة الخامسة ي أطفالمن %) ٢٠(ماال يقل عن  نأالمنظمة 

انحدار مؤشر الحيـاة  إلى أدىمما  ؛ )١٥(النمو الطبيعي نتيجة سوء التغذيةفي  ضعفمن 
الصـحية والخدميـة التـي بقيـت عـاجزة عـن الحصـول علـى الرعايـة العراقيـة  لألسرةالصحية 

                                           
راق بتصــدير جــزء مــن نفطــه، مقابــل اتفاقيــة عقــدت بموجــب قــرار مــن مجلــس األمــن الــدولي يســمح للعــ *

  . الحصول على بعض من احتياجاته الغذائية والدوائية والسلعية
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ـــــاة المناســـــبة ل ـــــى حي ـــــدة نتيجـــــة  ،أطفالهـــــالحفـــــاظ عل والحـــــد مـــــن معـــــدالت وفيـــــاتهم المتزاي
  .)٩(الحصار

تــدهور الوضــع االقتصــادي  أن إلــى ٢٠٠٧عــام  األحمــرتقريــر لجنــة الصــليب  وأشــار
 فَ لَّـخَ و  ،المستشـفيات والمراكـز الصـحية فـي العـراق إدامةسلًبا ب تأثرقد لصحي للعراقيين وا

ـــاة ـــائي  الطويـــل المتكـــرر االنقطـــاعبســـبب  ؛األدويـــةخـــزن واضـــحة فـــي  معان للتيـــار الكهرب
يعانون من مجموعة من  العراق أطفال أن عن فضالً  ،وفسادها األدويةتلف  إلى يالمفض

 اضطراباتالمتمثلة في  النفسية السلبية للحرب  اإلفرازات كأحد يمةوالنتائج الوخ األمراض
 لألطفـالالسـلوكية  األنمـاطعلـى  بـالغ الخطـورة رأثالتركيز مما سيكون له  وٕاشكاالت النوم

  . )١٠(في المستقبل
الــــدخل  أهميـــة إلـــىفـــي هـــذا المجـــال  )٢٠٠٧( الدراســـات العراقيـــة إحـــدىتوصـــلت و 

نهــا مــن يمكِّ  إذ ؛األســرةفــي تقــدم حيــاة  هٕاســهامو  والمــرض علــى الصــحة تــأثيرهالشــهري فــي 
وتوصــلت هــذه  ،منهــا الصــحية ومواجهــة صــعابها ال ســيماالحيــاة  كالتعــالج مختلــف مشــ

دخول الـعوائـل ذات ال الرضـع  تحصـل بـين األطفالوفيات  )نصف( أن إلى اأيضً  الدراسة
  .)١١( ١٩٨٣، التي كان يمكن عدها متوسطة في عام امنخفضة جدًّ ال

اســــتهدف  ار علــــى العــــراق كــــان ســــالًحا تــــدميريًّ الحصــــار المســــتم نأوهكــــذا يتضــــح 
جانـــب معـــين مـــن فـــي بتحطـــيم التنميـــة العراقيـــة  فِ العراقـــي وبـــال تمييـــز، ولـــم يكتـــ اإلنســـان

الحيــاة  منــاحيكــل  إلــىامتــد  وٕانمــافحســب، ) والصــحية والغذائيــةالمعيشــية (ســواًء الجوانــب 
 وتغيــرت ،الحــرب إليــه أدتجتماعيــة مصــب كــل الــدمار الــذي وكانــت الحيــاة اال ،المختلفــة

فــــزاد التفــــاوت الطبقــــي  ؛تماعيــــةاالج ســــيماال األســــريةكــــل المجــــاالت الحيويــــة فــــي الحيــــاة 
فـي  تسلق طفيلي طبقي، كمـا حـدث ونشأ، األسرمن  لعديد المستويات المعيشية وانحدرت

 إلىسواء من العليا  أخرىطبقة  إلىمن طبقة  تقلتنا األسر فكثير من ؛طبقي المقابل تردٍّ 
انعكس هذا على الوضع الصـحي، كمـا  .  )١٢(بالعكس فيما يشبه القفزة السريعة  أو ،الدنيا

 إلـــىالفقيـــرة التـــي تمثـــل الطبقـــة الـــدنيا  األســـرةتنقـــاد مـــا فعـــادة  ؛األوضـــاععلـــى غيـــره مـــن 
 الذي يئالسبسبب وضعها االقتصادي  ؛ أطفالهاممارسات تقليدية غير صحية في رعاية 

العمل لكسب العيش اليومي حتى في  إلىفي سنوات حياتهم المبكرة  بأطفالهاتدفع يجعلها 
 أطفالهـــا التـــي تعـــرض األمـــراض أمـــامالبســـاط  األســـرةغيـــر صـــحية، وبـــذلك تفـــرش  أعمـــال

فــي عمــل الصــبية فــي  نــراه واضــًحا ، وهــذا مــااألعمــال بعــض لإلصــابة بهــا نتيجــة مزاولــة
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قانون العمـل العراقـي  نأعلى الرغم من  ،رة على الصحةالخط األماكنو الشوارع والمقاهي 
  .ةيسمح بعمل الطفل دون سن الخامسة عشر  ال

   
  

  طفولة االحتالل : اثانيً  
ـــــم  ـــــر التـــــاريخ القـــــديم والحـــــديث ل فـــــي الحـــــروب  أطفالهـــــاتشـــــرك مـــــة مـــــا أ نشـــــهدعب

 أدواتكــــــــانوا  األطفــــــــال أنالتــــــــاريخ  ون لنــــــــاولــــــــم يــــــــدِّ والكــــــــوارث السياســــــــية،  تواألزمــــــــا
للتجريــــب فــــي معســــكرات  إخضــــاعهمللتجــــارب عبــــر  معامــــل أو األلغــــامحقــــول  القتحــــام

ــــــىشخصــــــياتهم وتحــــــويلهم  مخصصــــــة لصــــــقل ــــــاطي مســــــاند  إل  اتيللميليشــــــجــــــيش احتي
ـــــم يتســـــاهلالمســـــلحة فـــــي المربـــــون والمعلمـــــون وعلمـــــاء نفـــــس الطفـــــل  ، وعبـــــر التـــــاريخ ل
ـــــــوق إخضـــــــاع فـــــــي  األصـــــــللهـــــــا صـــــــورة طبـــــــق ونق لتجربـــــــة والديـــــــه' الطفـــــــل'هـــــــذا المخل

 ولـــــم يســـــجل لنـــــا المؤرخـــــون أنالعـــــادات والســـــلوك حتـــــى قـــــيم الثـــــأر واعتنـــــاق السياســـــة ، 
 اوقـــــودً  أبنـــــاءها اســـــتخدم دينيًّـــــاتجاًهـــــا  أو اســـــلفيًّ  أوكـــــان  اإصـــــالحيًّ  مـــــذهًبا أوبعينـــــه  ديًنـــــا

علـــــى مبـــــادئ  وتنشـــــئتهم ،األحقـــــادحتـــــى لـــــزرع  أو، مـــــا نـــــدر مـــــن تجـــــاربفيال إللحـــــروب 
ـــــديهم حتـــــى معلمـــــ ـــــكبمنـــــأى عـــــ األطفـــــالفكـــــان .. ن كانـــــت متخلفـــــةإيهم ومقل  ،ن كـــــل ذل
ــــىواللجــــوء  اســــتخدام القســــوة فــــي التربيــــة والخشــــونة فــــي التوجيــــه األبــــوينم علــــى رِّ وُحــــ  إل

 ، مرضـــــــى فـــــــي العقـــــــولاألجســـــــادفـــــــي  أصـــــــحاءالعنـــــــف فـــــــي التلقـــــــين لكـــــــي ال ينشـــــــأوا 
ــــــوس ــــــول الحضــــــارة اليــــــوم لمــــــا يجــــــري علــــــى. والنف رض العــــــراق تجــــــاه أ ولكــــــن مــــــاذا تق
عـــــــن لقمـــــــة العـــــــيش  العـــــــراق مدارســـــــهم بحثًـــــــا أطفـــــــالعديـــــــد مـــــــن  لقـــــــد تـــــــرك ؟األطفـــــــال

ل مــــــــفحــــــــل التشــــــــرد بهــــــــم وضــــــــاع األ ؛الفقــــــــر مواجهــــــــة شــــــــبحعلــــــــى لمســــــــاعدة ذويهــــــــم 
  .)١٣( والمستقبل

ما يمكن أن يمر به  أشرسأطفال العراق يعانون  أنالواقع اليومي يدل بوضوح على 
للعراق، ومشاهد القتل اليومي التي طالت  كيياألمر داعيات الغزو طفل في عالم اليوم، فت

كلها عوامل تضاعف  ؛األطفال، واالنفجارات والجثث المتناثرة ودوي القنابل والرصاص
عماد هادي إن » أصوات الطفولة«ويقول مدير منظمة . هذا البلد أطفالمن مأزق 

ون الطفل وفقر عمل المنظمات اإلنسانية والعالمية ئغياب الجهات الحكومية المعنية بش«
على مئات ا ويجرى السكوت يوميًّ  ،الطفل في العراق أزمة اقماالمتحدة ف األممومنظمات 

طفل  ١١٠٠٠حد يدري بأن هناك أال « :، ويضيف»االنتهاكات ضد الطفل العراقي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إذ ؛سة لالغتصابأن أطفال العراق باتوا فري، وال يصدق أحد مدمن مخدرات في بغداد
 أماكنهناك  نإبل  ،ال .لتحرش الجنسيل) سنة ١٢(من الفتيات في سن  تعرض عشرات

مجموعة من عملت ، األخرىتستخدم لممارسة الجنس مع األطفال في بغداد والمحافظات 
 هو مشكلة العراقيين جميًعا، األمن انعدامأن من رغم الوعلى . »على رصدهاالمنظمات 

إذ إن االنفجارات اليومية  ؛من سواهم أكثر األطفالباشر يكون في تأثيره الم نفإ
وتشير المدارس أودت بحياة المئات منهم،  والسيارات المفخخة التي انفجرت بالقرب من

من ضحايا هذه التفجيرات هم  المائةفي  ٢٠نسبة  أن إلىبعض التقارير شبه الرسمية 
يس قسم االختبارات في مركز البحوث ويشدد الدكتور مظفر الطائي، رئ. األطفالمن 

المشكلة ال تتوقف عند انفجار قنبلة تودي « نأالنفسية والتربوية في جامعة بغداد، على 
، إن تأثيرات انعدام ابحياة أطفال، وأن الناجين ليست لديهم مشكلة، بل على العكس تمامً 

نفسية لهذه االنفجارات التأثيرات ال« أن ، مضيًفا»ليس لها حدود األطفالاألمن في حياة 
تفوق جميع  األجسادوس وتمزيق ل، وتصوير مقتل العشرات وقطع الرءوعمليات القت

نه من المؤكد بقاء تلك التأثيرات السلبية في هؤالء أ إلىويلفت ، »األخرىالتأثيرات 
بين  أعمارهمتراوح  أطفال أمامهذه الحوادث تجرى  أنال سيما  مدة طويلة جًدا األطفال

 وأي تأثير في سلوكه ،نفسية ستتكون عند هذا الطفل أيوعلينا تخيل  ،ادسة والسابعةالس
عن منظمة الطفولة العالمية الصادرة التقارير الرسمية  وأشارت .)١٤(في المستقبل سيكون
ا اجتماعية صعبة ماليين طفل عراقي يتيم، يعيش معظمهم ظروفً  خمسةوجود  إلى

لم  ،ازحين في سن الدراسة االبتدائية حوالي ربع مليونومعقدة، وبلغ عدد األطفال الن
طفل لم يلتحقوا  ٧٦٠٠٠٠عن  ، فضالً ٢٠٠٧يستطع الثلث منهم مواصلة التعليم خالل 

 ليشياتيالمعدل الشهري لألطفال النازحين جراء عنف الم ووصل، بالمدارس أصالً 
دول الجوار، إلى جرة طفل بين التهجير الداخلي، واله ٢٥٠٠٠ إلى واإلرهابيين الحزبية
هذا كله العدد المذهل والمخيف إلى بالطبع يضاف . ا منذ تفجيرات سامراءوتحديدً 

دون أن نسمع عن من ا، ا وذكورً الغتصاب األطفال في مختلف المحافظات، إناثً 
المشكلة في أساسها كارثة اجتماعية  تبدو عندئذ .)١٥(ة لمعالجة الظاهر  إجراءات حكومية
  .األعداد غير المحصورة برقم معين خطيرة في ظل

رامل أعداد األنساني للمنظمة الدولية في العراق عن زيادة وكشف تقرير المنسق اإل
عداد إحصاء كامل لألون االجتماعية من ئإذ لم تتمكن وزارة الش ؛سرهنأ الالتي تعلن
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االحتالل أعقبت جراء أعمال العنف التي  ؛رملةأ ألف امرأة) ٥٦٥( اآلن حتىالتي بلغت 
 .عمال العنفطفل يتيم في بغداد لوحدها نتيجة أل )٤٠٠(في كل يوم  فتوخلَّ مريكي ، األ

عّما كان عليه قبل عام %) ٣٥( نسبةوأشار التقرير إلى أن مستوى الفقر تجاوز 
%) ٤٠(بينهم  ،الفقر خطمليون عراقي يعيشون تحت ) ٥.٦(حوالي  ، وأن٢٠٠٣

الخطيرة كـ  باألمراضصابة األطفال إ مما زاد من ؛يشتهممعا في ا حادًّ يواجهون تدهورً 
الحكومية الرسمية وتقارير المنظمات  اإلحصاءاتبحسب و  .)١٦( )سوء التغذية والهزال (

اجتماعية  ماليين يتيم يعيش معظمهم ظروًفا خمسهالدولية، فإن في العراق اليوم نحو 
سنة في العراق  ١٧سن  أعمارهم عدَ من الذين لم تت المائةفي  ٣٠ أنصعبة ومعقدة، كما 

امتحاناتهم المدرسية النهائية، ولم تتجاوز نسبة الناجحين في  أداءلم يتمكنوا من 
وبلغ عدد  .من مجموع الطلبة الممتحنين داخل البالد المائةفي  ٤٠االمتحانات الرسمية 

مواصلة  همطفل لم يستطع ثلث ٢٢٠٠٠٠بتدائية النازحين في سن الدراسة اال األطفال
 أصالً طفل لم يلتحقوا  ٧٦٠٠٠٠ أنفضًال عن ،  ٢٠٠٧خالل عام  في تعليمهم

العنف  أعمالالنازحين جراء  لألطفالبالمدارس االبتدائية، وبلغ المعدل الشهري 
أوضاعهم بين  تطفل تراوح ٢٥٠٠٠ اإلرهابيةوالتهديدات من الميليشيات والجماعات 

في في أعقاب تفجير مرقدي اإلمامين  اتحديدً (لجوار دول ا إلىالتهجير الداخلي والهجرة 
بجعل عام » اليونيسف«قرار منظمة  ؛ لذلك لم يأتِ ٢٠٠٦) فبراير(سامراء في شباط 

 األممتأكيدات تقارير  إلىإذ ال يحتاج المرء  عاًما للطفل العراقي اعتباًطا؛ ٢٠٠٨
 .الموت إلىهي في طريقها و  ،ق تحتضرالمتحدة والمنظمات الدولية بأن الطفولة في العرا

أكثر من نصف مليون طفل هناك وحسب ما ورد على لسان أحد ممثلي األمم المتحدة، 
عراقي من األرجح أنهم سيكونون بحاجة إلى عالج نفسي جراء الصدمة النفسية التي 

مليون طفل  ٥.٧هناك ) :" كاريل دي روي ( تعرضوا لها خالل الحرب حيث يقول 
في  على األقل من هؤالء األطفال% ١٠ يكونونتوقع أن  ،س االبتدائيةعراقي في المدار 

ن الخبر ال أرغم ب ،)١٧("لها خالل الحرب   صدمات تعرضوا إلى عالج نفسي من حاجة
المكابرة  هاولكن ،لكونهم أدرى بأمورهم من غيرهم ؛في نفوس العراقيين ُيحدث صدمة

تمر بالمواطن  حجم المعاناة التي نع ولين الحكوميينئوتلفيق المبررات من قبل المس
التخطيط  ذكرت وزارة ،وفي أول اعتراف رسمي حكومي .البسيط داخل بلد الخيرات

العراق يتامى  ن الماليين من أطفالأون االجتماعية ئواإلنماء الدولي ووزارة العمل والش
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حصائية إ ففي. ومشردون ومسجونون في السجون األمريكية المحتلة والسجون الحكومية
أطفال  ن عدد اليتامى منأتبين  ،لوزارة التخطيط في حكومة المالكي نشرت قبل يومين

 ألف طفل مشرد في ٥٠٠ن هناك ، وأالعراق بلغ من أربعة إلى خمسة ماليين طفل
 ٤٥٩وتفيد إحصاءات وزارة التخطيط نفسها أن دور األيتام التابعة للدولة تضم  .الشوارع
ون ئوالش وقد أكدت وزارة العمل.. الماليين من اليتامى والمشردين فقط من بين هذه يتيًما

طفل  ٨٠٠هي وجود و حقيقة مبكية أخرى  مضيفة إليها ،االجتماعية بدورها هذه الحقائق
في السجون  ١٠٠و ،في السجون الحكومية ٧٠٠منهم  ،السجون األمريكية والحكومية في

ن أأكدت  ،مات المجتمع المدني في العراقوفي تقرير آخر أعدته منظ .المحتلة األمريكية
بسبب السياسة الفاشلة التي  ؛أكثر من ثالثة أرباع العدد السكاني للبلد يشمل خط الفقر قد

  .)١٨(٢٠٠٣عليها الحكومات التي تعاقبت منذ الغزو األمريكي للعراق في أوائل عام تسير
  

  القضايا التي تواجه األطفال في العراق 
 نسمة من الشعب العراقي داخل البالد خالل عام  ٧٠٠.٠٠٠ تشرد حوالي

وتسببت التحركات السكانية الكبيرة . ؛ نتيجة تصاعد العنف الطائفي  ٢٠٠٦
في وجود خلل وعدم توازن في الخدمات االجتماعية، وتركت عديًدا من 

  . المجتمعات المحلية تكافح في تعاملها مع تدفق أناس جدد
 حيث فقد أكثر من ؛ل التحصين بصورة خطيرة تدهورت الخدمات الصحية مث   

مليون طفل عراقي ما دون سن 
) خمس تلك الفئة العمرية(الخامسة 

التحصين الروتيني ضد أمراض 
  . الطفولة

  بدأت تظهر عالمات تأخر النمو عند
 ؛فال عراقيينكل طفل من خمسة أط
طويلة األمد  وهذا يشير إلى مشكالت

في أدى النقص كما . في التغذية
ا إلى المياه الصالحة للشرب أيضً 

  . ارتفاع معدالت اإلسهال
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 حيث يقدر عدد األطفال المتسربين من  ؛أخذت معدالت التعليم في االنخفاض
وحدثت إغالقات  ،٢٠٠٦طفل حتى قبل عام  ٨٠ .٠٠٠أكثر من بالمدارس 

الهجمات  سببعديد من المدارس ب وحوصر ،مدارس بغدادواسعة النطاق ل
  . وتأثر تعليم البنات بصورة خاصة ،العنيفة

 على خدمات ما قبل الوالدة،  تي لم يحصلنالازدادت نسبة النساء الحوامل ال
  . حاالت الطوارئفي خالل الوالدة و عالجات تمكن من إنقاذ الحياة و 

  ًحيث  ؛ابصورة يومية جراء العنف الجاري تقريبً  ايصبح كثير من األطفال أيتام
  . ترأسها نساء فقدت المعيل األساس جراء الصراع ارتفع عدد األسر التي

  يعيشون في خوف بصورة متزايدة يتعرض األطفال الذين يشاهدون العنف أو
ظاهرة أطفال وبدأت  .النفسية وسوء المعاملة واالستغالل كالتخطر المشل

 .)١٩(في وسط مدن العراق الكبرى الشوارع واإلدمان تنتشر
  

  لخالصة ا
بمسح شامل نقوم  أنسوى  نام، لم يعد أما فنا على هذه الظاهرةبعدما عرفنا وتعر 

تعامل من خالل أي  ،العنيفة من الداخل األحداثالطفل العراقي وهو يعيش هذه  لواقع
 أوالنفسي  أوالوضع االقتصادي  لنجده في حالة مزرية بسبب ،الوالدين مع الطفل

 السمحةأساليب التعامل  بسطجهل الوالدين بأ أوالسياسي للعائلة،  أواالجتماعي 
المجتمع عامة يجهل  نرى ،أخرىوالصحيحة والسليمة مع الطفل والحدث، ومن جهة 

انفجارات تستهدف كل  ايوميًّ  كما نشاهد ،اإلنسانحقوق  وثائقمضامين  أوسط مفاهيم أب
 واستغالل بعض، وصعوبة الحياة المسلحة  نتشار الميليشياتيء، فضًال عن اش

 خالقية وتردي الرعاية االجتماعية وسوءأالال األعمالفي كثير من  طفاللأل األشخاص
 كان السبب وٕاذا ؛الشعب العراقي أطفالغلب أهذه كلها مشاهد يعيشها  ؛التغذية والتشرد

وفي ضوء ما استعرضناه من آراء . فالمشكلة واحدة وقائمة ،لم يكن أواالحتالل 
 إلى باألحرى أو ،المجهول إلىلعراق يمضي مستقبل ا أننجد  ودراساتهم، االختصاصيين

مؤسسات  قياموالسبل الوحيدة لمعالجة هذه الحاالت هي . والبقية تأتي عنًفا أكثرمجتمع 
واالهتمام بالعلوم  ،وتفعيل دور الرعاية االجتماعية والصحية ،دورهابالمدني  المجتمع
  .بعيدة عن التطرفوبالتعاليم الدينية ال ،رض الواقععلى أوتطبيقها  اإلنسانية
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  المصادر والهوامش
 .٢، ص٢٠٠٢شبكة إعالم العراق، المنظمات والطفولة،  .١
 .٣ص ،٢٠٠٢ رافي، بغدادوغنساء العراق، الواقع الديماتحاد  .٢

3. BBC News, Middle East Iraqi child death rates Soar, 2000,p;2. 

 .٣ص ،١٩٩٩لندن ،  جريدة البيان ، ارتفاع نسبة الوفيات بين األطفال العراقيين، .٤
المركز  ،١٩٩٣لواقع األطفال العربي لعام المجلس العربي للطفولة، التقرير السنوي  .٥

 .١٦٦ص  ،١٩٩٣المصري العربي للتصميمات والطباعة، القاهرة، 
فاخته شاكر رشيد، الحقوق االقتصادية لألسرة العراقية في ظل الحصار ، بحث مقدم إلى  .٦

ام، ندوة العائلة العربية في مواجهة تحديات القرن الواحد االتحاد النسائي العربي الع
 .١٢ص ،١٩٩٤والعشرين، بغداد، أيار 

 ،٢٢الصحية للحصار على العراق، مجلة أم المعارك، العدد  األبعادرواء زكي الطويل،  .٧
 .٩٠ص  ،٢٠٠٠, بغداد

تير في جواد كاظم الحسناوي، التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل، رسالة ماجس .٨
 .١١٧ص، ١٩٩٠، اآلدابجامعة بغداد، كلية  ،)غير منشورة(جغرافية السكان 

9. BBC News, Middle East Iraqi child death rates Soar, op cit,p:2. 

، منظمة األمم ١٩٩٥جمعية االقتصاديين العراقيين، تقرير التنمية البشرية في العراق لعام   .١٠
 .٨٤، ص١٩٩٥، العراق) اليونيسف(المتحدة للطفولة 

 .٢شبكة إعالم العراق، المنظمات والطفولة، مصدر سابق، ص  .١١
محمد طه الغنام، تحليل أنماط واتجاهات وفيات األطفال والوالدات الميتة في العراق،   .١٢

جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، ) غير منشورة(رسالة ماجستير في علم اإلحصاء 
 ١١٣ص ،١٩٨٣

أثير العوامل االجتماعية والثقافية في وفيات الرضع خالل فترة فنار سالم عطوان، ت  .١٣
، جامعة بغداد، كلية )غير منشورة(الحصار االقتصادي، رسالة ماجستير في علم االجتماع 

 .٧٨، ص٢٠٠١اآلداب، 
   .، شبكة اإلعالم العراقيسة والكفنبين المدر  ..العراق  أطفال .١٤
، ٢٤٧٨، العدد  إيالف، عزيز الحاج ، 'وهم ينهبون'الطفولة العراقية تباع، وتحتضر،  .١٥

 .٢٠٠٨مارس 
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للنشر  ُمجازمرعب ومستقبل مجهول ، بحث  فراس عباس فاضل ، أطفال العراق ماضٍ   .١٦
 .٢٠٠٨في مجلة المستقبل العربي ، 

  .ألف مدمن عدا المغتصبين  ١١، سجينٍ  ١٣٠٠م، ن يتيييمال ٥: أطفال العراق  .١٧
  .علم نفس الحروب والكوارث/الصدمة النفسية .ن.د.مركز الدراسات النفسية م  .١٨
١٩. ://www.flag.link4iraq.com نترنتاإل.   
 .، التقرير السنوي ٢٠٠٨، )اليونيسف(المنظمة العالمية للطفولة العالمية  .٢٠

 
  المصادر والمراجع

 www.flag.link4iraq.com . 

 BBC News, Middle East Iraqi child death rates Soar, 2000,p;2. 

 BBC News, Middle East Iraqi child death rates Soar, op cit,p:2. 
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 العرب طفالتنمية التفكير العلمي عند األ
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   *د ليلى كرم الدين.أ
  

  : مقدمة 
تســعى هــذه الدراســة فــي المقــام األول إلــى بحــث ودراســة، والتعــرف علــى أهــم وأنجــح 

لوســــائل التــــي يمكــــن أن تســــاعد علــــى تنميــــة التفكيــــر العلمــــي وأكفــــأ الطــــرق واألســــاليب وا
لألطفــال؛ ســعًيا إلــى المســاهمة فــي نشــر الثقافــة العلميــة وتنميــة التفكيــر العلمــي بمقوماتهــا 
كافة بين األطفال والشباب العربي بشكل خاص، والقطاعات األخرى كافة في المجتمعات 

  . العربية على وجه العموم
مثل هـذه الدراسـة إلـى األهميـة القصـوى لتثقيـف األطفـال علميًّـا، وترجع أهمية القيام ب

وتنمية التفكير العلمي لديهم لما يترتب على ذلـك مـن المسـاعدة علـى بنـاء عقـولهم وتنميـة 
هــذا باإلضــافة إلــى مــا يمكــن أن يســاعد ، ذكــائهم وتفكيــرهم وبنــاء شخصــياتهم بشــكل عــام
أذهانهم من بقايا التفكير غير العلمي والفكر  تثقيفهم علميًّا على التخلص مما قد يعلق في

الخرافـــي واألميـــة العلميـــة التـــي يالحـــظ انتشـــارها فـــي كثيـــر مـــن دول العـــالم الثالـــث، ومنهـــا 
  . الدول العربية

وتــزداد أهميــة تثقيــف األطفــال العــرب علميًّــا وتنميــة التفكيــر العلمــي لــديهم فــي ضــوء 
حرص الشديد على أال يتخلـف األطفـال العـرب المنافسة الشديدة التي تميز هذا العصر وال

باإلضافة إلى ذلك فمن الضروري السعي إلى تنمية تنمية التفكيـر العلمـي ، عن اللحاق به
لألطفـــال العـــرب وتثقـــيفهم علميًّـــا لتمكيـــنهم مـــن التصـــدي للتحـــديات العديـــدة والكبيـــرة التـــي 

مـــن موجـــات الحضـــارة  يفرضـــها القـــرن الحـــادي والعشـــرون ودخـــول العـــالم الموجـــة الثالثـــة
اإلنســـانية؛ وهـــي موجـــة المعلوماتيـــة التـــي تتطلـــب اتصـــاف اإلنســـان لكـــي يســـتطيع العـــيش 
والتعـــــاون والتنـــــافس فيهـــــا بالعديـــــد مـــــن الســـــمات والخصـــــائص التـــــي يطلـــــق عليهـــــا اليـــــوم 

ـــه علـــى ممارســـة "خصـــائص إنســـان القـــرن الحـــادي والعشـــرين" ، ومـــن أهمهـــا إطـــالق قدرت

                                           
بجامعة ، وكيل المعهد ومدير مركز دراسات الطفولة، أستاذ علم النفس بمعهد الدراسات العليا للطفولة *

بالمجلس األعلى للجامعات  ورئيس لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال، عين شمس سابًقا
 المصرية
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  . ه ومهاراته كافةالتفكير العلمي بعمليات
ولتحقيـــق األهـــداف األساســـية لهـــذه الدراســـة والســـير وفقـــًا للمـــنهج العلمـــي، فإنـــه يلـــزم 

  :معالجة النقاط األساسية التالية
تعريــف مفهــومي الدراســة األساســْيين، للدراســة وهمــا مفهومــا الثقافــة العلميــة والتفكيــر  :أًوال 

  .العلمي
  .التفكير العلمي لألطفال أهمية التثقيف العلمي وتنمية: ثانًيا 
  .تحقيقهااألهداف األساسية التي تسعى الدراسة إلى : ثالثًا 

ــــا  أهــــم الدراســــات والبحــــوث الحديثــــة التــــي تصــــدت لدراســــة تنميــــة التفكيــــر العلمــــي  :رابًع
لألطفــال، وأهــم مــا توصــلت إليــه مــن نتــائج حــول أكفــأ وأنجــح إســتراتيجيات وبــرامج 

  .ل تنمية التفكير العلمي لألطفا
خالصــة واســتنتاجات عامــة حــول تنميــة التفكيــر العلمــي لألطفــال العــرب، وأهــم  :خامًســا

ـــا  الخطـــوات واإلجـــراءات الـــالزم اتخاذهـــا للـــتمكن مـــن تثقيـــف األطفـــال العـــرب علمًي
  .وتنمية التفكير العلمي لديهم 

  .تحديدهاونقدم فيما يلي ما يوضح كًّال ما من األقسام السابق 
  

  :مفاهيم األساسية للدراسة ريف التع: أًوال 
  :ن األساسيين لهذه الدراسة وهما سيتم فيما يلي تعريف المفهومي

  . Scientific Literacy، مفهوم الثقافة العلمية -١
  . Scientific Thinking، مفهوم التفكير العلمي -٢
  . Scientific Literacy، مفهوم الثقافة العلمية -١

أن هنـــاك عـــدة محـــاوالت لتعريـــف الثقافـــة العلميـــة، وأن ) Collette, 1989(بـــيَّن كوليـــت 
، وذكـر أن أهـم أفضل طريقة لتعريفها تتم عن طريق وصف صفات الفرد التي يتحلـى بهـا

  :هذه الصفات ما يلي
تتــوفر لديــه خلفيــة علميــة كبيــرة تتضــمن حقــائق ومفــاهيم ومبــادئ علميــة، والقــدرة  ) أ(

 . على تطبيقها
 . ة العلميتوفر لديهم فهم واضح لطبيع  ) ب(
يتـوفر لديــه اتجـاه إيجـابي نحــو قيمـة العلــم والتكنولوجيـا، ودورهمـا فــي تقـدم ورقــي ) جــ(

  . اإلنسان
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  . تتوفر لديه القدرة على استخدام الحواس في وصف وتفسير الظواهر  )د(
تتوفر لديه القدرة على استخدام عمليات العلم في حل المشكالت واتخاذ القرارات   )هـ(

  . اليومية
  . تتوفر لديه القدرة على إصدار أحكام قيمية في قضايا العلوم االجتماعية  )و(
يستطيع استخدام قدرات التفكير العلمـي فـي العمـل وفـي شـغل وقـت الفـراغ، وفـي   )ز(

  . تنمية المجتمع بشكل عام
يمتلــك وجهــة نظــر جديــدة، وفهًمــا واضــًحا للبيئــة وظواهرهــا وقضــاياها علــى أســس  )ح(

  . علمية
  : أساس ما تقدم؛ يمكن تقديم التعريف التالي للثقافة العلمية للطفل على

تـــوفُّر قـــدر مناســـب مـــن المعـــارف والمهـــارات واإلتجاهـــات والميـــول العلميـــة، وكـــذلك مـــن "
عمليــات العلــم التــي ينبغــي أن يكتســبها الطفــل، والتــي تتعلــق بالمشــكالت والقضــايا العلميــة 

  ."ومية التي تواجهها بيئته ومجتمعهوالظواهر البيئية ومواقف الحياة الي
  
  :  Scientific Thinking، مفهوم التفكير العلمي -٢

" هـــو التفكيـــر واألداء اعتمـــاًدا علـــى  -كمـــا يعرفـــه أســـاتذة فلســـفة العلـــم -التفكيـــر العلمـــي 
أي جمـــع البيانـــات والمعلومـــات بطريقـــة ، The Scientific Method، الطريقـــة العلميـــة

  . )١٩٩٢، ليلى كرم الدين( Objective، نهجية وموضوعيةم Systematicمنظمة 
أما التفكير العلمي عند األطفال، فقد أكـدت مختلـف النظريـات واألطـر النظريـة فـي مجـال 
النمــو العقلــي للطفــل، وبشــكل خــاص نظريــة عــالم الــنفس السويســري الشــهير جــان بياجيــه 

عنـــد األطفـــال يتطـــابق مـــع  الـــذي يعتبـــره الجميـــع أب علـــم نفـــس، علـــى أن التفكيـــر العلمـــي
وأن التفكيــر المنطقــي العقالنــي عنــد األطفــال فــي أكمــل صــورة، ، التفكيــر المنطقــي لــديهم

ليلـى (. وبعد تحقيق النمو العقلي يتطابق مع التفكير العلمي كما عرفه أساتذة فلسـفة العلـم
  . )١٩٩٧، كرم الدين

العقالنــي المنطقــي فــي أكمــل  وبــذلك لكــي نكســب األطفــال العقالنيــة والقــدرة علــى التفكيــر
ــــا وتنميــــة التفكيــــر العلمــــي بمفاهيمــــه ومبادئــــه  صــــورة، يلــــزم أن يــــتم تثقيــــف األطفــــال علميًّ

  .ومقوماته وعملياته واتجاهاته كافة لديهم
  

  :وتنمية التفكير العلمي لديهم  أهمية تثقيف األطفال علمًيا: ثانًيا 
ة التفكيــر العلمــي لــديهم إلــى عديــد مــن ترجــع أســباب أهميــة تثقيــف األطفــال علميًّــا وتنميــ
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، واصـف عزيـز(و) ١٩٩٥، محمد صـابر سـليم(و ) ١٩٨٧، وليم عبيد: (األسباب أهمها 
  . )٢٠٠٢، ليلى كرم الدين(و) ١٩٩٩

ما يالحظ من انتشار األمية وسيادة التفكير الخرافي لدى قطاعات عريضة من أفراد  -١
هــذا باإلضــافة إلــى مــا ، لــة الراهنــةالمجتمــع المصــري والمجتمعــات العربيــة فــي المرح

يالحظ من أن األمية الثقافيـة والفكـر الخرافـي ال يقتصـران علـى األميـين مـن األفـراد، 
إنما يتعديان إلى المتعلمين وأنصاف المتعلمين الذين يكشفون في كثيـر مـن األحيـان 

 . يهمعن غياب التفكير العلمي بجوانبه ومقوماته كافة، وانتشار الفكر الخرافي لد
األهمية القصوى لتثقيف األطفال علميًّا وتنمية التفكير العلمي لديهم، لـيس فقـط لمـا   -٢

يحققـــه هـــذا التثقيـــف مـــن فوائـــد عديـــدة ومكاســـب كثيـــرة لهـــؤالء األطفـــال بمـــا فـــي ذلـــك 
المســاعدة علــى بنــاء عقــولهم وتنميــة ذكــائهم وتفكيــرهم وبنــاء شخصــياتهم بشــكل عــام 

والطـــرق والمنــــاهج  جهـــون مـــن مشــــكالت باألســـاليبوتمكيـــنهم مـــن التصـــدي لمــــا يوا
العلمية كافة، إنما كذلك ألن األمل في تغيير األوضاع في مجتمعاتنا ينعقد بالدرجـة 
األولى على تثقيف األطفـال علميًّـا وتنميـة التفكيـر العلمـي لـديهم؛ سـعًيا إلـى تخلـيص 

 . مجتمعاتنا من أشكال الفكر الغيبي والخرافي كافة
ــديهم، االرتبــاط ال -٣ ــا وتنميــة التفكيــر العلمــي ل كبيــر والحيــوي بــين تثقيــف األطفــال علميًّ

وٕاكســـابهن العقالنيـــة والقـــدرة علـــى التفكيـــر المنطقـــي والعقالنـــي وفًقـــا لمـــا أكـــدت عليـــه 
مختلف النظريـات واألطـر النظريـة فـي مجـال النمـو العقلـي لألطفـال، وبشـكل خـاص 

يـر المنطقـي العقالنـي فـي أكمـل صـورة نظرية جان بياجيه التي دللت وبينت أن التفك
وبــــذلك لكــــي نكســــب ، يتطــــابق مــــع التفكيــــر العلمــــي كمــــا عرفــــه أســــاتذة فلســــفة العلــــم

األطفـال العقالنيـة والقـدرة علــى التفكيـر العقالنـي المنطقـي يلــزم أن يـتم تثقـيفهم علميًّــا 
 . وتنمية التفكير العلمي بمفاهيمه ومقوماته وعملياته واتجاهاته كافة لديهم

ما أكدت عليه التوجهات واألطر والدراسات النفسية والتربوية كافـة مـن ضـرورة البـدء  -٤
فـي تنميـة تفكيــر األطفـال بشـكل عــام، وتفكيـرهم العلمـي علــى وجـه الخصـوص مبكــًرا 

وقــد أضــيف إلــى االعتبــارات النفســية والتربويــة الســابقة العديــد مــن ، مــن عمــر الطفــل
) Neuro Physiology(يها فـي علـم وظـائف المـخ النتائج المؤيدة التي تم التوصل إل

مــن المــخ والجهــاز العصــبي % ٨٠والجهــاز العصــبي، والتــي دللــت علــى أن حــوالي 
 .تبنى قبل بلوغ سن الرابعة من العمر

تزايـد االهتمـام بتنميــة التفكيـر العلمـي لألطفــال المصـريين والعـرب فــي ضـوء دخولنــا   -٥
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ن تقــدم علمــي وتكنولــوجي ســريع ومتالحــق األلفيــة الثالثــة، ومــا يميــز هــذا العصــر مــ
يحتم ضرورة إعداد األطفال المصريين والعرب للتعامل والتوافق بـل والتفـوق فـي هـذا 
العصــر، فــي ضــوء المنافســة الشــديدة التــي تميــزه، والحــرص الشــديد علــى أال يتخلــف 

 .األطفال المصريون والعرب عن اللحاق به، بل والتفوق فيه
طفــال علميًّــا وتنميــة التفكيــر العلمــي لــديهم فــى ضــوء كــون وتتضــح أهميــة تثقيــف األ

القـــدرة علـــى التفكيـــر العلمـــي بأشـــكاله كافـــة، وبشـــكل خـــاص التفكيـــر العلمـــي والتفكيـــر 
االبتكاري والناقد، هي إحـدى الصـفات التـي حـددها علمـاء المسـتقبليات إلنسـان القـرن 

  )Tunstall , 1995(: ومن أهم الخصائص األخرى ، الحادي والعشرين
 .القدرة على التعلم الذاتي ) أ(
 .القدرة على الفهم وممارسة عمليات العلم ) ب(
  .القدرة على التعامل مع التكنولوجيا المتطورة) ج(
  .القدرة على حل المشكالت) د(
  

زيادة الوعي بأهمية وخطورة تثقيف األطفال علميًّـا وتنميـة التفكيـر العلمـي وتخليصـهم  -٦
ل الفكــر الخرافــي كافــة، ومــن ثــم المســاهمة فــي نشــر والمجتمــع بشــكل عــام مــن أشــكا

مــــن معرفــــة بالمعلومــــات (الثقافــــة العلميــــة وتنميــــة التفكيــــر العلمــــي بمقوماتهــــا كافــــة 
والحقــــائق العلميــــة وفهــــم واضــــح لطبيعــــة العلــــم واتجاهــــات إيجابيــــة نحــــو قيمــــة العلــــم 

يات العلم في هذا باإلضافة إلى استخدام عمل، والتكنولوجيا ودورهما في رقي اإلنسان
بين ) اتخاذ القرارات وٕاصدار األحكام في األمور الحياتية وحل المشكالت بشكل عام

األطفــال والشــباب المصــريين بشــكل خــاص، وبــين مختلــف فئــات وقطاعــات المجتمــع 
ومن ثم المساهمة فـي نشـر وتنميـة العقالنيـة والتفكيـر العقالنـي ، المصري بشكل عام

  .المجتمع المصري والعربىفي مجاالت الحياة كافة في 
  

  األهداف األساسية التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها: ثالثًا 
كما سبق التوضيح، فإن الهدف األساسي لهذه الدراسة هو التعرف علـى أهـم وأنجـح وأكفـأ 
الطـــرق واألســـاليب والوســـائل التـــي يمكـــن أن تســـاعد علـــى تنميـــة التفكيـــر العلمـــي لألطفـــال 

  . العرب بمختلف فئاتهم
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ومن  وللتمكن من تحقيق هذا الهدف العام، فإنه يلزم تحقيق عدد من األهداف الفرعية،
  :أهمها 

التعرف على أهم األطر النظرية التـي عالجـت موضـوع العلـم والتفكيـر العلمـي، وأهـم  -١
ما توصلت إليه بشأن طبيعة العلم، وأهم مكوناتـه وعملياتـه وأبـرز خصـائص التفكيـر 

 .العلمي
أهم الدراسات العلمية الحديثة التي سـعت إلـى دراسـة الجوانـب المختلفـة  التعرف على -٢

 .المتعلقة بتثقيف األطفال علميًّا، وتنمية التفكير العلمي لهم
 :دراسة وفحص هذه الدراسات، وربما تحليل محتواها للتعرف على -٣

 األعمار التي درست. 
 المجتمعات التي أجريت بها الدراسات. 
 ريت بها الدراساتأهم األهداف التي أج. 
 أهم األهداف التي سعت هذه الدراسات إلى تحقيقها. 
  أهـــم المراكـــز العلميـــة والجامعـــات التـــي أجريـــت بهـــا هـــذه الدراســـات، وأهـــم طـــرق

 .الحصول عليها
  ـــــي يمكـــــن ـــــة الت ـــــة واأللعـــــاب واألســـــاليب المختلف ـــــرات العملي أهـــــم األنشـــــطة والخب

، وبشـــكل خـــاص أهـــم األنشـــطة اســـتخدامها مـــع األطفـــال لتنميـــة تفكيـــرهم العلمـــي
والخبـــرات واأللعـــاب واألســــاليب المالئمـــة لكـــل مرحلــــة عمريـــة وتعليميـــة، وكــــذلك 

 .المناسبة لتنمية عمليات العلم الخاصة بكل مرحلة
  أهـــم وأبـــرز مـــا توصـــلت إليـــه مـــن نتـــائج حـــول مختلـــف جوانـــب التفكيـــر العلمـــي

بقــت لتنميــة التفكيــر لألطفـال، وبشــكل خــاص أهـم اإلســتراتيجيات والبــرامج التـي ط
العلمـــي، وأكثـــر هـــذه اإلســـتراتيجيات والبـــرامج نجاًحـــا وفعاليـــة فـــي تحقيـــق تنميـــة 
التفكير العلمي لألطفال في مختلف المراحـل واألعمـار، وتقـديم اسـتنتاجات عامـة 

 .حول هذه البرامج وطرق إعدادها وتطبيقها ومدى فعاليتها
الحصــول علــى مختلــف األدلــة  محاولــة التعــرف علــى وحصــر أمــاكن وجــود وكيفيــة  -٤

اإلرشـــادية التـــي أعـــدت لمســـاعدة كـــل مـــن األســـرة والمدرســـة والمعلمـــين وجميـــع مـــن 
مــع توجيــه اهتمــام ، يعملــون ويتعــاملون مــع األطفــال فــي مختلــف المراحــل واألعمــار
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خاص لتلك األدلة التي أعدت للمساعدة على تنميـة تفكيـر األطفـال، وتنميـة تفكيـرهم 
 .لخصوصالعلمي على وجه ا

  
أهم الدراسات الحديثة التي تصدت لدراسة تنمية التفكيـر العلمـي لألطفـال،  :رابًعا 

  وأهم ما توصلت إليه من نتائج 
  :التالية  ت تحقيق واحد أو أكثر من األهدافكشف فحص الدراسات السابقة أنها حاول

لك طــرق تطــوير المنــاهج والمقــررات الدراســية الخاصــة بمختلــف المــواد العلميــة، وكــذ -١
تدريســـها لألطفـــال بمـــا يحقـــق إكســـاب الطـــالب مهـــارات عمليـــات العلـــم واالتجاهـــات 

 .العلمية
إعداد برامج التدريب لمعلمي العلوم بمختلف المراحل الدراسية لزيدة كفاءتهم وقدرتهم  -٢

 .على تعليمها للطالب
التفكيــر  إعــداد األدلــة اإلرشــادية والكتيبــات للوالــدين والمعلمــين لتــوجيههم لطــرق تنميــة -٣

العلمـــي عنـــد األطفـــال، وتضـــمين هـــذه األدلـــة مختلـــف األنشـــطة والتجـــارب واأللعـــاب 
 .التعليمية التي يمكن إجراؤها بالمدرسة أو المنزل

إعـــداد كتيبـــات وأدلـــة مبســـطة للطـــالب أنفســـهم تحتـــوي علـــى أنشـــطة وتجـــارب علميـــة  -٤
ر العلميــة حولهــا مبســطة يمكــن للطــالب أنفســهم ممارســتها والقيــام بهــا، وٕاعــداد التقــاري

 – Activities Hands – onسعًيا إلى تطبيق مداخل األيدي على النشاط والخبـرات
Experiences  ـــذاتي التـــي وجـــدت ذات فائـــدة كبيـــرة، خاصـــة فـــي موقـــف التعلـــيم ال

 .لوالمستق
تصميم وبناء مختلف أنواع البرامج التي تسعى إلى تنمية مختلف عمليات ومهارات   -٥

وبشـــكل ، العلميـــة لـــدى األطفـــال فـــي مختلـــف المراحـــل واألعمـــارالعلـــم واالتجاهـــات 
خـــاص محاولـــة التحقـــق مـــن كفـــاءة وفعاليـــة مختلـــف أنـــواع اإلســـتراتيجيات والمـــداخل 

 .والطرق واألنشطة في تنمية التفكير العلمي
ومـــن الجـــدير بالمالحظـــة أن هنـــاك كـــم ال بـــأس بـــه مـــن الدراســـات والبحـــوث، وبشـــكل 

دكتوراه التي أجريت في مختلف كليات التربية بالجامعات خاص رسائل الماجستير وال
  .)١(العربية وبشكل خاص بالجامعات المصرية 

والمالحــظ أن الصــعيد األعظــم مــن هــذه الدراســات قــد تصــدت بشــكل أساســي لتنميــة 
مهارات عمليات العلم وتنميـة اإلتجاهـات والقـيم العلميـة وتنميـة التفكيـر العلمـي بشـكل 
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

فعاليـة مختلـف اإلسـتراتيجيات والطـرق والوسـائل التـي تسـتخدم فـي  عام وكذلك لدراسة
وسـوف تعـد بيلوجرافيـا شـاملة لجميـع هـذه الدراسـات وتوضـع فـي مالحـق ، هذه التنمية
  .هذه الدراسة

نتيجة لـذلك سـوف نكتفـي هنـا بعـرض أهـم الدراسـات األجنبيـة الحديثـة التـي أجريـت لتنميـة 
  : ض تاريخياً التفكير العلمي لألطفال والتي ستعر 

 Kosinski, R. 1990،  ١٩٩٠دراسة كوسنسكي ،  )١(
 :Investigative Learningخطــة للتربيــة المعمليــة، : الــتعلم البحثــي : حــول 

Aplan for Laboratory Education   
 Melody, J., 1990،  ١٩٩٠دراسة جوان ميلودي ،  )٢(

ة مـــع االســـتعانة تطبيـــق وتنفيـــذ برنـــامج فـــي العلـــوم خـــاص بالمرحلـــة االبتدائيـــ: حـــول 
  Community Resourcesبالمصادر المجتمعية ، "

 . Hood Program, 1990،  ١٩٩٠دراسة برنامج هوود ،  )٣(
  .حول تعلم الكيمياء في مرحلة الطفولة المبكرة 

 The Creative and،  ١٩٩٠برنـامج مهــارات التفكيــر االبتكــاري واألكــاديمي  )٤(
Acadomic Thinking Skills Program (CATS). 

 ,.Cohen,M. & Harper,I،  ١٩٩١دراســة متشــل كــوهن وادويــن هــاربر ،  )٥(
1991. 
  .تغير نماذج التعلم من الخبرة :الطالب كعالم : حول 

 ,.Houss, H., etal ١٩٩١دراسة هيوج هاويس وآخرون ،  )٦(
 . Jungek, J., 1991، ١٩٩١دراسة جون جنجك  )٧(

يــــق الكمبيــــوتر والــــتعلم اســــتخدام اللبنانيــــة واالســــتطالعات والشــــرح عــــن طر : حــــول 
  .التعاوني في تطوير وتنمية تدريس علوم الحياة 

 . Bullock, M., 1991 ١٩٩١دراسة مري بلوك ،  )٨(
 " .مدخل العلوم المتكاملة بمرحلة الرياض والمرحلة االبتدائية: "حول 

مشــــروع إدارة التربيــــة بــــوالي كاليفورنيــــا ، لتكامــــل العلــــوم بمرحلــــة الريــــاض والمرحلــــة  )٩(
 . California State Dept of Educ., 1992،  ١٩٩٢ائية االبتد
 ".مدخل العلوم المتكاملة بمرحلة الرياض والمرحلة االبتدائية: حول 
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

 . Martturen M. 1992،  ١٩٩٢دراسة ميكامارتونين  )١٠(
  .تطوير وتنمية مهارات الجدل عن طريق برامج الكمبيوتر : حول 

 . Bruewer, R., 1992. ١٩٩٢دراسة ريتشارد بروير  )١١(
حول التخلص من التفكيـر الخرافـي عـن طريـق تنميـة االسـتدالل العلمـي وزيـادة الشـك 

  .العلمي 
  . Cowun, M., 1992، ١٩٩٢دراسة ماري كوون  )١٢(

حــــول أثــــر األنشــــطة العلمــــي التــــي تمــــارس بــــالمنزل علــــى مســــتوى فضــــول األطفــــال 
 :واتجاهتم نحو العلم وتفاعلهم مع الوالدين 

 . Fleer, M., 1992،  ١٩٩٢دراسة فلير  )١٣(
حول التعرف على أنماط التفاعل بين المعلم والطفل التـي تشـجع علـى تنميـة التفكيـر 

  :العلمي
 . Philip, M., 1992، ١٩٩٢دراسة مارك فيليب  )١٤(

  .حول بعض األنشطة واألدوات العلمية للتدريب على بعض مهارات العلم
 . Halpern> D., 1992، ١٩٩٢دراسة ديان هالبرن  )١٥(

 .تنمية مهارات التفكير في العلوم والرياضيات : ول كتاب ح
 ,Weathly G. and Raynolds،  ١٩٩٧دراسـة جرايسـون ويتلـي وآن رينولـدز،  )١٦(

A.,1997   .  
  . تدالل الرياضي المتقدم العالقة بين التخيل واالس: حول

 English, L., 1997،  ١٩٩٧دراسة لين أنجلشن ،  )١٧(
ة اإلبتدائيــــــة علــــــى طــــــرح المشـــــــكالت ، تطــــــور قــــــدرات األطفــــــال بالمرحلـــــــ: حــــــول 

Problem-posing Abilities  .  
  Carpenter, T.et al., 1998،   ١٩٩٨دراسة توماس كاربنتر وآخرين ،  )١٨(

ختــراع والفهــم فــي عمليــات جمــع وطــرح األرقــام دراســة طوليــة تتبعيــة لــدور اال: ول حــ
  . Multidigitalمتعددة الخانات ،  

 New, R., 1998،  ١٩٩٨دراسة ربيكانيو  )١٩(
قضايا العدالة في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا التي : العدالة والديمقراطية : حول 

  . تقدم لمرحلة ما قبل المدرسة 
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

  ١٩٩٨دراسة جانيتا كوبلي وبوالند المون ، ( )٢٠(
Gaswell, B. & Lamon, M., 1998  

طفولـة المبكـرة، المعايير المهنية إلعـداد معلمـي العلـوم والرياضـيات لمرحلـة ال: حول 
Professional Standards for Development of the Early 

Childhood Teacher with reference to maths and Scince . 
  ١٩٩٨دراسة بيفرلي كاسويل وماري المون ،  )٢١(

 Caswell, B. & Lamon, M. 1998 .  
عم بـالكمبيوتر ، بيئـة الـتعلم المقصـود المـد" تنميـة الثقافـة العلميـة عـن طريـق : حول 

Computer supported “International Learning Environment 
Programs” 

 Leu, D., Leu, D. and ١٩٩٩دراسـة دونالـد ليووديبـور اليـو وكـاثرين ليـو ،   )٢٢(
Leu, K. 1999   .  

  . دروس من الفصول الدراسية : التدريس بواسطة األنترنت : حول 
  . (Johnson, J.R., 1999)) ١٩٩٩(دراسة جونسون   )٢٣(

  . األساس المطلوب لتعليم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة العلوم والرياضيات : حول 
   (Lind, K.K. , 1999)) ١٩٩٩(دراسة لند   )٢٤(

  . تنمية إكتساب المفاهيم األساسية : العلوم في مرحلة الطفولة المبكرة : حول 
  .  (Zeece, P.D:, 1999) )١٩٩٩(دراسة زيس  )٢٥(

اء الطبيعيــة وطبيعــة األشــياء األطــر النظريــة للعلــوم الخاصــة باألطفــال األشــي: حــول 
  . الصغار 

   Legard, W.T. (2004)) ٢٠٠٤(دراسة ليجارد   )٢٦(
  . التفاعل اإلجتماعي والنمو المعرفي : التفكير العلمي لألطفال : حول 

  
  أهم ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج واستنتاجات عامة

  . ر العلمى لألطفالحول تنمية التفكي
   :من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج واستنتاجات عامة ما يلي 

تــم تخطــيط وتنفيــذ العديــد مــن المشــروعات العلميــة المهمــة التــى ســعت لتطــوير طــرق  -١
ومن أهم هذه المشاريع علـى اإلطـالق، ، تدريس العلوم فى مختلف المراحل التعليمية
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عالمــات طاولــة المعامــل للثقافــة " شــروع الــذى أطلــق عليــه ، وهــو الم٢٠١٦ مشــروع
، الــذى قدمتــه الرابطــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم بهــدف نشــر الثقافــة العلميــة، "العلميــة 

Scientific Literacy  ١٩٨٥فى عام .  
وقد سـعى هـذا المشـروع إلـى تحقيـق اإلصـالح الشـامل فـى طـرق تـدريس العلـوم بـدءًا 

وقد تبنى هذا المشـروع مـدخل . وحتى نهاية المرحلة الثانويةبمرحلة رياض األطفال، 
  .العلوم المتكاملة 

كمــا تضــمن هــذا المشــروع أهــم اإلســتراتيجيات التــى نجحــت فــى الدراســات والبحــوث 
السابقة، ومن أهمها على اإلطالق استراتيجية األنشطة العملية المباشرة والثريـة التـى 

 - Hands - on - Experiences. Hands - on، يقوم بها األطفـال أنفسـهم
Activity.  

تمكنت كثير من الدراسات والبحوث التى طبقت، وبشكل خـاص تلـك التـى تـم تنفيـذها  -٢
ـــروابط العلميـــة المتخصصـــة، مـــن التوصـــل إلـــى وضـــع  تحـــت إشـــراف الجمعيـــات وال

 The National Science Education، المعــايير القوميــة للتربيــة العلميــة
Standards نحاء الواليات المتحدة األمريكيةلتى تم تبنيها وتطبيقها فى مختلف أا.  

وتدور هذه المعـايير حـول مختلـف جوانـب تـدريس وتعلـيم العلـوم بمـا فـى ذلـك طبيعـة 
  .وكفاءة وٕاعداد المعلم وغيرها ، ونسبة األنشطة العلمية فى المنهج، الفصل الدراسى

ن الدراسـات الخاصـة بهـذه الفئـة، الضـرورة من أهم ما أكدت عليه الغالبيـة العظمـى مـ -٣
شــكل خــاص القصــوى لبدءالتربيــة العلميــة لألطفــال خــالل مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وب

  .خالل مرحلة رياض األطفال
، وقــد دللــت جميــع هــذه الدراســات علــى أهميــة وفائــدة وجــدوى إدخــال مختلــف العلــوم

المهمــة، علــى أن يــتم إدخالهــا وعلــوم الحيــاة خــالل هــذه المرحلــة ، الكيميــاء والفيزيــاء
بطبيعـــة الحــــال فــــى شــــكل ألعـــاب وخبــــرات عمليــــة بســــيطة وأنشـــطة بمــــا يــــتالءم مــــع 

كمــا أكــدت هــذه الدرســات . خصــائص وقــدرات ومهــارات األطفــال عنــد هــذه المرحلــة
  .م المتكاملة بمرحلة رياض األطفالكذلك على ضرورة االعتماد على مدخل العلو 

لــى ضــرورة االهتمــام بتــدريس وتعلــيم األطفــال فــي مختلــف دعــت كثيــر مــن الدراســات إ -٤
مــع ، المراحــل واألعمــار، وأهــم خصــائص وخطــوات الطريقــة العلميــة بفصــول العلــوم

  .االهتمام بشرح كل من هذه الخطوات وتطبيقها عمليًّا مع األطفال 
أكـــدت جميـــع الدراســـات بهـــذه الفئـــة كـــذلك علـــى ضـــرورة إشـــراك األســـرة مـــع الروضـــة  -٥
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  .رسة فى كل ما يبذل فى األنشطة والممارسات الخاصة بتعليم األطفال العلوم والمد
  ، كما قدمت عدة دراسات شرًحا وافًيا لمختلف مشاريع تعليم العلوم بالمنزل   

- Home based Scientific Activities and Projects 
ت عمليات العلم من أهم اإلستراتيجيات التي وجدت ذات فائدة كبيرة فى تنمية مهارا -٦

  :واالتجاهات العلمية ما يلى 
  .إستراتيجية التعلم التعاونى  -
          Hands - on ، أو الخبــرات الثريــة، إســتراتيجية األيــدي علــى األنشــطة والخبــرات -

Hands - on - Experiences Activities .  
  .إستراتيجية حل المشكالت  -
  .المناقشات فى مجموعات صغيرة  -
  .، أى قيام األطفال بمساعدة رفاقهم Child - to – Child، لطفل -تراتيجية طفل إس -
  .االعتماد على الحجج والجدل فى تدريس العلوم  -
  .عملتشجيع األطفال على المبادرة من خالل التخطيط وال -
  .ادة من حب االستطالع لدى األطفالتنمية واالستف -
  .سئولية والعادات العقلية الصحيحةمل المتعويد األطفال على االستقاللية وتح -
  .واألقران والبالغين المحيطين به تشجيع تفاعل الطفل مع المواد -
  . ير العلوم عن طريق التقويم الفصلتطو  -
أمــا أهــم األنشــطة التــى طبقــت لتنميــة مهــارات عمليــات العلــم واالتجاهــات العلميــة  -٧

  :لألطفال فهى 
  .ت الحياتية والعلمية والمعملية بًدال من المحاضرات زيادة االعتماد على الخبرا -
االعتمــاد الكبيــر علــى الخبــرات الميدانيــة خــارج الفصــل الدراســى والبيئــات الطبيعيــة  -

ومصــادر المعرفــة الحقيقيــة، كــالحقول والمــزارع والمصــانع مــع االســتعانة بالكائنــات 
  .الحية كلما كان ذلك ممكًنا 

خل واألنشــــطة الخاصــــة بتبســــيط العلــــوم، واالســــتعانة االعتمــــاد علــــى مختلــــف المــــدا -
  .بالخامات األولية البسيطة الموجودة فى البيئة المحلية 

  :االعتماد الكبير على التكنولوجيا المعاصرة وأهمها  -
الكمبيوتر، وبشكل خاص برامج التربية المعملية والرياضية والتفكيـر العلمـى، وشـبكات 

  .ليها وشرائط الفيديو وغيرها اإلنترنت والمواقع العلمية ع
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قامت عدة دراسات بحصر شامل لمختلف األنشطة التـى يمكـن تطبيقهـا بـالمنزل أو  -
  .بالفصل الدراسى، وجعلها متوفرة للطالب وأسرهم ومعلميهم 

  .استخدام الِلعب واللَُّعب والتخيل، ولعب األدوار ورواية القصة واستخدام األلغاز  -
  .لمى ومراجعته كتابة التقرير الع -
كمـــا قامـــت بعـــض الدراســـات بوضـــع المعـــايير العلميـــة و المهنيـــة لمعلمـــى العلـــوم  -٨

  :قدرات ومهارات وكفايات من بينها والرياضيات، وأهم ما يلزم أن يتوفر لديهم من
  . Good Dispositions، توفر استعدادات جيدة للعلوم والرياضيات -
  .الرياضيات والعلوم توفر ممارسة وخبرة جيدة فى تدريس  -
 االهتمــام بمعرفــة وتعلــم كــل مــا يتعلــق باألطفــال والرياضــيات و العلــوم فــى المجــال - 

  .المحتوى الذى يهمهم و 
المشـــاركة فـــى الخبـــرات المهنيـــة المتنوعـــة التـــى يقـــدمها المجتمـــع للـــتعلم فـــى مجتمـــع  -

  .مستنير ومتعلم 
، ل و المقــــررات المتكاملــــةالكشــــف عــــن قــــدرة علــــى تطبيــــق وتنفيــــذ المــــنهج المتكامــــ -

lntegrative .  
القــدرة علــى اســتخدام اإلســتراتيجيات الالزمــة و المالئمــة لتحقيــق الشــراكة والمشــاركة  -

  .مع األسرة فى كل ما يقدم من أنشطة ومهام 
  

وتنميــة  أهــم اإلجــراءات العمليــة الــالزم اتخاذهــا لتثقيــف األطفــال عمليًّــا،: خامًســا 
  .التفكير العلمى لديهم 

مــن أهــم مــا يمكــن تقديمــه مــن إجــراءات عمليــة وخطــوات تنفيذيــة، المســاعدة علــى تثقيــف 
  :األطفال عمليًّا، وتنمية التفكير العلمى لديهم بما يلى 

رصــد وحصــر ومعرفــة أهــم مــا يتــوفر مــن معلومــات علميــة تتعلــق بتثقيــف األطفــال عمليًّــا، 
  :لديهم ومن خالل  وتنمية التفكير العلمى

أهــم المعلومــات والحقــائق والمفــاهيم العلميــة البســيطة المالئمــة لهــذه المرحلــة العمريــة  ) أ(
  .والنمائية كما يتفق على ذلك أساتذة العلم 

أهم المعلومات حول األخطـار التـى يمكـن أن يتعـرض لهـا األطفـال، وطـرق الحمايـة ) ب(
  .منها 

الــــالزم لتــــدريب األطفــــال علــــى ممارســــتها ) يــــات العلــــمعمل(أبســــط العمليــــات العلميــــة ) ج(
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ــــات بــــين  ــــداولها، والتعــــرف عليهــــا وٕادراك العالق ــــى مالحظــــة األشــــياء وت وتطبيقهــــا ف
  .مكوناتها 

أبســــط وأدق طــــرق تــــدريب األطفــــال علــــى اســــتخدام أنمــــاط التفكيــــر العلمــــى و القيــــام  ) د(
  .ببعض التجارب البسيطة، والتوصل إلى النتائج منها 

أهـم بـرامج وٕاسـتراتيجيات إكسـاب الطفـل الثقافـة العلميـة وتنميـة التفكيـر العلمـى، وأهــم  )هــ(
وأنجح الخبرات واألنشطة العلمية التى وجدت ذات فائدة فى هذا المجال مع األطفال 

  .في هذه األعمار 
أفضل الطرق إلكسـاب األطفـال االتجاهـات اإليجابيـة نحـو العلـم، وتقـدير قيمـة العلـم  ) و(

  .تكنولوجيا وأثرهما فى حياة اإلنسان وال
طــــرق إكســــاب األطفــــال الســــلوكيات المرغوبــــة التــــى تســــاعد علــــى حمايــــة أنفســــهم،  ) ز(

  .والمساهمة فى المحافظة على البيئة وحمايتها 
أهم وأبرز األساليب والوسـائل التـى تسـاعد علـى نشـر الثقافـة العلميـة فـى المجتمعـات ) ح(

  .طفال والشباب بشكل خاص العربية بشكل عام، ولدى األ
ســـبل رفـــع كفـــاءة العـــاملين والمتعـــاملين مـــع األطفـــال فـــي مختلـــف المراحـــل العمريـــة  ) ط(

والتعليميــة لتمكيــنهم مــن تثقيــف األطفــال علميًّــا، وتنميــة التفكيــر العلمــي والقضــاءعلى 
  .الفكر الخرافي لديهم 

       مســــــاعدتها وتوعيتهــــــادور األســــــرة فــــــى تثقيــــــف األطفــــــال علميًّــــــا وطــــــرق إعــــــدادها و ) ى(
  .للقيام بهذا الدور بكفاءة

ــًا وتنميــة التفكيــر العلمــي لــديهم، وأهــم طــرق  ) ل( دور المدرســة فــى تثقيــف األطفــال علمي
وسبل النهوض بالمدرسة لتحقيق ذلك، وبشكل السيما أهـم المنـاهج والبـرامج التربويـة 

 لمــي علــى وجــه الخصــوصالتـى تســاعد علــى تنميــة التفكيــر بشــكل عــام، والتفكيــر الع
  .عند األطفال فى مختلف المراحل واألعمار

دور وسـائل اإلعـالم بمختلــف أنواعهـا مـن مرئيــة ومسـموعة ومقـروءة فــى نشـر الثقافــة ) ع(
العلميــة لــدى القطاعــات العريضــة مــن أفــراد المجتمعــات العربيــة، وكــذلك فــى تثقيــف 

  .األطفال علميا وفى تثقيف األسرة وٕارشادها وتوعيتها 
وتنمية التفكيـر  اتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة للتمكن من تثقيف األطفال علميًّا، -٢

  .العلمى لديهم 
ونظرًا إلى أن أحد األهداف األساسية وراء االهتمام بتثقيف األطفال علميًّـا وتنميـة التفكيـر 
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ولين عــن العلمــى لــديهم، هــو زيــادة الــوعى العــام بخطــورة هــذه القضــية ولــدى جميــع المســئ
وضــرورة التصــدى لهــا واتخــاذ  تنشــئه وتربيــة وتعلــيم وتثقيــف األطفــال وحتــى الترفيــه عــنهم،

  .الممارسات كافة 
وتبنى السياسات علـي تحقيـق ذلـك، كمـا يلـزم اسـتنهاض واسـتقطاب جهـود جميـع الـوزارات 

وكـــذلك تلـــك الهيئـــات التـــى تتحمـــل ، والهيئـــات والجهـــات التنفيذيـــة المســـئولة عـــن األطفـــال
مسئولية تأهيل وٕاعـداد وتـدريب وٕارشـاد جميـع العـاملين والمتعـاملين مـع األطفـال للقيـام بمـا 

  :يلى 
  .التوعية واإلرشاد الوالدى  -١
  .تطوير التعليم في مختلف مراحله بدءًا بمرحلة رياض األطفال -٢
لتثقيـــف األطفـــال بالكتـــب والمجـــالت (تطـــوير مختلـــف أنـــواع المـــواد التـــى تعـــد وتقـــدم  -٣

ـــــرامج اإلذاعـــــة وا ـــــوتر، وب ـــــرامج التـــــى تســـــتخدم الكمبي لصـــــحف والمســـــارح واللعـــــب والب
التـــى تســـاعد علـــى تثقـــيفهم علميًّـــا وتنميـــة ) والتليفزيـــون وغيرهـــا مـــن الوســـائل والوســـائط

  .التفكير العلمى والعقالنى لديهم 
ي تطوير وتخطـيط البـرامج كافـة الالزمـة إلعـداد الكـوادر التـى تتعامـل مـع األطفـال فـ - ٤

  عمارمختلف المراحل واأل
  
  المراجع

  :المراجع العربية : أًوال 
ط ، القــاهرة، تــدريس العلــوم والتربيــة العلميــة: ) ١٩٩٧(فتحــى الــديب ، إبــراهيم بســيونى عميــرة -١

  .دار المعارف ، ١٤
رســــالة دكتــــوراه غيــــر . مقارنــــة أنمــــاط التفكيــــر: ) ١٩٨٢(أحمــــد محمــــد حســــن علــــى صــــالح  -٢

  .جامعة اإلسكندرية ، ربيةكلية الت، منشورة
المالحظـة المباشـرة والعوامـل التـى تـؤثر فـى : ) ١٩٩٠(وآخـرون ، سى. جيال. بى. سى. الن -٣

المجلـــد ، ) ٥٠(العـــدد ، مجلـــة الثقافـــة العالميـــة، جمـــال الخطيـــب) ترجمـــة(دقـــة المالحظـــين 
  .السنة التاسعة ، التاسع

الخيال العلمى فـى تـدريب األطفـال علـى فاعلية استخدام : ) ١٩٩٦(آمال محمد محمد بدوى  -٤
جامعـة عـين ، كلية البنات، رسالة دكتوراه غير منشورة، التفكير العلمي وتنمية قيمهم العلمية

  .شمس 
أثـر تـدريس العلـوم بمصـاحبة الحاسـب اآللـى علـى : ) ١٩٩٤(أماني أحمد المحمـدي حسـنين  -٥
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رسالة ماجستير غير . رحلة الثانويةتنمية التفكير العلمى والتحصيل الدراسى لدى طالب الم
  .معهد الدراسات والبحوث التربوية . منشورة

أثـــر اســـتخدام المهـــارات اليدويـــة والفنيـــة كمـــدخل : ) ١٩٩٨(أمـــاني مصـــطفى محمـــد البســـاط  -٦
، كليـة التربيـة، دكتـوراه غيـر منشـورة، بعض المفاهيم العلمية فى ضـوء بياجيـه، لتعليم الطفل

  .جامعة طنطا 
أثــر برنــامج مقتــرح للتمرينــات الفنيــة فــى اإلدراك : ) ١٩٩٠(مــة محمــد أنــور محمــد عقــدة أمي -٧

رســالة ، الحســى والحركــى وبعــض العمليــات المعرفيــة والوجدانيــة لتالميــذ المراحلــة اإلبتدائيــة
  .جامعة اإلسكندرية، كلية التربية الرياضية، دكتوراه غير منشورة

ور التــدريب فــى التعجيــل بــالنمو العقلــي فــى إطــار د: ) ١٩٨٧(آيــات عبــد المجيــد مصــطفى  -٨
  .جامعة الزقايق  -كلية التربية ) غير منشورة(رسالة دكتوراه ، نظرية بياجيه

األكتشــاف الموجــه كطريقــة لتكــوين بعــض المفــاهيم عنــد : ) ١٩٩٦(إيمــان أحمــد خليــل ســالم  -٩
  . كلية البنات، عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة، أطفال الرياض

دار      ،القــــاهرة. ) تعريــــب(قــــراءات فــــى تنميــــة االبتكــــار : ) ١٩٩٧(جــــابر عبــــد الحميــــد  -١٠
  . النهضة العربية

دراسـة اسـتطالعية لنمـو بعـض المفـاهيم لـدى عينـة : ) ١٩٨١(جابر عبـد الحميـد وآخـرون  - ١١
مركــــز ، قطــــر، مــــن األطفــــال القطــــريين و غيــــر القطــــريين المنتظمــــين فــــى ريــــاض األطفــــال

  .جامعة قطر ، حوث التربويةالب
دار ، القـاهرة. ) تعريـب(. دليـل المعلـم: أبعـاد الـتعلم : ) ١٩٩٨(جابر عبد الحميد وآخـرون  -١٢

  .قباء للطباعة والنشر و التوزيع 
" فاعليــة اســتخدام بعــض الوســائط التعليميــة لتــدريس وحــدة : ) ٢٠٠٠(حســام الــدين حســين  -١٣

ل اإلعــدادى فــي التحصــيل واكتســاب بعــض مهــارات بالصــف األو  "خريطــة مصــر الطبيعيــة 
الجمعيـــة المصـــرية للمنـــاهج وطـــرق ، دراســـات فـــى منـــاهج وطـــرق التـــدريس، عمليـــات العلـــم

  . ٣٣ - ١ص ، إبريل، ٦٣العدد ، عين شمس جامعة، كلية التربية، التدريس
هربية فـى تنمية بعض المهارات العملية الالزمة لتوصيل الدوائر الك: ) ١٩٩٠(حسام مازن  -١٤

الفيزيــاء باســتخدام المــدخل الكشــفى وأثــره علــى تعلــم بعــض المفــاهيم الفيزيائيــة لــدى طــالب 
العــدد ، جامعــة أســيوط، كليــة التربيــة بســوهاج، المجلــة التربويــة، الصــف الثــانى الثــانوي العــام

  . ١٦٣ - ١٣٢ص ، الخامس
لــوم علــى اكتســاب أثــر اســتخدام مرجــع وحــدة فــى الع: ) ١٩٩٠(حمــادة حســين طــه كيــوان  -١٥

رســـالة ، بعـــض جوانـــب المعرفـــة الوجدانيـــة لـــدى تالميـــذ الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم األساســـى
  .جامعة المنصورة ، كلية التربية، ماجستير غير منشورة

تجريب تدريس وحدة مقترحة فى الجبر لـدى تالميـذ : ) ١٩٩٠(حمدى محمد مرسى فرغلى  -١٦
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

رسـالة ماجسـتير غيـر . ية القدرة االستداللية على التفكيرالصف الثانوى العلمى وأثره فى تنم
  .جامعة المنصورة ، كلية التربية. منشورة

تبســيط بعــض المفــاهيم العلميــة لــدى أطفــال الريــاض : ) ٢٠٠٢(حميــدة علــى عثمــان دنيــا  -١٧
كليـة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة. باستخدام األنشطة العلميـة واألدوات المعمليـة البسـيطة

  .جامعة طنطا ، ربيةالت
فاعلية التشبع اللونى فى الرسوم التوضـيحية فـى : ) ١٩٩٧(حنان محمد عبد الحليم نصار  -١٨

كليــة ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، إكسـاب طفــل مــا قبــل المدرســة بعــض المفــاهيم العلميــة
  .بورسعيد ، التربية النوعية

نمـــو بعـــض المفـــاهيم الرياضـــية عنـــد دراســـة مقارنـــة ل: ) ٢٠٠١(خالـــد الســـيد محمـــد زيـــادة  -١٩
عينـــات مـــن تالميـــذ المدرســـة االبتدائيـــة الـــذين ســـبق لهـــم اإللتحـــاق بـــدور الحضـــانة وعينـــات 

، كليــة اآلداب، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. أخــرى لــم يســبق لهــا االلتحــاق بــدور الحضــانة
  .جامعة المنوفية 

، القـــاهرة ٢ط ، لمحتـــوى الـــتعلم المـــنهج منظومـــة: ) ١٩٩٣(فـــايز مـــراد مينـــا ، رشـــدى لبيـــب -٢٠
  .األنجلو 

فاعليــة اســتخدام إســتراتيجية خــرائط المفــاهيم علــى كــل مــن : ) ١٩٩٨( زبيــدة محمــد قرنــى - ٢١
التحصــيل واكتســاب بعــض علميــات العلــم لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائى المتــأخرين 

، رن الحـــادى والعشـــرينإعـــداد معلـــم العلـــوم للقـــ، المـــؤتمر العلمـــى الثـــانى. فـــى مـــادة العلـــوم
  . ٥٧٠ - ٥٤٥ص ، أغسطس ٥ - ٢، أبو سلطان، اإلسماعيلية

، األنشـطة العلميـة لتعلـيم المفـاهيم: ) ١٩٩٧(سيسل هوفجارد ، لينار تشتر -ستيفن نيمون  -٢٢
  .جامعة عين شمس ، القاهرة، ليلى كرم الدين: ) ترجمة(
ريقــة الحســية المعانــة ببــرامج تعليميــة فاعليــة الط: ) ١٩٩٤(ســعاد عبــد العزيــز الســيد رضــا  -٢٣

رسـالة . تلفزيونية فى تنمية بعض المفاهيم العلمية والعمليات العلمية لتالميذ رياض األطفـال
  .جامعة المنوفية ، كلية التربية. ماجستير غير منشورة

فاعليـــة منهـــاج األطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة : ) ١٩٩٠(ســـمية عبـــد الحميـــد أحمـــد إســـماعيل  -٢٤
كليـــة            ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة. ائيـــة فـــى إكســـابهم المفـــاهيم العلميـــةاالبتد
  .جامعة المنصورة ، التربية

برنــامج مقتــرح لتنظــيم المفــاهيم العلميــة فــى : ) ١٩٩٤(ســمية عبــد الحميــد أحمــد إســماعيل  -٢٥
الة دكتـوراه رسـ، رياض األطفال والمدرسة االبتدائية وفاعليته في التحصيل و التفكير العلمى

  .جامعة المنوفية ، كلية التربية، غير منشورة
التفاعــل اللفظــى فــى تــدريس العلــوم وعالقتــه بأنمــاط : ) ١٩٩٠(ســمية محمــود أحمــد ربيــع  -٢٦

رسـالة ماجسـتير غيـر     .التفضيل المعرفى لدى تالميذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـى
  .جامعة المنصورة ، كلية التربية. منشورة
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، دور الروضــة والمدرســة االبتدائيــة، الطفــل وتكــوين المفــاهيم: ) ١٩٨٦(ســميرة أحمــد الســيد  -٢٧
  .البحرين 

فاعلية إستراتيجية التكامل فى تغير الفهم البـديل : ) ١٩٩٩(سيد على أمين إبراهيم محفوظ  -٢٨
كليــة ، لــبعض المفــاهيم الفيزيقيــة لــدى عينــة مــن تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائى ،البحــرين

  .جامعة البحرين ، التربية
تطــوير مـــنهج علــم األحياءبالمدرســة الثانويــة العامــة علـــى : ) ١٩٨٧(الســيد محمــد الســايح  -٢٩

جامعــة عــين ، كليــة التربيــة، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة. ضــوء متطلبــات الثقافــة البيولوجيــة
  .شمس 

م تشـــكيل الخامـــات المتنوعـــة أثـــر فاعليـــة اســـتخدا: ) ١٩٩٧(الســـيد محمـــد محمـــود بســـيونى  -٣٠
كليــة التربيــة ، دكتــوراه غيــر منشــورة، كمــدخل لتعلــيم أطفــال الروضــة بعــض المفــاهيم العلميــة

  .بورسعيد ، النوعية
نمو القدرة العددية وتمايزها لدى كل مـن الجنسـين فـى : ) ١٩٨٦(شهيرة عبد الهادى محمد  -٣١

  لة ماجســــــــــــتير رســــــــــــا. المرحلــــــــــــة العمريــــــــــــة أحــــــــــــد عشــــــــــــر إلــــــــــــى ســــــــــــبعة عشــــــــــــر عاًمــــــــــــا
  . جامعة المنصورة، كلية التربية، )غير منشورة(
جامعـــة عـــين ، كليـــة التربيـــة. اتجاهـــات حديثـــة فـــى تـــدريس العلـــوم) : ١٩٩٥(صـــابر ســـليم  -٣٢

  . شمس
برنــامج تأهيـــل ، المســتوى الثالــث -طــرق تـــدريس العلــوم : ) ١٩٨٨(صــابر ســليم وآخــرون  -٣٣

  .ابع دار الهال مط، القاهرة، معلمى المرحلة االبتدائية
فــــى الدراســـة المعمليــــة فــــى "  V" فعاليــــة اســــتخدام الشـــكل : ) ١٩٩١(صـــبحى أبــــو جاللـــة  -٣٤

التحصـــيل وعمليـــات العلـــم علـــى عينـــة مـــن طـــالب الصـــف األول الثـــانوى واتجاهـــاتهم نحـــو 
  .جامعة طنطا، كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورة، دراسة التاريخ الطبيعى بدولة قطر

  .دار المعارف ، القاهرة، أساسيات تدريس العلوم: ) ١٩٨٦(صبرى الدمرداش  -٣٥
        ،٢ط، مقدمـــــــــة فـــــــــى أساســـــــــيات تـــــــــدريس العلـــــــــوم: ) ١٩٩٧( ---------------- -٣٦

  .دار المعارف ، القاهرة
ـــال فـــى مرحلتـــى ريـــاض األطفـــال : ) ١٩٨٣(صـــفاء غـــازي  -٣٧ نمـــو مفهـــوم العـــدد لـــدى األطف

  .جامعة عين شمس ، كلية التربية، ) غير منشورة(رسالة ماجستير ، والمرحلة االبتدائية
  .القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر، فلسفة العلم: ) ١٩٨١(صالح قنصوة  -٣٨
تحصــيل تالميــذ الصــف الثــانى لمفــاهيم الكيميــاء وعالقتــه : ) ١٩٨٣(عــادل أبــو العــز أحمــد  -٣٩

  .كلية التربية طنطا ، ) غير منشورة(تير رسالة ماجس. بمراحل بياجيه للنمو العقلى
أثــر الموجــه والتجــارب المعمليــة فــى تنميــة المهــارات : ) ١٩٩٤(عبــادة أحمــد عبــادة الخــولى  -٤٠

دراســـة : العلميـــة ومهـــارات التفكيـــر العلمـــى لـــدى تالميـــذ الصـــف األول والثـــانوى الصـــناعى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

  .أسيوط جامعة ، كلية التربية. رسالة دكتوراه غير منشورة. تجريبية
فاعليــــة برنــــامج تعليمــــى مقتــــرح لتنميــــة المفــــاهيم : ) ٢٠٠١(عبــــد اهللا علــــى محمــــد إبــــراهيم  -٤١

العلميــة الشــائعة فــى تســاؤالت أطفــال مــا قبــل المدرســة واكتســابهم لــبعض مهــارات عمليــات 
  .جامعة األزهر، تفهنا األشراف -كلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة. العلم

فعاليــــة برنــــامج مقتــــرح لتنميــــة : ) ١٩٩٨(يــــد عبــــد العزيــــز عبــــد المجيــــد منصــــور عبــــد المج -٤٢
معهــد الدراســات . رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة. التفكيــر الرياضــى واالتجــاه نحــو الرياضــيات

  .جامعة القاهرة ، والبحوث التربوية
ــــد نشــــواتى  -٤٣ ــــر أســــلوب االستكشــــاف والشــــرح فــــى اكتســــاب بعــــض : ) ١٩٨٤(عبــــد المجي أث

، األردن. فـــاهيم اللغويـــة والرياضـــية وانتقالهـــا لـــدى طـــالب المرحلـــة اإلعداديـــة فـــى األردنالم
  .خريف ، ) ٤(المجلد  -) ١٦(العدد ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

، دار المعــــارف، أســــس الكهربــــاء المغناطيســــية: ) ١٩٩٤(عبــــد المــــنعم محمــــد عــــوض اهللا  -٤٤
  .القاهرة 

دراســة ميدانيــة لنمــو االســتدالل المنطقــى لــدى األطفــال : ) ١٩٨٤(ده عبــد الهــادي الســيد عبــ -٤٥
، ) ٦(العـدد ، جامعة المنصـورة، مجلة كلية التربية. المصريين فى ضوء نظرية جان بياجيه

    . ٣٥ - ١صص ، ديسمبر، الجزء الرابع
تحــوالت أحــداث بعــض النصــوص الحواريــة : ) ١٩٨٩(محمــد قنــديل & عبــد الوهــاب كامــل  -٤٦

" ب " الجـزء الثـانى ، العدد السـابع، طنطا، مجلة كلية التربية، استرجاعها لدى األطفالعند 
.  
فاعليــــة اســــتخدام نمــــوذج كــــارين للتــــدريس فــــى تنميــــة كــــل مــــن : ) ١٩٧٧(عــــزة المغــــاورى  -٤٧

رســالة ماجســتير غيــر ، التحصــيل وعمليــات العلــم األساســية و االتجاهــات نحــو مــادة العلــوم
  .جامعة طنطا ، ةكلية التربي، منشورة

دار قبـــــاء  ،القـــــاهرة، تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة والرياضـــــية لألطفـــــال: ) ١٩٩٧(عـــــزة خليـــــل  -٤٨
  .للطباعة النشر 

أثــــر التفاعــــل بــــين بعــــض أســــاليب التــــدريس والقــــدرة : ) ١٩٩٤(عــــزة عبــــد العزيــــز زغلــــول  -٤٩
اجســــتير غيــــر رســــالة م. االســــتداللية علــــى نمــــو التفكيــــر العلمــــى واالتجاهــــات نحــــو العلــــوم

  .جامعة المنوفية ، كلية التربية، منشورة
أثر استخدام بعض طرائـق تـدريس العلـوم علـى التحصـيل الدراسـى : ) ٢٠٠٠(عطيات يس  -٥٠

وتنميـــة مهـــارات عمليـــات العلـــم واالتجاهـــات نحـــو المـــادة لـــدى تالميـــذ منخفضـــى التحصـــيل 
  .جامعة الزقازيق ، تربية ببنهاكلية ال، رسالة دكتوراه غير منشورة. بالمرحلة االبتدائية

) تعريـب( مقـاالت فـى تعلـيم التفكيـر، منهـاج مدرسـى للتفكيـر: ) ١٩٩٧(عالء الدين كفافى  -٥١
  .دار النهضة العربية ، القاهرة
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 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

    أثــــــر اســــــتخدام أســــــلوب حــــــل المشــــــكالت علــــــى: ) ١٩٨٥(علــــــى كــــــريم محمــــــد محجــــــوب  -٥٢
كليــة ، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة. العلــم التحصــيل الدراســى و التفكيــر العلمــي وفهــم طبيعــة

  .) سوهاج(جامعة أسيوط ، التربية
اســتخدام المـدخل الكشــفى فـى تــدريب معلمــى ) : ١٩٩٣(وعثمـان عبــد الراضـى ، علـى كــريم -٥٣

العلــوم قبــل الخدمــة علــى بعــض المهــارات العمليــة الالزمــة لتــدريس العلــوم بالحلقــة اإلعداديــة 
كليـــة التربيـــة ، المجلـــة التربويـــة. فـــى تنميـــة تلـــك المهـــارات لـــديهممـــن التعلـــيم األساســـى وأثـــره 

  . ١٩٩ - ١٧١ص ص ، يناير، ١ج، العدد الثامن، جامعة أسيوط، بسوهاج
. دور األســـرة فـــى تنميـــة بعـــض قـــدرات التفكيـــر العلمـــى: ) ١٩٩٠(علـــى محـــي الـــدين راشـــد  -٥٤

  .ث المؤتمر السنوى الثال، جامعة عين شمس -مركز دراسات الطفولة 
كتب العلـوم فـى المرحلـة االبتدائيـة ودورهـا فـى تنميـة ) : ١٩٩١(عنايات محمود على نخلة  -٥٥

ـــة. التفكيـــر العلمـــى المـــؤتمر العلمـــى الســـنوى ، جامعـــة عـــين شـــمس، مركـــز دراســـات الطفول
  .الرابع

فاعليـة برنـامج مقتـرح فـى تـدريس الرياضـيات لتنميـة مهـارات ) : ١٩٩٥(فتحى عبد الهادى  -٥٦
، كليـة التربيـة الفيـوم، رسالة دكتوراه غير منشـورة، ات العلم لدى طالب المرحلة الثانويةعملي

  .جامعة القاهرة 
قــــراءات فــــى مهــــارات التفكيــــر وتعلــــيم التفكيــــر الناقــــد والتفكيــــر : ) ١٩٩٧(فيصــــل يــــونس  -٥٧

  .دار النهضة العربية ، القاهرة. اإلبداعى
التعلــــيم ذلــــك الكنــــز : ) ١٩٩٦(قــــرن الحــــادى والعشــــرين اللجنــــة الدوليــــة المعنيــــة بالتربيــــة لل -٥٨

  .اليونسكو ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مركز الكتب األردنى، المكنون
االنتقـــال مـــن مرحلـــة العمليـــات العيانيـــة إلـــى مرحلـــة العمليـــات : ) ١٩٨٢(ليلـــى كـــرم الـــدين  -٥٩

ــا لنظريــة جــان: الشــكلية  كليــة ، ) غيــر منشــورة(رســالة دكتــوراه . بياجيــه دراســة تجريبيــة وفًق
  .جامعة عين شمس ، اآلداب

ثبات العدد لدى األطفال المتخلفين عقليًّا مـن : ) ١٩٨٨( ------------------- -٦٠
جامعــة ، مركــز إعاقــات الطفولــة، تالميــذ مــدارس التربيــة الفكريــة واألطفــال العــاديين القــاهرة

  .األزهر 
خصـــائص التفكيـــر المنطقـــى فـــى نظريـــة جـــان بياجيـــه الهيئـــة : ) ١٩٨٨(ليلـــى كـــرم الـــدين  -٦١

  .٤٧-٢٨ص ص ، العدد الثامن، مجلة علم النفس، المصرية العامة للكتاب
المقــنن  - اختبــارات جــان بياجيــه بــالمنهج شــبه :) ١٩٩١( ------------------ -٦٢

  .الطفولة مركز دراسات ، جامعة عين شمس، القاهرة. اختبارات ثبات العدد) ١(:
ثبــــات العــــدد لــــدى األطفــــال المتخلفــــين علقيًّــــا واألطفــــال : ) ١٩٩٢( ------------- -٦٣

  . ٢٥٥ - ٣٢٩ص ص ، ١ج  ٢العدد ك ، مجلة دراسات نفسية، القاهرة. العاديين
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ثبات الكم لدى األطفـال المتخلفـين علقيًّـا واألطفـال : ) ١٩٩٢( ---------------- -٦٤
  . ٤١٧ - ٣٩١ص ص ، ٣ج  ٢ك ، العدد، لة دراسات نفسيةمج، القاهرة. العاديين

برنــــــــامج للتنميــــــــة العقليــــــــة واللغويــــــــة لألطفــــــــال ) : ١٩٩٥( ------------------ -٦٥
ــا القــابلين للتعلــيم بمــدارس التربيــة الخاصــة  -وزارة التربيــة والتعلــيم ، القــاهرة. المتخلفــين علقيًّ

  .البرامج  ،المؤتمر القومى األول للتربية الخاصة فى مصر
مــدى فاعليــة برنــامج للتنميــة العقليــة واللغويــة ) : ١٩٩٥( ------------------- -٦٦

وزارة التربيــــة ، القــــاهرة. لألطفـــال المتخلفــــين عقليًّــــا القـــابلين للتعلــــيم بمــــدارس التربيـــة الفكريــــة
بحــوث ودراســات فــى التربيــة ، المــؤتمر القــومى األول للتربيــة الخاصــة فــى مصــر -والتعلــيم 
  . ٣٢٣ - ٣٠١ص ص ، المجموعة الثانية -الخاصة 

دورة ، الخصــائص العقليــة لطفــل مــا قبــل المدرســة) : ١٩٨٩( ----------------- -٦٧
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مركز توثيق وبحوث أدب األطفال، تدريب كتاب األطفال

ســــــن مــــــا قبــــــل المفــــــاهيم العقليــــــة لألطفــــــال ) : ١٩٩٤( -------------------- -٦٨
مركـــز التـــدريب متعـــدد الوظـــائف لتنميـــة ، القـــاهرة. المدرســـة واألنشـــطة التـــى تســـاعد علـــى تنميتهـــا

  .المجلس القومى للطفولة واألمومة . المجلس القومى لتنمية الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة
خلفـين برنامج للتنميـة العقليـة واللغويـة لألطفـال المت: ) ١٩٩٤( ---------------- -٦٩

  .مركز دراسات الطفولة     ،القاهرة، عقليًّا القابلين للتعليم بمدارس التربية الفكرية
بعـــــض الجهـــــود واألنشـــــطة التـــــى تبـــــذل لتنميـــــة : ) ١٩٩٤( ------------------ -٧٠

  .الرباط ، المغرب، األطفال المصريين سن ما قبل المدرسة
ـــة لتعلـــيم المفـــاهيم، األ: ) ترجمـــة(: ) ١٩٩٧( ------------------ -٧١ نشـــطة العلمي

  .لينار تشتر، سيسل هوفجارد سويفس  -تأليف ستيفن نيمون 
فــــى ، الدراســــات العربيــــة حــــول أعمــــال بياجيــــه: ) ١٩٩٧( ------------------ -٧٢

ملـف خـاص بمناسـبة االحتفـال بمئويـة جـان  -سلسلة دراسات وبحوث عن الطفـل المصـري 
  . ٦٠ - ٢٧ص ص . مركز دراسات الطفولة -بياجيه 

نظريـــــة جـــــان بياجيـــــه بعـــــد مائـــــة عـــــام علـــــى : ) ١٩٩٧( ------------------- -٧٣
  . ١٥٢ - ٧٥ص ص ، نفس المرجع السابق، مولده

الجمعيـــة الكويتيـــة لتقـــدم الطفولـــة . جـــان بياجيـــه: ) ١٩٩٩( ------------------ -٧٤
  .زمن جديد ولغة جديدة ، الكتاب السنوى الرابع عشر. العربية

مركز دراسات الطفولـة . إعداد أطفالنا للمستقبل: ) ٢٠٠٢( ------------------ -٧٥
  .جامعة عين شمس  -

إدارة ، القـــــاهرة، تنميــــة التفكيــــر العلمـــــى لألطفــــال: ) ٢٠٠٢( ----------------- -٧٦
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، الطفولة
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لتنــــور العلمــــى لمعلــــم العلــــوم بالتحصــــيل عالقــــة مســــتوى ا: ) ١٩٩٢(محســــن حامــــد فــــراج  -٧٧
كليـة . رسالة ماجستير غير منشـورة. الدراسى والتفكير العلمى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  . جامعة عين شمس، التربية
أثــر التحــاق طــالب المــدارس الثانويــة بنــوادى : ) ١٩٩٠(محمــد إبــراهيم عبــد الــرحمن فايــد  -٧٨

. لــم لــديهم وعلــى تحســين اتجاهــاتهم نحــو الــتعلم الــذاتىالعلــوم علــى نمــو بعــض عمليــات الع
  .جامعة أسيوط ، كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة

فاعلية دورة التعلم فى تنميـة بعـض المفـاهيم العلميـة لـدى : ) ٢٠٠٠(محمد بسيونى إبراهيم  -٧٩
، كفــر الشــيخ، كليــة التربيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، تالميــذ مرحلــة مــا قبــل المدرســة

  . جامعة طنطا
وطـرق     قسـم المنـاهج. اتجاهـات حديثـة فـى تـدريس العلـوم: ) ١٩٩٥(محمد صابر سـليم  -٨٠

  .جامعة عين شمس ، كلية التربية، التدريس
ــــــا  -٨١ ــــــدة دني ــــــديل و حمي ــــــولى قن ــــــة المبكــــــرة : ) ٢٠٠٠(محمــــــد مت ــــــاء والطفول     أنشــــــطة: الفيزي

  .هضة المصرية مكتبة الن، القاهرة. وتجارب عملية
ــــــا  -٨٢ ــــــدة دني ــــــديل و حمي ــــــولى قن ــــــة المبكــــــرة : ) ٢٠٠٠(محمــــــد مت ــــــاء والطفول     أنشــــــطة: الفيزي

  .مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة. وتجارب عملية
محمــد أحمــد ، ) ترجمــة(تــدريس المفــاهيم نمــوذج تصــميم تعليمــى : ) ١٩٩٣(تنســون ، ميــرل -٨٣

  .المكتبة الوطنية ، اليرموك، ١ط ، عقيل
ــــل فضــــل  -٨٤ ــــم العلــــوم المرتبطــــة بطبيعــــة العلــــم : ) ١٩٩٥(نبي ــــة كفايــــات واتجاهــــات معل تنمي

، التراكمــــــات والتحــــــديات، مــــــؤتمر إعــــــداد المعلــــــم، وعالقاتهــــــا بتغيــــــرات الصــــــف الدراســــــى
  .اإلسكندرية

جامعــة ، كليــة التربيــة، التربيــة العلميــة ومعلــم العلــوم: ) ١٩٩٧(نبيــل فضــل و فاطمــة رزق  -٨٥
  .طنطا 

  .كلية التربية ، جامعة طنطا، تعليم الرياضيات: ) ١٩٩٦(نبيلة زكى إبراهيم  -٨٦
دراسة تحليليـة لألنشـطة العلميـة واألسـئلة المتضـمنة فـى كتـاب : ) ١٩٩٩(هدى عبد الفتاح  -٨٧

منــاهج ، المــؤتمر العلمــى الثالــث، العلــوم للصــف الثــانى اإلعــدادى فــى ضــوء عمليــات العلــم
، )٢٨ - ٢٥(اإلسماعلية مـن ، المجلد األول، والعشرين رؤية مستقبليةالعلوم للقرن الحادي 

  . ٢٨٢ - ٢٤٧ص ص ، يوليو
مشـــروع تـــدريب المعلمــــين : التــــدريس المصـــغر وتعلـــيم األقــــران : ) ١٩٩٩(واصـــف عزيـــز  -٨٨

  .القاهرة، وحدة التخطيط والمتابعة، االتحاد األوروبى، البنك الدولى، "الجدد غير التربويين 
أثــر اســتخدام الكمبيــوتر علــى تعلــم المفــاهيم : ) ١٩٩١(اء مصــطفى محمــد محمــد كفــافي وفــ -٨٩

، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، الرياضية لدى أطفال الحضـانة بالمـدارس الحكوميـة والخاصـة
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  .جامعة القاهرة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية
التــــدريس المعمليــــة التقليديــــة أثــــر تفاعــــل طريقتــــى : ) ١٩٩٣(وليــــد كمــــال عفيفــــى القفــــاص  -٩٠

وأسلوب التعلم على اكتسـاب مهـارات التفكيـر العلمـى فـى مـادة الفيزيـاء لـدى طـالب المرحلـة 
  .) بنها(جامعة الزقايق ، كلية التربية، رسالة ماجستير. الثانوية

النـــدوة الدوليـــة لكتـــاب الطفـــل الماضـــى " الكتـــب العلميـــة لألطفـــال : " ) ١٩٨٧(ولـــيم عبيـــد  -٩١
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١ط ، حاضر والمستقبلوال
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  أطفال الشوارع
  وسبل المواجهة، الظاهرة واألسباب

________________________________  

  *عبد المطلب أمين القريطى. د. أ
  

، من المشكالت الالفتة للنظر Street Childrenأصبحت مشكلة أطفال الشوارع 
أو العربي أو العالمي في  يوالظواهر االجتماعية السلبية سواء على المستوى المحل

وهى ظاهرة عالمية آخذة ، السنوات األخيرة ومنذ الثمانينيات من القرن العشرين الميالدي
وٕانما في الدول الصناعية ، فى التفاقم والتزايد المستمرْين ليس فقط فى الدول النامية

  .والمدن الكبرى 
ون كما يمثل، ويمثل هؤالء األطفال قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار تهدد سالمة المجتمع

  .وتماسكه ووحدته،  وخطرًا داهمًا على أمنه واستقراره، وصمة تشوه جبينه
إلى أن هؤالء األطفال ظهروا في أمريكا الالتينية منذ ) ١٩٩١(ويشير فلورو روميرو 

ولم ، وكان ظهورهم في الشوارع كماسحي أحذية وبائعين للصحف، حوالي خمسين عاماً 
ذبهم إلى أرصفة الشوارع مغناطيس قوى ال يسمح وكأنما يج، يغادروا مواقعهم بعد ذلك

  .لهم بالعودة ثانية إلى مساكنهم وأسرهم الممزقة
  :مشكلة الدراسة 

وتقارير أخرى ، تقدر بعض التقارير عدد أطفال الشوارع في مصر بنحو مليوني طفل
والغالبية العظمى منهم من الذكور األميين الذين ) ٢٠١٠، سامية خضر(ماليين  ٣بنحو 

، ال يعرفون القراءة والكتابة النقطاعهم عن الدراسة وتسربهم من المدرسة إلى الشارع

                                           
جامعة حلوان األسبق، وعميد كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة، عميد كلية التربية   *

  .أكتوبر ٦جامعة  –
  فى شوارع دلهى وعدة ماليين فى أنحاء البالد، وفى الفلبين يوجد  ١٥٠٠٠٠فى الهند أكثر من  يعيش

طفل  ٥٠٠٠و ٤٠٠٠طفل، وفى رومانيا يوجد ما بين  ٤٠٠٠٠فى مانيال، وفى فرنسا  ٥٥٠٠٠٠
 ٥٠٠٠متشرد فى شوارع بوخارست، وفى شيكاغو بالواليات المتحدة يبلغ عدد األطفال المتشردين 

سب منظمة العمل الدولية واليونيسف يعيش اليوم مائة وعشرون مليون طفل فى الشوارع، وبح. طفل
جميلة خورى وماريز طعمة، ( .نصفهم فى قارة أمريكا الجنوبية، وثالثون مليونًا فى قارة آسيا

٢٠٠٨(.ٍ 
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  .وتتراوح أعمارهم الزمنية بين السابعة والثامنة عشرة من العمر
بأن عدد أطفال الشوارع في مصر والذين  ٢٠١٠وتشير بعض المؤشرات الدولية لعام 

، سنة ١٢من  أقل %٢٣نهم م، يعملون بمهن بسيطة يقدر بحوالي مئات اآلالف
اإلدارة المركزية للتعليم ( سنة ١٧-١٥من  %٤٦.٢،  سنة ١٤-١٢من  %٣٠.٨

  ).٢٠١٢،  األساسي
وسوء المعاملة ، والتصدع األسرى، ونتيجة لعوامل عديدة؛ كالفقر وسوء األحوال المعيشية

ل إلى فضاء يندفع هؤالء األطفا، وغيرها من العوامل ...والتسرب من التعليم، الوالدية
ومن . أو بقاء أسرهم حينًا آخر، أوسع وهو الشارع كمأوى من أجل استمرار بقائهم حيناً 

وأكياس ، وبيع علب المناديل الورقية، بين هذه األنشطة الهامشية مسح زجاج السيارات
ويفترشون األرصفة ، ويجوبون الطرقات، كما يمارسون التسكع في الشوارع .البالستيك

وداخل األنفاق وممرات ، وفى األماكن المهجورة، وينامون تحت الجسور، مةوالطرق العا
  .ومحطات القطارات والنقل العام، المجارى

، وهم دائمو التنقل ال يستقرون في مكان دائم خشية القبض عليهم من قبل رجال الشرطة
ألنفسهم  فإنهم يبتدعون، وٕامعانًا في التخفي. والتعرض لالضطهاد والعنف من قبل الكبار

، كما يعتمدون على مفردات خاصة، كجماعة لغة خاصة بهم حتى ال يفهمهم اآلخرون
وعادة ما ، ويتبادلون فيما بينهم إشارات سرية لحظة الخطر، وٕايماءات وصيحات معينة

إنهم ال يجدون الغذاء . يطلقون على أنفسهم أسماء مستعارة حتى ال يسهل التعرف عليهم
أو يعيشون على بقايا مأكوالت ، يش على وجـبة واحدة يومياً ومعظمهم يع، المناسب
  .كما ينامون قليًال من الليل، أو فضالت أطعمة األسر بصناديق القمامة، المطاعم

كما ، والحجز في األقسام ، والقبض عليهم، ويتعرضون لمطاردات أفراد الشرطة
، ليهم كجانحين ومشردينوالنظرة الدونية إ، يتعرضون لإلهانات وسوء المعاملة والعنف

  .ومجهولى الهوية
ويلجأ هؤالء األطفال لحماية أنفسهم إلي أن يحملوا بعضًا من األدوات الحادة ؛ "

ويتكاتف أعضاء المجموعة للدفاع عن ، كاألمواس لمواجهة أي عنف يتعرضون له
وغالبًا ، كما يشكلون فيما بينهم مجموعات يقودها األكبر سنًا واألكثر خبرة.. .أعضائها

حيث يقدم ، يشتغلون لحسابه ويكونون تحت حمايته، ما يعملون تحت إمرة أحد البالغين
  .)١٩٩٥، شهيدة الباز" (لكنه يستغلهم فى معظم األحيان ، لهم المأوى
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هو االستغالل الجنسي سواء من العصابات ، ولعل أخطر ما يتعرض له أطفال الشوارع
غر سنهم وعدم قدرتهم على مواجهة اإلساءة أو األفراد الذين يستغلون ضعفهم لص

وعلي الرغم من خطورة ذلك فإن العادات والتقاليد في ، الجنسية من قبل مرتكبيها
المجتمعين المصري والعربي تحول دون الحصول على معلومات دقيقة تسهم في التعرف 

  )ٍ.١٩٩٧، عزة على كريم(على حجم هذه المشكلة 
والحرمان من النوم ، ال المعيشية السيئة وعدم االستقرارونتيجة لسوء التغذية واألحو 

، الكافي تنتشر بينهم األمراض الخطيرة والمعدية ؛ كاألمراض الجلدية وأبرزها الجرب
وتقيحات ، والهزال وضعف المناعة واألنيميا ونزالت البرد، والصدرية والتناسلية والنفسية

ويكونون ، خصبًا لألمراض االجتماعية كما يشكلون مجاالً . والتسمم الغذائي، الجروح 
وممارسة ، وترويج المخدرات، عرضة للتجنيد فى عصابات للنشل والسرقة والدعارة

وتتعرض الفتيات منهم لالغتصاب والحمل السفاح مما يؤدى إلى ، السطو والعنف
ذاتي والتوجيه والتحكم ال، ومع غياب الرقابة والضبط االجتماعي. تدميرهن نفسيًا وجسدياً 

، واندفاعاتهم الغريزية، فإنهم يكونون فريسة سهلة لرغباتهم األولية الجامحة، في السلوك
  .ودوافعهم الالشعورية

، إلى أنهم مجال خصب لكل األمراض االجتماعية) "٢٠١٠(ويشير سامي عصر 
وتجدهم يتحولون إلى متسولين وٕالى . بل إنهم منحرفون فعالً ، ومعرضون لالنحراف دائماً 

واألعمال السائدة بينهم في الغالب هي أعمال جنس ومخدرات . وص ونشالينلص
كما يستغلهم المنحرفون والمجرمون في تشكيل العصابات وارتكاب كل ما ، إلخ. .وعنف

وتعد المخدرات والجنس والمال هي الحوافز الثالثة التى تشجعهم . هو خارج عن القانون
لها كمسكن ومكان عمل وترفيه على أى موقع وتفضي، على استمرار العيش فى الشوارع

  ."آخر
تعانى ، وتكشف األحوال األسرية لهؤالء األطفال عن أنهم ينتمون إلى أسر فقيرة ومفككة

وضيق المسكن وقلة الحيز المكاني الشخصي المتاح ، من الحرمان واإلحباط المستمر
ٕاساءة معاملة األطفال و ، كما تعانى من الخالفات والصراعات، ومن كثرة العدد، للطفل

ويالحظ تدنى مستوى ، واإلهمال، والقسوة والضرب، بصور مختلفة ؛ كالتعنيف اللفظي
وبعض هؤالء ، وٕاما إحداهما غائب عن اٍألسرة، واألب واألم إما منفصالن. تعليم الوالدين

هم كما أن معظم اآلباء ال يعملون إما لحاالت، األطفال يعيش مع زوجة األب أو زوج األم
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وقد يكونون ، وٕاما لكونهم ال يرغبون فى العمل، وٕاما لتقدمهم في العمر، الصحية السيئة
ومعظم هؤالء األطفال أميون ال يجيدون ، باعة جائلين أو متسولين أو عمال خدمات

وٕاما ألنهم دخلوها لكنهم تسربوا ، القراءة والكتابة إما ألنهم لم يلتحقوا أساسًا بالمدرسة
  .كما أن غالبيتهم ال يملكون أوراقًا ثبوتية وال بطاقات هوية ،سريعًا منها

وهكذا ينشأ هؤالء األطفال في بيئات مسيئة لنموهم السوي تجعلهم عرضة للمخاطر 
، والشعور بالتعاسة، وعدم الحماية، واإلحساس بالمهانة والظلم، الجسمية واالنفعالية

واالضطرابات ، ي واالجتماعيومن ثم سوء التوافق الشخص، وفقدان األمن النفسي
  .واختالل العمليات المعرفية، النفسية

وهم نتاج لمثلث إساءة أسرية ومجتمعية محكم األضالع من الفقر والجهل والمرض؛ فقر 
يحول دون إشباع احتياجاتهم األساسية ويشعرهم بالحرمان؛ وجهل يباعد بينهم وبين 

ويعرض ، ؛ ومرض ينهش أجسادهم ونفوسهمالتعليم حيث ال يقيم له وزنًا وال يشجع عليه
       .حياتهم للخطر

والشعور ، ويندفع هؤالء األطفال هربًا إلى الشارع محملين بكل هذا الزخم من األسى والهم
ورفاق ربما يماثلونهم ، بحثًا عن مأوى بديل آمن، بالحرمان والقلق واإلحباط واالضطراب

  .مستقلةويشعرونهم بهويتهم ال، فى الظروف السيئة
فإن ناتج ، ١٩٩٧من الالئحة التنفيذية لقانون الطفل التي صدرت عام  ٢٠٣ووفقًا للمادة 

 Atهذه األحوال المضطربة واألسر المفككة من األطفال يعدون أكثر عرضة للمخاطر 
risk Children وليسوا أحداثًا جانحين، ويحتاجون إلى الحماية والرعاية االجتماعية .

مادة على أن الطفل يعد معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سالمة حيث تنص هذه ال
  :وخاصة في أي من األحوال اآلتية، التنشئة الواجب توافرها له

  .أو حياته للخطر، أو صحته، أو أخالقه، إذا تعرض أمنه
 .إذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به تعرضه للخطر

 .ق عليهإذا تخلى عنه الملتزم باإلنفا
 .إذا تعرض مستقبل الطفل التعليمي لخطر عدم استكماله

، أو العنف، إذا تعرض للتحريض على االستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات
 .أو األعمال المنافية لآلداب

أنه ال تتوافر بيانات دقيقة عن عدد أطفال الشوارع ، ومما يزيد من حجم المشكلة تفاقماً 
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، صعوبات حصر هذه الفئة دائمة التنقل بالشارع من مكان إلى آخر ىإل في مصر نظراً 
، سامي عصر(وعدم وجود محل ثابت أو مكان دائم لإلقامة ، ومن عمل إلى عمل

إضافة إلى أن األجهزة الحكومية تعدُّها من السوءات أو العورات االجتماعية ، )١٩٩٩
ياجات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية التي تمثل انعكاسًا لعجز الدولة عن تلبيةٍ االحت

وحقوق ، وهو ما يتنـافى مع واجباتها نحو تأمين العدالة االجتماعية، للفئات المهشمة
باإلضافة إلى مناقضة ، وااللتزام بحد أدنى لسن االنخراط في سوق العمل، إلزامية التعليم

من  ١٩٨٩مم المتحدة عام ذلك كله لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها األ
وكفالة حقه ، )٢٠مادة (ضرورة توفير حماية خاصة للطفل المحروم من بيئته األسرية 

أو ، أو مواصلة تعليمه، وحمايته من العمل الذي يهدد صحـته، )٢٨مادة (في التعليم 
دة ما(واالشتراك في إنتاجها وتوزيعها ، ومن تعاطي العقاقير المخدرة، )٣٢مادة (تنميته 

 .)٣٤مادة (ومن االستغالل واالنتهاك الجنسي ، )٣٣
  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى 
  . استجالء مفهوم أطفال الشوارع-١
  .تحديد أسباب الظاهرة-٢
  .الكشف عن خصائص أطفال الشوارع وسماتهم-٣
  .وضع تصور لسبل مواجهة الظاهرة-٤

  :أهمية الدراسة
وهى أطفال ، أهميتها من خطورة الظاهرة التي تتناولها تستمد الدراسة الحالية  -١

وما يرتبط بها من شعور طفل الشارع ، ذلك أن إزمان الظاهرة دون عالج، الشوارع
يشكل على المدى ، وعدم العدالة والتهميش واالستبعاد، بالحرمان والمرارة والظلم

بالمواطنة واالنتماء والوالء  وشعوره، القريب بالنسبة إليه عائقًا أمام اندماجه اجتماعياً 
ويعد .مما يغذى بدوره عوامل التفكيك واالنقسام والصراع داخل المجتمع، للمجتمع

االندماج االجتماعي ومجتمع المواطنة من أهم اإلشكاليات التي يجب أن تحظى 
فضًال عن أنهما من أهم الغايات التي يفترض أن تسعى ، بالدراسة والبحث

  . اطية إلى تحقيقها وترسيخهاالمجتمعات الديمقر 
وانحرافات سلوكية ، كما أن ما يتنامى مع الظاهرة ويتالزم من سلوكيات خارجة
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إنما يؤدى إلى ، وسوء توافق شخصي واجتماعي دون عالج، واضطرابات انفعالية
مما يمثل تهديدًا ، تفريخ أجيال من الخارجين عن القانون واألعراف االجتماعية

  .ووحدته وتماسكه، جتمع واستقرارهصريحًا ألمن الم
تلفت الدراسة الحالية أنظار القائمين على صنع السياسات وذوى التأثير في الرأي  -٢

واإلعالم ، والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، العام بالوزارات المعنية
، لإلى خطورة مشكلة أطفال الشوارع وتداعياتها بالنسبة إلي الطف..والمثقفين

وٕالى أهمية صياغة سياسات فعالة ، والتهديدات الناجمة عنها بالنسبة إلي المجتمع
  .واتخاذ تدابير ناجعة لمعالجتها، للحد من انتشارها

تقدم الدراسة الحالية جملة من المقترحات والتوصيات اإلجرائية للمعنيين وأصحاب  -٢
وتتعدى هذه ، القرار بشأن سبل سد منابع ظاهرة أطفال الشوارع ومواجهتها

 - المقترحات مجرد استخدام المنهج التأديبي أو العقابي الذي يتمركز حول مالحقتهم
كضحايا –إلى تكامل المدخلين اإلصالحي والتنموي لهم  –كأحداث جانحين 

وٕاعادة تأهيلهم ودمجهم في -لظروف اجتماعية سيئة وأحوال أسرية مضطربة
  .خدمة أنفسهم ومجتمعهمالمجتمع كأفراد فعالين ومنتجين يمكنهم 

  
  :منهج الدراسة 

  المنهج الوصفي التحليلي 
  مفهوم أطفال الشوارع: أوالً 

أدخل مصطلح أطفال الشوارع من قبل منظمة اليونيسف في الثمانينيات من القرن  
والهاربين ، عامًا المتروكين والمنبوذين ١٨ويشمل األطفال حتى عمر ، الميالدي العشرين

ويعيشون ، كعين والمشردين الذين يعانون من غياب رعاية األهل ودعمهم والمتس، والرحل
  .)٢٠٠٨، جميلة خوري وماريز طعمة(بقدراتهم الذاتية

  :ويمكن تقسيم أطفال الشوارع إلى فئتين أشارت إليهما منظمة اليونيسف هما 
لشارع وتظل با، وهم فئة تعمل غالبًا طوال اليوم في الورش: األطفال في الشوارع  –أ 

، ولكن دون رقابة وال فاعلية لدور األسرة، لتعود إلى أسرتها منهكة فى نهاية اليوم
  .وتعتبرهم منظمة العمل الدولية واليونيسف أطفاًال عاملين فى الشارع

وهو كل طفل اعتبر الشارع بمعناه العريض المكان المعتاد للسكن أو : طفل الشارع  - ب
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وأطفال الشوارع ، اية أو إشراف من شخص راشد مسئولدون عن، العمل أو االثنين معاً 
كما ، وال يقومون بأعمال شاقة كاألطفال العاملين فى الفئة األولى، أقل استقرارًا فى عملهم

أو ، ربما يكون الفقر أساسها، وهربوا ألسباب متعددة، تحرروا من روابطهم األسرية
   )ٍ.١٩٩٩، سامى عصر(. أو قسوة العمل، التفكك األسرى

بأنه ذلك الطفل الذي عجزت أسرته عن ) ١٩٩٩(وتعرٍّف ثريا عبد الجواد طفل الشارع 
كنتاج لواقع اجتماعي واقتصادي ، إشباع حاجاته األساسية الجسمية والنفسية والثقافية

تعيشه في إطار نظام اجتماعي أشمل دفع به إلى واقع آخر يمارس فيه أنواعًا من 
مما قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ ، أجل البقاء النشاطات إلشباع حاجاته من

  .النظام
وقد أقر المشاركون في ورشة العمل التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية 

هم إحدى صور التعرض لالنحراف والضياع ذكورًا : "التعريف التالي ألطفال الشوارع
وهم ، على الساحة العربية" طفل"لمفهوم حسب التحديد السني القانوني  –كانوا أم إناثًا 

الذين يعانون من وهن في عالقاتهم األسرية وال يتصلون بأسرهم بصفة منتظمة أو شبه 
وتنقصهم الحماية واإلشراف والتوجيه من قبل أشخاص ، دائمة باعتبارها مصدرًا لمعيشتهم

  .)١٩٩٩مبر سبت –المجلس العربي للطفولة والتنمية " (راشدين أو مؤسسات ترعاهم
بأوسع –كما َعرَّفت منظمة اليونسكو طفل الشارع بأنه أي طفل قاصر أصبح الشارع 

محًال إلقامته -معانيه بما في ذلك المساكن غير المأهولة واألراضي المهجورة أو الخربة
وغير ذلك .وهذا الطفل تنقصه الحماية واإلشراف والتوجيه، ومصدرًا لمعيشته، المعتادة

  ). ٢٠٠١(ن قبل أشخاص كبار مسئولين مما يلزمه م
أي صبى أو فتاة اتخذ الشارع بالمعنى "وُتَعرِّف منظمة األمم المتحدة طفل الشارع بأنه 

من دون حماية ورعاية وٕاشراف من ، أو مصدر قوته/الواسع للكلمة كمسكنه االعتيادي و
  .)٢٠٠٨، جميلة خورىٍ وماريز طعمة: في " (جانب شخص راشد ومسئول

وبأن ، بعدم االستقرار_ بصفة عامة_ تلف عمالة طفل الشارع عن عمالة الطفلوتخ
وأكثر مشقة لغياب الرعاية األسرية أو القانونية أو ، وضعه االجتماعي يكون أكثر حرجاً 

والمجتمع يلفظه العتباره لقيطًا أو مجهول ، فالقانون يعده جانحًا أو مشرداً ، المجتمعية
على عكس الطفل العامل فى نطاق ، ظرة إليه غير إنسـانيةومن ثم تكون الن، الهوية

  .)١٩٩٩، ثريا عبد الجواد(فإن القانون يمنحه بعض الحماية ، أسرته أو منشأة أو ورشة
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  :ويستخلص من التعريفات السابقة أن طفل الشارع 
 وربما لم يلتحق بالتعليم أو ، تحرر من االرتباط بأسرته دون اختيار حقيقي منه

  .أو التصدع األسرى، ه نتيجة للفقر وسوء األحوال المعيشيةتسرب من
 واندمج في جماعة بديلة هي أطفال الشوارع ، انقطع اتصاله المباشر بأسرته

 .تشرب مفاهيمها وقيمها أو ثقافتها الفرعية
 وربما غير مشروعة إلشباع احتياجاته من أجل البقاء، يمارس أنشطة هامشية. 
 من جانب الدولة فقدانه للرعاية والحماية. 
  يتخذ من الشارع مأوى معظم أو كل الوقت دون حماية أو إشراف من شخص

 .راشد مسئول
أن أطفال الشوارع يمرون بثالث مراحل؛ حتى يتحولوا ) ١٩٩٨(وقد أوضح نشأت حسين 

  :تمامًا إلى حياة الشارع وهى 
وعدم ، قاء في الشارعوتتميز بالخوف الشديد والقلق من الب:  مرحلة االنفصال عن األسرة
  .المقدرة على التكيف مع واقعه

ويتأرجح الطفل خاللها بين البقاء في الشارع والبقاء :  مرحلة التنقل بين األسرة والشارع
ويحاول الموازنة بين االثنين اعتمادًا على عناصر الجذب والطرد في كل ، مع أسرته

ويعانى الطفل ، سرة ثم العودة إليهاوتتميز هذه المرحلة بالهروب المتكرر من األ. منهما
 .خاللها من الصراع وأزمة الهوية

وتتميز تلك المرحلة باكتساب الطفل مفاهيم ومعايير أطفال :  مرحلة التحول إلى الشارع 
وتبنى الشارع كنمط حياة وثقافة بديل ، والتأقلم واالندماج معهم، الشوارع وقيمهم ومهاراتهم

 .جماعة أطفال الشوارع إلى نسق يحل محل األسرةوهكذا تتحول ، عن األسرة
والحصول ، واالستقاللية، إن الحياة في الشارع تمنحهم اإلحساس بالحرية واالنطالق 

إضافة إلى اإلحساس بمشاعر األخوة والتشارك مع أفراد المجموعة ، على بعض المال
  .التي ينتمي إليها الطفل

ال . .ود مع جماعة الشارع بأنني قوى وآمنأشعر فى الوج: "يقول أحد أطفال الشوارع
وأجد فيه التضامن ، يوجد مكان واحد أشعر فيه باألمن: "ويقول آخر، "أخاف من شيء

  ."وهو الشارع
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  :أسباب الظاهرة : ثانيًا 
وأخرى راجعة ، تعد ظاهرة أطفال الشوارع عرضًا اجتماعيًا لعدة أسباب مجتمعية وأسرية

، كما تعد األحياء العشوائية غير المخططة أو ما يعرف بأحزمة الفقر. إلي طبيعة الطفل
وعجز الدولة عن تلبية االحتياجات األساسية الصحية واالجتماعية والتعليمية والترفيهية 

إن زيادة معدالت الفقر تؤدى إلى . للفئات الفقيرة والمهمشة المصدر الرئيس للظاهرة
. فعًا إلى الشارع بغرض التكسب ومساعدة أسرهمودفعهم د، تسرب األطفال من التعليم

عامًا مصدرًا أساسيًا لدخـل الغالبية العظمى من  ١٥: ٧ويعد عمل األطفال من سن 
كما أن ازدياد . والسيما األسر التي تعولها النساء، األسر التى تعيش تحت خط الفقر

، في ارتفـاع معدالت الجريمةوافتقاد العدالة االجتماعية يعدان سببًا رئيسًا ، معدالت الفقر
  .وانحراف األبناء، والتفكك األسرى

إلى أن األسر ذات المستوى االجتماعي ) ١٩٩١(ويشير عادل عازر وآخرون 
النخفاض ، االقتصادي المنخفض تتصف بعدم القدرة على الرعاية الكافية ألطفالها

فل العادات السلوكية وعدم اإلشراف الجيد على تلقين الط، والتقاليد السائدة، الدخل
ويؤدى هذا النقص فى اإلشراف إلى ظهور العديد من اآلثار السلبية التى . السليمة

  .تنعكس بدورها على تكوين اتجاهات الطفل ونموه الجسمانى
ويمكن رصد أسباب ظاهرة أطفال الشوارع فى ثالث مجموعات من األسباب على النحو 

  :التالي 
 :أسباب مجتمعية 

 واستقرار األسر المهاجرة فى ، ت الهجرة من الريف إلى المدينةزيادة معدال
 .داخل المدن الكبرى مناطق عشوائية ال تتوافر فيها الخدمات والمرافق األساسية

 أو التسرب منه، الحرمان من فرص التعليم. 
 والعجز عن تأمين ، وتدنى مستوى المعيشة) الفقر(االقتصادية السيئة  الظروف

مما يؤدى إلى دفعهم إلى الشارع للتكسب ، ساسية لألطفالاالحتياجات األ
 .والمساهمة في إعالة األسرة

 البطالة والطلب المتزايد على عمالة األطفال لرخص األجر. 
 : أسباب أسرية

  وخروج الطفل إلى العمل في سن صغيرة، سوء األحوال االقتصادية لألسرة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

166 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

 اصة األبتعاطى المخدرات بالنسبة إلى أحد الوالدين وخ. 
 اليتم وضعف الرقابة األسرية على األطفال. 
 اإلقامة لدى األقارب مما قد يؤدى إلى تعرض الطفل لإلساءة واإلهمال والعنف ،

 .ومن ثم الهروب إلى الشارع كمالذ آمن
 وتشتت األبناء، إلخ. .التصدع األسرى باليتم أو الطالق أو السجن أو الهجر. 
 لة من األبوين أو األقارب والمحيطينالقسوة واإلهمال وسوء المعام. 
 التمييز بين األبناء والتفرقة فى المعاملة. 
 كثرة النسل وتالزمه مع سوء الحالة االقتصادية. 
 غياب العائل أو سفره لمدد طويلة. 
 والخوف من العقاب، العنف المنزلى. 

  
 :أسباب خاصة باألطفال أنفسهم 

 يود األسرةالميل إلى المغامرة والتحرر بعيدًا عن ق. 
 الهرب من التسلط والضغوط األسرية. 
 المحاكاة وتقليد قرناء السوء. 
 عدم القدرة على التكيف مع الظروف األسرية غير المالئمة. 
 )حنان ، "أ"٢٠٠٦، المجلس العربى للطفولة والتنمية، ٢٠١٠، ١٩٩٩، سامى عصر

 ).٢٠١١، صابر
  

 :ومن بين األسباب األخرى 
 ف إلى المدن الكبيرة دون عائلهروب األطفال من الري. 
 زيادة أعداد األسر التى ال يعولها إال أحد األبوين والسيما النساء. 
  التخاذل فى تنفيذ القوانين والتشريعات ونصوص االتفاقيات المحلية والدولية

 .المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته
 الفشل الدراسي . 
 فقدانها للخدمات الالزمةو ، تفاقم مشكلة األحياء العشوائية غير المخططة ،

والذين يعيشون فى ظروف ، وزيادة أعداد األطفال األكثر عرضة للمخاطر
 .صعبة
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 التمرد والرغبة فى االستقاللية واالكتشاف. 
 وعدم تشجيع األطفال على التعليم، ارتفاع معدل األمية.  

 
  :خصائص أطفال الشوارع وسماتهم : ثالثًا 

ن السمات والخصائص التى قد تظهر جميعًا أو البعض يتسم أطفال الشوارع بمجموعة م
ومن بين هذه . وال سيما مع غياب أوجه الرعاية والدعم الالزمين، منها على كل منهم

  : السمات والخصائص ما يلى 
 الشعور الحاد بالنقص والدونية.  
 القلق وعدم الشعور باألمن النفسى والطمأنينة والحماية. 
 تقاليد والقانونالالمباالة باألعراف وال. 
 والشغب والتخريب، كالسرقة والكذب، االضطرابات االنفعالية والسلوكية. 
 الشعور بالحرمان واإلحباط. 
 وشم المواد الطيارة ؛ ، تعاطى المواد المخدرة ؛ كالحبوب والبانجو والحشيش

 .كالكلة والتنر والبنزين
 ضد المجتمع والرغبة في العمل، والعنف المفرط، سوء التكيف االجتماعي. 
 والتحرر من الضوابط والقيود، ضعف االنتماء. 
 والنقمة على المجتمع، الشعور بالظلم والغبن. 
 التحرر وممارسة األعمال المنافية لآلداب. 
 وفقدان الضبط والتوجيه الذاتى، االندفاعية. 
 الشعور بالخوف والتهديد والوحدة. 
 واإلقصاء والتهميش، اإلحساس بالنبذ والرفض. 
 حالم المفزعة والكوابيساأل. 
 انخفاض تقدير الذات. 
 التدميرية النزعة العدوانية و. 
 واختالل العمليات المعرفية، تأخر النضج االجتماعي. 
 النظرة التشاؤمية نحو الحياة والناس. 
 والبحث عن المتعة اللحظية، النزعة لإلشباع الفوري للرغبات . 
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  :ع سبل مواجهة ظاهرة أطفال الشوار : رابعًا 
، وأسرية، ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل كثيرة شخصية

إضافة إلى صعوبة ، والتربوية، واألمنية، والقانونية، ولها جوانبها االجتماعية، ومجتمعية
وعدم استقرارهم فى أماكن محددة ، متابعتها والسيـطرة عليها بحكم تنقل هؤالء األطفال

  .دم توافر بيانات دقيقة عن حجم المشكلةفضًال عن ع، دائمة
وغيرها يجب أال يثنينا عن األخذ باألسباب في مواجهة .. .فإن هذه الصعوبات، ومع ذلك
واإلبقاء على ، بدًال من التعايش معها، والحد من انتشارها على أقل تقدير، الظاهرة

  .ا وأزمانهاودعم انتشاره، العوامل التي تتضافر معًا وتسهم في إفراز الظاهرة
  :وهناك ثالثة مداخل في هذا السبيل وهى 

  :المدخل التأديبي العقابي : أوًال 
ومن ثم مطاردتهم ، ويربط هذا المدخل أطفال الشوارع بالجنوح واالنحراف ومخالفة القانون

وغيرها من ، ومالحقتهم والقبض عليهم واإليداع في مؤسسات األحداث والمنحرفين
وال ينظر إليهم على أنهم أطفال في خطر يفتقدون إلى الحماية ، اإلجراءات العقابية

ومن الجدير بالذكر أن هذا المدخل يتعامل مع . والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية
  .المستوى السطحي للمشكلة أكثر مما يتعامل مع جذورها

  :المدخل التنموي : ثانيًا 
موارد بشرية وطاقات إنتاجية مهملة  ويركز هذا المدخل على اعتبار أطفال الشوارع

ومن ثم العمل على اكتشاف استعداداتهم وقدراتهم الذاتية ، يتوجب تنميتها واستثمارها
الكامنة هم وأسرهم والعمل بشتى السبل على توجيهها من خالل البرامج التعليمية 

ة حرفة ما والتأهيلية المهنية إلكسابهم المهارات التي تمكنهم من ممارس، والتدريبية
والحياكة ، واألحذية وأشغال الجلود، والطباعة، والحدادة والتكسب منها ؛ كالنسيج والسجاد

  .والتطريز
كما يركز هذا المدخل على إكساب هؤالء األطفال المهارات االجتماعية الالزمة إلعادة 

عودة وٕاعادة جمعهم مع ذويهم وال، والعيش وسط الناس، إدماجهم في الحياة االجتماعية
  .إلى أسرهم الطبيعية ما أمكن ذلك

وٕانما يشمل العمل مع ، وال يقتصر المدخل التنموي على العمل مع طفل الشارع فقط
ومهارات أفرادها عن طريق التدريب ، أسرته أيضًا وذلك بهدف تنمية إمكاناتها االقتصادية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

بة لمهارات وٕامدادها ببعض القروض إلدارة مشروعات اقتصادية صغيرة مناس، المهنى
ويمكنها من االعتماد على نفسها فى ، أفرادها بما يساعده على تحسين أحوالها المادية

  .واستعادة طفلها من الشارع، إعالة أفرادها
  

  : المدخل اإلصالحي وٕاعادة التأهيل: ثالثًا 
ويتكامل هذا المدخل مع المدخل التنموي حيث ينظر إلى أطفال الشوارع كضحايا 

وأنهم بحاجة إلى الرعاية والدعم النفسي والتربوي ، عية وأسرية سيئةلظروف اجتما
، وٕاعادة التأهيل من خالل طرق تدخل على مستوى الطفل ذاته، واالجتماعي واالقتصادي

  .والمجتمع، وعائلته
  . ويشمل هذا المدخل جانبين من السياسات واإلجراءات الوقائية والعالجية

  
  :الجانب الوقائي - ١

  :وذلك عن طريق، تخاذ التدابير الوقائية الالزمة لسد منابع ظاهرة أطفال الشوارعويعنى با
وتوفير المساندة والدعم ، العمل على تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة - أ

  .الالزمين ألبناء األسر الفقيرة الذين يعيشون ظروفًا سيئة تعرقل نموهم السوي
، عادة تخطيطها بما يضمن توفير البنية األساسيةتطوير المناطق العشوائية وإ  - ب

، ومراكز الرعاية الصحية األولية، والمرافق الالزمة ؛ كالمدارس والمستشفيات
وبما يضمن ، وغيرها...والحدائق واألماكن الترفيهية، والطفولة واألمومة، واألمنية

ئة مواتية ويكفل بي، معايير السالمة و يقلل من المخاطر البيئية على األطفال
  .لتربيتهم ورعايتهم

التوسع في برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وغيرها من برامج التوعية والتثقيف  –جـ
والتي تركز على رفع كفاءة الوالدين وتحسين األداء األسرى ، الموجهة إلى األسرة

  .في رعاية األطفال وتربيتهم
والتوصل إلى ، من المدارس وسد منافذه نشر التعليم والحيلولة دون تسرب األطفال  -د

نظم تعليمية بديلة أو معدلة تالئم ظروف أطفال الشوارع في أماكن تجمعاتهم وفى 
رس الصديقة والمدا، كمدارس الفصل الواحد ، واألماكن العامة، والساحات، الحدائق
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وتشجيعهم ، مع إعداد معلمين جوالين لهذا الغرض، *لألطفال في ظروف صعبة
والتركيز على الجانب ، وتزويد األطفال بوجبة غذائية يومية وافز المالية الالزمةبالح

  .المهني بعد إتقان المهارات األكاديمية األساسية
إنشاء مراكز وقاية متخصصة باألحياء العشوائية والمهشمة تعنى برصد حاالت  –هـ

  .همومتابعت، وتأمين الخدمات الوقائية لهم، األطفال المعرضين للخطر
  
    العالجي الجانب- ٢
والشئون ، التربية والتعليم(التنسيق بين الوزارات المعنية بمشكلة أطفال الشوارع  –أ 

إضافة إلى المنظمات األهلية غير ، )والداخلية، والعدل، والصحة، االجتماعية
 الحكومية العاملة في هذا المجال لتوفير شبكة خدمات ودعم متكاملة لهذه الفئة

والمواثيق واالتفاقيات المحلية ، قوق الطفل التي كفلتها الشرائع السماويةلتأمين ح
  .والدولية

وقد يكون من المفيد في هذا الصدد تشكيل مجلس أو هيئة عليا من ممثلي هذه  
ومستوى المحافظات لوضع سياسات ، الجهات وذلك على كل من المستوى المركزي

  .ومتابعة تنفيذها، جهة الظاهرةمناسبة وخطط تنفيذية وآليات مناسبة لموا
، المالحقة األمنية والقانونية لألشخاص الذين يستغلون ظروف أطفال الشوارع - ب

، وتوزيع المخدرات، ويعرضونهم لمزيد من المخاطر ؛ كالتجنيد في عصابات للسرقة
وتشديد العقوبات على مرتكبي ، وغيرها من األعمال غير المشروعة. .والدعارة

  .اءة والعنف ضد األطفالجرائم اإلس
العمل بشتى السبل على عالج أطـفال الشوارع من اآلثار المترتبة على الحياة في  –جـ

.. .واإلدمان، واالضطرابات االنفعالية والسلوكية، الشارع ؛ كاألمراض الجسمية
  .وغيرها

                                           
 ضم فى إطارها أنشأت وزارة التربية والتعليم بمصر فى هذا الصدد اإلدارة العامة للتعليم المجتمعي، وت

مدرسة من مدارس المجتمع تابعة  ٥٦٢مدرسة للفصل الواحد، و ٣٢٩١مدرسة منها  ٤٩٢٨حوالي 
مدرسة  ٥٦، و)المجلس القومي للطفولة واألمومة(مدرسة صديقة للفتيات  ١٠١٩للجمعيات األهلية، و 

كتب اإلقليمى وذلك بالتعاون مع الم).العاملين وأطفال الشوارع(صديقة لألطفال في ظروف صعبة 
دارسًا  ٧١٥ألف دارٍس، منهم  ١١٤لليونسكو ببيروت، وتبلغ جملة الدارسين بهذه المدارس حوالي 

، وهو عدد )٢٠١٢اإلدارة العامة للتعليم المجتمعي، (بالمدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة 
 .محدود جدًا بالنسبة إلى حجم الظاهرة
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سية وتوعيتهم بأساليب الرعاية الصحية والتعليمية والنف، اإلرشاد األسرى لألهل - دـ
وتشجيعهم على تهيئة مناخات أسرية دافئة ، وأساليب المعاملة السوية لهم، لألطفال

  .وآمنة وملبية الحتياجاتهم
العمل على إيجاد مؤسسات بديلة عن الشارع ومراكز استقبال الستيعاب هؤالء  -هـ

، أو غير الراغبين منهم في العودة إلى أسرهم، األطفال ال سيما من يفتقدون األسرة
  .والقيام بتأهيلهم أو إعادة تأهيلهم

والجمعيات األهلية العاملة في ، تطوير القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية  –و
وتزويدها بالدعم الفني والمالي الالزم لزيادة كفاءتها في مواجهة ظاهرة ، الميدان

طفولة ورفع كفاءة العاملين بمؤسسات حماية األسرة ورعاية ال، أطفال الشوارع
  .وتنميتها

 إعداد اختصاصيين نفسيين واجتماعيين للعمل مع هذه الفئة من األطفال في الشارع -ز
وٕالحاقهم بمراكز ، وٕارشادهم، لجمع البيانات الالزمة عنهم بعد اكتساب ثقتهم

  .ومؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم
على أنهم جناة العمل على تغيير االتجاهات المجتمعية السلبية نحو أطفال الشوارع  -ح

والتعامل معهم بوصفهم ضحايا لظروف صعبة وقاسية ، منحرفون وجانحون
  .والتوجيه، والدعم، تستوجب الحماية

  
  المراجع

  ورشة العمل ". المشكلة والحل، ظاهرة أطفال الشوارع"اإلدارة المركزية للتعليم األساسي
مشاركة مع مكتب اليونسكو اإلقليمي وزارة التربية والتعليم بال. الوطنية حول المدارس الصديقة

 .٢٠١٢فبراير  ١٥ -١٤: القاهرة ، والمركز اإلقليمي لتعليم الكبار، بالقاهرة
  أساليب وممارسات التدخالت العملية .. دليل إرشادي"المجلس العربي للطفولة والتنمية

 ".أ" ٢٠٠٦، القاهرة" لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع
 الدعوة وكسب التأييد فى مجال التصدي .. دليل إرشادي"لتنمية المجلس العربي للطفولة وا

 ".ب" ٢٠٠٦، القاهرة" لمشكلة أطفال الشوارع
 برنامج تدريب الباحثين الشبان ، "األوضاع المتغيرة لظاهرة أطفال الشوارع" ثريا عبد الجواد

تربوية معهد الدراسات ال، المجلس العربي للطفولة والتنمية، في مجاالت الطفولة بمصر
 .١٩٩٩نوفمبر  ٢٥ -٢٠. القاهرة: مركز دراسات الطفولة ، بجامعة القاهرة
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 تصوراتهم وتصورات ، خصائصهم، أطفال الشوارع فى لبنان"   جميلة خورى وماريز طعمة
جامعة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلس العربى للطفولة والتنمية". العاملين معهم
 .٢٠٠٨وفمبر ن، لبنان. القديس يوسف

  ٢٠١١، عالم الكتب:القاهرة ، أطفال الشوارع بين الرعاية والتهميش  حنان صابر أحمد. 
 جهود المجلس العربى للطفولة والتنمية لفئة األطفال ذوى الظروف الصعبة" سامي عصر" ،

المجلس العربى للطفولة ، برنامج تدريب الباحثين الشبان فى مجاالت الطفولة بمصر
 ٢٥ - ٢٠. القاهرة: مركز دراسات الطفولة ، معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، والتنمية
 .١٩٩٩نوفمبر 

 مجلة الطفولة ، "حلول متاحة مقترحة نحو آفاق المستقبل: أطفال الشوارع" سامى عصر
-١٦٧ص . ٢٠١٠ديسمبر . القاهرة. المجلس العربى للطفولة والتنمية، )١٧. ع(والتنمية 
١٩٠. 

 دراسة استكشافية الدالالت ، أطفال الشوارع بين الواقع والمواجهة" ضر صالحسامية خ
قطاع . أطفال الشوارع بين المواجهة والعالج: المشروع البحثى ، المجلد األول" والخالصات

 .٢٠١٠، القاهرة. جامعة عين شمس، العلوم االجتماعية
 مجلة ثقافة ، "ف صعبةوضع ومشاكل الطفولة فى مجال األطفال فى ظرو " شهيدة الباز

 .٤٠ -٢٧ص ، ١٩٩٥، وزارة الثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، )١٤. م(الطفل 
 المركز القومي ، "ظاهرة عمالة األطفال "  عادل عازر وناهد رمزى وعزة كريم وعال مصطفى

 .١٩٩١) اليونيسف(ومنظمة األمم المتحدة لألطفال ، للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة
 جمعية :اإلسكندرية ، األبعاد االجتماعية واالقتصادية لمشكلة أوالد الشوارع" عزة على كريم

 .١٩٩٧، تنمية المجتمع
 المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، مجلة رسالة اليونسكو" أطفال الشوارع" فلور روميرو ،

 .١٤- ١٢ص . ١٩٩١أكتوبر 
 رؤية تحليلية.. مصر من واقع الرسائل الجامعيةظاهرة أطفال الشوارع في " نشأت حسين" ،

 . ٢٠٠٤، القاهرة ، المجلس العربي للطفولة والتنمية، )٤مج، ١٥. ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع( مجلة الطفولة والتنمية
 

  
  
  مبــــادرات

________________ 
  
  

  
  )محلياً (تصميم منتجات ذوي اإلعاقة البصرية 

  في ضوء صعوبات التعلم
  

  طارق إسماعيل محمد عبداللطيف. د.م.أ   
  

  جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية
  في موضوع أطفال الشوارع

  كمــــال الفكــــي . أ
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  )لياً مح(تصميم منتجات ذوي اإلعاقة البصرية 

  في ضوء صعوبات التعلم
___________________________________  

  *طارق إسماعيل محمد عبد اللطيف/ د .م.أ
  

  مقدمة 
ينبه علماء التربية وعلم النفس إلى أهمية تقديم المعارف والعلوم المختلفة لألطفال 

بصفة خاصة و ، لديهم كافة باالعتماد على الخبرة المباشرة والمالحظة من خالل الحواس
ومن ثم كان من الضروري تزويد بيئة ، الخبرة الحسية إلدراك وفهم األشياء في الطبيعة

التي  كافة األدوات والوسائلبالطفل التي يتواجد فيها سواء في المدرسة أو المنزل 
وقد ثبت بالتجربة أن نشاط الطفل . يستخدمها عن طريق النشاط المنظم الدقيق

ومن ثم يكون من الضروري تحديد ما يتعلمه األطفال  ،لمهوممارساته هي محور تع
  . )١(وكيف يتعلمونه 

 -في المقام األول -إن هذا االهتمام من قبل العلماء بممارسة األطفال للخبرة يتركز 
والذي يتمتعون بقدرات ذهنية وحسية  ،)األصحاء(على األطفال ذوي القدرات الطبيعية 

وٕاذا كان هؤالء األطفال ، ماعية المستقبلية على خير وجهلقيام بأدوارهم االجتل تؤهلهم
ال بأس به  اً فإن هناك عدد، األصحاء يمثلون الشريحة الكبرى من حجم األطفال عالمياً 

االحتياجات الخاصة ويواجهون الكثير من  ومن األطفال اآلخرين الذين يطلق عليهم ذو 
وحجم  ،اإلعاقة من شخص آلخرختالف نوع نظرًا إلى ا، الصعوبات في عملية التعلم

  . )٢(هما معًا سواء كانت ذهنية أو عضوية أو كلي هذه اإلعاقة
إن التطور السريع الذي تعيشه المجتمعات اإلنسانية حاليًا في القيم والمفاهيم قد أوجد 

 ل،قد تعاظم هذا الدور مع التطور التكنولوجي الهائو ، لكل فرد دوره في خدمة المجتمع
 هذهديد من المجتمعات المتقدمة تحقيق مستويات عليا في تأهيل وتدريب واستطاع الع

                                                      
 جامعة حلوان  –التصميم الصناعي  أستاذ مشارك بقسم .  

  . )١٢٠(ص ) ٢(مرجع رقم  -١
 . )٧٩(ص ) ١(مرجع رقم  -٢
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حتى يمكنهم االعتماد على أنفسهم والقيام بدورهم في  ،الفئة من ذوي اإلعاقات المختلفة
  . حدود قدراتهم الشخصية

أدرك المتخصصون ما تتعرض  له هذه الفئة من  ،وفي مصر وغيرها من الدول العربية
إهمال وعدم وجود الرعاية المتخصصة لهم عند الحتياجات الخاصة من ا ألطفال ذويا

إلحاقهم بالمدارس العادية ضمن مجموعات األطفال األصحاء وما يتعرضون له من 
عدم مقدرتهم على إلى نظرًا  ؛معلميهممن سخرية وسوء المعاملة من زمالئهم أو حتى 

حاء مما يضطر ذويهم بعد ذلك االندماج ضمن األنشطة المقدمة لهؤالء األطفال األص
. لما ينتابهم من الخجل بشأنهم ؛إبقائهم في منازلهم وربما إخفائهم عن أعين الناس إلى

ارتفعت األصوات التي تنادي بضرورة إيجاد بيئات  ،ونتيجة لمثل هذه المواقف السلبية
ومن ثم ظهرت  ،تعليمية خاصة تتفق مع قدرات هؤالء األطفال وظروفهم الصحية

وعيات جديدة من المدارس يقتصر فيها التعليم على هذه الفئات من الطالب الذين ن
يواجهون صعوبات في التعلم فيما يسمى بمدارس التربية الفكرية أو مدارس ذوي 

وهذه النوعية من المدارس وعلى الرغم من قيام المتخصصين في ، االحتياجات الخاصة
على الوسائل واألدوات غير التقليدية في عملية  إدارتها واعتمادهابالتربية وعلم النفس 

تفتقر إلى وجود متخصصين في مجال  ، فإنهاالتعليم التي غالبًا ما يتم جلبها من الخارج 
لظروف االبتكار والتخطيط لتلك البيئات وما تشمله من الوسائل واألدوات المتنوعة وفقًا ل

ليمية بها باهظة وغالبًا ما تتحملها أسر مما يجعل تكلفة العملية التع ؛والحاالت المختلفة
على الفئات  مقصورومن ثم يبقى التعليم في هذه النوعية من المدارس ، هؤالء األطفال

  . المصروفات هذهالغنية التي يمكنها تحمل 
يمكنه المساهمة  ،إن نشاط التصميم الصناعي للمنتجات في مصر وهو نشاط ابتكاري

تي تواجه مثل هذا النوع من التعليم خاصة فيما يتعلق في حل الكثير من المشاكل ال
لمستخدمة في العملية التعليمية بتصميم وتنفيذ العديد من الوسائل واألدوات واألجهزة ا

مما  ؛وتوفيرها محلياً ) وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة التي ترعى هذه المدارس(
  . ل الكثير من المشاكل المترتبة عليهيساهم في نشر وتعميم مثل هذا النوع من التعليم وح

وهم  ،وهذا البحث يتناول اعتبارات التصميم لفئة محددة من ذوي االحتياجات الخاصة 
أصحاب اإلعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة في محاولة لعرض مساهمات التصميم 

  . محلياً  نفيذقابلة للتحلول مختلفة وما يمكن تقديمه من أفكار و  ،الصناعي في هذا المجال
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  فرض البحث 
إن التصميم الصناعي له دور أساسي من خالل ابتكاراته المتنوعة في تحسين قدرات 

وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الحياة ، )اإلعاقة البصرية(ذوي االحتياجات الخاصة 
  . اليومية

  
  أهمية البحث 

جتمعات اإلنسانية وبصفة التطور السريع في نمط الحياة الحديثة يفرض نفسه على الم
جانب إلى خاصة في مصر والعالم العربي لالهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

ليصبح من الضروري توفير الوسائل واألدوات المختلفة ذات التكلفة المناسبة ، األصحاء
يطة التي تساهم في تنمية قدراتهم الذهنية والحسية فيما يتعلق بالموجودات المادية المح

في ومن ثم تمكينهم من ممارسة األنشطة الحياتية بصورة شبة طبيعية وبقدر مقبول ، بهم
  . م٢٠١٢-  م  ٢٠٠٣العقد العربي للمعاقين إطار 

  
  محاور البحث 

  :يتناول البحث المحاور التالية 
 . التربية الخاصة وأهدافها -١

 . حجم مشكلة األطفال المعاقين في مصر والدول العربية -٢

  . برامج التربية الخاصة في تعليم المعاقين -٣
 . مستويات اإلعاقة البصرية -٤

 . تنمية القدرات الذهنية للمعاقين بصريًا من خالل الحواس المتعددة -٥

 . المهارات التي يكتسبها المعاق بصريًا من خالل األدوات واألجهزة المختلفة -٦

 . ة بالمعاقين بصرياً اعتبارات التصميم لألدوات واألجهزة الخاص -٧

  .طرح أفكار لمنتجات ذوي اإلعاقة البصرية وفقًا العتبارات التصميم المحددة -٨
 . النتائج والتوصيات -٩

 . المراجع -١٠
  
  التربية الخاصة وأهدافها -١

ُتعرف التربية الخاصة بأنها مجموع البرامج التربوية المتخصصة التي تقدم لفئات من 
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وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية ، Exceptional individualsين األفراد غير العادي
  :وتشمل فئات األفراد غير العاديين ،قدراتهم إلى أقصي حد ممكن

  .ذوي الموهبة والتفوق -
  . لخإ..الحركية ،االنفعالية، البصرية، اإلعاقات المختلفة كاإلعاقة العقلية ،السمعية ذوي -

  . لخإ...نطقرابات الطإض، صعوبات التعلم -
وكثيرًا ما تستخدم مصطلحات لإلشارة إلى األطفال غير العاديين كمصطلح 

الذي يشمل الفئات السابقة باستثناء فئة  Handicapped childrenاألطفال المعاقين 
كما ينبغي التمييز بين مصطلح األفراد غير العاديين ومصطلح األفراد ، الموهوبين

حيث تعاني هذه الفئة من األمراض  Abnormal individualsغير األسوياء 
  . النفسية والعقلية

  :الخاصة مجموعة من األهداف منها وتحقق التربية 
التعرف إلى األطفال غير العاديين وذلك من خالل أدوات القياس والتشخيص لكل  -

  . فئة
  . إعداد البرامج التعليمية لكل فئة من فئات التربية الخاصة -
، سمعياً ، يمية والتكنولوجية الخاصة بكل فئة من المعاقين بصرياً إعداد الوسائل التعل -

  . لخإ....عقلياً 
إعداد برامج للتقليل من اآلثار السلبية لإلعاقة أو منعها بقدر المستطاع من خالل  -

  . )٣(البرامج الوقائية 
 فقد كان التخلص منهم، وقد تطور أسلوب التعامل مع األطفال غير العاديين عبر التاريخ
غير صالحين ًا أفراد منهائيًا هو االتجاه السائد في العهود اليونانية والرومانية باعتباره

معاملة في وفي القرنين السادس والسابع عشر ساد االتجاه السلبي ، لخدمة المجتمع
، وبعد قيام حركات اإلصالح حتى القرنين الثامن والتاسع عشر واستمر ذلك ،قيناالمع

  .تي تنادي بحماية وتعليم المعاقينواألمريكية ظهرت األفكار الكالثورة الفرنسية 
وعمليًا بدأ االهتمام بتربية المعاقين في نهايات القرن التاسع عشر في فرنسا ثم امتد إلى 

وكانت فئات اإلعاقة البصرية . عدد من الدول األوروبية فالواليات المتحدة األمريكية
بالرعاية واالهتمام ثم تلتها فئات اإلعاقة العقلية  والسمعية هي أولى الفئات التي حظيت

                                                      
 . )١٨(ص ) ٤(مرجع رقم  – ٣
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وكانت خدمات التربية الخاصة في أول األمر تتمثل في الحماية وتوفير ، والحركية
ثم تطورت الخدمات وأصبحت تأخذ شكل التعليم في المدارس بهدف إيجاده ، المالجئ

إلى الطبيب الفرنسي جين وترجع جذور االهتمام بالتربية الخاصة ، مهارات الحياة اليومية
مم ١٨٣٨-١٧٧٥إيتارد  ثم تلميذه إدوارد سيجان ، المتخصص في تشخيص وتربية الصُّ
م الذي هاجر إلى أمريكا وحصل على شهادة الطب من جامعة نيويورك ١٨٨٠ -١٨١٢
ج المعاقين عقليًا في عام وقدم بحثًا حول الطرق الفسيولوجية في عال، م١٨٦١عام 

  .م١٨٦٦
م من رواد ١٨٧٦ -١٨٠١الطبيب صامويل هوي  يعد ،يات المتحدة األمريكيةوفي الوال

  The perkins school for the blindالتربية الخاصة حيث أسس أول مدرسة للمكفوفين 
األديبة المشهورة عالميًا من أوائل الذين تتلمذوا  هيلين كيلروكانت ، شتوسافي والية ماس

الحرب العالمية الثانية هاجر الكثيرون من المربين وفي أثناء ، على يد صامويل هوي
حيث ساهم هؤالء بشكل واضح في  ؛واألطباء األلمان إلى الواليات المتحدة األمريكية

م ١٩٣٨تطور ونمو مجال التربية الخاصة مثل ماريان فروستج التي هاجرت في عام 
ين عقليًا وذوي خصائية نفسية واجتماعية في تعليم األطفال المعاقإوكانت تعمل ك
ألفريد شتراوس ونيكوالس هوبس  وكذلك طبيب األعصاب المشهور ،صعوبات التعلم

خصائي في علم النفس والتربية الذي اهتم بتربية وتعليم األطفال المضطربين انفعاليا، اإل
في تربية  ةسكندينافيالذي أشار إلى تقدم الدول اإلم ١٩٧٢وأخيرًا جولد برج في عام 

دعا إلى االستفادة من خبرات هذه الدول ونقلها إلى طفال المعاقين عقليًا، و ألورعاية ا
ومن ثم ظهرت المدارس المتخصصة في التعامل مع األنواع ، الواليات المتحدة األمريكية

المختلفة من اإلعاقات وتبعها ظهور العديد من الجمعيات والمنظمات والهيئات المختلفة 
ر العاديين من حيث وسائل التشخيص وبرامج التعليم والعالج األفراد غي نو ئالتي تهتم بش

كذلك العديد من تخصصات التربية الخاصة على مستوى الكليات والجامعات , المناسبة 
وانعكس  ،األوروبية واألمريكية والعديد من دول العالم ومن بينها الدول العربية المختلفة

ومدارس رعاية المكفوفين والتربية  انتشار ما يسمى بمدارس الصم والبكم علىذلك 
  . )٤(لخ إ... الفكرية

 مدرسة من خاللوفي الوطن العربي كانت أول محاولة لتعليم المعاق بصريًا في مصر 
                                                      

  . )٢١(ص ) ٤(مرجع رقم  - ٤
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الذي و  ،شيخون بالقاهرة يف م١٩١٠في عام اللغة العربية محمد أنس معلمأنشأها  خاصة
مطبعة لطبع  جلببصريًا و طالع على نظم وطرق تعليم المعاق با لالو سافر إلى أور 

وأنشأت بعد ذلك الجمعية . مؤسسهاهذه المدرسة برحيل  قد توقفتو ، الكتب بطريقة برايل
التي المهن مختلف التي اهتمت بتعليم المعاق بصريًا  فاقدي البصراإلنجليزية لرعاية 
في  المصريةوبعد الحرب العالمية األولى بدأت وزارة المعارف ، تتناسب مع قدراته

مدرسة الجمعية الوطنية عام  للمعاق بصريًا كان أولها متخصصةاالهتمام بإنشاء معاهد 
ات للتخصص لخريجات مدرسة المعلم إضافياً  ، كما أنشأت في الوقت نفسه قسماً ١٩٣٥

ثم أخذت تتوسع بعد ذلك في إنشاء معاهد للمعاقين بصريًا في  ،في تربية المعاق بصرياً 
على المرحلة االبتدائية التي تنتهي بالتعليم الفترة  كالتعليم في تلر القاهرة واألقاليم واقتص

  . )٥(المهني 
  
  حجم مشكلة األطفال المعاقين في مصر والدول العربية  -٢
يختلف حجم مشكلة األفراد المعاقين من مجتمع آلخر تبعًا لعدد من المتغيرات من  

هذا باإلضافة ، جم اإلعاقة لكل فئةأهمها المعيار المستخدم في تحديد مفهوم ومستوى وح
وتشير ، لعديد من المتغيرات المرتبطة بالعوامل الصحية والثقافية واالجتماعيةإلى ا

من سكان أي مجتمع يعانون % ١٠إلى % ٣الدراسات المتخصصة إلى أن ما نسبته 
م إلى ١٩٧٨ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية في عام ، بشكل ما من حاالت اإلعاقة

بينما  ،تقريبًا من مجموع السكان% ١٠أن نسبة اإلعاقة في المجتمعات الصناعية تبلغ 
م إلى أن نسبة اإلعاقة ١٩٨١تشير دراسة أجراها عالم االجتماع األلماني نوبل في عام 

  . من مجموع السكان% ١٢.٣في المجتمعات النامية قد تصل إلى 
صل عدد السكان في الدول العربية م حيث و ٢٠٠٠وفي حولية منظمة اليونسكو في عام 

وبالنظر إلى التقديرات العالمية ونسبة الحد األدنى  ،مليون نسمة ٢٥٠مجتمعة إلى 
وٕاذا  ،يكون عدد المعاقين سبعة ونصف مليون معاق، من أي مجتمع% ٣للمعاقين وهو 

 وفي مصر يصل، مليون نسمة تقديرياً  ٢٥يكون عدد المعاقين % ١٠أخذنا الحد األعلى 
من  اً ألف ١٨١لتقديرات السابقة إلى مليون ون الذكور بالنسبة إلى اعدد المكفوفين فقط م

هذا باإلضافة إلى النسب األخرى من  ًا،ألف ٥٧٦بينما يصل عدد اإلناث إلى  ،الذكور
  . اإلعاقات المختلفة
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ة ويشير تقرير مكتب اإلحصاء في منظمة اليونسكو في باريس ضمن مجلة التربية الجديد
أن عدد الطلبة المسجلين في برامج التربية الخاصة يصل إلى إلى م ١٩٨١في عام 

 -األردن  - البحرين  -السعودية -مصر(في عدد من الدول العربية هي  اً ألف٢١١
وهي الدول التي استجابت للتسجيل  ،اإلمارات العربية -تونس -السودان -سوريا -العراق

الدول والتطور االقتصادي  هذهسكانية في ومع الزيادة ال ،)ضمن هذا اإلحصاء
االجتماعي والوعي الثقافي واختالف النظرة العامة للشخص المعاق ينتظر أن يتزايد هذا و 

العدد بكثير عن ذي قبل مما يشير إلى أهمية برامج التربية الخاصة والدور الذي يمكن 
  .)٦(بية والتعليم أن يساهم به التصميم الصناعي في تعميم مثل هذا النوع من التر 

  
  برامج التربية الخاصة في تعليم المعاقين  -٣

 ،تطورت برامج التربية الخاصة في العديد من دول العالم وظهرت منها نماذج مختلفة
  :لقديم إلى الحديث على النحو التاليوهي من ا

 Residential schools مدارس اإلقامة الكاملة -
، حيث ظهرت في بدايات الحرب العالمية األولى من أقدم برامج التربية الخاصة وتعد

إلى وتقدم خدمات إيوائية وصحية واجتماعية تربوية إال أنها محل انتقاد من الكثيرين نظرًا 
  . عزلها األطفال المعاقين عن مجتمعاتهم والحياة الطبيعية كما لو كانوا منبوذين منها

  Special day care schoolsمدارس التربية الخاصة الصباحية  -
حيث يتلقى األطفال ، وقد ظهرت كرد فعل لالنتقادات الموجهة لمراكز اإلقامة الدائمة

وتبدو ، خدمات تربوية واجتماعية على مدار اليوم لعدد محدد من ساعات الصباح فقط
تعليم مباشر حيث أنها مزايا هذا النوع من التربية في كونها موجهة لفئات بذاتها أي 

بينما يقضي الجزء اآلخر في إطار  ،من ساعات النهار في المدرسة اً يقضي الطفل جزء
الحياة الطبيعية مع أهله بالمنزل مما يحفظ له االندماج الكامل مع ظروف مجتمعه كما 

  . لو كان فردًا طبيعيًا فيه
 Special classes within regularالصفوف الخاصة ضمن المدارس العادية -

schools  
ن التعليم فصوًال دراسية خاصة باألطفال المعاقين على اختالف هذا النوع ملخصص تو 

وربما يصل إلى  الً وغالبًا ما يكون عدد الطالب في كل فصل دراسي قلي ،نوع اإلعاقة
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ويتلقى هؤالء الطالب برامج تعليمية خاصة من قبل المدرسين ، عشرة طالب
ع الطالب األصحاء هذا باإلضافة إلى برامج تعليمية أخرى مشتركة م، المتخصصين

وتبدو مميزات هذا النوع في زيادة فرص التفاعل ، وذلك وفقًا لمستويات اإلعاقة المحددة
إال أن هذا ، في جو طبيعي) نو األصحاء والمعاق(االجتماعي بين الطالب وبعضهم 

إلى الحد الذي يسمح لهؤالء  اً النوع من التعليم يتطلب أن يكون مستوى اإلعاقة فيه بسيط
  .ب باالندماج مع بعضهم البعض الطال

  
 Main streamingالدمج األكاديمي  -

حيث تقوم الفكرة في هذا النوع من التعليم على وضع الطفل المعاق ضمن الصف 
العادي للطالب الطبيعيين لبعض الوقت وفي بعض المواد الدراسية شريطة أن يستفيد 

التعامل مع اآلخرين في حتى يكتسب هذا الطفل مهارة  ؛عادي منهاغير الالطفل 
  :يمي إلى تحقيق الجوانب التالية ويهدف الدمج األكاد، المجتمع

  إزالة اآلثار السلبية لدى بعض فئات التربية الخاصة وذويهم من خالل إلحاق الطفل
  . بالمدرسة العادية

  زيادة فرص التعاون والتفاعل االجتماعي بين األطفال غير العاديين واآلخرين
  . وما يتضمنه هذا التفاعل من األنشطة المختلفة الطبيعيين

 من أطفال الفئات التربية الخاصة، ال سيما  توفير الفرص التربوية ألكبر عدد ممكن
والتي ال تمتلك القدرة على إنشاء  ،في الدول ذات الدخل االقتصادي المحدود

  . مدارس ومراكز متخصصة لطالب التربية الخاصة
 فراد في المجتمعات نحو فئات التربية الخاصة وجعلهم تغيير السلوك العام لأل

  . مقبولين في المجتمع اً أشخاص
 ي اإلعاقة و توفير قدر كبير من التكلفة االقتصادية من خالل دمج األطفال ذ

مما يوفر  ؛البسيطة مع األطفال األصحاء في المدارس العادية القائمة بالفعل
ي تطلب الخصوصية في التربية الفرص لألطفال ذوي اإلعاقة الشديدة الت

  .)٧(واإلعداد
  

                                                      
 .)٥(مرجع رقم  - ٧
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  مستويات اإلعاقة البصرية  -٤
ويرجع هذا االهتمام إلى ، ازداد االهتمام بمجال اإلعاقة والمعاقينفي السنوات األخيرة 

قين كغيرهم من أفراد المجتمع لهم ان المعأاالقتناع المتزايد في المجتمعات المختلفة ب
ومن ناحية أخرى ، ه قدراتهم وطاقاتهمبما تمكنهم الطبيعي وب الحق في الحياة وفي النمو

 قين يرتبط بتغيير نظرة المجتمع إلى هؤالء األفرادان اهتمام المجتمعات بفئات المعإف
من  حسبانهم جزءإلى  ،اقتصادية على مجتمعاتهم ةاعتبارهم عالمجرد والتحول من 
  . نها إلى أقصى حد ممكنواالستفادة م التي ينبغي تنميتهاالثروة البشرية 

ذوق توال، والشم، مسلوال، والبصر، السمع: ن اإلنسان يعتمد على حواسه الخمس إ وحيث
أي اختالل أو فقدان ف، في الحصول على المعلومات والتعرف على البيئة المحيطة به

 وحيث، أكبر على الحواس األخرى المتبقية لواحدة أو أكثر من تلك الحواس يعني اعتماداً 
، في عملية التفاعل التي تتم بين اإلنسان وبيئته مهماً  ن حاسة اإلبصار تلعب دوراً إ

الحاسة  هذهن إف، أن الجزء األكبر من التعليم يتم عن طريق حاسة اإلبصار إضافة إلى
عن طريق اإلنسان ستقبلها يتنسيق وتنظيم االنطباعات التي الهي التي تتولى عملية 

ويود لو ، نتيجة لعجزه محدوداً  ضيقاً  يعيش عالماً  المعاق بصرياً ذلك فوب. الحواس األخرى
فهو لديه حاجات نفسيه ال يستطيع ، استطاع التخلص منه والخروج إلى عالم المبصرين

يغلب إشباعها واتجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع المبصرين ويواجه مواقف 
غير سليمة  ةنفسي ةلى أن يحيا حياإ يؤدي بالمعاق بصرياً  مما ؛الصراع والقلق عليها

  . التكيف مع البيئة المحيطة وءتؤدي به إلى س
وذلك ، قين بصريا مثل غيرهم العادييناومن هنا تنبع الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية للمع

لمساعدتهم على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكالتهم الخاصة والتغلب على اآلثار 
وتعديل ردود الفعل ، إعاقتهم مثل الصراع والقلق واإلحباط واالنطواء النفسية المترتبة على

تقديم كذا و ، لالتجاهات االجتماعية السلبية التي تحاول عزلهم عن األفراد العاديين
  . لهم ةخدمات اإلرشاد األسري والتربوي والمهني المناسب

، نونية والتربويةظهرت تعريفات عديدة لإلعاقة البصرية منها القا ،وفي هذا المجال
 ٢٠ علىفالتعريف القانوني يرى أن الشخص المكفوف هو الذي ال تزيد حدة إبصاره 

لشخص الطبيعي سواء باستخدام العين المجردة أو إلى اقدم بالنسبة  ٢٠٠من  اً قدم
بمعنى أن الجسم الذي يراه الشخص العادي في إبصاره على مسافة (النظارة الطبية 
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بينما ، )لكي يراه الشخص الكفيف اً قدم ٢٠رب إلى مسافةيجب أن يق، قدم ٢٠٠
مبصر هو الشخص الذي ال يستطيع أن الغير ريف التربوي يشير إلى أن الشخص التع

  . يقرأ أو يكتب إال بطريقة بريل
  :مجموعتين هما  ويصنف المعاقون بصريًا ضمن

  المعاقون بصريًا بصفة كليةTotally blind  تعامل إال من ال يمكنهم ال، وهؤالء
  . خالل طريقة بريل

  المعاقون بصريًا بصفة جزئيةPartially sighted، وأولئك ال يستطيعون قراءة 
أي وسيلة تكبير بالكلمات المكتوبة بحروف مكبرة أو باستخدام النظارة الطبية أو 

قدم  ٢٠٠نسبة إلى  ٢٠/٧٠وتتراوح حدة اإلبصار لهذه المجموعة بين ، أخرى
  . أو باستخدام نظارة أقوى عينْينفي 

 التالية  وتبدو مظاهر اإلعاقة الجزئية في الحاالت المرضية:  
  نظرًا ، في صعوبة رؤية األشياء البعيدة ال القريبة التي تتبدىحالة قصر النظر

النظارات الطبية ذات العدسات  إلى سقوط الصور أمام الشبكية، واستخدام
 . وٕاسقاط الصور على الشبكية نفسها المقعرة لتصحيح رؤية األشياء

 وذلك  ،حالة طول النظر وتبدو في صعوبة رؤية األشياء القريبة ال البعيدة
م النظارات الطبية ذات استخداو  ،لسقوط صورة األشياء المرئية خلف الشبكية

 . العدسات المحدبة لتصحيح رؤية األشياء
  حالة صعوبة تركيز النظرAstigmatism صعوبة رؤية األشياء في  كما تبدو

م النظارات الطبية ذات استخداو  Not in focusبشكل واضح في المركز 
  . )٨(سطوانية لتصحيح رؤية األشياء وتجميعها على الشبكيةالعدسة األ

ومما هو جدير بالذكر أن اإلعاقة البصرية ترجع إلى العديد من األسباب منها ما هو 
ومنها ما هو بعد الوالدة نتيجة للعديد من ، يئية وغيرهاقبل الوالدة كالعوامل الوراثية والب

  . لخإ...األسباب المختلفة كالحوادث واألمراض وسوء التغذية وكبر السن
  
  

                                                      
 . )٦(مرجع رقم  - ٨
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  تنمية القدرات الذهنية  للمعاقين بصريًا من خالل الحواس المختلفة -٥
العديد من ثار ، يللمعاقين بصرياً ) المعرفية(عند الحديث عن تنمية القدرات الذهنية 

هل تؤثر اإلعاقة البصرية على قدرات الفرد العقلية ؟ هل يختلف  -:التساؤالت من بينها 
عن األفراد العاديين؟ ما  أداء األفراد المعاقين بصريًا عند إجراء اختبارات الذكاء

إن اإلجابة  احتياجاتهم للوصول إلى المعدالت الطبيعية للقدرات الذهنية أو ما يقاربها؟
ثل هذه التساؤالت تتوقف على طبيعة األسئلة والفقرات المتضمنة في اختبارات م عن

قد ال توجد فروق فردية في الجوانب اللغوية واللفظية وما  ،فعلى سبيل المثال، الذكاء
ولكن الفروق الفردية الحقيقية توجد بوضوح في مجال ، يتعلق بها من مهارات مختلفة

تعلق بتكوين المفاهيم وما يسمى بالنمو المعرفي مثل المهارات األدائية خاصة فيما ي
  . لخإ...األلوان، الكتلة، الحجم، المسافة، مفهوم المساحة

وقد عمدت بعض الدول إلى تصميم بيئة متكاملة داخل المدارس المتخصصة للمكفوفين 
، لمعالجة مثل هذه المواقف ويتعايش معها الطالب في حياتهم اليومية داخل المدرسة

ي عبارة عن منحوتات مجسمة لخرائط وأشكال هندسية وسطوح ذات مالمس مختلفة وه
عمًال فنيًا  Olle Adrinم قدم المصمم البلجيكي ١٩٧٥ففي عام . لخإ...وقياسات بعدية

باعتباره أيضًا عمًال  اً طبيعة نحتية ثالثية األبعاد وملون اذ ،ياردة ٦٧جداريًا يبلغ طوله 
في مدينة  Tomteboda instituteحد معاهد رعاية المكفوفين أين بفنيًا للمبصرين والعامل

لقد قدم المصمم البلجيكي هذا العمل بعد أن حدد عددًا من التساؤالت  ؛استكهولم ببلجيكا
التي يمكن من خاللها أن يساهم في تحسين القدرات المعرفية للطالب المكفوفين بالمعهد 

لتكوين االنطباعات ) والسمع والشماللمس (من خالل مخاطبة مختلف الحواس 
ومن ثم  ؛واألحاسيس المختلفة والمعلومات تجاه الموجودات المادية في عالم المبصرين

الفصول الدراسية  ليشمل Olle Adrinوامتد عمل المصمم . إكسابهم المهارات المختلفة
قد تناول ف، إلى حمامات السباحة بالمعهدوصوًال وصاالت التدريب والمالعب الرياضية 

في عمله النحتي الكثير من الموضوعات المتعلقة بالظواهر الكونية الفلكية والجغرافية 
وكذلك بعض النواحي العلمية كتركيب الجزيئات وذرات المواد المختلفة وكذا  ،األرضية

لقد كان االعتماد ، بأجزائها ومكوناتها ،إعطاء تصور عن المعدات والماكينات المختلفة
سطوانة على لدائرة ومن ثم األفإدراك ا، في كل مرة كنقطة االنطالق للمعرفة على الشكل

ضخم يتحرك ويجلس بداخله الطالب  ،سبيل المثال يتم من خالل شكل كامل االستدارة
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كذلك االعتماد على ، مع وضع مجسم هندسي بسيط في المنتصف يمثل نقطة المركز
، الزجاج، الحجر( ي بناء هذا العمل إدراج أكبر قدر ممكن من الخامات المختلفة ف

لفروق المختلفة في يم الطالب وٕادراكهم ابهدف تعل ؛)لخإ..البالستيك، المعادن، الخشب
طبيعة ومواصفات هذه الخامات التي يتعاملون معها في حياتهم اليومية من خالل 

قم ويوضح شكل ر ، في بعض األحيانحسابات النسب واألبعاد ، الطرق، أساليب كاللمس
  . )٩(نماذج من هذه الجدارية المطولة ) ١(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  للمعاقين بصرياً  Olle Adrin يوضح نماذج من أعمال المصمم البلجيكي) ١(شكل رقم 

  
  المهارات التي يكتسبها المعاق بصريًا من خالل األدوات واألجهزة المختلفة  -٦

كثيرًا  يختلف ال هفقد لوحظ أن،  صرياب المعاقين لألطفال الحركي النفسي فيما يتعلق بالنمو
 حدثت وٕاذا، ومراحله غير أنه يكون أبطأ النمو تتابع حيث من العاديين عن األطفال

 الكتساب مهمة فرص من حرميُ  الطفل فإن ،العمر من مبكرة مرحلة في البصرية اإلعاقة

، الدقيقة لحركاتا تطورمن ثم و مع األوامر المخية  تآزر اليد من ويقلل الحركية المهارات
 نمطية جسمية بسلوكيات قيامه إلى الطبيعية للحركة حاجاته إشباع عن الطفل عجز ويؤدي

                                                      
  . )٥٦(ص ) ٧(مرجع رقم  - ٩
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 هناك فإن العقلية لقدراتإلى ا وبالنسبة. الجسم وهز والعينْين,اليدين فرك مثل هادفة غير

 لمستوى وفقاً  البصرية اإلعاقة يو ذ األشخاص بين الذكاء مستويات واسعًا في تبايناً 

 على قدرتهم وكذلك ،المبصرين لدى منها وهي أقل البيئة عن المعلومات المعرفية لديهم

 لنواحيإلى ا وبالنسبة، حيث تلعب الجوانب التعليمية دورها في هذا المجال التخيل

 الكفيف فالطفل، االجتماعية المهارات اكتساب في هاما دورا يلعب البصر فإن االجتماعية

 اآلخرين أمام يشعره مما ؛صحيح بشكل المساعدة تتم ال وقد ن حولهمَ  مساعدة إلى يحتاج

 . المحيط مع التعامل في فعالة أساليب تطوير وعدم بالخجل والرغبة في االنطواء

 الكفيف ، فإن السمع كما هو معروف حاسة على يعتمد اللغوي الجانب وعلى الرغم من أن

 ما وغالبا، باأللوان خاصة في مجال المعرفة الحسية خبراتهمع  تتوافق القد  كلمات يستخدم
، إلى حد ما  واقعي غير عالم في يعيش إأي ،لها المبصرين وصف على بناء األشياء يصف

وعلى ذلك فإن التنمية الصحيحة لقدرات الطفل المعاق بصريًا يمكن أن تكسبه الكثير من 
ورًا ألدوات واألجهزة المختلفة دومن ثم القدرات العقلية التي تلعب فيها ا ،المهارات الحركية

  :أساسيًا على النحو التالي 
  تنمية مهارات الطالب المكفوفين على التصنيف ومعرفة األحجام ومفاهيم األشكال

والحروف واألرقام من خالل مجموعة من األدوات البسيطة التي تعتمد على استخدام 
تيكية ذات ثقوب متفاوتة وفقًا مع شرائح بالس ،األشكال المجسمة ذات األحجام المختلفة

لخ إ...لطبيعة المجسمات فيما يسمى بصندوق التصنيف وكذا لوحة األشكال الهندسية
  .هذه األدوات والوسائل التعليمية نماذج من) ٢(ويوضح شكل رقم 

  
  
  

  من يوضح نماذج) ٢(شكل رقم 
  الوسائل التعليمية المستخدمة

  في تعلم مهارات إدراك األشكال
  األحجام وتصنيف 
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  تعلم مهارات التخيل والرسم والتخطيط من خالل مسك األقالم ورسم مختلف
األشكال واألرقام والحروف بعد التعرف عليها فيما يسمى باألقالم البارزة التي 

ثم يمكن تحسسها باللمس وٕازالتها بعد  ،وتترك لتجف ،تكتب على وسائد خاصة
  . )١٠(ذلك

 وبصفة خاصة عالقة الجزء بالكل  ،ها ببعضتنمية مهارات ربط األشكال بعض
من خالل النماذج المجسمة البارزة والمفرغة واألشكال الصلبة الكاملة وغير 

  . المكتملة
  تنمية مهارات التخيل واإلدراك وزيادة التركيز للطالب ضعيفي البصر من خالل

تكبير نوعية خاصة من األجهزة تسمى بشاشات التعليم الفردية ذات القدرة على 
وبعضها ذو طبيعة ، األشكال المختلفة على شريط من الورق أو القماش

  . )٣(كما في شكل رقم   )١١(إلكترونية

  يوضح أحد نماذج األجهزة التقليدية واإللكترونية المستخدمة في تنمية) ٣(شكل رقم 
  جوانب اإلدراك بالموجودات البيئية لضعاف البصر

 

 ،ة التي تشمل الكتابة والقراءة باستخدام طريقة بريلتنمية المهارات اللغوية المختلف -
 ويستخدم في ذلك عدد ،وتعتمد على فكرة النقاط البارزة التي تدرك عن طريق اللمس

                                                      
 . ) ٨(مرجع رقم  -١٠
  . )٥٥(ص ) ٣(مرجع رقم  -١١
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  من األجهزة التقليدية ذات الطابع الميكانيكي للكتابة بطريقة بريل باإلضافة إلى
رك فوق شاشات نوعية أخرى من األجهزة اإللكترونية ذات كاميرات خاصة تتح

وتحول الحروف واألشكال إلى ذبذبات كهرومغناطيسية تدرك  ،عرض المعلومات
إال أنها تحتاج إلى تعليم مسبق ، بأطراف األصابع على شكل وخزات إبرية خفيفة
وهناك الكثير من هذه األجهزة التي ، وٕاعداد األفراد إلدراك طبيعة الحروف واألشكال

عمل في مجال حفظ واسترداد المعلومات المختلفة يمكن توصيلها بالكمبيوتر لت
هذا باإلضافة إلى نماذج من اآلالت الحاسبة ، الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر

  . أمثلة من هذه األجهزة) ٤(الصوتية وأخرى تعمل بطريقة بريل ويوضح شكل رقم 

  للمكفوفين يوضح نماذج من األجهزة المختلفة في تعليم المهارات اللغوية) ٤(شكل رقم 
  

 تنمية المهارات اللغوية المختلفة التي تشمل الكتابة والقراءة باستخدام طريقة بريل، 
ويستخدم في ذلك عدد  ،وتعتمد على فكرة النقاط البارزة التي تدرك عن طريق اللمس

من األجهزة التقليدية ذات الطابع الميكانيكي للكتابة بطريقة بريل باإلضافة إلى 
األجهزة اإللكترونية ذات كاميرات خاصة تتحرك فوق شاشات  نوعية أخرى من
وتحول الحروف واألشكال إلى ذبذبات كهرومغناطيسية تدرك  ،عرض المعلومات

إال أنها تحتاج إلى تعليم مسبق ، بأطراف األصابع على شكل وخزات إبرية خفيفة
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ه األجهزة التي وهناك الكثير من هذ، وٕاعداد األفراد إلدراك طبيعة الحروف واألشكال
يمكن توصيلها بالكمبيوتر لتعمل في مجال حفظ واسترداد المعلومات المختلفة 

هذا باإلضافة إلى نماذج من اآلالت الحاسبة ، الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر
  . أمثلة من هذه األجهزة) ٤(الصوتية وأخرى تعمل بطريقة بريل ويوضح شكل رقم 

 طلبه توما ت ،ضبط والقياس والمتعلقة بتعلم مهنة بذاتهاتنمية المهارات الحركية وال
من استخدام أدوات ومعدات خاصة يغلب عليها الحروف واألرقام البارزة والتشكيل 

  . )٥(كما في شكل رقم ) ١٢(الغائر واإلشارات الصوتية من خالل حاسة اللمس 

  يوضح نماذج من األدوات والوسائل المختلفة المستخدمة) ٥(شكل رقم 
  تعلم ممارسة مهنة ما للمكفوفين وضعاف البصر في

  
  اعتبارات التصميم لألدوات واألجهزة الخاصة بالمعاقين بصرياً  -٧

بكونها ) المكفوفين وضعاف البصر(تتميز المنتجات الخاصة بفئة المعاقين بصريًا 
ومن ثم يجب أن ، منتجات ذات مواصفات موجهة لفئة بذاتها وليست لالستخدام العام

توافق مع طبيعة هذه الفئة من حيث االحتياجات الوظيفية والنفسية وعوامل األمان ت
ن في تعامل هذه الفئة مع الحاستْين األساسيتيْ ولما كانت حاسة اللمس والسمع ، المختلفة

، )١٣(ها عند تصميم مثل هذه المنتجاتجب التأكيد عليو  ،الموجودات في العالم المادي
على النحو  ديد مجموعة من االعتبارات في هذا المجالوعلى هذا النحو يمكن تح

  :التالي 
                                                      

 .)١٠(مرجع رقم  - ١٢
  . )٩(مرجع رقم  -١٣



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع( مجلة الطفولة والتنمية
 

  في مرحلة التعليم األولي يكون االعتماد على األشكال الهندسية والحروف واألرقام
ومن ثم ينبغي أن  ،المجسمة المختلفة في بناء األفكار وتوصيل المعلومات لألطفال

اليدوي والتفاصيل المحددة تكون من الحجم الذي يسمح بعملية التناول والتفحص 
  . التي تميز األشكال عن بعضها البعض

  استخدام السطوح الغائرة والبارزة في تصميم األشكال التي تساعد المكفوف على
 . اتخاذ القرار بشأن األشياء والتعرف عليها

  دمج الحواس الصوتية واللمسية معًا كلما أمكن في المنتج الواحد لتسهيل عمليات
بحيث ُيسمع الصوت لتأكيد إتمام عملية ناجحة ما في التعامل مع ، ماالستخدا

  . المنتجات المختلفة
  تجنب وضع (أال يكون الشكل الخارجي للعناصر والمكونات المختلفة مضلًال

إلى ظرًا ن ؛واالعتماد على األشكال المباشرة) االحتماالت المختلفة في تفسير األشياء
  . بصرياً صعوبة التمييز عند المعاقين 

  مراعاة حجم العناصر بأن تكون أكبر قليًال من الحجم المعتاد في منتجات األطفال
المكونات والعناصر المختلفة كمفاتيح  Minimizationوتجنب تصغير ، العاديين

خاصة في المنتجات ذات الطابع اإللكتروني وذلك في مراحل  ،التشغيل والتحكم
  . التعلم المتقدمة

 على أن يكون  ،مالمس كصفة أساسية في المعالجة النهائية لألسطحالتأكيد على ال
للمكونات المختلفة كأن يشير الملمس ) غير عشوائي(اختيار نوع الملمس مقصودًا 
ومن ثم تتحقق االستفادة ، )لخإ..نسيج، حجر، خشب(إلى شيء مادي في الطبيعة 

 . المزدوجة عند التعامل مع المنتجات المختلفة
 لوزن في المكونات المختلفة للمجسمات والعناصر المادية لها بنوع ربط عامل ا

حجم العنصر وأبعاده حتى يمكن للكفيف إيجاد عالقة بوكذلك  ،الخامة المستخدمة
  . بين هذه الصفات جميعها

 يجب  ،في حالة تصميم منتجات ثقيلة الوزن سواء للعب أو تعلم حرفة أو مهنة ما
وفي حالة ، تثبيتًا جيدًا في المكان الموجودة بهأن تكون هذه المنتجات مثبتة 

أن تكون خفيفة الوزن وخامات غير قابلة  ، يتعيناألدوات والمنتجات المحمولة
وذلك لتفادي األضرار المترتبة على سقوط  ؛)لخإ...تجنب الزجاج والفخار(للكسر 

  . هذه المنتجات من يد الكفيف
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 جرح يد المعاق بصريًا عند محاولته تجنب استخدام الحواف الحادة التي ربما ت
  . التعرف على العناصر والمكونات من خالل اللمس

  الـتأمين وبشدة على المكونات التي يسري بها تيار كهربائي ودرجة حرارة مرتفعة
  . عن أماكن التالمس مع يد الكفيف إبعادهاوعزلها مع 

  والتي  ،نات كلما أمكناستخدام األلوان البراقة وخاصة الفسفورية مع إضاءة المكو
  .تفيد إلى حد كبير ضعاف البصر في التعرف على األشياء

  االعتماد قدر المستطاع على استخدام الخامات المرنة في تصميم مكونات البيئـة     -
 لتجنب المشاكل المترتبة على االصطدام ،المحيطة لألطفال وما بها من منتجات .  
عاقة البصرية يمكن إنتاجها محليًا وفقًا ي اإلو طرح أفكار ونماذج لمنتجات ذ - ٨

  العتبارات التصميم المحددة
في ضوء ما سبق قام الباحث بطرح مجموعة من األفكار والنماذج المصممة لذوي 
اإلعاقة البصرية التي تنمي المهارات المعرفية والعملية ويراعى فيها تطبيق االعتبارات 

  :وهي على النحو التالي ،المحددة سابقاً 
للمجسمات تصميم تصوري لوسيلة تعليمية تستخدم في تقدير األحجام المختلفة  -١

من خالل ) واألوزان األحجامسطوانات لتنمية مهارات إدراك المكعبات واأل(الهندسية 
ن من في تصميم متكامل ُيمكّ  ،مطابقتها بإدخالها في فتحات ذات قياسات متنوعة

اء من اللعب مع تدعيم الوسيلة ككل تخزين المجسمات الهندسية به بعد االنته
كما في ، بسماعة صوتية تصدر صوتًا في حالة نجاح الطفل في عملية المطابقة

 . )٦(شكل رقم 

 

يوضح ) ٦(شكل رقم 
لوسيلة تعليمية  اً تصور 

يمكن من خاللها تقدير 
واألوزان  األحجام

المختلفة في تصميم 
  .متكامل للوسيلة
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مس لمجموعة الشمسية يشرح حركة الكواكب حول الشإعادة تصميم وتنفيذ نموذج ل -٢
النموذج األول الذي يقدم للطالب المبصرين في  ؛ حيث يالحظ)٧(كما في شكل رقم 

يمثل معالجة للنموذج األول حتى يمكن تقديمه بينما النموذج الثاني ، المدارس
لمتنوع للطالب المكفوفين وضعاف البصر بالتركيز على جوانب مثل الحجم والملمس ا

وهو مالم يتوفر في النموذج  ،من كوكب آلخر ضمن المجموعة الشمسية مع اإلضاءة
 . التقليدي

  ،يوضح النموذج التعليمي التقليدي للمجموعة الشمسية والمقدم للمبصرين) ٧(شكل رقم 
  حتياجات المكفوفيناوالنموذج الثاني الذي تم تطويره ليتوافق مع 

من خالل تطوير بعض األدوات والمعدات  ) اليدوية(تنمية المهارات العملية  -٣
كالمثقاب اليدوي وٕادماجه ضمن نموذج متكامل يحقق للمكفوفين إمكانية التعامل مع 

مع إضافة  ؛هذه األداة في عمليات الثقب اآلمن بتثبيتها في وضع محدد للتشغيل
  ).٨(شكل رقم  المثبتات المختلفة التي ُتمكن من التحكم في عملية االستخدام كما في

  
يوضح ) ٨(شكل رقم 

المثقاب اليدوي 
وٕادماجه ضمن نموذج 
 متكامل يحقق سهولة
في التعامل من قبل 
المكفوفين وضعاف 

  .البصر
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  النتائج والتوصيات  -٩
ن المعاقين بصرياً ھم طاقة بناءة يمكن التي ترى أ المھمةيخلص البحث إلى مجموعة من النتائج 

ومن ثم يكون من الضروري االھتمام بھم  ،في مجاالت الحياة المتعددةنھا م واالستفادةاستغاللھا 

 اإلنسانية ومن خالل االعتراف بحقوقھم، وبما يحتاجونه من مستلزمات حياتية مادية ونفسية

من العناصر البشرية المزيد  إليه  في المجتمع بما يضيف موتقبلھ م الذاتيةوتدعيم الثقة في قدراتھ

  :ل من أهم توصيات البحث ما يلي ولع، الكفاية اإلنتاجية الصالحة وعوامل
ه وذلك لمعرفة قدراته الذاتية ونواحي القوة والضعف في ؛تحليل شخصية المعاق بصرياً  -

  . ) لخإ... خصائي االجتماعي والنفسيالطبيب واإل(عن طريق المتخصصين 
فة التي يمكن للفرد التوجيه المهني للمعاق بصريًا من خالل تحليل المهن المختل -

لمعرفة احتياجات كل مهنة  ؛المعاق بصريُا المساهمة في أنشطتها المختلفة
ومتطلباتها من استعدادات وقدرات ومهارات لوضع المعاق بصريًا في العمل المناسب 

  .له
التدريب المهني للمعاق بصريًا من قبل المتخصصين في مراكز متخصصة تمهيدًا  -

  .اإلنتاج المناسبةإلدراجهم في مراكز 
تخصيص هيئات عامة واجتماعية ترعى توفير احتياجات المكفوفين من األدوات  -

  . ابتداء من مرحلة التصميم إلى مرحلة اإلنتاج والتسويق ،والمستلزمات الشخصية
تدعيم التكنولوجيات والنظم المتنوعة التي يمكن للمعاق بصريًا االعتماد عليها في  -

  . المتاجر ومراكز العمل المختلفةفي واء في الشوارع أو حياته اليومية س
إقامة فصول دراسية خاصة لضعاف البصر والمكفوفين ضمن المدارس العامة  -

  . فيها نظم التربية الخاصة لتسهيل اندماجهم في المجتمع ، وتقررلألصحاء 
ن و لمعاقوبصفة خاصة ا ،ي اإلعاقات المختلفةو إدراج خصائص واحتياجات األفراد ذ -

ضمن المقررات الدراسية وبرامج تعليم التصميم الصناعي للمنتجات بمراكز  ،بصرياً 
من أفراد  اً باعتبار المعاق بصريًا فرد ،التعليم المتخصصة في مصر والدول العربية
  . المجتمع له متطلباته الخاصة واجبة التحقيق
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  )العربية واألجنبية (المراجع  -١٠
  جروان فتحي، -١
  لموهبة والتفوق واإلبداع،ا

  . م١٩٩٩ –اإلمارات العربية المتحدة  –دار الكتاب الجامعي 
  زهران حامد عبد السالم  -٢

  علم نفس النمو،
  . ١٩٩٥ –القاهرة  -عالم الكتب

  ،غسان عليان -٣
  الجديد في عالم االختراعات،

  . م١٩٩٥ –المملكة العربية السعودية –الرياض  –دار الشل للطباعة والنشر 
  ،) دكتور(فاروق الروسان  -٤

  سيكولوجية األطفال غير العاديين،
  . م ٢٠٠١األردن  –البتراء  –دار الفكر للطباعة والنشر

  . )شبكة اإلنترنت(اإلعاقة البصرية  -٥
  . )شبكة اإلنترنت(مؤتمرات اإلعاقة البصرية  -٦

Olle Adrin, -7 
Form design, 
Tomteboda institute,Brussel,1975 . 

8-www.Gryphonhouse.com 
9-ww. red dot online design concept.com 
10- ttp://www.un.org/esa/socdev/enable/design 
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  قضية أطفال الشوارع
____________________  

  ١يــــــــال الفكــــــكم
  
  

 تإن ظاهرة أطفال الشوارع ُتَعدُّ من القضايا التي يمكن أن تعصف بخطط المجتمعا
للتنمية والتقدم؛ نتيجة فقد أعداد كبيرة من األطفال، أحيانًا هويتهم، وغالبًا مأوى مناسبًا 

والسياسيين مسئولية  اتالحكوم بالطفولة المهتمة المنظمات حّملوفي هذا الصدد، ت. لهم
 إياهم ةدخلوها، واصف أوالجريمة  أبوابالذين باتوا على  األطفالالمشردين من  أزمةتفاقم 

تنفجر في شكل جرائم وتخلق  أنويمكن  ،صموابالقنابل الموقوتة التي تجوب شوارع الع
 إحصاءاتتوفر  عدم فضًال عن. طويلة ظواهر سلبية من الصعب القضاء عليها لسنوات

االهتمام الحكومي بشئون  ضعفالمشردين بسبب  األطفالمفصلة ودقيقة عن نسب 
  . يسبب مشكلة الطفولة

وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
تتفاقم يومًا بعد  لتزا في الدول العربية للتصدي لمشكلة أطفال الشوارع، فإن المشكلة ال

يوم وذلك لصعوبة احتوائها؛ حيث إن جذور المشكلة متشعبة مابين الفقر، والتفكك 
األسري، والعنف، والجهل، والجريمة، والتسرب المدرسي، وغير ذلك مما ينتج عن 

وعليه؛ فإن العمل يتركز في المرحلة الحالية على . التغيرات االقتصادية واالجتماعية
 . المتواجدين بالشارع، ومحاولة دمجهم بالمجتمع مرة أخرىاألطفال 

ومع تنامي مشكلة أطفال الشوارع في الوطن العربي، تنامت أعداد المنظمات 
األهلية التي تقدم خدمات ألطفال الشوارع، وبدأت الحكومات العربية في االهتمام بها 

على تقديم  -األحيان في كثير من -والتعامل معها ومحاولة إيجاد حلول لها، تركزت
الخدمات لتلبية االحتياجات المادية، بينما يتم تجاهل احتياجات األطفال العاطفية 

باإلضافة إلى أن أعدادًا محدودة جدًا من أطفال الشوارع هي التي تستطيع  ،والنفسية
الحصول على الخدمات التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ويرجع ذلك 

عدم معرفتهم بوجودها وٕاما إلى أن هذه الخدمات ال تستجيب الحتياجاتهم  إما إلى
                                           

 .منسق وحدة البرامج والمشروعات بالمجلس العربي للطفولة والتنمية ١
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وعليه؛ فإن التعرف على مشكالت أطفال الشوارع واحتياجاتهم مسألة حيوية، . الخاصة
كما أن وجود كوادر مدربة للتعامل مع أطفال الشوارع بحرفية وكفاءة يعد أحد المكونات 

  . ن أكثرها أهميةالرئيسة لمواجهة المشكلة، إن لم يك
من ناحية أخرى، مازالت معظم البرامج الحكومية تتعامل مع مشكلة أطفال الشوارع 
بوصفها أحد أشكال الجنوح، وال تحاول معالجة األسباب الكامنة وراء المشكلة، كما أنها 

ومن المهم في هذا السياق، . ال تنظر إلى هؤالء األطفال كضحايا يحتاجون الحماية
هود إلى عدم صياغة قوانين تهدف إلى حماية حقوق أطفال الشوارع وتوفير توجيه الج

  .المساعدة القانونية المجانية لهم
عجز النظام االجتماعي االقتصادي عن توفير حاجات فئات من السكان  إن

ثم يتم استبعادهم من مؤسسات النظام ومن المشاركة  ،يضعهم في وضع هامشي منه
هؤالء  إنف ،االستبعاد ال يلغي الوجود إنوحيث . والسياسية االجتماعية واالقتصادية

ويشتمل هذا , الحفاظ على بقائهم إلى سعياً  ؛غير رسمي موازياً  عالماً  مشين يخلقونالمه
وتوزيعية ومالية ومنظومة قيم اجتماعية  إنتاجيةالعالم على عالقات اجتماعية وعالقات 

 التطور فييمكننا تخيل  ،وبهذا المنطق. ازىبه فيما يشبه المجتمع المو  خاصة وٕانسانية
  .سر الشوارعأظاهرة  إلىبعض البلدان  فيظاهرة أطفال الشوارع 

حاجاته  إشباععن  أسرتهعجزت  الذيالطفل "نه أالشارع على ُيَعرَّف طفل 
في  األسرةتعايشه  اقتصادي -الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي األساسية

من النشاطات  أنواعاً يمارس فيه  آخرواقع  إلىدفع به , شملأ اجتماعيم نظا إطار
مما قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام  ؛جل البقاءأحاجاته من  إلشباع
  .العام

األطفال الذين تم استبعادهم  أنهمويمكن تعريف أطفال الشوارع من هذه الزاوية على 
 فيبما  ،بكل مؤسساته االقتصادية واالجتماعية جتماعياال - االقتصاديمن قبل النظام 

كمؤسسة  األسرة أيضاً وبما يتضمن  ،الصحية أوالتربوية  أوذلك المؤسسات التعليمية 
عالمهم الجديد المستقل عن عالم  فيوهكذا ينخرط الصغار المستبعدون . اجتماعية 

وتصعب المصالحة بين . لهموفي عالقات مع عوالم الكبار المهمشين مث ،الكبار التقليدي
العالم الجديد يحقق للطفل  مادام أن ؛العالم التقليدي فياالندماج  إعادةالعالمين أو 

ن إ –تكون المفاضلة  األحيان،وفي كثير من . حاجاته التي يفتقدها في العالم التقليدي
بعض إضافة إلى ذلك، فإن  .أسوأهو سيئ وما هو  بين ما -كانت هناك ثمة مفاضلة
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 أو اإلجرام إلىعلى المحددات القانونية فقط مثل السن واحتمال التحول تركز التعريفات 
الشوارع  أطفاليطلق على و  ،التشرد أوالهامشية  األعمال أداء أواستخدام الشارع للتسول 

 المعرضين األحداثن إف بعض القوانين،ووفق . لالنحراف المعرضين األحداثاسم 
 االنزالقالذين يوجدون في حالة يرجح معها  عاماً  ١٨قل من األ ثاألحدالالنحراف هم 

ومن هذه . توافر خطورة اجتماعية لديهم باحتمال ارتكاب جريمة أو ،نحو ارتكاب جريمة
جمع  أوالقيام بأعمال بهلوانية  أوخدمات تافهة  أوعرض سلع  أوالتسول  ،الحاالت
واالضطرار  لإلقامةوجود مكان مع عدم  ،غيرها من المهمالت أوالسجائر  أعقاب

اعتياد الهروب من مؤسسات التعليم أو التدريب أو سوء السلوك  أوللمبيت في الطرقات 
من يقصدهم تعريف القانون  أنومن الواضح . ولى األمر أون سلطة األب الخروج عو 

من منطلق مدى  يتعامل معهم التعريفغير أن  ،يندرجون في فئات أطفال الشوارع
ن لم تتعاطف الدراسات المعتمدة على إعجب لذا ال  ؛ما قد يرتكبون من جرائمخطورة 

  .هذه الفئات من األطفال عالتعريفات القانونية م
وال توجد بيانات  ،هذه الظاهرة لم تجد حقها من االهتمام والدراسة والبحث حتى اآلن

منظمة الصحة  إال أن تقديرات" ،وٕاحصائيات دقيقة عن الظاهرة حيث تتضارب األرقام
يتركز  ،من أطفال الشوارع في العالم اً مليون ١٥٠ علىالعالمية تشير إلى وجود ما يزيد 

 ٣٠ - ٢٥وهناك ما بين  ،مليون طفل منهم في أمريكا الالتينية والوسطى ٤٠أكثر من 
في حين يوجد ما  ،فريقياإمنهم في قارة  يينمال ١٠وأكثر من  ،مليون طفل شارع في آسيا

ويقدر هؤالء  ،على باقي قارات العالم نيمليون طفل شارع موزع) ٢٥ - ٢٠(بين 
تشير تقديرات لمنظمة الصحة  مصروفي  .األطفال اليوم في العالم العربي بالماليين

مليون طفل مشرد يجوبون الشوارع نهارًا أن أطفال الشوارع يزيدون على  إلى العالمية
 .الخرابات والمباني المهدمة أو على األرصفةوفي الليل ينامون في  للسرقة أو التسول،

كما تشير دراسة أجراها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية إلى أن مدينة 
حيث  ؛القاهرة هي أكثر المدن التي ينتشر بها المشردون ونسبة كبيرة منهم من األطفال

تقل  ، بينما%١٦.٨من المشردين، تليها محافظة بورسعيد % ٣١.٦ وي في شوارعهاأت
وفي اليمن، أشارت دراسة إلى أن أعداد أطفال . النسب في مدن ومحافظات الجنوب

  .معظمهم في المدن الكبيرة وخاصة صنعاء ٣٨٠٠٠الشواع في حدود 
نتهاء الحرب الباردة واختالل التوازن اظل المتغيرات الدولية خاصة بعد  فيَبْيَد أنه 

لواحد وفي ظل العولمة واقتصاد السوق واتفاقية بين القوى العظمى لصالح القطب ا
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فإن مؤشرات التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي تسير لصالح القوى  ،"الجات"
) النامي(المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا بما يخدم قوى محدودة في العالم على حساب العالم 

من االقتصاد  ؛اعيةالذي يشهد اضطرابات حقيقية في الجوانب االقتصادية واالجتم
 التي ةلدوليصناديق التمويل االضعيف إلى المعالجات السيئة للدين الخارجي وتوصيات 

  .حل أزمات هذه الدول في تنجحلم 
تتطلب تضافر جهود الجميع من أطفال الشوارع في العالم العربي إن مشكلة 

ن االنفتاح حكومات ومنظمات مجتمع مدني وأسر مع تنسيق كامل وتشبيك بينهم؛ أل
والعولمة وحرية التجارة واالقتصاد الحر قد زادت من حدة الفقر مما أدى إلى تفاقم 

   .المشكلة
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  مشـــــروع حماية أطفـــال الشوارع
______________________________  

  ةــــولة والتنميـــالمجلس العربي للطف

  
  :خلفـية

اهتمامًا من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس 
لى العربي للطفولة والتنمية بمشكلة أطفال الشوارع وتداعياتها، بدأ المجلس بالعمل ع

وبناء على ذلك؛ ". حتى ال ينام طفل عربي في الشارع"قضية أطفال الشوارع تحت شعار 
 . تم تطوير المشروع العربي لحماية أطفال الشوارع

وقد ارتكز المشروع في أول األمر على تقديم الدعم الفني والمادي للمنظمات العاملة 
د من الزيارات الميدانية لكل من في تقديم الخدمات ألطفال الشوارع، تبع ذلك القيام بعد

البرازيل وهندوراس والفلبين للوقوف على التجارب العالمية، ثم إنتاج فيلم وثائقي عن 
وعقد عدد من االجتماعات مع الخبراء لتدارس المداخل . ظاهرة أطفال الشوارع في مصر

ي لمشكلة العلمية وٕاعداد دراسة تعريفية ومناقشتها؛ وذلك لوضع مشروع المجلس للتصد
  :تال ذلك عدد من الخطوات تمثلت في. أطفال الشوارع في العالم العربي

 

  :الخطوة األولى
إقامة حفل خيري لصالح أطفال الشوارع تحت رعاية سمو رئيس المجلس في يولية  .١

م بالقاهرة؛ أسفر عن جمع مبلغ تم التوزيع منه علي خمس دول عربية تعاني ٢٠٠١
السودان والمغرب واليمن ومصر ولبنان؛ حيث تم : هيمن مشكلة أطفال الشوارع و 

ألف دوالر أمريكي لحسابات بنكية استثماريه جرى فتحها في  ١٢٠تحويل مبلغ 
أعقب ذلك القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى الدول . الدول المشار إليها

 .المشاركة في المشروع لتحديد معالم المشاريع القطرية

من الخبراء ذوي الصلة بقضايا أطفال الشوارع، وذلك في مارس عقد اجتماع لعدد  .٢
٢٠٠٣ . 

روت  .٣ يم  بمصر  التعاون مع المكتب اإلقليمي لليونسكو ببي ة والتعل ووزارة التربي

ال  يم األطف ة لتعل اذج التعليمي ة والنم ة حول االحتياجات التربوي دوة اإلقليمي لعقد الن
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رة  الل الفت يم خ ن التعل ربين م ل  ٢٩-٢٧المتس ان الموضوع  ٢٠٠٤إبري د ك ، وق

األساسي للندوة ھو مناقشة برنامج تربوي شامل لألطفال في ظروف صعبة، وفي 

املون ال الع ال الشوارع واألطف دمتھم أطف ة . مق دول العربي دعوة ال ام المجلس ب وق

التي سينفذ معھا المشروع العربي للتصدي لظاھرة أطفال الشوارع؛ للمشاركة في 

 .جاربھم في ھذا المجال، وكذلك االستفادة من البرنامج المقترح الندوة وعرض ت

تم إعداد أدلة إرشادية للعاملين مع أطفال الشوارع وهي دليل قوالب المشاريع، دليل  .٤
دراسة مشكلة أطفال الشوارع " ، دليل"التدخالت لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع"

 "سب التأييد لقضية أطفال الشوارعإستراتيجيات وأساليب الدفاع وك"ودليل " وأبعادها
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لليونسكو للتربية ببيروت والمنظمة اإلسالمية للتربية 

 . والثقافة والعلوم، وتم استخدامها في التدريب في عدد من الورش

  
 :الخطوة الثانية

التوجهات قام المجلس بإعادة صياغة اإلستراتيجية الخاصة بأطفال الشوارع؛ لتتضمن 
العامة والرؤية المستقبلية لعمل المجلس، واضعة في االعتبار األسباب المختلفة التي 
أدت وتؤدي إلى وجود المشكلة وضرورة التكاملية في الحلول على المدى البعيد، 

وتم ، والتنسيق مع الشركاء وتعدد المداخل؛ من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية
وتقوم اإلستراتيجية على عدد من المحاور . ٢٠٠٥المجلس في  اعتمادها من سمو رئيس

 :تشمل

  بناء قدرات العاملين مع أطفال الشوارع . 

  التمكين من خالل المشاركة. 

 ضمان حماية قانونية ألطفال الشوارع. 

 تغيير النظرة السلبية تجاه أطفال الشوارع. 

  :كما قام المجلس بما يلي
عرب حول قضايا أطفال الشوارع عقد ورشة عمل لإلعالميين ال   .١

، وذلك بالتعاون مع مكتب ٢٠٠٦يونية -والمخدرات واإليدز في مايو
 .األمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة ومؤسسة منتور العربية

عقد ورشة عمل حول المعايير الدولية للرعاية البديلة لألطفال فاقدي     .٢
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ك بالشراكة مع جامعة الدول ، وذل٢٠٠٨الرعاية الوالدية في إبريل 
  .ومبادرة حماية األطفال  SOSاألطفال العربية، والمنظمة الدولية لقرى

هي انعكاس للتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي  ، إذنمشكلة أطفال الشوارع
، مما وثقافياً  واقتصادياً  طرأت على بنية المجتمعات العربية، وأثرت فيها اجتماعياً 

دعي تضامن وتضافر جهد جميع قطاعات المجتمع لحماية فئة من األطفال كان يست
  . مصيرها الشارع نتيجة لهذه التغيرات الهيكلية

ويتسم فقر أطفال الشوارع بأنه يتخطى الفقر االقتصادي إلى فقر القدرات الذي يعد نتيجة 
الحلقة المفرغة  وسببًا لعدم الحصول على الفرص المجتمعية المتاحة، وذلك يدخلهم في

ولكي يحافظ أطفال الشوارع على بقائهم يخضعون لقانون الشارع، . للفقر المستمر
ويستغلون من قبل العصابات المنظمة في القيام بأنشطة غير مشروعة تؤدي بهم إلى 

وتتمثل الخطورة في طريقة المعاملة التي . مخالفة القانون والوقوع في قبضة الشرطة
  .طفال عند القبض عليهم، من حيث تعرضهم لإليذاء البدني والنفسييلقاها هؤالء األ

وقد قام المجلس العربي للطفولة والتنمية بالعمل على مشروع حماية أطفال الشوارع في 
السودان، المملكة المغربية، اليمن، مصر، ولبنان، وذلك من : خمس دول عربية هي

بهذه  لس العليا واللجان الوطنية للطفولةخالل إستراتيجية تم تطويرها بالتعاون مع المجا
بأنه هذه اإلستراتيجية طفل الشارع  ُوَتعرِّف. على احتياجاتها الدول وفقًا لخططها، وبناء

ذلك الطفل الذي لم يستطع القائمون على أمره إشباع حاجاته األساسية البدنية والنفسية "
الشارع،  دفع به إلى العيش فيوسياسي مما  اقتصاديوالثقافية كنتاج لواقع اجتماعي و 

إما قهرًا للعمل إلشباع حاجاته األساسية وحاجات أسرته ، وٕاما هربًا من وضع لم يعد 
والعنف والحرمان من أشكال  الستغاللاو وهو بذلك يتعرض للخطر ". يطيق البقاء فيه

  ".كافة الرعاية والحماية ومن الحقوق األساسية
طفل الشارع في المجتمع،  على تهيئة األجواء لدمجوبما أن الهدف الرئيس هو العمل 

ستراتيجية، فقد تم العمل بالمشروع على النحو الذي يسهم في تهيئة هذه ووفقًا لهذه اإل
  :البيئة على النحو االتالى

  علي الرغم من أن األطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع يمثلون مشكلة يتزايد
ة، فإنه ال توجد إحصاءات دقيقة حول حجم هذه حجمها في مختلف البالد العربي

وبرغم أهمية معرفة حجم . المشكلة، كما لم يتم القيام بمسوح مكثفة حول هذه القضية
المشكلة حتى يمكن وضع البرامج الالزمة للتعامل معها، فإن تحديدهم إحصائيًا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

204 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥/٢٠١٣،مج٢٠ع(مجلة الطفولة والتنمية 
 

توفير  وفي سبيل. يواجه الكثير من الصعوبات نتيجة لعدد من العوامل المختلفة
المعلومات التي تساعد على وضع معالجات تعتمد على توافر بعض المعطيات 
المهمة، فقد تم إجراء دراسة مسحية في كل من لبنان واليمن حول أعداد وخصائص 
أطفال الشوارع وأماكن تواجدهم؛ مما ساعد كثيرًا في التخطيط القومي لمجابهة هذه 

 .المشكلة 

 علقة بأطفال الشوارع في البالد العربية مشكلة من حيث أيضًا، تعد التشريعات المت
كونها تسمح للشرطة بالقبض على األطفال المتشردين حتى إذا لم يرتكبوا جرائم 

وتصنف القوانين أي طفل  يتسول في الشارع أو ترك بيت . تستدعي القبض عليهم
ء األطفال، وعندما يتم القبض على هؤال. أسرته متشردًا وتعرضه لقانون العقوبات

فإنهم يرسلون إلى مؤسسات اإلصالح أو مراكز العقاب، وأحيانًا يحجزون مع الكبار 
باإلضافة إلى ذلك، فإن هؤالء األطفال ال . ويتعرضون لإلساءة الجسدية والجنسية

كما أنه من الصعب للغاية . يحصلون على أي عون قضائي أو تمثيل قانوني لهم
ؤالء األطفال مثل شهادات الميالد التي يمكن أن الحصول على وثائق قانونية له

 . تسهل انخراطهم في الخدمات الحكومية كالرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني

لكل ماسبق ذكره، فقد تم عمل دراسات تهدف إلى توضيح وتحديد واقتراح التعديالت 
الدراسات في كل من وقد تمت هذه . الالزمة للقوانين لتوفير الحماية ألطفال الشوارع

لبنان والسودان، ونوقشت في ورش عمل شاركت فيها الجهات الحكومية وغير 
وقد أسهمت هذه الدراسات بما وفرته من معلومات في  .الحكومية ذات الصلة

إن دمج طفل الشارع يعني . التعديالت التي تمت وتتم على قوانين الطفل بهذه الدول
عمل على تطبيق القانون وحماية أفراد المجتمع بمن الوعي بالشرطة بوصفها جهازًا ي

ومن المهم أخذ قضية العنف ضد األطفال كأحد المداخل . فيهم أطفال الشوارع
.  لعالج االضطراب السلوكي والنفسي ألطفال الشوارع، وتسهيل دمجهم في المجتمع

ق أطفال ومن ثم؛ فإنه يلزم توجيه الجهود لدعم صياغة قوانين تهدف إلى حماية حقو 
ومن المهم أيضًا صياغة . الشوارع، كما ينبغي توفير المساعدة القانونية المجانية لهم

  .وتنظيم ورش عمل مالئمة حول حقوق الطفل لكل من رجال الشرطة والبرلمانيين
  المجال الثالث الذي عمل به المشروع هو مجال بناء القدرات، ويتضمن ذلـك تـدريب

معلمــــــي الشــــــارع، والمــــــوجهين النفســــــيين، والعــــــاملين اإلخصــــــائيين االجتمــــــاعيين، و 
بالخــدمات الصــحية مــن أجــل تــأهيلهم للعمــل علــى تغييــر وجهــة نظــر أطفــال الشــوارع 
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ـــيهم وتنفيـــذها  عـــن أنفســـهم، وتنميـــة مشـــاركتهم فـــي التخطـــيط للخـــدمات التـــي تقـــدم إل
ولـة ومراقبتها، وتعريف أطفال الشـوارع بحقـوقهم وبمخـاطر المخـدرات واألمـراض المنق

جنســيًا بمــا فــي ذلــك اإليــدز، والتــدريب علــى مهــارات الحيــاة، وتســهيل وصــول أطفــال 
وتعـد الخـدمات المقدمـة ألطفـال الشـوارع، . الشوارع إلى الخـدمات الصـحية والتعليميـة

فـــي  -وتعتمـــد. بشـــكل عـــام، ضـــعيفة وغيـــر متكاملـــة وتفتقـــد إلـــى الرؤيـــة اإلســـتراتيجية
لماديـة، وتنحـو المنحـى الرعـائي بـدون التركيـز على إشـباع حاجاتـه ا -أغلب األحيان

وتتمثــل المشــكلة أيضــًا فــي نقــص الكــوادر المؤهلــة . علــى الحاجــات النفســية والتنمويــة
فعلـى . والتي تعـد إحـدى الحلقـات المهمـة فـي الحـل إن لـم تكـن أهمهـا علـى اإلطـالق
ن يمكـن سبيل المثال، يعد نقص اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين والصـحيين الـذي

أن يتعـــــاملوا مـــــع األطفـــــال وتزويـــــدهم بالمعـــــارف الجديـــــدة فـــــي مهنـــــتهم، واحـــــدة مـــــن 
ـــوًال مبتكـــرة للعـــالج ـــاء كـــادر مؤهـــل مـــن . المعوقـــات التـــي ال تقـــدم حل وعليـــه؛ فـــإن بن

اإلخصــائيين مفتــاح أساســي فــي مســاعدة هــؤالء األطفــال علــى فهــم المشــكلة واقتــراح 
وفــي هــذ الصــدد، . ركتهم وٕاعــادة دمجهــمالحلــول، وفــي كســب ثقــة األطفــال ورفــع مشــا

تم إعـداد أدلـة إرشـادية للعـاملين مـع أطفـال الشـوارع وهـي دليـل ومن خالل المشروع، 
دراســـة " ، دليـــل"التـــدخالت لمعالجـــة مشـــكلة أطفـــال الشـــوارع"قوالـــب المشـــاريع؛ دليـــل 

ييـد إسـتراتيجيات وأسـاليب الـدفاع وكسـب التأ"، ودليـل "مشكلة أطفال الشوارع وأبعادها
وشــمل . وتــم اســتخدامها فــي التــدريب فــي عــدد مــن الــورش "لقضــية أطفــال الشــوارع،

من العاملين مع أطفال الشوارع في المؤسسات الحكومية وغير  ٤٠٠تدريب حوالي ال
الحكومية في مصر، وقد جرى التدريب في مختلف المحافظـات حيـث يمـارس هـؤالء 

خصـــائيين أنفســـهم فـــي المملكـــة كمـــا تـــم تـــدريب مائـــة مـــن اإل. اإلخصـــائيون عملهـــم
المغربيــة فــي مختلــف المحافظــات، إضــافة إلــى عقــد دورة تــدريب مــدربين ومثلهــا فــي 

تـم تـدريب حـوالي  أيضـًا،. اليمن لخلق كـادر مؤهـل يـتمكن مـن نقـل المعرفـة لآلخـرين
مــن المتعــاملين مــع أطفــال الشـــوارع مــن الجهــات الحكوميــة والجمعيــات األهليـــة  ٥٠

ـــة ـــة . بالجمهوريـــة اللبناني ـــال الشـــوارع بحرفي إن وجـــود كـــوادر مدربـــة للتعامـــل مـــع أطف
ويعـد . وكفاءة يعد أحد المكونات الرئيسة لمواجهة المشكلة، إن لم يكـن أكثرهـا أهميـة

. ين في هذا المجال أحد العناصر المهمة لتحقيق األهداف المرجوةبناء قدرات العامل
وينضـــوي هـــذا علـــى القـــدرة علـــى كســـب ثقـــة األطفـــال وتطـــوير فهمهـــم للمشـــكلة، كمـــا 

إن رفــع قــدرات العــاملين فــي . ينضــوي علــى ضــرورة مشــاركتهم فــي صــياغة الحلــول
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مهــــارات مجــــال أطفــــال الشــــوارع يســــاهم بصــــورة كبيــــرة فــــي رفــــع القــــدرات وٕاكســــاب ال
تــم تأهيــل  ،فــي مجــال تمكـين األطفــالكــذلك  .واسـتعادة الثقــة بــالنفس ألطفــال الشـوارع

حيـــث تـــم اختيـــار  ؛مـــن خـــالل التـــدريب المهنـــي ســـودانمـــن أطفـــال الشـــوارع بال ٢٠٠
من الفتيات وتدريبهم في مركز للتدريب المهني على عدد مـن  ٥٠من البنين و ١٥٠

الميكانيكــا، والحياكــة و الحــدادة، و الخراطــة، و ة، النجــار و الحــرف وعلــى رأســها الكهربــاء، 
   .والغزل

  ومن المجاالت المهمة التي عمل عليها المشروع، مجال تغيير النظرة السلبية تجاه
أطفال الشوارع؛ حيث يتسم موقف الرأي العام العربي تجاه أطفال الشوارع بالسلبية 

نف تجاه أطفال الشوارع إن الوصم االجتماعي والع. الشديدة على المستويات كافة
. يعرقالن المشاركة المجتمعية النشطة والحماسة لبرامج تأهيل تتصف بالديمومة

ويعد تغيير الصورة السلبية أو التخفيف من وطأتها إحدى المهام التي يجب العمل 
وينظر المجتمع العربي إلى أطفال .  عليها من أجل ضمان مشاركة مجتمعية فاعلة

صفهم مجرمين، وهو ما يتطابق مع الفهم القانوني لوضعهم الشوارع بريبة بو 
ما منحرفون ومخالفون للقانون إفأطفال الشوارع . وصورتهم في اإلعالم العام

إن تغيير أوضاع أطفال الشوارع ال يتم بقرارات . وٕاما متسولون ،ومدمنون للمخدرات
ية فقط؛ وذلك حكومية أو مؤسسات تأهيلية أو حتى من خالل تحسين الظروف الماد

ومن أجل تحفيز مشاركة هذا . ألن عملية الدمج تستدعي مشاركة المجتمع المحلي
المجتمع وخلق تعاطف تجاه حقوق أطفال الشوارع والمساهمة في حمايتهم، البد من 
توضيح ظروفهم ومعاناتهم من ناحية، والتشديد على قدرة وٕامكانية هؤالء األطفال 

لصعوبة والقسوة والتكيف معها، والدور الذي فرض في مواجهة  الظروف شديدة ا
عليهم لتحمل مسئوليات هي أكبر من قدراتهم البدنية النفسية والذهنية، وٕابراز ما هو 
إيجابي في شخصيات األطفال الذين ما زالوا قادرين على الضحك برغم قسوة الحياة 

مجتمعات المحلية ويمكن أن يكون لل.  التي يعيشونها والمخاطر التي يتعرضون لها
دور فعال ليس فقط في دمج أطفال الشوارع، ولكن أيضًا في تغيير الصورة السلبية 

ألن أي نجاح سيحققه طفل الشارع بدعم من المجتمع المحلي سيلعب دورًا . عنهم
بناء على ذلك، وفي إطار . في تشجيع المجتمعات المحلية على ممارسة هذا الدور

نتاج برامج تلفزيونية وٕاذاعية بمشاركة إاه أطفال الشوارع؛ تم تغيير النظرة السلبية تج
كبار الممثلين ورموز المجتمع بجمهورية السودان، وكذلك إصدار فيلم وثائقي وتنويه 
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تلفزيوني وبرامج إذاعية بالجمهورية اللبنانية توضح وضع أطفال الشوارع، وأنهم 
صص نجاحات أطفال كما تم إصدار كتاب عن ق. مجني عليهم وليسوا جناة
من  ١٠٠أيضًا، تم تدريب . مكاناتهم وكسب الدعم لهمإالشوارع بالسودان لعكس 

اإلعالميين بجمهورية السودان، والعدد نفسه بجمهورية اليمن، مع إصدار مواد 
بالجمهورية اللبنانية حول حقوق الطفل وحقيقة أطفال الشوارع وكيفية  ٢٥إعالمية، و

ب تعاطف المجتمع، وخاصة رجال األعمال وصناع القرار تناول مشاكلهم بما يكس
ويعد هذا المجال إحدى األدوات األساسية التي يمكن االعتماد عليها . في السودان

في رفع الوعي وتشجيع مساهمة المجتمع المحلي، وزيادة مشاركته من أجل حماية 
لصغيرة، والبعد وقد اتسم العمل بالبساطة، واالهتمام بالتفاصيل ا.  حقوق األطفال

كما أن استخدام الفنون القريبة من قلوب الناس . عن الخطاب المباشر والوعظ
والشخصيات الرياضية المحببة في توصيل المعلومة له أثر كبير في إعطاء صورة 

وتؤدي مشاركة األطفال في هذه األنشطة مع شخصيات ناجحة إلى التأكيد . إيجابية
كما أنها تساعد أطفال الشوارع على . ية الفكرةعلى الصورة اإليجابية ومصداق

وقد ركز المشروع على العمل على . اكتساب الثقة بالنفس والشعور باحترام اآلخرين
أكثر من مستوى من أجل تغيير النظرة السلبية، بدءًا بتوعية اإلعالميين بحقوق 

روج من الطفل والوقوف على الواقع الصعب ألطفال الشوارع ونجاح البعض في الخ
هذا الوضع عندما يتوفر الدعم المجتمعي لهم، وصوًال إلى المسئولين ومتخذي 

  .وهي الصورة المطلوب نقلها عبر  اإلعالم إلى الرأي العام العربي. القرار
  إن مواجهة مشكلة أطفال الشوارع مسئولية قوميـة تقـوم علـى الجهـد الجمـاعي المـنظم

لمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، والمتكامــل  بــين المؤسســات الحكوميــة وا
لذلك يجـب وضـع اآلليـات التـي تضـمن أكبـر قـدر ممكـن . واألهالي واألطفال أنفسهم

ألن كـــل الجهـــود المبذولـــة . مــن التنســـيق والمشـــاركة بــين جميـــع األطـــراف المجتمعيــة
تبقــى محــدودة الجــدوى أمــام اســتفحال المشــكلة وغيــاب مقاربــة شــمولية الجتثاثهــا مــن 

كاملـــــة، وتلعـــــب فيـــــه  اها وفـــــق منظـــــور جديـــــد تتحمـــــل فيـــــه الدولـــــة مســـــئولياتهجـــــذور 
الجماعـــات المحليـــة ومكونـــات المجتمـــع المـــدني أدوارًا متكاملـــة انطالقـــًا مـــن سياســـة 
اجتماعيــة تعتمـــد الحقـــوق كمبـــدأ أساســـي فـــي التنميـــة، وتـــدرك أن المشـــاركة والشـــراكة 

بيك والتنســيق وتبــادل الخبــرات لــذلك فــإن عمليــة التشــ. عنصــران أساســيان فــي التنميــة
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الـربط بـين المؤسسـات األكاديميـة . مسألة غاية في األهمية
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من جهة، والمنظمـات العاملـة فـي الميـدان مـن جهـة أخـرى؛ يـؤدي إلـى تكامـل حيـوى 
كما أن التنسـيق بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة . في الحصول على بيانات أكثر دقة

ان االجتمــاعي المعــدة، فــي إطــار إســتراتيجيات مكافحــة الفقــر، ســيؤدي وشــبكات األمــ
إن تبــادل الخبــرات والتشــبيك سيســاعد . بالضــرورة إلــى اســتخدام المــوارد بشــكل أفضــل

علــى اســتخدام المــوارد والخــدمات المحــدودة المتاحــة بأفضــل صــورة ممكنــة مــن أجــل 
ة بالفعــل فــى المطالبــة وقــد بــدأت كثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــ. أطفــال الشــوارع

فقـد تراكمـت خبـرات . بدعم التشبيك والتنسيق بين المنظمات العاملة في المجـال ذاتـه
جيدة لدى المجتمـع المـدني العربـي حـول قضـية أطفـال الشـوارع، وتحتـاج هـذه الخبـرة 
إلى أن توثق وتنشر حتى يتمكن آخرون ممن يعملون في المجال ذاته من االسـتفادة 

غيــر مباشــرة لمختلــف المجــاالت التــي طرقهــا المشــروع، والمعلومــات  وكنتيجــة. منهــا
التــــي وفرهــــا، بــــرز اتجــــاه لتكــــوين شــــبكات مــــن الجهــــات العاملــــة فــــي مجــــال أطفــــال 
الشــوارع، وتكونــت شــبكة العــاملين مــع أطفــال الشــوارع فــي جمهوريــة مصــر، وعقــدت 

؛ بمـا يسـهم اجتماعات عدة نتج عنهـا وضـع أسـس التعـاون وتبـادل المعرفـة والخبـرات
 . في االستفادة المثلى من الموارد المتاحة والجهود المبذولة

إن برنامج حماية أطفال الشوارع الذي نفذه المجلس العربي للطفولة والتنمية مع 
لبنان، قد أسهم في -مصر- اليمن-السودان- المجالس العليا في كل من المغرب

لمجال عبر طرح برامج تكميلية العمل على توفير بيئة للجهات التي تعمل في ذات ا
للجهود القائمة من حيث توفير المعلومة، والدراسات، وتغيير النظرة السلبية، وبناء 

كذلك لعب . القدرات، بما يساعد على كسب الدعم والتأييد لقضية أطفال الشوارع
المشروع دورًا مهمًا في تبادل الخبرات وربط مجاالت العمل بين الحكومات 

كما أن التعامل مع المجالس العليا يعني  .الوطنية لتكاملية العالقةوالمنظمات 
تلقائيًا دعم الحكومات للمشاريع وتوصيات الورش المصاحبة لها؛ مما يضمن 
األخذ بعين االعتبار العمل على التشريعات الالزمة والتعديالت المقترحة للقوانين؛ 

د توقيع مذكرات تفاهم مع وقد ساع. بما يكفل توفير الحماية ألطفال الشوارع
المجالس العليا على زيادة التواصل واالتصال وتبادل المعرفة والخبرات بين هذه 
المجالس والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في ذات المجال؛ مما قد يسهم في 
  .قيام برامج ومشاريع مشتركة تساعد على وضع معالجات لمشكلة أطفال الشوارع
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  التوصيات
ى الخبرات والتجارب المستمدة من هذا المشروع وغيره، وبما أن االستقالل بناء عل

االقتصادي واالعتماد على الذات هما إحدى أهم الوسائل نحو الدمج، وبما أن ذلك 
يستوجب التعاون بين مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات الحكومية، فإن المداخالت 

  :في هذا االتجاه يجب أن تشمل اآلتي
 ركة أطفال الشوارع في تحديد توجهاتهم ومعرفة ميولهم ورأيهم في المستقبل؛ مشا

 .حتى يكون الحل بأيديهم وليس مفروضًا عليهم 

  إعداد برامج مرئية ومسموعة ومقروءة بالتعاون مع رموز المجتمع في مختلف
إلخ؛ للدعوة وكسب التأييد تجاه برامج ... المجاالت مثل الفن، الرياضة، السياسة

وذلك من أجل إشراك المجتمع  ؛أطفال الشوارع ولتغيير النظرة السلبية تجاههم
وتهدف هذه . ككل، ورجال األعمال والرأسماليين ومتخذي القرار باألخص

 .البرامج إلى المساعدة على تهيئة وتوفير بيئة لتوظيف أطفال الشوارع

 حكومية حول عمل دراسة بمشاركة رجال األعمال والرأسماليين والقطاعات ال
 .المهارات المطلوبة، ومدى إسهام تأهيل أطفال الشوارع في توفيرها

  عقد ورش عمل مع مختلف قطاعات العمل تهدف إلى توفير فرص، والقبول
 .واالقتناع بأطفال الشوارع لملئها

 رفع قدرات العاملين في مجال التأهيل النفسي. 

 يين النفسيين؛ لمتابعة مرحلة تأهيل اإلخصائيين االجتماعيين للعمل مع اإلخصائ
 .مابعد التوظيف

 العمل مع الجهات المختصة لتوفير هوية لألطفال. 

 عزل من تم اختيارهم من األطفال عن الشارع. 

  إشراك اإلعالم في كل الخطوات السابقة عبر تكوين هيئة إعالمية ترصد كل
 . مايحدث؛ للعمل على دعم اإليجابيات والتخلص من السلبيات

 إلخ.... ملصقات ومطويات(نتاج وٕاصدار عدد من المواد اإلعالمية دعم إ .( 

 دعم نشر قصص نجاحات أطفال الشوارع، ودور المجتمع المحلي فيها. 
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  ومؤتمرات عروض نــدوات
__________________________________ 

  
  
  

  ب وطني وٕانسانيواج: مكافحة عمل األطفال 
  ٢٠١٣بريل إ ٤ – ٢: عمان 

  
  نـــديـي الــان بهــإيم
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  واجب وطني وٕانساني مكافحة عمل األطفال
  ٢٠١٣إبريل   ٤ – ٢: عمان

_________________________________________  

  ١إيمان بهى الدين : إعداد
  

  
نضال القطامين، / تحت رعاية معالي وزير العمل بالمملكة األردنية الهاشمية السيد

الندوة " عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة األردنية الهاشمية
 ٤ – ٢، خالل الفترة من واجب وطني وٕانساني: القومية حول مكافحة عمل األطفال

  . م بالعاصمة األردنية عمان ٢٠١٣نيسان / إبريل
 ١٤وزارات العمل واتحادات ونقابات العمال من  وشارك في أعمال هذه الندوة ممثل

 –العراق  –السودان  –السعودية  -الجزائر  –تونس  - البحرين  -األردن ( :دولة عربية
، إلى جانب )يمنال –المغرب  –مصر  –لبنان  –قطر  –فلسطين  -سلطنة عمان 

المجلس العربي للطفولة والتنمية  :ممثلي عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية هى
ومنظمة العمل الدولية ويونيسف األردن واالتحاد الدولي للعمال العرب والمجلس 

  . االقتصادي االجتماعي األردني
طفال نحو تسليط الضوء على أهمية مكافحة عمل األ ◌ً سعياتأتي هذه الندوة 

ألنهم عماد المستقبل ورجال الغد والبد من  ؛وضرورة توفير الحماية لألطفال في العمل
بأن قضية  وٕايماناتهم، عافي خدمة مجتم فاعالً  إعدادهم اإلعداد الجيد ليكونوا عنصراً 

العدالة  ولكنها قضية من قضايا حقوق األطفال وتحقيق إعالمياً  عمل األطفال لم تعد ترفاً 
نسانية التي يجب التركيز عليها ومحاولة إيجاد الحلول لها، من ة والكرامة اإلاالجتماعي

ستراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون بين أطراف عدة هى إخالل بناء 
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أصحاب األعمال والعمال 

  .  موالحكومات والمنظمات القومية والدولية واإلعال
ستراتيجية العربية للحد من عمل ل على الترويج لإلكان الهدف من هذه الندوة العم

                                           
 .منسقة وحدة إعالم الطفولة ، المجلس العربي للطفولة والتنمية ١
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ستراتيجيات والتشريعات الوطنية مؤتمر العمل العربي، ومراجعة اإل األطفال التي أقرها
ستراتيجية من عمل األطفال ومدى مواءمتها لإلالتي تنتهجها الدول من أجل الحد 

العربية بموافاة المنظمة بتقارير دورية حول اإلجراءات والسياسات  العربية، ومطالبة الدول
ستراتيجية، إضافة إلى مناقشة كيفية تطوير الجهاز ستحدثة لديها بما يواكب أهداف اإلالم

الوسائل الالزمة لتمكينه  كلوتوفير  ومادياً  الرقابي الخاص بتفتيش العمل ودعمه بشرياً 
طنية الهادفة إلى مكافحة عمل األطفال، وكذلك التعرف من مراقبة تطبيق التشريعات الو 

 ومعنوياً  على دور الجمعيات األهلية ذات االهتمام برعاية الطفولة وٕامكانية دعمها مادياً 
أسر األطفال العاملين وتنفيذ برامج التدخل الالزمة للحد  بين والمساهمة في نشر الوعي

  .من عمل األطفال
حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل بكلمة ترحيبية أشار  افتتتح أعمال الندوة السيد

طراف األ كلن الحاجة باتت ملحة لمزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين أإلى فيها 
ذات العالقة وتطوير السياسات من خالل بناء شراكات حقيقية وفاعلة بينها وبين 

العمالية واالستفادة من  صحاب العمل والنقاباتأمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات 
  .في هذا المجال ملموساً  التجارب المتطورة في الدول التي حققت تقدماً 

أهمية  كما ألقى كلمة مدير عام منظمة العمل العربية المستشار حمدي أحمد مبيناً 
سر، ومعالجة البطالة ي، وتوفير الحماية االجتماعية لألاالهتمام بالتعليم التقني والمهن

  .ا مفاقمة ظاهرة عمل األطفالممن شأنه اللذْيناألسري، والتفكك 
نحو " ظمة العمل الدولية وأشار السيد نيكوالس جريسوود كبير مستشاري مشروع من

ن ظاهرة عمل األطفال ما تزال أإلى عن المنظمة  ممثالً " من عمل األطفال أردن خالٍ 
عم الدولي وتخصيص ما يتطلب تقديم الدف ؛مصدر قلق اجتماعي على مستوى العالم
  .الميزانيات الالزمة للحد من هذه الظاهرة

دور منظمة العمل العربية في الحد من عمل : تضمنت الندوة عدة محاور رئيسة هى
األطفال وعرض االستراتيجية العربية للحد من عمل األطفال، وقوانين الطفل في الدول 

وسالمة الطفل، والمسئولية  العربية ما لها وما عليها، واألعمال الخطرة على صحة
المجتمعية لقطاع األعمال في الحد من عمل األطفال، ودور منظمة العمل الدولية في 

ستراتيجيات الوطنية والسياسات المستحدثة ل األطفال في الدول العربية، واإلالحد من عم
للحد من عمل األطفال في الدول العربية، ودور نقابات العمال في الحد من عمل 

  .ألطفالا
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  : فعاليات الندوة
  : المهمةمن القضايا  جلسات عامة استعرض المنتديون عدداً  وعلى مدى ثماني

تحدث المستشار حمدي أحمد مدير إدارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل  -
مفهوم عمل األطفال واألسباب التي أدت إلى انتشار  بمنظمة العمل العربية موضحاً 

، ثم انتقل إلى اً أو قانوني اً أو تعليمي اً أو مجتمعي اً أو اجتماعي اً يالظاهرة سواء اقتصاد
 ١االتفاقية العربية رقم  بدءًا منمجموعة االتفاقيات العربية بشأن عمل األطفال 

 ١٩٧٧لسنة  ٧العربية رقم  مرورًا باالتفاقيةبشأن مستويات العمل،  ١٩٦٦لسنة 
 ١٩٩٦لسنة  ١٨التفاقية العربية رقم اصوًال إلى بشأن السالمة والصحة المهنية، و 

الظاهرة عبر حزمة  هذهمن الحلول للحد من  واقترح عدداً . بشأن تشغيل األحداث
من اإلجراءات والسياسات التي تعتمد على تضافر الجهود بين األطراف ذات 

أة والطفل في المنظمة في حين ركزت األستاذة رانيا فاروق مديرة وحدة المر . العالقة
  .ستراتيجية العربية للحد من عمل األطفالرض اإلعلى ع

لياس الخبير القانوني بمنظمة العمل العربية ورقة عمل حول قوانين إيوسف .قدم د -
القوانين  هذهمع التركيز على عالقة  ،الطفل في الدول العربية ما لها وما عليها

 بهذهما يتعلق بين الدول العربية في مقارناً  حيث قدم عرضاً  ؛بمشكلة عمل األطفال
لطفل، با لطفل في الحماية من أداء عمل خطر أو ضارالقوانين من خالل حق ا

حديثه بأن القانون  وحقه في الرعاية األسرية وفي التعليم وضمان أمن الدخل، موجزاً 
وعمل األطفال ال يمكن القضاء عليه بدون  ،وحده اليقضي على عمل األطفال

  .قانون
شدية مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية التابع تحدثت الدكتورة رانية ر  -

 ؛لمنظمة العمل العربية حول األعمال الخطرة وتأثيرها على صحة وسالمة األطفال
مليون  ٢١٥حيث قامت بتعريف عمل األطفال وحجم المشكلة التي تقدر بحوالي 
لى انخفاض طفل عامل، مبرزة أن األرقام الخاصة بمنظمة العمل الدولية تشير إ

سنة وتزايدها في المرحلة العمرية من  ١٤ – ٥عمل األطفال في الفئة العمرية من 
، وموضحة المخاطر المهنية ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤سنة خالل الفترة من  ١٨ – ١٥

األعمال الخطرة التي تمثل  هذهوالفيزيائية التي يمكن أن تحدث للطفل نتيجة 
  .الزراعة أشدها

تحدث  ،ة لقطاع األعمال في الحد من عمل األطفالحول المسئولية االجتماعي -
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إلى  السيد مازن أبو عودة أمين عام المجلس االقتصادي االجتماعي األردني مشيراً 
أن هذا الدور متعدد على  أهمية قطاع األعمال ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً 

للحد من ويجب أن يتكامل مع باقي األطراف من خالل دور إنساني وتبني مشاريع 
إلى تشكيل  داعياً .. عمل األطفال، وتقديم الدعم والمساندة، ومساعدة المنظمات 

  .عدة لجنة عربية للقضاء على عمل األطفال تضم أطرافاً 
 موجزاً  قدم السيد نيكوالس جريسوود كبير المستشارين بمنظمة العمل الدولية عرضاً  -

يبك وما يقدم من مشروعات في بعض الدول أحول دور المنظمة من خالل برنامج 
إلى أن عمل األطفال تراجع  العربية واإلنجازات التي تحققت في هذا الصدد، مشيراً 

إلى إعادة وضعه على أجندة  في أجندة األولويات خالل الفترة األخيرة، داعياً 
واختتم عرضه . األولويات والحرص على استثمار الموارد ألن الوضع جد مقلق

موعة من الدروس المستفادة التي تركز على ضرورة تحديد األولويات بمج
والمتطلبات واالستفادة من الخبرات خاصة من الميدانيين واالهتمام بالسياسات 

  .والتشريعات
ستراتيجيات عام وزارة العمل األردنية حول اإلتحدث األستاذ حمادة أبو نجمة أمين  -

أن معظمها ال يرتبط على  ال، مؤكداً والسياسات الوطنية في مجال عمل األطف
وأكد على . بالواقع وال يستعان فيه بالشركاء والنتيجة عدم تحقق النتائج المرجوة

أهمية الربط بين قضية عمل األطفال ومعدل النمو السكاني في الدول العربية، 
في األذهان من  زالة ما هو راسخأهمية التركيز على قضية الوعي إل والتأكيد على

األطفال  ستراتيجيات الوطنية في مجال عملصورات خاطئة، وربط اإلت
ستراتيجيات التكميلية مثل استراتيجيات في اتيجيات التنموية للدولة وتلك اإلستر باإل

 .إلخ...البطالة –مجال التدريب المهني 

تحدث الدكتور أحمد الشوابكة  ،حول دور النقابات في الحد من عمل األطفال -
على أهمية هذا الدور من خالل توفير  ة العمل العربية، مؤكداً الخبير بمنظم

المعلومات حول عمل األطفال وما قد يتعرضون له وكأنها رقيب، واكتشاف الثغرات 
والعيوب القانونية، والمشاركة مع باقي األطراف في الحد من عمل األطفال، ونشر 

ت المجتمع المدني، الوعي من خالل توعية وتثقيف العمل، والتحالف مع مؤسسا
جراء الدراسات واألبحاث، وأخيرا التنسيق والتشاور مع أصحاب األعمال للحد من إ و 

  .هذه الظاهرة
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يذكر أن بعض الدول المشاركة قد قدمت تجاربها في مجال مكافحة عمل الطفال، 
  .إضافة إلى عدد من المنظمات المشاركة من بينها المجلس العربي للطفولة والتنمية

  
  : د المجلس العربي للطفولة والتنمية في مجال مكافحة عمل األطفالجهو 

في رصد ظاهرة عمل األطفال والعمل على التصدي لها في البلدان  كان للمجلس دور
 : العربية، ومن أبرز اإلنجازات التي حققها المجلس في هذا الصدد ما يلي

خالل إجراء أول  الوقوف على أوضاع األطفال العاملين في الدول العربية من .١
بالتعاون مع  ١٩٩٣دراسة إقليمية عن عمل األطفال شملت تسع دول عربية عام 

، منظمة العمل الدولية بهدف تحديد حجم المشكلة وأسبابها واقتراح سبل لمواجهتها
   .١٩٩٣لدراسة في ندوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام اوٕاطالق 

 . ١٩٩٤عمل األطفال عام  عقد ندوة أخرى دولية حول مكافحة .٢
ضافة إسكندرية لعمل األطفال، ي دعم مشروع الكشافة البحرية باإلساهم المجلس ف .٣

إلى تبني وتمويل دراسة مسحية للمشروع بهدف استخالص المعايير الالزمة لبرامج 
  .التدخل وكيفية تنفيذها

ريق بحث مجال عمل األطفال من خالل ف عن الدراسات في اً توثيقي اً صدار كتابأ .٤
  .١٩٩٦عام 

أصدر المجلس البرنامج التدريبي الشامل لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج تدخل لمواجهة  .٥
منظمة العمل الدولية وبرنامج لمشكلة عمل األطفال بالتعاون مع برنامج إيبك التابع 

 .، وذلك بعد ترجمته وتعريبه”أجفند“للتنمية الخليج العربي 
يبرت إربية ومنظمة العمل العربية ومؤسسة فريدريش بالتعاون مع جامعة الدول الع .٦

بوضع إطار عام استرشادي لمواجهة مشكلة  ٢٠٠٣اإللمانية، قام المجلس عام 
 . أسوأ أشكال عمل األطفال، وتم تعميم اإلطار على الدول العربية لالستفادة منه

ة في عقد المجلس ورشة تدريبية مع مؤسسات الرعاية االجتماعي، ٢٠٠٥في العام  .٧
بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات واألدوات  ؛لبنان حول عمل األطفال

يبك إ"الميدانية الخاصة بالتعامل مع عمالة األطفال، وذلك عبر اعتماد برنامج 
   ".الدولي

العربية للحد من عمل األطفال بالتعاون مع ستراتيجية شارك المجلس في إعداد اإل .٨
  .امعة الدول العربيةمنظمة العمل العربية وج
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   :التوصيات من بعدد الندوة نتهتا
 بصياغة للقيام األطفال عمل مكافحة مجال في ةالعامل كافة الجهات دعوة ضرورة 

 بموجبها تحددت ؛األطفال عمل حول ةتنفيذي عمل وخطط ةودائم ةواضح سياسات
 .لالمجا هذا في هدافهاأ لتحقيق بها تقوم التي والنشاطات العمل شكالأ
  في سراعباإل ةالعربي االتفاقيات على تصدق لم التي ةالعربي قطاراأل دعوة على التأكيد 

 ةالمتعلق ١٩٩٦ لعام )١٨( رقم ةاالتفاقي خاصة ةالعربي العمل اتفاقيات على التصديق
 هذه تكرسها التي والحقوق المبادئ واحترام حكامهاأ وتطبيق حداثاأل بتشغيل

 .الظاهرة هذه من الحد سبيل في ةمهم ةطو خ باعتبارها ؛االتفاقيات
 بأهمية للتعريف واالرشاد التوجيه خالل من واألسري المجتمعي الوعي نشر ضرورة 

 التعليم مرحلة كمالإ حتى هائأبنا تعليم ومواصلة استمرارية على األسر وتشجيع ،التعليم
 .لزامياإل
 تطبيق مراقبة من هلتمكين العمل بتفتيش الخاص الرقابي الجهاز وتطوير تفعيل 

  ،وسالمتهم صحتهم على والحفاظ األطفال عمل مكافحة لىإ ةالهادف ةالوطني التشريعات
 .ومدربة ةمؤهل كوادر إعداد خالل من
  ؛األطفال عمل لمكافحة وسيلة باعتبارها والتشريعات القوانين بتطوير االهتمام ضرورة 

 االستغالل شكالأ مختلف من حمايتهم لىإ تهدف وعميقة ةشامل قوانين بوضع وذلك
 .األطفال عمل على والقضاء

 يكفل بما ةالفقير  سرلأل الدخل لتأمين ضماناً  تحقق ةفاعل اجتماعي مانأ شبكات قامةإ 
 إلى  األطفال دفع في الفقر تأثير من للحد ؛ةاالجتماعي ةالعدال من مقبول قدر تحقيق

 .العمل سوق في لدخولا
   ةالعربي الدول لجامعة ةالعام ةماناأل مع للتنسيق ةالعربي العمل منظمة ةدعو 

 رفيعة ةالعربي والمؤتمرات ةالعربي ةالطفول لجنة عمالأ جدول على دائم بند لتخصيص
 في نجازاتواإل التقدم مستويات حول دوري رتقري تقديم خالله من يتم ،ةللطفول المستوى
 .طفالاأل عمل بمكافحة الخاصه والتشريعات السياسات تطوير مجال

  ةستراتيجياإل لتفعيل ةمحدد ةواضح ةتنفيذي ةخط إلعداد ةالعربي العمل منظمة دعوة 
 .منها للحد ةالعربي
 على والعمل ومعالجتها دانتهاإ و  الظاهرة لهذه للتصدي وسائله بكل العربي عالماإل حث 

 تواالنعكاسا ثارباآل والطفل ةسر لأل ةالموجه البرامج خالل من العام الرأي توعية
  .العمل سوق في الطفل انخراط على ةالمترتب ةواالجتماعي ةوالصحي ةوالنفسي ةالجسدي
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  عـرض كتـــب

__________________ 
  
  
  

  المشاركة المجتمعية في التعليم في مصر
  دراسة واقع وٕامكانات منظمات المجتمع المدني

  
  مــــروة هاشـــــــم

  
  المراهقون المزعجون

  إيثار جمال الدين
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  في مصر ي التعليمــف ةــــاركة المجتمعيــالمش
  المدنيمنظمات المجتمع  دراسة واقع وٕامكانات
________________________________  

     *مــــروة هاشـــــم : عرض
  

" المشاركة المجتمعية في التعليم"في إطار تنفيذه مشروع 
بدعم من مكتب اليونيسف بالقاهرة، أصدر المجلس العربي 

الذي يحظى برعاية ورئاسة صاحب  –للطفولة والتنمية 
لعزيز، دراسة السمو الملكي األمير طالل بن عبد ا

دراسة واقع .. المشاركة المجتمعية في التعليم في مصر "
حيث جرى تطبيق " وٕامكانات منظمات المجتمع المدني

أسيوط (أدواتها في ثالث محافظات في جنوب مصر 
كونها جًسرا لعبور الفجوة الحادثة بين التعليم ومشاركة ، وتكمن أهميتها في )وسوهاج وقنا

دني، مشيرة في سياق تحليلي إلى ضرورة استمرارية دعم هذه منظمات المجتمع الم
ي المشاركة، من خالل عالقات مؤسسية، تهدف إلى تقوية إسهامات المجتمع المدني ف

  .، ينبغي أن تشارك فيه جميع المؤسسات والهيئات واألفراداً التعليم؛ باعتباره عمًال قومي
مات المجتمع المدني العاملة في مجال واقع منظتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على 

التعليم، وقدرتها على إدارة مشروعات رياض األطفال والتعليم المجتمعي، من خالل 
تحليل وضع هذه المنظمات ودراسة احتياجاتها، وكذلك بناء معايير جودة لمنظمات 

ياض األطفال المجتمع المدني؛ لتقويم قدرتها على القيام بأعباء توفير الخدمة والمتابعة لر 
والمدارس المجتمعية للطفل المصري، ووضع خطة تنفيذية للتدخالت اإلستراتيجية 

استكمال تنفيذ أهداف الخطة  -واألطراف ذات الصلة -المستقبلية، تتيح لليونيسف
) ٢٠١٢/٢٠١١-٢٠٠٨/٢٠٠٧(اإلستراتيجية المصرية إلصالح التعليم قبل الجامعي 

                                           
  .اختصاصي إعالم بالمجلس العربي للطفولة والتنمية *
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، في إطار اتفاقية التعاون بين مكتب اليونيسف بالقاهرة، للمشاركة المجتمعية في التعليم
والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والتي تهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية للنهوض 

سنة، من خالل بناء قدرات ) ١٤-٦(سنوات و) ٥-٤(بتعليم األطفال في المرحلتين 
يام بأعباء توفير الخدمة منظمات المجتمع المدني المصري؛ لكي تكون قادرة على الق

  .والمتابعة والتقويم لرياض األطفال ومدارس المجتمع للطفل المصري
المشاركة المجتمعية وأهميتهـا "تقع الدراسة الحالية في خمسة فصول، يبدأ الفصـل األول 

باإلطار النظري وفيـه يـتم تنـاول المفـاهيم األساسـية والمصـطلحات، " االجتماعية والتربوية
األهميــة واألهــداف والمجــاالت والتحــديات، ثــم دور هــذه : ة المجتمعيــة مــن حيــثوالمشــارك

ويختـتم  ،المشاركة فـي التعلـيم وأطرافهـا، وكـذلك أهميـة دور العمـل التطـوعي فـي المشـاركة
  . الفصل بإبراز نماذج المشاركة ومعوقاتها، وكيفية مواجهة هذه المعوقات

 –أســيوط (مجتمعيــة فــي المحافظــات الــثالث تجــارب المشــاركة ال"ويتنـاول الفصــل الثــاني 
، هدف مـدارس المجتمـع وخصائصـها وأهميتهـا بوصـفها مشـروعًا، وتـاريخ ")قنا –سوهاج 

إنشاء هـذه المـدارس واألسـس التـي تقـوم عليهـا، ودور الجمعيـات األهليـة، موضـًحا مراحـل 
ل تجربة المدارس كما يتناول الفص. هذا المشروع ونقاط القوة التي تتميز بها هذه المدارس

ــيم الفتيــات، والــوزارات : الصــديقة للفتيــات مــن حيــث األهــداف وأســلوب اإلعــداد وخطــة تعل
ويختــتم الفصــل بــإبراز التحــديات التــي تواجــه التعلــيم  ،المشــاركة فــي فريــق العمــل القــومي

  . المجتمعي، مع تقديم مقترحات لتطوير هذا التعليم
: التــي تحـــوي خمســة محـــاور أساســية، هـــي" يـــةالدراســـة الميدان"ويتضــمن الفصــل الثالـــث 

 –أسـيوط (حصر منظمات المجتمع المدني العاملـة بـالتعليم فـي المحافظـات عينـة البحـث 
، وٕاعداد أدوات الدراسة الميدانية وتطبيقها، وتحليل نتـائج الدراسـة الميدانيـة، )قنا –سوهاج 

ي ضـــوء تحليـــل نتـــائج فـــ) فـــي عينـــة الدراســـة(والوضـــع الـــراهن لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني 
   .الدراسة

إســــتراتيجية لتطــــوير أداء منظمــــات " التــــدخالت اإلســــتراتيجية" بينمــــا يقــــدم الفصــــل الرابــــع
المجتمــع المــدني العاملــة فــي التعلـــيم مــن أجــل تمكينهــا مـــن المشــاركة الفاعلــة فــي خطـــط 

والمنافسـة، وال التنمية البشرية وتوفير الكوادر القادرة على االبتكـار واإلبـداع وٕاثبـات الـذات 
يمكن تحقيق ذلك إال بإحداث نقلة نوعية في التعليم بشكل عام، والتعليم المجتمعـي بشـكل 
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تلك النقلة التي تمكن الميسرة من التعامل مع معطيات العصر الحديث، ومواجهة  ؛خاص
معــايير استرشــادية لجــودة "وجــاء الفصــل الختــامي للدراســة بعنــوان  ،متطلباتــه المتســارعة

، ويســــتهدف توضــــيح مغــــزى وضــــع هــــذه "ت المجتمــــع المــــدني العاملــــة بــــالتعليممنظمــــا
التخطــــيط اإلســــتراتيجي، : المعــــايير، وكيفيــــة بنائهــــا، عبــــر تســــعة مجــــاالت مختلفــــة، هــــي

والهيكــــل التنظيمــــي، والتوصــــيف الــــوظيفي، والقيــــادة والحوكمــــة، والمصــــداقية واألخــــالق، 
للمؤسســــة، والمشــــاركة المجتمعيــــة والتنميــــة،  والجهــــاز اإلداري، والمــــوارد اإلداريــــة والماليــــة
  . وتقويم األداء الكلي للمؤسسة، والمخرجات

مراحل إعداد خطة التدخالت اإلستراتيجية المقترحة "بعنوان تضمنت الدراسة أيضًا ملحقًا 
 SWOTباســتخدام تحليــل  ،"لتعلــيمالتطــوير أداء منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة فــي 

ماذج التخطيط اإلستراتيجي، وكيف تم استخدامه للتعـرف علـى نقـاط الذي يعد من أشهر ن
القـــوة والضـــعف للبيئـــة الداخليـــة لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني العاملـــة فـــي التعلـــيم، وتحديـــد 
الفـــرص ونقـــاط التهديـــد المحتملـــة التـــي قـــد تـــؤثر فـــي أداء هـــذه المنظمـــات فـــي المســـتقبل، 

  .جية المقترحة لتطوير أداء هذه المنظماتواالستفادة من ذلك في تصميم الخطة اإلستراتي
  :تعريف المشاركة المجتمعية

مــــن التعريفــــات للمفـــاهيم األساســــية والمصـــطلحات، أبرزهــــا تعريــــف  اً قـــدمت الدراســــة عـــدد
اإلسهامات والمبـادرات، التـي يقـوم بهـا األفـراد والجماعـة، سـواء "المشاركة المجتمعية بأنها 

ا أيًضـا بأنهـا مسـئولية اجتماعيـة لتعبئـة المـوارد البشـرية مادية أو عينية، كما يمكن تحديده
غيــــر المســــتغلة، ووســــيلة للفهــــم والتفاعــــل المتبــــادل لجهــــود ومــــوارد كــــل أطــــراف المجتمــــع 

كمـا ". والتنسيق بينها؛ من أجل تحقيق الصـالح العـام فـي المجـاالت المختلفـة فـي المجتمـع
ـــيم هـــ ـــة فـــي التعل ـــذلها المدرســـة : "يبينـــت الدراســـة أن المشـــاركة المجتمعي الجهـــود التـــي تب

والقـــائمون علـــى إدارتهـــا فـــي ســـبيل التعـــاون والـــتالحم مـــع قـــوى المجتمـــع والبيئـــة المحيطـــة 
بالمدرســـة، والعمليـــة التعليميـــة؛ لبنـــاء جســـور مـــن العالقـــات والثقافـــات والمفـــاهيم المشـــتركة 

مترابطـة وٕاجـراءات؛  والتبادلية، والتي تهتم باالرتقاء والنهوض بالتعليم كمؤسسـة وكعمليـات
  ".بغرض تفعيل الدور الذي تقوم به المؤسسة التعليمية في المجتمع

 ومسـاندة دعـم إلـى يحتـاج العـالم دول كـل فـي التعلـيم تؤكد الدراسة الحاليـة علـى أن نظـام
 واسـتعداده المجتمـع رغبـة تعكـس المجتمعيـة المـدني؛ فالمشـاركة والمجتمـع الجمـاهير
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 التجـارب أثبتـت حيـث وتطـويره؛ التعلـيم تحسـين فـي جهـود عالـةالف والمسـاهمة لالنـدماج
 مهـم عنصـر المجتمعيـة المشـاركة أن هـذا المجـال، في نفذت التي والمشروعات والنماذج

ومـن ثـم؛ تعـد المشـاركة المجتمعيـة ضـرورة . المجتمعـات فـي التعلـيم مسـيرة إلصـالح اً جـد
م المتميز للجميع، في ظـل المـوارد قصوى في هذه المرحلة؛ ألنه ال يمكن أن يتحقق التعلي

الحاليــة أو المــوارد الحكوميــة، إال بمشــاركة مجتمعيــة حقيقيــة؛ مشــاركة ال تتمثــل فقــط فــي 
المساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صـياغة الفكـر وتشـكيل الثقافـة المجتمعيـة التـي 

  . يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم للتميز
راف المشــاركة المجتمعيــة تتعــدد لتتضــمن الجمعيــات األهليــة وكمــا تشــير الدراســة، فــإن أطــ

ونقابة المهن التعليمية وجمعيات رجال األعمال واآلباء وأوليـاء األمـور والمجـالس الشـعبية 
ويمكــن أن تــتم المشــاركة المجتمعيــة فــي التعلــيم بعــدة أســاليب وصــور بمــا يتوافــق . المحليــة

واالقتصــادية والسياســية للمجتمــع، وتتمثــل فــي ويتكيــف مــع األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة 
  . المشاركة في التخطيط والمشاركة في التمويل والمشاركة في اإلدارة

  
  :تجارب المشاركة المجتمعية في مصر

نجاح التعليم المجتمعي في مصر الذي بدأت رحلته منذ بداية  أشارت الدراسة الحالية إلى
  :ن هناك ثالثة نماذج من هذا التعليمالتسعينيات في القرن الماضي، وأوضحت أ

أسيوط وسوهاج وقنا، بدعم : ، وتمركزت في ثالث محافظات هىمدارس المجتمع )١
وهى نموذج رائد في العمل االجتماعي األهلي في . ١٩٩٢من اليونيسف منذ عام 

وقد قدمت كذلك نموذًجا جديًدا في التعليم والتعلم؛ حيث قدمت التعلم . مجال التعليم
ألول مرة في مصر، وفاق عدد هذه النوعية من المدارس في المحافظات  النشط

 .مدرسة ٢٧٠الثالث أكثر من 
، وذلك في سبع ٢٠٠٤منذ  المدارس الصديقة للفتياتالنموذج الثاني هو  )٢

 - البحيرة:من حيث تدني فرص التعليم للفتيات وهى أكثر المحافظات (محافظات 
 ).سوهاج  -أسيوط –المنيا  –بني سويف  -الفيوم - الجيزة

، ١٩٩٤وتبنته الحكومة عام  مدارس الفصل الواحد،النموذج الثالث، وهو نموذج  )٣
 . وقدمت نموذًجا يمزج التعليم بالعمل
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ل األطفال الذين لم يلتحقوا وتتيح هذه النماذج الثالثة من المدارس المجتمعية الفرص لك
في توفير تعليم ذي جودة  -كما رأت الدراسة  –وقد نجح هذا النوع من التعليم . بالتعليم

عالية ألبناء األسر الفقيرة الذين اليحصلون على الخدمة التعليمية، واألطفال المتسربين 
 اً و تعليم يسد منبعولذلك، فه. معيشية صعبة اً يم، واألطفال الذين يواجهون ظروفمن التعل

لألمية بجودة عالية ورعاية من المجتمع المحلي، وتميز هذا التعليم بوجود مشاركة  اً رئيس
مجتمعية حقيقية، من خالل األهالي والمنظمات غير الحكومية في تعبئة الطاقات 
المحلية؛ لمواجهة مشكلة اجتماعية مهمة، تتمثل في نقص الخدمة التعليمية للفقراء 

التعليم المجتمعي باالستعانة بحامالت الشهادة  اً كما تميز أيض. ربين من األطفالوالمتس
المتوسطة من أبناء القرى نفسها، أو من المناطق المحرومة التي تقام بها مدارس 
المجتمع، أو فصول المدارس الصديقة للفتيات للعمل كميسرات داخل هذه الفصول، بعد 

ى على نماذج بيداجوجية حديثة، فاقت النموذج التقليدي أن يتلقين تدريبات عالية المستو 
وباإلضافة إلى ذلك بينت األبحاث أن معدل . في المدارس الرسمية بوزارة التربية والتعليم

من بين أطفال التعليم المجتمعي، % ٩٤االنتقال إلى المراحل التعليمية التالية يصل إلى 
من أطفال هذه  اً ر لية عاليتين، لدرجة أن كثيالفصول تتميز بجودة وفاع/ وأن هذه المدارس

الخطة (الفصول تفوقوا على أطفال التعليم الرسمي في نتائج الشهادات العامة / المدارس
  ).٣١٧، ص ٢٠١٢/ ٢٠١١ – ٢٠٠٦/٢٠٠٧اإلستراتيجية للتعليم في مصر 

أنها وبرغم هذه الجهود الكبيرة في التعليم المجتمعي في مصر، فإن هذه الجهود تقدر ب
. من االحتياجات في مصر لهؤالء الذين حرموا من الخدمة التعليمية% ٢٠تغطي فقط 

ومن . ولذلك مازالت هناك حاجة كبيرة وملحة لسد هذه الفجوة؛ خاصة في تعليم الفتيات
ثم، تظهر المشاركة المجتمعية في التعليم من خالل األهالي ومنظمات المجتمع المدني، 

  .التعليم للجميع –ق مبدأ اإلتاحة كإحدى الضرورات لتحقي
  

  :الوضع الراهن لمنظمات المجتمع المدني
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية التي جرت في إطار هذه الدراسة للتعرف على الواقع 

أن الفعلي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التعليمي لعينة الدراسة، 
تشريعية سياسية اجتماعية مناسبة، إال أن هناك بيئة  –إلى حد ما  -المنظمات تحقق 
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في مستوى أداء المنظمة، فيما يتعلق باألداء التشريعي والسياسي واالقتصادي،  اً انخفاض
وتحقيق األهداف العامة للتعليم، واتفاقيات حقوق الطفل وغيرها، وقد يرجع سبب هذا إلى 

بعيدة عن التشريع السياسي قد تكون  - باعتبارها منظمات غير حكومية -أن الجمعيات
أو الحكومي المتعلق بسن القوانين والتدخل في السياسات التعليمية التي تنتهجها الدولة 
بشكل مباشر، كما أن نسبة كبيرة من هذه المنظمات يقع في النطاق الجغرافي الريفي 

دعو إلى البعيد عن مراكز صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالتشريعات التعليمية، وهذا ي
ضرورة تضافر الجهود؛ من أجل إدخال مثل هذه الجمعيات التي تقع في المناطق الريفية 

  .في مركز صنع القرار السياسي والتشريعي واالجتماعي
 –المادية (كما أشارت النتائج إلى وجود قصور واضح في اإلمكانات على أنواعها كافة 

من وجود عدد مناسب من العاملين ، فعلى الرغم )التخطيطية–التنظيمية  –البشرية
بالجمعيات، فإن هذا العدد غير مؤهل لألدوار التي يقوم بها؛ فالمؤهالت الدراسية 
للعاملين ال تتناسب وأدوارهم بالمنظمة، وفي هذا دعوة واضحة إلى إجراء تدريب تحويلي 

ظمة يحقق نفًعا للعاملين بالمنظمة ليقوموا بأدوارهم بكفاءة، كما أن تدريب العاملين بالمن
للمجتمع المحيط؛ ألنهم سينقلون خبراتهم إلى المنظمات واألفراد المحيطة بهم، بما يحقق 

  .مشاركة مجتمعية حقيقية
أما بالنسبة إلى اإلمكانات التخطيطية، فقد لوحظ أنه ال توجد أهداف وال رؤية وال رسالة 

، وٕان وجدت فال يدركها واضحة لمعظم المنظمات؛ خاصة الواقعة في المناطق الريفية
كما أن فلسفة التخطيط اإلستراتيجي ووضع الخطط اإلستراتيجية لهذه . العاملون بها

المنظمات غير واضحة، وذلك يشير بشكل مباشر إلى الحاجة الماسة لهذه المنظمات 
إلى نظام جودة شاملة، يغطي أوجه القصور في اإلمكانات التنظيمية والتخطيطية، فيما 

  .القدرة المؤسسية لهذه المنظمات؛ ومن ثم النهوض بجانب الفاعلية التعليمية بهايتعلق ب
ة اإلمكانات والبيئة التشريعية والسياسية واالجتماعي وكنتيجة حتمية للقصور في

في مخرجات هذه المنظمات؛ خاصة فيما يتعلق  اً للمنظمات، فقد وجد أن هناك ضعف
يرة من هذه المنظمات ال تخدم القطاع التعليمي بالجانب التعليمي، السيما أن نسبة كب

المتعلق بالمدارس الحكومية أو مدارس المجتمع، أو قياس أثر المشاريع التعليمية، أو 
فيما يتعلق  اً التعليمية، كما وجد أن هناك قصور وضع مستويات معيارية لجوانب العملية 
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فيما  اً ة المتبعة؛ خصوصالمنظمات من جهة التأثير في السياسات التعليمي هذهبدور 
يتعلق بتطوير العملية التعليمية، والمساهمة في تطوير األداء المهني واألكاديمي للعاملين 

  .في التربية والتعليم
  

  :التدخالت اإلستراتيجية
ترتكز الخطة اإلستراتيجية المقترحة في الدراسة الحالية لتطوير أداء منظمات المجتمع 

  : يم؛ لتحقيق متطلبات المجتمع، على المحاور التاليةالمدني العاملة في التعل
 دراسة نظم إدارة التعليم في منظمات المجتمع المدني العاملة في التعليم .   
 التعرف على البنية التحتية لهذه المنظمات .    
 التعرف على خصائص البيئة التربوية والتعليمية لهذه المنظمات .  
 المنظمات والمؤسسات األخرى دراسة العالقة التي تربط بين هذه . 
 تطبيق التقويم والمتابعة لتنفيذ خطة التدخالت اإلستراتيجية المستقبلية .  

وأوصــت الدراســة بتشــكيل كيــان قــادر علــى بنــاء شــبكة تجمــع الجمعيــات الصــغيرة باتجــاه 
، اً ن خطوة وسيطة تضمن بناًء تنظيميـتحقيق األهداف المرجوة من الخطة، وُيعد هذا الكيا

تكـــز عليـــه األنشـــطة والتـــدخالت المقترحـــة بالنســـبة إلـــى األهـــداف الســـبعة، وُيمثـــل أيضـــًا تر 
أرضية االنطالق في المسـتقبل، وبيئـة جيـدة حاضـنة، تضـمن تحقيـق األهـداف بقـدر كبيـر 

  . من النجاح
  

  :الخالصة
اد داء منظمات المجتمع المدني العاملة في التعليم لإلعدأتأتى إستراتيجية تطوير وختاًما، 
؛ حيث تنتقل فيها خطط اً في فترة مهمة جد -راسة الحالية التي قدمتها الد –للحياة 

التنمية البشرية إلى مرحلة مستقبلية تتطلب فيها كوادر بشرية تتميز بالقدرة على االبتكار 
واإلبداع وٕاثبات الذات والمقدرة علي المنافسة، وال يمكن تحقيق ذلك إال بإحداث نقلة 

تعليم بشكل عام والتعليم المجتمعي بشكل خاص، تمكن الميسرة من التعامل نوعية في ال
  .مع معطيات العصر الحديث ومواجهة متطلباته المتسارعة
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 التعليم وترى الدراسة أن رسالة التعليم المجتمعي فى مصر تتمثل فى سعي مؤسسات
 من عليمية،الت المراحل المتسربين من مختلف المدارس طالب إلى استيعاب المجتمعي

وترسيخ  التكنولوجى التقدم مواكبة على قادر الشباب من جيل إلعداد فعالة مدرسة خالل
واالبتكار،  اإلبداع على قدراتهم وتنمية نفوسهم فى واالنتماء والمواطنة الديمقراطية مبادئ

 مركزى، ال وٕادارى مالى نظام ظل فى المختلفة التربوية لألنشطة ومن خالل ممارستهم
  .الفعالة المجتمعية المشاركة طريق عن االعتماد والجودة قانون لتطبيق ًقاووف

ويواجه التعليم المجتمعي في مصر مجموعة من التحديات تتطلب دراسة وتحليل الوضع 
الراهن للتعليم المجتمعي؛ والوقوف على مكامن القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص 

؛ ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها من خالل وضع والتهديدات في البيئة الخارجية
  .اعد علمية تحقق التطوير المنشودخطة إستراتيجية مبنية علي أسس وقو 
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  المراهقـون المزعجـون

________________________  

  ١ إيثار جمال الدين: إعداد
  

  
يقدم  "المراهقون المزعجون"في كتابه 

تربوي النفسي و الستشاري االسعد أمصطفى أبو .د
في  عملياً  ومدرب مهارات التنمية الذاتية دليالً 

إلى المهارات التربوية للتعامل مع المراهقة يوجهه 
 يعالج من خالل موضوعاألمهات والمربين، و  آلباءا

المراهقة بأسلوب بسيط قابل لالستيعاب والممارسة 
تشكيل إلى التربوية داخل األسرة، في أطروحة تهدف 

مفاهيم صحيحة وعملية تتسم بالرؤية اإليجابية لهذه 
الت المرحلة، وتحسين العالقة بين المربين والمراهقين، بما يسهم في معالجة أغلب المشك

  .والصراعات بينهم، وبناء الثقة بين أطراف العملية التربوية
بأغلب ما يردده اآلباء  مستشهداً  ،الكاتب رؤيته في نقاط مختصرة وواضحة ويصوغ

في ثنايا كتابه ، مستعرضًا ثر ما يقلقهم في تصرفات أبنائهمواألمهات من شكاوى وأك
  .ء واألمهات في مجتمعنا العربيتحدث وتتكرر مع أغلب اآلبا ومواقف حياتية قصصاً 

  
 ؟ما الذي يجب أن تعرفه عن المراهقة

يقدم الكاتب في الباب األول معلومات أساسية عن المراهقة وخصائصها من حيث 
 هذهالنمو الجسمي والعقلي واللغوي والنفسي واالجتماعي، ودور اآلباء والمربين في مقابلة 

  .االحتياجات
اهقة وأبرزها العناد والتحدي، والتعدي على دور األب مشكالت المر إلى كما يتطرق 

  .بتوجيه شقيقاته، واختيار أصدقاء غير مناسبين، وٕاهدار الوقت أحياناً 
                                           

 .المجلس العربي للطفولة والتنميةتحرير مجلة الطفولة والتنمية،  سكرتير ١
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ويقدم الكاتب قواعد أولية للتعامل مع ما يقلقنا من مظاهر المراهقة، وأهمها ضرورة 
معها بسطحية،  تفهم التغيرات التي يمر بها المراهق وٕادراك معانيها وعدم التعامل

ومحاولة اكتشافها عبر الحوار والمعرفة واستشارة المتخصصين، ومحاولة ربطه بصحبة 
صالحة، وزرع الطموح لديه بالتشجيع والمساعدة والحديث عن اإلنجاز اإليجابي المتوقع 

  .منه
ن األساليب التي مورست علينا في سن المراهقة ليست كلها أوينبه الكاتب إلى 

  .والتطبيق صالحة للنسخ
مع مشكالت البلوغ، ومنها مساعدة المراهق على  ينصح بإرشادات عند التعاملثم 

تعلم الكثير عن جسمه وما يحدث له من تغيرات، وعدم السخرية منه بسببها، ومساعدته 
على تنمية المهارات التي تحول اهتمامه عن مظهره، وتحويل ميوله النفسية إلى إيجابية 

  .نافعة
كاتب على إدارة مرحلة المراهقة مؤكدا أهمية اإلنصات للمراهق وتشجيعه ويركز ال 

لتأكد من قيامنا إلى انه يحتاج إحيث  ؛معه على التعبير عن نفسه وقضاء وقت كافٍ 
) أنا هنا لمساعدتك) (أنا أحبك(بدورنا األساسي تجاهه، من خالل تكرار عبارات مثل 

  ).أنت شخص جدير بالتقدير(
  

  مراهقالصدام مع ال
يتسم الشباب في الوقت الحاضر بميلهم : "الكلمات بهذهالباب الثاني يفتتح الكاتب 
فرض السيطرة عليهم، فهم يظهرون يهم باألخالق القويمة وازدرائهم إلى الترف وعدم تحل

والقائل هنا ليس ." ..عن شغفهم بالثرثرة ، فضالً ر سناً عدم االحترام تجاه من هم أكب
  .في القرن الخامس قبل الميالدالذي عاش سقراط،  وف اليونانيالفيلس الكاتب بل

ى احتياجاته رحلة في أعماق المراهق نتعرف فيها عليتضمن هذا الباب  غير أن 
الحصول على الحب من والديه والمجتمع الذي يعيش  ، وأهمهااألساسية من المجتمع

الناس، وأن ينصحه اآلخرون  من التعنيف، والشعور بالتقدير من على التشجيع بدالً و فيه، 
وما  امر بهيلكن بشكل غير مباشر لحساسيته الشديدة، ومراعاة التغيرات الجسدية التي 

  . يترتب عليها من تغيرات نفسية، فالمراهق يريد منا أن نوجه سلوكه ال أن نقود حياته
 أن ، عليناويوضح الكاتب أنه لتناول الموضوعات الخاصة بالمراهقة مع المراهق
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 وفكرياً  نعمل من خالل منطلقات للحوار منها توثيق الصلة بيننا وبينه، ومشاركته عاطفياً 
منا  ، فإن كالً وعاطفياً  بصفتنا أقرب األشخاص ألبنائنا وراثياً : ، ويتابعوروحياً  واجتماعياً 

قد يكون لآلخرين دور في .. هو أنسب شخص لمساعدة ابنه على تحقيق ذاته وتطويرها
  . ن يبقى دور الوالدين هو الدور األساسيلك ،حياتهم

أن المراهق يهمه أن يبدو  موضحاً  ،ويكشف الكاتب عن حوار المراهق مع ذاته
بأنه  ، كما أنه يشعر أحياناً فعالً  أمام اآلخرين أكثر من اهتمامه بأن يكون مستقالً  مستقالً 

أن يدركها الناس  عبء على والديه، ويستاء من معاملته كطفل، وتظل الرسالة التي يود
  .أنه أكبر مما يتصورون

فقد قال  ،ويرصد الكاتب بعض المواقف التي اعتبرها مراهقون األجمل في حياتهم
عندما " :وقال آخر ،"أنت عبقري.. أنت مبدع  :حين أقوم بعمل ما يقول لي أبي" :أحدهم

  ".أغضب وأتصرف بسوء يعفو عني والدي ويقبل اعتذاري
المواقف بأن المراهق في هذه المرحلة العمرية يبحث عن  ذههويعلق الكاتب على 

فكل من يقدر ذاته ويسهم في تكوين شخصيته  ،تقدير الذات وعن تكوين الشخصية
  .قوية بينهماتكون العالقة  ،وٕاشعاره بأنه إنسان له قيمة وعمله له أهمية

ها ينقض فإن نقيض، الكلمات والسلوكيات تزيد من قوة العالقات هذهوٕاذا كانت 
 –تذكير باألخطاء، ولن تزيد العالقة الالعالقات ويضعفها مثل اإلهانة، أو التحقير، أو 

    .وٕانما تزيد بالتقدير واالحترام ،بالمال وال بغيره -كما يوضح الكاتب
ويعدد الممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض اآلباء مثل المبالغة في الوعظ 

والتشكيك في القدرات واألخالق، أو التدليل وترك األوالد والتوجيه والنصح، واإلهانات، 
  . يفعلون ما يريدون

لعوامل المؤثرة على انفعاالت المراهق، ومنها نقص الكفاءة إلى اكما يشير الكاتب 
وقلة الخبرة الناتجة عن ضآلة التجارب الحياتية، وعجزه عن إشباع حاجاته األساسية 

نقص المكانة أو شعوره الدائم بالدونية والنقص، خاصة حاجاته النفسية، وٕاحساسه ب
  .والضغط االجتماعي المحيط بالمراهق والصدامات المتكررة

ويوضح كيفية التعامل مع هذه االنفعاالت بإيجابية، بإشراك المراهق في ألعاب 
رياضية تمتص االنفعاالت السلبية وتنمي روح الفريق، والتغافل وعدم التركيز على 

بيات والتركيز على اإليجابيات، وعدم رسم صورة مثالية للمراهق في أذهاننا اصطياد السل
  .لمراهق ومصاحبته وتفهم مشاعرهمن اوالضغط عليه لتحقيقها، والتقرب 
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أسباب الصدام مع المراهق،  التوافق النفسي لدى المراهق، معدداً  ويتناول أيضاً  
   .وأضراره، كما يشرح كيفية تجنب الصدام معه

وٕانما  ،ويخلص الكاتب إلى أن أغلب مشكالتنا مع أبنائنا المراهقين ليست انحرافات
لمراهق تتسم إلى األن نظرتهم  ؛تصرفات مزعجة تستفز اآلباء واألمهات والمربين

وفي الوقت نفسه يطالبونه بأن  ،صغيراً  بتناقض في المواقف، فهم مازالوا يعتبرونه طفالً 
  .يتصرف كما يتصرف الكبار

  
  تشجيع المراهق 

في الباب التالي يوضح الكاتب كيف نساعد المراهق على بناء صورة إيجابية عن 
وليات ووضعه في مواقف يمكنه التعلم منها، وتشجيعه على المغامرة ئنفسه، بإعطائه مس

والتجربة، واالعتراف بحقه في أن يكون هو، ال أن يكون نسخة من أهله، وتوفير 
  .احتياجاته األساسية

أن التشجيع حاجة  على مؤكداُ  ،ويركز الكاتب على أهمية التشجيع في حياة المراهق
إنسانية بغض النظر عن المرحلة العمرية التي يمر بها اإلنسان، والمراهق يكون أشد 
حاجة للتشجيع، وأن افتقاده للتشجيع يورث لديه المشاعر السلبية مثل الخوف واإلحباط 

عان ما تتحول إلى سلوكيات سلبية تغضب األهل واالكتئاب، وهي سلوكيات سر 
  .والمجتمع

ومنها االنخراط في  ،ويوضح الكاتب الجوانب التي علينا تشجيع المرهق فيها
النشاطات الرياضية، واإلنجاز ومكافأة الذات، وتكوين الصداقات الصالحة، والتحدث 

  .والتعبير عن مشاعره بطالقة وأدب، وقبول نفسه كما هي
 موضحاً  ،أنواع التشجيع الغذائية والمادية والرمزية والنشاطية واالجتماعية كما يقدم

ضرورة على  ومؤكداً  ،المواقف التي تناسب كل نوع منها وتأثير استخدامها على المراهق
  .مراعاة سن المراهق عند استخدام إحدى هذه الطرق

اإلنجازات  وامتداحويعدد الكاتب طرق وفنون التشجيع ومنها كتابة الرسائل، 
وتشجيع المبادرات التي يقوم بها المراهق، واستخدام لغة الجسد في تشجيع أبنائنا 
بابتسامة أو تربيت على الكتف، إلى جانب تعويد المراهق على مكافأة الذات وعدم 

  .انتظار المكافأة من اآلخرين دائماً 
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وتعزيزها من  ق يومياً ويبرز الكاتب أهمية مالحظة األشياء الرائعة التي يفعلها المراه
دعمًا  لم يلقَ إذا أن أي فعل إيجابي  على خالل التعبير عن اإلعجاب بها، ويؤكد هنا

  .سيندثر فإنه
    

 مهارات االتصال الفعال
يركز الكاتب في هذا الباب على مهارة الحوار مع المراهق من أجل بناء اتجاهات 

الحياتية التي يحتاجها، وبناء عالقة  بالمعلومات والمعارف والمهارات فكرية عنه وتزويده
إنضاج آرائه وتوسيع مداركه، والتخفيف من آثار الصراعات  علىودية معه ومساعدته 
  .النفسية التي يعيشها

ويعدد الكاتب خطوات امتالك مهارة الحوار، وينبه لضرورة مراعاة عدة نقاط في 
، وعدم التركيز على اً دروسو  اً منها أال يكون أغلب الحوار وعظ ،الحوار مع المراهق

التصويب والتخطئة في الحوار، وعدم طرح الكثير من األسئلة المتتالية التي تشعر 
عن أنفسنا بل نتحدث عن المراهق وانفعاالته  المراهق أنه في تحقيق، وأال نتحدث كثيراً 

  .ومنحه فرصة ليتحدث عن نفسه
ألنها  ؛ن مهارة الحوارأن مهارة اإلنصات ال تقل أهمية ع على ويؤكد الكاتب

األصل الذي تنبني عليه عملية التواصل اإليجابي مع المراهق، ويوضح مواصفات 
اإلنصات اإليجابي، ومستويات اإلنصات، كما يطرح طرقا لتحسين مهارة اإلنصات منها 

أو محاولة إكمال كالمه، والتركيز على ما يريد أن ) المراهق(عدم مقاطعة المتحدث 
نه يريد من يشاركه الرأي إأم  ،هل هو التعبير عن مشاعره فقط ،لمراهقيتحدث عنه ا

حل المشكلة، وعدم استعجال الرد والتعليق بعد انتهاء المراهق من حديثه،  علىويساعده 
  .اللحظة هذهوالتفكير مليا فيما سنقوله ألن نتائج الحوار تتوقف على 
يتناول الكاتب مهارة اإلقناع،  ،وألهميته في التأثير على سلوك اآلخرين وقيادتهم

  .وكيفية امتالكها
   

  البيئة الداعمة
صفات البيئة التي تساعد المراهق على تكوين ايتناول الكاتب مو  ،وفي الباب األخير

 صورة إيجابية عن نفسه وتدفعه إلى تقبل ذاته والرضا بها والسعي لتطويرها، ويوضح
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ولية ئوار، وتربي المراهق على تحمل المسسمات هذه البيئة ومنها أنها قائمة على الح
واالعتماد على النفس، وتحمي المراهق من الوقوع في المقارنات التي تهدر الطاقات 
وتضعف المعنويات، كما أنها تتجنب االنتقاد وتوجهه في الوقت المناسب لكل موقف، 

راته واالبتعاد إلى جانب تميزها بالتوقعات اإليجابية من المراهق في حدود إمكاناته وقد
  .عن التوقعات التي تتصف بالكمال

نه فإ ،ضرورة دفع المراهق لالعتماد على نفسهمن رغم على الويؤكد الكاتب أنه 
لتدخل لمساعدته، ويوضح هنا إلى ايبقى فردا قليل التجربة وبحاجة للخبرة، وهذا يدفعنا 

عزلة المبالغ فيها، والحزن الحاالت التي ينبغي على الكبار التدخل فيها، ومنها حاالت ال
االنخفاض المفاجئ في األداء المدرسي، والتخلي عن و  والقلق والتوتر في حال استمراره

  .فهو أمر ينذر بأن المراهق يمر بمرحلة غير طبيعية ،األصدقاء دون مبرر
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  سياسات وقواعد النشر
________________________________  

  
عنــى بشـــئون تُ ، ُمحكمــة، فصــلية، متخصصــة، مجلـــة علميــة. .مجلــة الطفولــة والتنميــة

  .الطفولة والتنمية في الوطن العربي
  :سياسات النشر 

والتي لم يسبق نشرها أو ، تنشر المجلة األعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية -
 .ييمها في جهة أخرىتق

وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي . .عبــر األعمــال التــي تنشــرها المجلــة عــن آراء كاتبيهــاتُ  -
 .المجلس العربي للطفولة والتنمية

، يهمــا ملزًمــاأيكــون ر  المحكمــين، عــرض البحــوث والدراســات المقدمــة علــى اثنــين مــنتُ  -
ث، يكــون رأيــه الــي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ٌمحكــم ثأوفــي حالــة اخــتالف الــر 

 .قاطعاً 
 .عاد إلى صاحبهاال تُ . .قدم للمجلة وال تنشراألعمال العلمية التي ت -
العلميــة فــي إعــداد وكتابــة العمــل العلمــي مــن حيــث كتابــة المراجــع  لو االلتــزام باألصــ -

ع فــي نهايــة ويفضــل وضــع الهــوامش والمراجــ، وأســماء البــاحثين واالقتبــاس والهــوامش
 .الموضوعات

وأســــلوب عرضــــه ، ة النشــــر لألعمــــال المقدمــــة حســــب أهميــــة الموضــــوعتكــــون أولويــــ -
 .،وتاريخ التسلم ،وااللتزام بالتعديالت المطلوبة

  :قواعد النشر 
ــــــــــة رســــــــــل األعمــــــــــال العلميــــــــــة بالبريــــــــــد اإلأن تُ  - -childلكترونــــــــــي الخــــــــــاص بالمجل

dev@arabccd.org  ،ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختين : ذلــك  وٕاذا لــم يتيســر
 .ومطبوعة على جهاز الكمبيوتر

ضـــمن البحـــث باإلشـــارة إلـــى اســـم  –العربيـــة واألجنبيـــة  –لـــى جميـــع المراجـــع إُيشـــار  -
، المدينــــةو ، )إن وجــــدت(الطبعــــة و ، دار النشــــرو لموضــــوع، وا، المؤلــــف وســــنة النشــــر

 ).في حالة الهوامش(والصفحات 
 .سلوب واضحأي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وباألعمال المقدمة ينبغ -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عملــه وأرقــام االتصــال  يرفــق بالعمــل المرســل للنشــر بيــان يتضــمن اســم الباحــث وجهــة -
 .سخة من السيرة الذاتيةنوكذلك  ،لكتروني، وعنوانه كامالً والبريد اإل

واعـد ر السابقة في سياسـات وقيعتبر العمل العلمي قابًال للنشر إذا توافرت فيه المعايي -
 :مراعاة اتباع اآلتي  مع، النشر

  :الدراسات والبحوث 
 .)صفحة ٢٥أي حوالي ، كلمة ٥٠٠٠(أن تقدم في حدود  -

 .مشار إليها في سياسات النشرللتحكيم ااأن تخضع لسياسة  -

 :مقاالت 

 .)صفحة ٢٠الي و أي ح، كلمة ٤٠٠٠(أال يزيد عدد صفحات المقال على  -

 .لم يسبق نشرها، أن تكون الموضوعات حديثة -

 : تجارب ميدانية 

لتلقــي الضــوء  ؛)صــفحة ١٥أي حــوالي ، كلمــة ٣٠٠٠(لــى عأال يزيــد عــرض التجربــة  -
 .لتعميم الفائدة، حات تجربة حكومية أو أهلية عربيةاعلى نج

 .ون العروض لتجارب حديثة ومستمرةأن تك -

 : عروض الكتب والرسائل الجامعية 

 .)صفحات ١٠أي حوالي ، كلمة ٢٠٠٠(أال يزيد عدد صفحات العرض على  -

وأال يكون قد مضى على إصدارها أكثر ، أن تكون الكتب والرسائل المعروضة حديثة -
 .من ثالث سنوات

 : عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش 

 .)صفحات ٨كلمة، أي حوالي  ١٦٠٠( أال يزيد عرض عدد صفحات العرض على -

 .وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي، أن تكون تلك الفعاليات حديثة -

  :الترجمات 
 ١٠أي حــوالي ، كلمــة ٢٠٠٠(أال يزيــد عــدد صــفحات الموضــوعات المترجمــة علــى  -

 .)صفحات

 ٣لم يمِض على نشرها للمرة األولى أكثـر مـن ، أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة -
 .صلي للنص واسم كاتبهمع اإلشارة إلى المصدر األ، سنوات


