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ــة  ــة إقليمي ــة عربي ــة منظم ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل

ــاء  ــد ج ــة، وق ــة الطفول ــال تنمي ــي مج ــل ف ــة تعم ــر حكومي غي

و  ــم س ــب ال اح ــن ص ــادرة م ــام ١٩٨٧ مبب ــس ع تأســيس املجل

ــز، رئيــس املجلــس؛ بنــاء  زي ع ــد ال ب ــن ع ــال ب ــري ط ــ�ي الأم ل م ال
ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي عل
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ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة  ُتعبِّ
ر بالضرورة عن رأي املجلة، كما  عن آراء كاتبيها وال ُتعبِّ
أن ترتيب البحوث يف املجلة ال يخضع ألهمية البحث 

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  20 جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ٦٠ جنيهًا مصرّيًا

داخل مصر للمؤسسات: ١٦٠ جنيهًا مصرّيًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا

الدول العربية للمؤسسات : ١٠٠ دوالر أمريكي
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الهيئة االستشارية *

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية مصر  العربية  

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

* متَّ ترتيب األسماء أبجدّياً.
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

على خطى ثابتة في مسيرة جادة للنهوض بالطفولة والتنمية برعاية صاحب السمو امللكي 

األمير  طالل بن عبد العزيز، يصدر العدد اجلديد من مجلة الطفولة والتنمية ونطرق 
فيه موضوع العنف والطفل في ملف العدد الذي يشارك فيه املفكر الكبير الدكتور أحمد أوزي 

األستاذ بكلية علوم التربية جامعة محمد اخلامس بورقة عن جذور العنف ومأسسته التربوية، 

مشيًرا إلى العنف املؤسسي الذي يسهم العديد من اآلباء واملعلمني في مأسسته بغير وعي منهم. 

والذي يدعى العنف "التربوي". ويعّدد خصائص هذا النوع من العنف "الرقيق" - كما يسميه- 

الطفل  العنف ويتستر عليه، ويوضح أشكاله ومظاهره وانعكاساته على شخصية  ُيبطن  وكيف 

وطبيعة السلوك الذي يعيد إنتاجه خالل فترة الرشد.

ويتناول عبد الرحيم احلسناوي الباحث بجامعة محمد اخلامس العنف املدرسي: العوامل 

التعليمية،  املدرسي في مؤسساتنا  العنف  واآلثار وآليات التدخل العالجي، موضًحا ظاهرة 
وتأثيراتها النفسية والسلوكية والتعليمية. كما تتطرق الورقة إلى بعض اجلوانب العالجية املرتبطة 

بإستراتيجية التدخل حملاصرة ظاهرة العنف واحلد منها.

كما يتضمن امللف عرض للدليل االسترشادي حلماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من 

جتعل  التي  العوامل  ويتناول   - أجزاء   ٣ في   ٢0١٢ عام  املجلس  أصدره  الذي   - اإلساءة 
األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإلساءة وأمناطها واألساليب املستخدمة في ارتكابها واجلوانب 

املتضررة من شخصية هؤالء األطفال في البيئة املدرسية.

ويشارك الدكتور مومن محمد أستاذ باحث في علم االجتماع وعلوم التربية باملعهد امللكي 

لتكوين أطر الشبيبة والرياضة باملغرب مبقال عن الطفل والعنف يبرز فيه مفهوم وأنواع العنف 

وأشكاله وأهم النظريات التي فسرت العنف بوصفه سلوكًا إنسانّيًا.

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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والثقافي  والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  التاريخي  السياق  الباحث  يوضح  كما 

والقانوني لنشأته وتطوره وانتشاره في الفضاءات املختلفة في املدرسة واألسرة والعمل والشارع 

وساحات احلروب ووسائل اإلعالم، وكيف حتتضن هذه الفضاءات داخلها أشكااًل مختلفة من 

مظاهر العنف، وأخًيرا يضع الباحث رؤية للحد من العنف ضد األطفال.

التنشئة  الدراسات  تضمنت  حيث  العدد؛  هذا  في  األخرى  املوضوعات  تنوعت  كما 

االستهالكية يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف 
ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، للدكتور فهد العميري، وتقييم اجلودة يف 

قهوجي.  نهلة  للدكتورة  املنورة  باملدينة  احلكومية  الروضات 
التخطيط  ثقافة األطفال بني  عن  الكعبي مبقال  األستاذ فاضل  العراق  من  وشارك 

العام. املنظور  يف  والسلوك 
إلسهامات  نافذة  املجلة  تظل  أن  وآمل  العدد،  هذا  في  املشاركني  كل  إلى  بالشكر  أتقدم 

أتقدم  تنميته، كما  العربي وتدعم  الطفل  تهم  التي  القضايا  العربية في  الدول  الباحثني من كل 

والتنمية. للطفولة  العربي  باملجلس  والباحثني  التحرير  هيئة  وإلى  العلمية  اللجنة  إلى  بالشكر 
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

القراء األعزاء 
ــيء  ــل كل ش ــا قب ــة يهمن ــة والتنمي ــم الطفول ــن مجلتك ــد م ــدد اجلدي ــذا الع ــي ه ف

ــن  ــر م ــاركة أكث ــذه املش ــره. إن له ــي حتري ــة ف ــة اخلصب ــاركة العربي ــذه املش ــادة به اإلش

ــى التجــاوب املوجــود والتعــاون والثقــة املتبادلــة فيمــا بيننــا، وهــي  ــى، فهــي دليــل عل معن

ــه  ــاج إلي ــا حتت ــا وم ــة وقضاياه ــة العربي ــا بالطفول ــا جميًع ــى اهتمامن ــل عل ــا دلي أيًض

ــي مقدمتهــا خطــر العنــف الــذي يتعــرض  مــن رعايــة ومــا تواجهــه مــن أخطــار منهــا، ف

ــه وســيلة  ــرون بأن ــرره الكثي ــة ويب ــى نطــاق واســع وبصــور مختلف ــي عل ــل العرب ــه الطف ل

يلجئــون إليهــا فــي تربيــة أطفالهــم ظانــني أن اإليــذاء تربيــة والتخويــف تربيــة- واحلقيقــة 

أن هــذا استســهال نتائجــه الســلبية كثيــرة وخطيــرة، وهــذا مــا ســوف ترونــه فــي امللــف 

الــذي خصصنــاه فــي هــذا العــدد للعنــف وجــذوره وصــوره املتعــددة ومــا يقــال فــي تبريــره 

ــه.  ــرد علي ــه الســلبية ون ــن تأثيرات ــب أن نواجهــه ونكشــف ع ــا يج وم

ــن  ــال ع ــن أن يق ــا ميك ــي كل م ــا ليســت ه ــا وخطورته ــى أهميته ــب عل هــذه اجلوان

ــي األمــر، وعنــف املعلــم،  العنــف الــذي تتعــدد أســبابه وأشــكاله فــي مجتمعاتنــا عنــف ول

ــن األوضــاع  ــف الصــادر ع ــة والعن ــال ذوي اإلعاق ــه لألطف ــف املوج ــف الشــارع، والعن وعن

املضطربــة واحلــروب األهليــة وهــي جوانــب حتتــاج ملعاجلــات مختلفــة تــدور حــول املســائل 

ــلبية  ــة الس ــة والثقافي ــروف االجتماعي ــل والظ ــع بالفع ــي تق ــوادث الت ــول احل ــة وح النظري

ــي بوجــه خــاص . ــي منــه الطفــل العرب ــذي يعان ــى العنــف ال ــي تشــجع عل الت
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم اجلودة يف الروضات احلكومية باملدينة املنورة باستخدام

)ECERS-SA( مقياس   

د. رجـاء رزيـق الحجيلـي

د. نهلة محمود قهوجي

التنشئة االستهالكية يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايير

 املنظمة الدولية حلماية املستهلك
د. فهد بن على العميري
أ. سارة بنت مبروك الثعلبي
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تقييم الجودة يف الروضات الحكومية
)ECERS-SA( باملدينة املنورة باستخدام مقياس

د.  رجــاء رزيـق الحـجـيلــي  *
د. نهلة محمود قهوجي  **

تقديم
الروضة هي املؤسسة التربوية األولى التي يلتحق بها الطفل، وتعد بداية مسيرته التعليمية؛ 

وبالتالي لها من األهمية ما للمؤسسات التربوية الالحقة من مراحل التعليم العام. ويالحظ في 

بعض الدول املتقدمة أن االلتحاق بالروضة يعتبر إلزامّيًا وال يقل أهمية عن باقي املراحل الدراسية 

األخرى. وذلك ألن أهداف رياض األطفال تؤكد على احترام الذات لدى الطفل واستثارة تفكيره 

اإلبداعي وتشجيعه على االنخراط في املجتمع؛ وبالتالي تكوين عالقات اجتماعية خارج محيط 

األسرة للمرة األولى. إذ إن الروضة تساعد على التنشئة االجتماعية والثقافية والتربوية للطفل.

وقد بدأت مؤسسات رياض األطفال في اململكة العربية السعودية بصورة محدودة واقتصرت 

على املدن الرئيسة، ثم بعد ذلك بدأت في االزدياد بصورة ملحوظة حيث كانت )١0٣( روضات 

حكومية وأهلية ودار حضانة في العام الدراسي )١٣٩٦-١٣٩٥هـ(، وفي العام الدراسي )١40٥-

١40٦هـ( بلغ عددها )4٩٢( روضة بزيادة مقدارها )٣٨٩( روضة )علي، ٢0١٣(.

املعارف  وزارة  إدراك  على  وتدل  مقبولة،  زيادة  العشر  السنوات  الزيادة خالل  هذه  وتعد 

األطفال.  رياض  مؤسسات  ألهمية  آنذاك  البنات  تعليم  ورئاسة 

وبالنظر إلى خطط التنمية في اململكة العربية السعودية لوحظ أن مؤسسات رياض األطفال 

حازت اهتمامًا واسعًا لدى املسئولني؛ حيث أطلق وزير التعليم عام )١4٣٥هـ( مشروع التوسع 

في رياض األطفال، ووجه بتنفيذ آلية تهدف إلى استحداث )١٥00( روضة حكومية بواقع )٣00( 

التعليم،  )وزارة  دراسية  أعوام   )٥( خالل   )%١00( إلى  تصل  بزيادة  دراسي  عام  كل  روضة 

.)٢0١٥

* باحثة ماجستير - مسار القيادة التربوية في الطفولة املبكرة - قسم دراسات الطفولة .
** أستاذ مشارك في تربية الطفولة املبكرة - قسم دراسات الطفولة - جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
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وقد يعود ذلك إلى قضاء الطفل في الروضة من )٥ - ٦( ساعات من يومه الكتساب العديد 

وبيئتها  بالروضة  االهتمام  كان  لذا  احلياتية؛  املهارات  وأيًضا  املعرفية  واملهارات  اخلبرات  من 

وزارة  حديثًا  بها  اهتمت  التي  األمور  من  الطفل  اجليد وجتويدها الستقبال  اإلعداد  وإعدادها 

من  األطفال  رياض  في  البيئات  فأطلقت مشروع جتويد  السعودية،  العربية  اململكة  في  التعليم 

مدينة جدة بتاريخ )١4٣٦هـ( )اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة/ جدة، ١4٣٣(. 

ونتيجة لهذا االهتمام بجودة املؤسسات التعليمية أصبحت هناك جلان وإدارات في جميع 

والتميز  باجلودة  وأيضًا متَّ إطالق بعض اجلوائز اخلاصة  باجلودة،  واملدارس تختص  املناطق 

أو  التعليمية  سواء  املؤسسات  من  الكثير  وتتنافس  التعليمية.  املؤسسات  في  العاملني  لتحفيز 

تتناسب مع أنشطتها وخدماتها،  التي  املقاييس  التطور والسعي إليجاد  الشركات ملواكبة هذا 

وعند الرجوع لبداية ظهور مفهوم اجلودة جند حديث الرسول صلى الله وعليه وسلم: "إن الله يحب 

إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"، الذي حث على اإلتقان وهو عمل الشيء بدقة وضبط وإحكام. 

)األلباني، ١٩٩٥، ١0٦(.

واتخذت وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال 

أداة لتجويد البيئات في رياض األطفال؛ حيث يشتمل املقياس على ثالثة أجزاء هي: 

 (ECERS-R) The Early Childhood Environment Rating األمريكي  املقياس   -
Scale–Revised ECERS-R (Harms et la, 1998)

 The Early Childhood Environment Rating Scale–Revised

 (ECERS-E) The Early Childhood Environment Rating البريطاني  املقياس   -
Scale–E ECERS-E (Sylva et al, 2003)

 The Early Childhood Environment Rating Scale–E

   (ECERS-SA) The Early Childhood Environment Rating السعودي  املقياس    -
Scale–SA ECERS-SA (Gahwaji, 2006)

The Early Childhood Environment Rating Scale–SA

وقد متَّ استخدام اجلزء الثالث من املقياس وهو السعودي )ECERS-SA(، الذي يحتوي 

على أربعة بنود فرعية هي: 

العالقات والتفاعل بني  ويحتوي على أربعة عناصر تركز على  بند التفاعل االجتماعي:   -
واألمهات. واملعلمات  األطفال 
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الصحة  وممارسات  اإلدارة  على  تركز  عناصر  ثالثة  على  ويحتوي  اإلدارية:  األنظمة  بند   -
والسالمة.

اللغة  استخدام  على  تركز  عناصر  ثالثة  على  ويحتوي  السعودية:  البيئة  مع  التكيف  بند   -
السعودي. املجتمع  وثقافة  الدينية  واملفاهيم  البسيطة 

- بند اخلدمات املساندة: ويحتوي على أربعة عناصر تركز على استخدام احلاسب اآللي وتعليم 
لغة ثانية، باإلضافة إلى الشراكة املجتمعية.

وكانت املدينة املنورة من ضمن املرحلة الثانية لتطبيق مشروع جتويد بيئات رياض األطفال، 

و متَّ اختيار )٥( روضات حكومية للبدء في تطبيق مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال. ومن 

ثم متابعة هذه الروضات في أثناء العام الدراسي )١4٣٨-١4٣٧هـ( خالل تطبيق معايير اجلودة، 

وذلك بتدريب املعلمات على تطبيق املقياس ثم متابعة األداء من خالل زيارات مشرفات اجلودة.

مشكلة البحث:
مما سبق عرضه وباإلشارة إلى تعميم وزير التعليم الصادر بتاريخ )١4٣٦هـ( بالبدء في 

وأهمية  السعودية،  العربية  اململكة  مناطق  األطفال بجميع  بيئات رياض  إطالق مشروع جتويد 

رأينا  والفعال.  املتميز  التعليم  عليها  يبنى  وركيزة  اهتمام  محور  واعتبارها  التعليم  في  اجلودة 

اهتمام القائمني على إدارة الروضات في اململكة العربية السعودية باالجتهاد في تطبيق معايير 

اجلودة الشاملة ألثرها البالغ على مخرجات التعليم وألهمية مرحلة الطفولة املبكرة بالتحديد في 

تكوين شخصية الطفل؛ حيث كشفت دراسة )Gahwaji,2006( عن وجود تفاوت في درجات 

تطبيق مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال بني الروضات احلكومية واألهلية، وعدم وجود 

اململكة  الباحثة - في  تقييم واقع اجلودة في رياض األطفال - على حد علم  تناولت  دراسات 

السعودية. العربية 

وجود  املنورة، الحظت  باملدينة  الروضات  في  التعليم  مجال  في  الباحثة  خبرة  ومن خالل 

قصور في توفير البيئة املناسبة والتجهيزات وكذلك ممارسات الصحة والسالمة، ومن ذلك املنطلق 

انبثق سؤال  الروضات احلكومية؛ ومن هنا  تقييم درجة تطبيق اجلودة في  إلى  ظهرت احلاجة 

البحث الرئيس وهو:

املقياس  باستخدام  املنورة  باملدينة  احلكومية  الروضات  يف  اجلودة  تقييم  درجة  ما 
)ECERS-SA(؟

وتنبثق منه األسئلة الفرعية التالية:
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١ . )ECERS-SA( ما درجة تقييم اجلودة في بند التفاعل االجتماعي في املقياس السعودي

بالروضات احلكومية في املدينة املنورة؟

٢ . )ECERS-SA( ما درجة تقييم اجلودة في بند األنظمة اإلدارية في املقياس السعودي

بالروضات احلكومية في املدينة املنورة؟

السعودي . ٣ املقياس  في  السعودية  البيئة  مع  التكيف  بند  في  اجلودة  تقييم  درجة  ما 

املنورة؟ املدينة  في  احلكومية  بالروضات   )ECERS-SA(

4 . )ECERS-SA( ما درجة تقييم اجلودة في بند اخلدمات املساندة في املقياس السعودي

بالروضات احلكومية في املدينة املنورة؟

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية:

باستخدام  املنورة  باملدينة  احلكومية  الروضات  في  اجلودة  تقييم  درجة  واقع  عن  الكشف   -

.)ECERS-SA(

التوصل إلى اقتراحات وتوصيات لتجويد بيئات الروضات احلكومية باملدينة املنورة.  -

أهمية البحث:
توفير بيانات تطبيق )ECERS-SA( باملدينة املنورة إلدارات اجلودة في وزارة التعليم. . ١

مستوى . ٢ لرفع  للجودة  والبنائية  العملية  باملتغيرات  األطفال  رياض  في  املعلمات  تبصير 

الذاتي. التقييم  وألغراض  الروضات 

الكشف عن أوجه القصور في اخلدمات وأوجه الرعاية في الروضات احلكومية باملدينة . ٣

لضمان جتويدها. املنورة 

تزويد املكتبة العربية بإحصائيات تتعلق بدرجة تطبيق )ECERS-SA( في اململكة العربية . 4

السعودية.

تقدمي توصيات للمهتمني بتطبيق اجلودة في اخلدمات املقدمة لألسرة والطفل، وباألخص . ٥

في رياض األطفال. 

مصطلحات البحث:
تعريف اجلودة اصطالحًا: "هي اخلصائص املتجمعة ملنتج أو خلدمة تقدم بطريقة توافق 

احتياجات العميل، سواء أكان هو املتلقي املباشر للخدمة، أم املستخدم األصلي للمنتج أو اخلدمة، 
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أم كليهما؛ وبذلك تنال اخلدمة رضاء العميل وبالطبع يتطلب ذلك درجة عالية من اإلتقان التقني 

وااللتزام األدبي". )إبراهيم،٢00٦، ١٥٩0(.

تعريف اجلودة إجرائّيًا: توفر العناصر التالية )بيئة الروضة، العالقات بني أعضاء الروضة، 
املنهج التعليمي وتطبيقات األمن والسالمة(، بدرجة عالية من الدقة واإلتقان.

تعريف التقييم اصطالحًا: "تقدير قيمة أي عنصر من عناصر أي منظومة تربوية، وإصدار 
احلكم على مدى جودة تلك املنظومة". )شحاتة، النجار،٢00٣، ١4٩(. 

احلكومية  الروضات  في  اجلودة  معايير  تطبيق  درجة  قياس  إجرائّيًا:  التقييم  تعريف 
األطفال. رياض  في  اجلودة  تقومي  مقياس  باستخدام 

حدود الدراسة:
حدود زمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام )١4٣٧ - ١4٣٨هـ(.  -

حدود مكانية: الروضات احلكومية في املدينة املنورة.  -

)ECERS-SA( من  السعودي  املقياس  تطبيق  على  الدراسة  اقتصرت  حدود موضوعية:   -

األطفال. رياض  في  تقومي اجلودة  مقياس 

اإلطار النظري:

يتناول اإلطار النظري متغير البحث األساسي وهو تقومي اجلودة في رياض األطفال وما 

ورد حوله من دراسات بحثية؛ حيث يتمُّ تعريف مفهوم اجلودة ومبادئها، ومعايير اجلودة، ومناذج 

تقومي اجلودة في الروضات. 

الجودة في المؤسسات التربوية

في السنوات املاضية من القرن الواحد والعشرين حظيت اجلودة باهتمام التربويني والقائمني 

على العملية التعليمية، فتولَّت املؤسسات وضع معايير للجودة في التعليم من خالل إنشاء مراكز 

اعتماد أكادميية تقوم باستخراج تراخيص اعتماد للمؤسسات التربوية التي تطبق معايير اجلودة؛ 

لتحسني نوعية التعليم وتطوير أساليبه مبا يحقق رضا املستفيد من العملية التعليمية. )الغنام، 

.)٢0١٣

وتعرف اجلودة في املؤسسات التربوية بأنها "ترجمة احتياجات توقعات الطالب إلى خصائص 

التعليمية وتقدميها للطالب مبا يوافق تطلعاتهم". )الالمي  لتعميم اخلدمة  محددة تكون أساسًا 

والربيعي،٢0١٧، ٢٩(. 



20
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

كما عرفها أيضا الرجب بأنها "جملة املعايير واخلصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع 

عناصر العملية التعليمية في املدارس سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات والتي 

تلبي احتياجات املجتمع ومتطلباته ورغبات املتعلمني وحاجاتهم". )عبدالرحيم،٢0١٧، ١٥4(. 

ومما سبق يتضح لنا أن اجلودة في املؤسسات التربوية ترتكز على املدخالت واملخرجات 

في العملية التعليمية، مبا يتوافق مع متطلبات املستفيد. وقد يكون املستفيد ولي أمر أو طالبًا أو 

معلمًا أو شركة توظف املتخرج الذي يناسب متطلباتها؛ وبذلك يصبح املستفيد هو املجتمع ككل. 

وقد تناول مفهوم اجلودة في التعليم مؤسسات عديدة اهتمت بها وأطلقت املبادرات واملشاريع 

لتحقيقها على مستوى اخلليج العربي؛ ومنها مكتب التربية العربي لدول اخلليج الذي أكد على أنها 

نظام شامل متكامل يتناول جوانب النظام التعليمي التي تشمل املتعلم، املناهج، عمليات التدريس، 

مع التأكيد على دور البيئة التعليمية واملرافق والتجهيزات، باإلضافة إلى نواجت التعلم. )مكتب 

التربية العربي لدول اخلليج، ٢0١0(.

وجميع  واملجتمع،  املتعلمني  احتياجات  "استحضار  بأنها  آخر  في سياق  إليها  ُأِشير  كما 

البرامج  ووضع  ورغباتهم،  وخارجها  التعليمية  املؤسسات  داخل  التعليم  خدمة  من  املستفيدين 

التعليمية وفق معايير تضمن االستجابة لتلك احلاجات والرغبات بدرجة تالئم توقعات املستفيدين 

وتنال رضاهم، وتكون هذه البرامج خاضعة للتحسني والتطوير املستمر تبعًا ملتطلبات املستفيدين 

وحاجاتهم املتطورة وما يحدث من تطورات وتغيرات في مجاالت احلياة املختلفة". )عطية، ٢00٧، 

.)٣٧

مما سبق ميكن تعريف اجلودة في الروضات بأنها تقدمي الرعاية والتعليم ألطفال الروضة 

بأسلوب صحيح وفق مجموعة من مؤشرات اجلودة. وتبعًا ملعايير محددة يحكمها اإلطار العام 

ألهداف رياض األطفال وخصائص املرحلة النمائية. 

مبادئ الجودة في المؤسسات التربوية

هناك عدة مبادئ تعتمد عليها اجلودة في املؤسسات التربوية تعمل على إيجاد مدخل للعمل 

واإلسهام في تطبيق اجلودة داخل املؤسسة التربوية وهي:

رؤية املؤسسة التربوية: مشاركة الرؤية جلميع املنسوبني واملجتمع احمللي أيًضا؛ حتى   -
لتحقيقها. اجلهود  تتضافر 

ثقافة اجلودة يف املؤسسة التربوية: نشر ثقافة اجلودة بني العاملني والطالب وأولياء   -
والدورات. الندوات  بإقامة  األمور، 
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بسهولة  والعاملني  التربوية  املؤسسة  إدارة  بني  التواصل  فعالية  الفعال:  االتصال   -
اجلودة. حتقيق  على  يساعد  وشفافية 

طريق  عن  التربوية  للمؤسسة  باالنتماء  الشعور  زيادة  التربوية:  للمؤسسة  الوالء   -
املؤسسة. جناح  في  العاملني  وإشراك  التحفيز 

املرونة: تفويض السلطة وجتنب البيروقراطية وتقليل املستويات اإلدارية.  -
ثقافة التغيير: تغيير األساليب الفنية واإلدارية وتقبل العاملني للتطورات والتغيرات؛   -

العالم. في  للتغيرات  مواكبة 

فرق العمل: العمل اجلماعي من السمات املميزة للجودة، وكلما سادت روح التعاون في   -
املؤسسة التربوية أجنزت ومتيزت.

التحسني املستمر للمخرجات: متابعة األداء في جميع مراحله املختلفة، وإيجاد طرق   -
مختلفة أسرع وأفضل للوصول إلى مستوى اجلودة املطلوبة.

جميع  يستوعبها  حتى  اجلودة  لثقافة  مناسب  تربوي  مناخ  توفير  الفعالة:  القيادة   -
.)٢0١٢ )أحمد،  املعايير.  أعلى  وفق  تطبيقها  بذلك  ويسهل  املنسوبني، 

وأيضا من مبادئ اجلودة في املؤسسات التربوية وفقًا لكروسبي: بناء فريق لتحسني اجلودة 

مع وعي وتعهد جميع العاملني في املؤسسة التربوية بااللتزام بها، وتدريبهم املستمر على القيام 

بأدوارهم بالشكل املطلوب حتى يتمَّ تفادي العيوب الصفرية واالحتفال بذلك، والتحسني املستمر 

مجلس  وبناء  اجلودة،  تكاليف  وحتديد  اجلودة  قياس  أدوات  واستخدام  اخلطأ،  أسباب  وإلغاء 

العاملني  بإجنازات  ويعترف  املستمر  التحسني  عملية  يضمن  التربوية  املؤسسة  داخل  للجودة 

بلوغ  يستمر  حتى  السابقة  العمليات  استمرارية  على  جديد  من  العمل  وأخيرًا  وإسهاماتهم، 

األهداف من جديد. )الفتالوي، ٢00٨(.

غير أنه يجب على الروضات التي تتبنى ثقافة اجلودة أن تعتمد على عدة مبادئ تتلخص 

في ثقافة التغيير، والعمل ضمن فريق، واالستمرارية، والتحسني املستمر؛ وذلك من أجل تطبيق 

معايير اجلودة في ممارساتها واخلدمات التي تقدمها لألطفال وأولياء األمور.

معايري الجودة
عند التطرق إلى معايير اجلودة يجب األخذ في االعتبار النماذج التي وضعت هذه املعايير 

وجعلتها أساسًا لضمان جودة التعليم، ومن هذه النماذج )جودة( وهو مشروع إماراتي لضمان 

جودة التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة في دول مجلس التعاون اخلليجي. وتتلخص رؤيته في دعم 
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حتسني جودة الطفولة املبكرة في دول مجلس التعاون اخلليجي، من خالل دمج املمارسات الدولية 

والبرامج مع الثقافة احمللية والتراث، ويلتزم البرنامج بعدة قيم لعل من أهمها وضع املعايير، 

والتمسك باألخالقيات، وتطبيق التحسني املستمر. ومن القيم التي تعتبر كذلك أساسًا لنموذج 

"جودة" دمج الثقافات املختلفة وذلك من خالل االعتراف بالبيئة اإلماراتية وتعزيز االحترام املتبادل 

والتكامل من خالل البرامج واخلدمات، ويأتي رضا العمالء، ودعم املجتمعات وتثقيفها من خالل 

التواصل مع املجتمعات احمللية والدولية لزيادة الوعي واملعايير. وقد متَّ اعتماد برنامج )جودة( من 

قبل )Cache, Council for Awards in Care, Health and Education( املركز البريطاني 

الذي يهتمُّ بالرعاية والتعليم.

وتتمثل معايير برنامج "جودة" في )٦( مجاالت مختلفة هي: 

تنمية وتعليم الطفل: حيث يؤكد على استخدام منهج مالئم منائّيًا يشمل الفحص   -
والتقييم املستمرْين لتقدم الطفل، مع إمكانية التدريس الفردي وفق احتياجات كل طفل، 

ودمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وبناء شراكات مع أولياء األمور. 

حماية الطفل، الصحة والسالمة: وذلك من خالل وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات   -
لصون وحماية األطفال واملوظفني، مع توفير التدريب الالزم للموظفني وأولياء األمور 

الطفل. برامج حماية  على 

لديهم  املوظفني  أن  على  النظام  يؤكد  املهني:  والتطوير  العاملة  القوى  مؤهالت   -
املؤهالت واخلبرة املناسبة للتعامل مع األطفال في السنوات األولى، مع توفير التطوير 

معتمدة. تدريب  منظمات  من  الكافي  املهني 

مفيدة  عالقات  وبناء  فالشراكة  األسرية:  والعالقات  املجتمعية  الشراكة  املواطنة،   -
متبادلة مع املجتمع وأولياء األمور من خالل التواصل املستمر وإيجاد الفرص املستمرة 

لألطفال  االجتماعية  التنمية  تعزيز  في  يسهم  املجتمع،  ومؤسسات  الوالدين  ملشاركة 

ونشطة. مسئولة  ملواطنة  فرًصا  ويوفر 

البيئات الداخلية واخلارجية: تتضمن اإلشراف على األطفال بشكل كاٍف، وتقدمي   -
نسبة بالغني مناسبة ملجموعات األطفال، مع توفير بيئة آمنة وصحية يتمُّ احلفاظ عليها 

بشكل جيد ومجهزة أيضًا باملوارد العمرية املناسبة. والعناية بالغذاء الصحي وتعليم 

الصحية. املمارسات  األطفال 

القيادة واإلدارة والتنظيم: ويعتبر املعيار األخير هو األساس الذي تستند إليه أعمال   -
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وتوجيهات  إرشادات  توفر  التي  املتخصصة  القيادة  من حيث  كافة  الروضة  وأنشطة 

واضحة، لديها أنظمة وآليات تشغيل تضمن االمتثال للوائح احلكومية وتعزز استدامة 

 .)JAWDA,2018( املستمر.  التحسني  تعزز  وإجراءات  وأنظمة  املوظفني، مع سياسات 

ومن أهم النماذج العربية ما صدر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مبصر؛ حيث 

تكونت وثيقة املعايير من مجالني رئيسني هما:

1. القدرة المؤسسية: يحتوي على )5( مجاالت فرعية هي:

املؤسسة  ورسالة  الرؤية  هما:  معيارين  على  وتشتمالن  ورسالتها:  املؤسسة  رؤية   -
لتربوية. ا

احلوكمة والقيادة: يشتمل على معيارين هما: توافر نظام للحوكمة الرشيدة / دعم   -
التعلم. مجتمع 

املوارد البشرية واملادية: يشتمل على معيارين وهما: توظيف املوارد البشرية، وتنميتها/   -
توافر مبنى مدرسي مستوفي الشروط واملواصفات اخلاصة برياض األطفال.

املشاركة املجتمعية: يشتمل على معيار واحد هو: وجود شراكة مجتمعية فعالة.  -
ضمان اجلودة واملساءلة: يشتمل على معيارين هما: التنظيم الداخلي/ التقومي الذاتي   -

املستمر. والتحسني 

2. الفاعلية التعليمية: يحتوي على )4( مجاالت فرعية هي:

الطالب: يشتمل على معيارين هما: نواجت التعلم املستهدفة/ إتقان املهارات العامة.  -
األفضل  التنفيذ  والتعلم/  للتعليم  التخطيط  هي:  معايير  أربعة  على  يشتمل  املعلم:   -

الفعالة. املهنية  األنشطة  الفعال/  التقومي  للتعليم/ 

للمنهج/ وجود  داعمة  معيارين هما: وجود ممارسات  على  يشتمل  الدراسي:  املنهج   -
فعالة. تربوية  أنشطة 

املناخ التربوي: يشتمل على معيارين هما: وجود بيئة مساندة لعملية التعليم والتعلم/   -
القومية، ٢0١١(.  )الهيئة  املؤسسية.  العالقات  في  مؤثرة  وبيئة  قيم  وجود 

وتساعد املعايير التربويني واملجتمع احمللي على فهم ووضوح اجلودة وحتقيقها فهي تعبر عن 

مستوى حتقيق اجلودة بني الواقع واملأمول؛ وبالتالي حتديد مستوى أداء وتعلم الطفل املهارات 

واملعارف التي تنص عليها هذه املعايير. وكلما التزمت املؤسسة التربوية مبعايير اجلودة التي تتبعها 

متيزت وأصبح يشار إليها بالبنان بني مجموعة املؤسسات التربوية األخرى. )هيبة، ٢0١٣(. 
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حيث  التعليم  في  مميًزا  منوذًجا  يعد  الذي  السنغافوري  النموذج  العاملية  النماذج  ومن 

 The Singapore Pre-school Accreditation باعتماد  سنغافورة  في  التعليم  وزارة  قامت 

Framework (SPARK( عام )٢0١١( إطاًرا يشمل جميع الروضات في سنغافورة، ومنذ ذلك 

التاريخ متَّ اعتماد ما يقارب )٧٨٨( روضة حتى نهاية العام )٢0١٦(. ويتضمن )SPARK( سبعة 

بيئة الروضة-  للجودة وهي: )القيادة - اإلدارة والتخطيط - إدارة املوارد البشرية -  معايير 

املنهج التعليمي - طرق التدريس - الصحة واألمن والسالمة(، ومتنح شهادة االعتماد للروضة 

لست سنوات قابلة للتجديد )SPARK, 2015(. وقد متَّ إنشاء وكالة تنمية الطفولة املبكرة عام 

)٢0١٣م( في سنغافورة والتي تهدف إلى رفع مستوى اجلودة في الروضات؛ لضمان حصول 

جميع األطفال على تعليم ورعاية ذات جودة عالية. وانبثق من معايير )SPARK( مقياس تقومي 

الوكالة في تقييم جودة الروضات؛  اجلودة Quality Rating Scale (QRS) املعتمد من قبل 

حيث متر مرحلة االعتماد بأربعة مستويات هي: التسجيل، التقييم الذاتي، تصنيف اجلودة، ثم 

اهتمامنا،  محور  الطفل  هي:  أساسية  قيم  خمس  الروضات  اعتماد  إطار  ويتضمن  االعتماد. 

القيادة امللهمة، املهنية املؤثرة، االبتكار، والشراكة املجتمعية، وتتحقق هذه القيم من خالل تطبيق 

.)QRS). (Moncrieff et al., 2001( .املعايير وفق مقياس تقييم اجلودة

وتعد الواليات املتحدة األمريكية من الدول الرائدة في االهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة؛ حيث 

 The National Association for the Education of الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار

Young Children (NAEYC) ، والتي تعمل على تعزيز التعليم عالي اجلودة ملرحلة الطفولة 

املبكرة من خالل ربط ممارسات الطفولة املبكرة بالسياسات واألبحاث لدعم املرحلة وكل من يهتمُّ 

الطفولة  في مرحلة  ودراسات  أبحاث  املنظمة من  تعتمدها  التي  معايير اجلودة  وتتمخض  بها. 

املبكرة، وتندرج هذه املعايير حتت أربعة مجاالت هي: 

الطفل يتضمن )5( معايير هي: التفاعل بني الطفل واملعلمة، املنهج التعليمي، طرق 
التدريس، التقييم، والصحة والسالمة.

هيئة التدريس: يتكون من معيار واحد هو مؤهل املعلم وتنميته.

بني  والعالقة  والروضة،  األسرة  بني  العالقة  هما:  معيارين  من  يتكون  املجتمعية  الشراكة 

والروضة. احمللي  املجتمع 

 NAEYC,( الروضة.  وإدارة  الروضة،  بيئة  هما:  معيارين  من  يتكونان  واإلدارة  القيادة 

 .)2017
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وبالنظر إلى النماذج التي متَّ استعراضها يتضح أن مناذج اعتماد اجلودة ال بد أن تتوافر 

فيها مجموعة من املعايير التي ميكن أن تنبثق منها أدوات أو مقاييس لتقومي اجلودة، ولعل أكبر 

مثال هو مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال )ECERS(، والذي متَّ إعداده بالتوافق مع 

معايير )NAEYC(. )آل جلفان، ٢0١4(.

 )Gahwaji،٢00ومن الدراسات التي تناولت موضوع جتويد رياض األطفال دراسة )٦ 

العربية السعودية؛  اململكة  لتقومي اجلودة في رياض األطفال في  أداة  إلى تصميم  التي هدفت 

شبه  ومقابالت  وللخبراء(،  للمعلمات  )لألمهات،  استبيان  على  الدراسة  أدوات  اشتملت  حيث 

 ECERS-R،ECERS-E( ومالحظة صفية باستـخدام مقاييس ،)منظمة )املديرات واملشرفات

ECERS-SA(؛ حيث تكونت العينة من )٣( روضات حكومية، )٣( روضات أهلية، )٢٧0( أّمًا، 

)٣٦( معلمة، )٦( مديرات و )١٨( مشرفة في مدينة جدة. وباستخدام املنهج الكمي والنوعي ومنهج 

دراسة احلالة، كانت النتائج تؤكد حصول الروضات األهلية على درجة أعلى من "جيد" في مقياس 

 ،ECERS-SA مقياس  في  "ممتاز"  درجة  على  احلكومية  الروضات  وحصول   ،  ECERS-E

 .ECERS-R حصول جميع الروضات على درجات أعلى من "كاٍف" وأحيانا "جيد" في مقياس

وقد نتج عن الدراسة مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال الذي أوصت بتعميم تطبيقه على 

مستوى الروضات في اململكة العربية السعودية؛ ملراقبة أداء الروضات لرصد التغيير وحتسني 

اخلدمة. وكذلك احلاجة إلى إجراء املزيد من األبحاث التي تتناول تطبيق مقياس تقومي اجلودة 

في رياض األطفال وتنويع استخداماته، ومن ضمنها التقييم الذاتي من قبل املعلمات واملديرات 

واملشرفات.

وقد تناولت دراسة )Ishimine & Wilson, 2009( الكشف عن وجود فروق ذات داللة 

إحصائية في درجات اجلودة ملراكز رعاية األطفال في مناطق مختلفة من سيدني، وكذلك للتعرف 

على الهيكلة وامليزات حسب اختالف درجات اجلودة في مراكز األطفال، واشتملت أداة الدراسة 

على مقياس ECERS-E و ECERS-R، وتكونت عينة الدراسة من )٣٥( مركز رعاية لألطفال 

في سيدني بواقع )٧( مراكز لكل قطاع. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني متوسط درجات اجلودة حسب املنطقة اجلغرافية، وانخفاض الدرجات في البرامج األكادميية 

في املناطق احملرومة. وقد أوصت الدراسة بإجراء املزيد من األبحاث حول اجلودة في أستراليا 

لضمان عمل أنظمة اجلودة في مراكز الطفولة، وإعادة النظر في تعريف مفهوم اجلودة وتضمينه 

في اخلطابات العامة واألبحاث ونشره.
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ومن الدراسات التي تناولت تقييم جودة مؤسسات رياض األطفال في محافظة األحساء، 

املوارد  واألمان،  الصحة  األطفال،  تقدم  تقييم  والتعلم،  التعليم  )القيادة،  اجلودة  ملعايير  وفقًا 

 )4٦( على  وطبقت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  اتبعت  التي   )٢0١٥ )احلسني،  دراسة  البشرية( 

من رياض األطفال بواقع )4٩ %( من املجتمع األصلي في محافظة األحساء، وقد متَّ اختيارها 

إلى  باإلضافة  جيدًا،  مستوى  حقق  والتعلم  التعليم  مجال  أن  إلى  وتوصلت  عشوائية.  بطريقة 

توفر  توصياتها ضرورة  أهم  من  وكان  أيًضا.  جيدًا  مستوى  الذي حقق  األطفال  تقييم  مجال 

إطار لضمان اجلودة لرياض األطفال، واالهتمام مبتطلبات الرعاية الصحية واألمان في رياض 

األطفال. رياض  في  وتعيني مشرفات جودة  األطفال، 

وللتعرف على معوقات حتقيق اجلودة برياض األطفال من وجهة نظر املديرات، يتعني التعرف 

على املعوقات التي تتعلق باجلهات اإلدارية، والبيئية، وإدارة الروضة، ودور املعلمات واملجتمع 

احمللي، وقد تناول )فرج، معمر ،٢0١٣( املعوقات التي تواجه حتقيق اجلودة في رياض األطفال 

وهي تتعلق بـ )اإلدارة العليا، البيئة، إدارة الروضة، املعلمات، املجتمع احمللي(، وتكونت عينة 

إلى  وتوصلت  بطريقة عشوائية.  اخترن  األطفال  رياض  مديرات  مديرة من   )٢٥( الدراسة من 

انخفاض اقتناع اإلدارة بتطبيق معايير اجلودة ونشر ثقافتها، وضعف استخدام إدارة الروضة 

أسلوب البحث العلمي في حل املشكالت، وأوصت بتوفير معايير اجلودة البيئية، ورصد التجارب 

الناجحة برياض األطفال ودراسة عوامل جناحها لتكون منوذجًا يحتذى به.

منهج البحث:
الواقع  بوصف  وذلك  الدراسة،  ملناسبته ألغراض  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدام   متَّ 

وحتليل األسباب املؤدية إلى عدم تطبيق مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال في الروضات 

احلكومية باملدينة املنورة. )العساف ، ٢00٦(.

مجتمع وعينة البحث:

متثَّل مجتمع الدراسة في روضات املدينة املنورة التي بلغ عددها في العام الدراسي )١4٣٧ 

واختيارها بطريقة  املجتمع األصلي  العينة من  - ١4٣٨هـ( )٢٩( روضة حكومية. ومتَّ حتديد 

احلصر الشامل، وبلغ عددها )٥( روضات حكومية تطبق مقياس اجلودة في رياض األطفال. ومتَّ 

تطبيق إجراءات املالحظة في فصل من املستوى الثاني )٢( واملستوى الثالث )٣( في كل روضة 

من ضمن الروضات.
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أدوات البحث:

استخدمت الدراسة مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال، وهو أداة معربة مقننة لتجويد 

البيئات في رياض األطفال في اململكة العربية السعودية؛ حيث يشتمل املقياس على ثالثة أجزاء هي: 

 The Early Childhood Environment Rating Scale–Revised األمريكي  املقياس   -

(ECERS-R) (Harms, Clifford & Cryer, 1998).

The Early Childhood Environment Rating Scale–E (ECERS-E) املقياس البريطاني  -

The Early Childhood Environment Rating Scale–SA (Gahwaji,2006) املقياس السعودي  -

وألغراض الدراسة سيتمُّ االقتصار على اجلزء الثالث )ECERS-SA(، ويتكون من أربعة 

بنود فرعية هي: 

بند التفاعل االجتماعي: يحتوي على أربعة عناصر تركز على العالقات والتفاعل بني   -
واألمهات. واملعلمات  األطفال 

بند األنظمة اإلدارية: يحتوي على ثالثة عناصر تركز على اإلدارة وممارسات الصحة   -
والسالمة.

بند التكيف مع البيئة السعودية: يحتوي على ثالثة عناصر تركز على استخدام اللغة   -
البسيطة واملفاهيم الدينية وثقافة املجتمع السعودي.

بند اخلدمات املساندة : يحتوي على أربعة عناصر تركز على استخدام احلاسب اآللي   -
وتعليم لغة ثانية، باإلضافة إلى الشراكة املجتمعية.

طريقة تصحيح المقياس

تعتمد طريقة تصحيح مقياس تقومي اجلودة في رياض األطفال على أن لكل فقرة من فقرات 

املقياس وزًنا مدرجًا وفق مقياس سباعي لتقدير درجة التطبيق، وهي على الترتيب: 

جدول )1( درجات املقياس
1357الدرجة

ممتازجيدمقبولغير كاٍفالتقدير

الدرجة 

الفرعية
246

الدرجة
أقرب 

ملقبول
أقرب ملمتازأقرب لجيد
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ــة عــن األســئلة  ــة مــع املعلمــات لإلجاب ــح باملالحظــة املنظمــة وأيضــًا باملقابل ــم التصحي يت

َ إعطــاء  املتعلقــة باألنشــطة التــي متَّ عقدهــا أو التــي يتــمُّ الترتيــب لهــا وفــق جــدول زمنــي، ويتــمُّ

ــة التاليــة: ــب ملؤشــرات املقيــاس. وحســاب درجــة البنــد يتــمُّ باملعادل التصحيــح بالترتي

 درجة البند = مجموع الدرجات للعناصر÷ عدد العناصر.

ويتمُّ تفسير البيانات الوصفية بصورة كمية كالتالي:

• تعطى درجة )١( غير كاٍف، و )٣( كاٍف إلى احلد األدنى، )5( جيد، )٧( ممتاز.	

• ــر 	 ــة )١- غي ــرات حتــت خان ــد املؤش ــم( ألح ــة )نع ــت اإلجاب ــة )١( إذا كان ــى درج تعط

كاٍف(.

• تعطــى درجــة )٢( إذا كانــت اإلجابــة )ال( جلميــع املؤشــرات حتــت خانــة )١- غيــر كاٍف( 	

ــى األقــل نصــف االجابــات )نعــم( للمؤشــرات حتــت خانــة )٣- مقبول(. وعل

• ــر كاٍف(، 	 ــت )١- غي ــرات حت ــع املؤش ــة )ال( جلمي ــت اإلجاب ــة )٣( إذا كان ــى درج تعط

ــول(. ــة )٣- مقب ــرات حتــت خان ــع املؤش ــم( جلمي ــات )نع واإلجاب

• تعطــى درجــة )4( إذا كانــت اإلجابــة )نعــم( جلميــع املؤشــرات حتــت خانــة )٣- مقبول(، 	

ــى األقــل نصــف اإلجابــات )نعــم( للمؤشــرات حتــت خانــة )5- جيد(. وعل

• تعطــى درجــة )5( إذا كانــت اإلجابــة )نعــم( جلميــع املؤشــرات حتــت خانــة )٣- مقبول(، 	

واإلجابــات )نعــم( جلميــع املؤشــرات حتــت خانــة )5- جيد(.

• تعطــى درجــة )6( إذا كانــت اإلجابــة )نعــم( جلميــع املؤشــرات حتــت خانــة )5- جيــد(، 	

ــى األقــل نصــف اإلجابــات )نعــم( للمؤشــرات حتــت خانــة )٧- ممتــاز(. وعل

• تعطى درجة )٧( إذا كانت اإلجابة )نعم( جلميع املؤشرات حتت خانة )٧- ممتاز(.	

إجراءات البحث امليدانية
ــا يخــص  ــادة الروضــة فيم ــة املعلمــات وســؤال قي ــة ومقابل  متَّ اســتخدام املالحظــة املنظم

ــى الدراســات واألدبيــات  البنــود اإلداريــة. ولتحقيــق أهــداف البحــث؛ قامــت الباحثــة باالطــالع عل

ــم احلصــول  ــابقة، ث ــات الس ــى األدبي ــاًء عل ــه بن ــق أهداف ــث لتحقي ــد أداة البح ــابقة، وحتدي الس

ــم؛  ــى وزارة التعلي ــز بجــدة موجــه إل ــد العزي ــك عب ــة املل ــى خطــاب تســهيل مهمــة مــن جامع عل

لتســهيل تطبيــق أداة البحــث. وتطبيــق أداة البحــث فــي الفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
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الدراســي )١4٣٧-١4٣٨هـــ(، فــي الفتــرة مــا بــني )١4٣٨/5/٢٩هـــ( إلى )١4٣٨/٧/١4هـــ( بواقع 

ــي.   ــل اإلحصائ ــي جــداول للتحلي ــات ورصدهــا ف ــع البيان ــم جم )6( أســابيع، ث

األساليب اإلحصائية

.)Excel( حتليل البيانات إحصائّيًا باستخدام برنامج  -

ترتيــب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل عنصــر مــن عناصــر األداة،   -

ــة: ــة التالي ــًا للمعادل ــا وفق ــر املتوســطات احلســابية وترتيبه ومتَّ تقدي

احلد األعلى - احلد األدنى      =   ٧ - 6       

   0.٨5 =     ------        ------------------

٧                           ٧             

وبذلك تكون التقديرات موضحة في اجلدول )٢( فيما يلي:

جدول )2( تقدير املتوسطات احلسابية

1-1.85الدرجة
-1.86

2.71

-2.72

3.57

-3.58

4.43

-4.44

5.29

-5.3

6.15
7-6.16

التقدير
ضعيف 

ًا جدّ
ضعيف

منخفض 

جّدًا
مرتفعمتوسطمنخفض

مرتفع 

جّدًا

عرض نتائج الدراسة
إجابة السؤال الفرعي األول: ما درجة تقييم اجلودة في بند التفاعل االجتماعي في املقياس 

السعودي )ECERS-SA( بالروضات احلكومية في املدينة املنورة؟

احتساب  ثم  الفرعي  البند  درجة  ومتوسط  درجة  احتساب  متَّ  السؤال؛  هذا  عن  لإلجابة 

 .)ECERS-SA( نتائج بند التفاعل االجتماعي من بنود )االنحراف املعياري. ويظهر اجلدول )٣

جدول )3( نتائج بند التفاعل االجتماعي 

املستوىالروضة

درجات عناصر البند

درجة البند
التواصل مع 

األمهات

التفاعل مع 

األمهات

التفاعل مع 

األطفال

العالقة بني 

املوظفات

الروضة

)أ(

٢4١٦٣)أ/٣(

٢4١٦٣)أ/٢(
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الروضة

)ب(

٦4١٦4)ب/٣(

٦4١٦4)ب/٢(

الروضة

)ج(

٧4٣٦٥)ج/٣(

٧44٦٥)ج/٢(

الروضة

)د(

٦4١٦4)د/٣(

٦4٣٦٥)د/٢(

الروضة

)هـ(

٦4١٦4)هـ/٣(

٦4١٦4)هـ/٢(

4.١0متوسط درجات البند

0.٧٣٧االنحراف املعياري

بالنظر إلى اجلدول )٣(، يتضح أن متوسط درجات بند التفاعل االجتماعي هي )١0.4(، 

والذي يعد ضعيفًا، وبدرجة انحراف معياري )٧٣٧.0(.

بالنظر إلى النتائج السابقة، جند أن الروضة )أ( قد حصلت على أقل درجة في البند في 

وكذلك  املستويني،  في  البند  في  درجة  أعلى  على  )ج( حصلت  والروضة   ،)٣( وهي  املستويني 

الروضة )د( في )د/٢( وهي )٥(.

وفيما يلي عرض لدرجات جميع العناصر في بند التفاعل االجتماعي للروضات موضوع 

الدراسة:

الروضات موضوع  التطبيق ما بني  عنصر "التواصل مع األمهات": يالحظ تفاوت درجة   -

الدراسة بني )٢-٦( والتي تعد )أقرب إلى مقبول - أقرب إلى ممتاز(. حيث حصلت الروضة 

)أ( في املستويني على أدنى درجة )٢(، بينما حصلت الروضة )ج( في املستويني على أعلى 

درجة )٧(.

موضوع  الروضات  بني  ما  التطبيق  درجة  ثبات  يالحظ  األمهات":  مع  "التفاعل  عنصر   -

الدراسة على )4(، والتي تعد )أقرب إلى جيد(. حيث حصلت جميع الروضات في املستويني 

.)4( درجة  على 

الروضات موضوع  التطبيق ما بني  تفاوت درجة  عنصر "التفاعل مع األطفال": يالحظ   -

الدراسة بني )١-4( والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى جيد(. حيث حصل كل من الروضة )أ( 

في املستويني، والروضة )ب( في املستويني، )د/٣(، والروضة )هـ( في املستويني على أدنى 

درجة )١(، بينما حصل )ج/٢( على أعلى درجة )4(.
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موضوع  الروضات  بني  ما  التطبيق  درجة  ثبات  يالحظ  املوظفات":  "العالقة بني  عنصر   -

الدراسة على )٦( والتي تعد )أقرب إلى ممتاز(. حيث حصلت جميع الروضات في املستويني 

على درجة )٦(.

ما درجة تقييم اجلودة يف بند التفاعل االجتماعي يف  الثاني:  الفرعي  السؤال  إجابة 

املنورة؟ املدينة  يف  احلكومية  بالروضات   )ECERS-SA( السعودي  املقياس 
احتساب  ثم  الفرعي  البند  درجة  ومتوسط  درجة  احتساب  متَّ  السؤال؛  هذا  عن  لإلجابة 

 .)ECERS-SA( بنود  من  اإلدارة  بند  نتائج   )4( اجلدول  ويظهر  املعياري.  االنحراف 

جدول )4( نتائج بند اإلدارة

املستوىالروضة

درجات عناصر البند

درجة البند
األنظمة 

اإلدارية

إجراءات 

التوظيف

تطبيقات 

الصحة 

والسالمة

الروضة

)أ(

٢١٢٢)أ/٣(

٢١٢٢)أ/٢(

الروضة

)ب(

٧١٢٣)ب/٣(

٧١٢٣)ب/٢(

الروضة

)ج(

٧٢٢4)ج/٣(

٧٢٢4)ج/٢(

الروضة

)د(

٧٢٢4)د/٣(

٧٢٢4)د/٢(

الروضة

)هـ(

٧٢٢4)هـ/٣(

٧٢٢4)هـ/٢(

٣.40متوسط درجات البند

0.٨4٣االنحراف املعياري

يعد  والذي   ،)3.40( اإلدارة هو  بند  متوسط درجات  أن  يتضح   ،)4( إلى اجلدول  بالنظر 

.)0.843( معياري  انحراف  وبدرجة  جّدًا،  ضعيفًا 
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يالحظ أن الروضة )أ( قد حصلت على أقل درجة في البند في املستويني وهي )2(، والروضة 

)ج( والروضة )د( والروضة )هـ( حصلوا على أعلى درجة في البند في املستويني وهي )4(.

وفيما يلي عرض لدرجات جميع العناصر في بند اإلدارة للروضات موضوع الدراسة: 

عنصر "األنظمة اإلدارية": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع الدراسة   	

بني )2-7(، والتي تعد )أقرب إلى مقبول - ممتاز(. حيث حصلت الروضة )أ( في املستويني 

على أدنى درجة )2(، بينما حصلت باقي الروضات في املستويني على أعلى درجة )7(.

عنصر "إجراءات التوظيف": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع الدراسة   	

بني )1-2( والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى مقبول(. حيث حصل كل من الروضة )أ( في 

املستويني، والروضة )ب( في املستويني على أدنى درجة )1(، بينما حصلت باقي الروضات 

في املستويني على أعلى درجة )2(.

عنصر "تطبيقات الصحة والسالمة": يالحظ ثبات درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع   	

الدراسة على )2(، والتي تعد )أقرب إلى مقبول(. حيث حصلت جميع الروضات في املستويني 

على درجة )2(.

إجابة السؤال الفرعي الثالث: ما درجة تقييم اجلودة في بند التكيف مع البيئة في املقياس 

السعودي )ECERS-SA( بالروضات احلكومية في املدينة املنورة؟

احتساب  ثم  الفرعي  البند  درجة  ومتوسط  درجة  احتساب  متَّ  السؤال؛  هذا  عن  لإلجابة 

.)ECERS-SA( بنود البيئة من  التكيف مع  بند  نتائج  املعياري. ويظهر اجلدول )5(  االنحراف 

جدول )5( نتائج بند التكيف مع البيئة

املستوىالروضة

درجات عناصر البند

درجة 

البند استخدام اللغة 

البسيطة

املفاهيم 

الدينية

ثقافة املجتمع 

السعودي

مفاهيم السلوك 

اإلسالمي

الروضة

)أ(

٥١4٦4)أ/٣(

٥44٦٥)أ/٢(

الروضة

)ب(

٥٢١4٣)ب/٣(

٥٢١١٢)ب/٢(

الروضة

)ج(

١44٦4)ج/٣(

٦4١٦4)ج/٢(
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الروضة

)د(

٥١١4٣)د/٣(

٥4١٥4)د/٢(

الروضة

)هـ(

٥٦٦٥٦)هـ/٣(

٥٦٢٥٥)هـ/٢(

4.00متوسط درجات البند

١.١٥4االنحراف املعياري

بالنظر إلى اجلدول )٥(، يتضح أن متوسط درجات بند التكيف مع البيئة هو )4.00( والذي 

يعد ضعيفًا، وبدرجة انحراف معياري )١.١٥4(.

يالحظ أن الروضة )ب( حصلت على أقل درجة في البند في )ب/٢( وهي )٢(، والروضة 

)هـ( حصلت على أعلى درجة في البند في )هـ/٣( وهي )٦(.

موضوع  للروضات  البيئة  مع  التكيف  بند  في  العناصر  جميع  لدرجات  عرض  يلي  وفيما 

الدراسة:

عنصر "استخدام اللغة البسيطة": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع   	

الدراسة بني )١-٦( والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى ممتاز(. حيث حصل )ج/٣( على 

.)٦( أعلى درجة  بينما حصل )ج/٢( على   ،)١( أدنى درجة 

عنصر "املفاهيم الدينية": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع الدراسة   	

بني )٦-١( والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى ممتاز(. حيث حصل كل من )أ/٣(، و)د/٣( 

على أدنى درجة )١(، بينما حصلت الروضة )هـ( في املستويني على أعلى درجة )٦(.

عنصر "ثقافة املجتمع السعودي": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع   	

الدراسة بني )٦-١(، والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى ممتاز(. حيث حصل كل من الروضة 

)ب( في املستويني، )ج/٢(، والروضة )د( في املستويني على أدنى درجة )١(، بينما حصل 

)هـ/٣( على أعلى درجة )٦(.

عنصر "مفاهيم السلوك اإلسالمي": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع   	

الدراسة بني )٦-١(، والتي تعد )غير كاٍف - أقرب إلى ممتاز(. حيث حصل )ب/١( على 

أدنى درجة )١(، بينما حصل كل من الروضة )أ( في املستويني، والروضة )ج( في املستويني 

على أعلى درجة )٦(.

يف  املساندة  اخلدمات  بند  يف  اجلودة  تقييم  درجة  ما  الرابع:  الفرعي  السؤال  إجابة 
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املنورة؟ املدينة  يف  احلكومية  بالروضات   )ECERS-SA( السعودي  املقياس 
احتساب  ثم  الفرعي  البند  درجة  ومتوسط  درجة  احتساب  متَّ  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 

 .)ECERS-SA( نتائج بند اخلدمات املساندة من بنود )االنحراف املعياري. ويظهر اجلدول )٦

جدول )6( نتائج بند اخلدمات اإلضافية

املستوىالروضة

درجات عناصر البند

درجة البند
تعليم لغة 

ثانية

توظيف 

احلاسوب 

والتقنية

الشراكة 

املجتمعية

الروضة

)أ(

١١4٢)أ/٣(

٣١4٣)أ/٢(

الروضة

)ب(

١٢٧٣)ب/٣(

١٢٧٣)ب/٢(

الروضة

)ج(

٥١٧4)ج/٣(

٣١٧4)ج/٢(

الروضة

)د(

١١٧٣)د/٣(

١١٧٣)د/٢(

الروضة

)هـ(

4١٣٣)هـ/٣(

4١٣٣)هـ/٢(

٣.١0متوسط درجات البند

0.٥٦٧االنحراف املعياري

بالنظر إلى اجلدول )6(، يتضح أن متوسط درجات بند اخلدمات اإلضافية هو )3.10( والذي 

يعد ضعيفًا جّدًا، وبدرجة انحراف معياري )0.567(.

بالنظر إلى النتائج السابقة، جند أن الروضة )أ( حصلت على أقل درجة في البند في )أ/3( 

وهي )2(، أما الروضة )ج( فحصلت على أعلى درجة في البند في املستويني وهي )4(.

للروضات موضوع  وفيما يلي عرض لدرجات جميع العناصر في بند اخلدمات اإلضافية 

الدراسة:

عنصر "تعليم لغة ثانية": يالحظ تفاوت درجة التطبيق ما بني الروضات موضوع الدراسة   	
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بني )1-5( والتي تعد )غير كاٍف إلى جيد(. حيث حصل كل من )أ/3(، الروضة )ب( في 

املستويني، والروضة )د( في املستويني على أدنى درجة )1(، بينما حصل )ج/3( على أعلى 

درجة )5(.

الروضات  بني  ما  التطبيق  درجة  تقارب  يالحظ  والتقنية":  احلاسوب  "توظيف  عنصر   	

حصلت  حيث  مقبول(.  إلى  أقرب   - كاٍف  )غير  تعد  والتي   )2-1( بني  الدراسة  موضوع 

الروضة )ب( في املستويني على أعلى درجة )2(، بينما حصلت باقي الروضات في املستويني 

.)1( درجة  أدنى  على 

موضوع  الروضات  بني  ما  التطبيق  درجة  تفاوت  يالحظ  املجتمعية":  "الشراكة  عنصر   	

الدراسة بني )3-7( والتي تعد )مقبواًل - ممتازًا(. حيث حصلت الروضة )هـ( في املستويني 

على أدنى درجة )3(، بينما حصلت كل من الروضة )ب( في املستويني، والروضة )ج( في 

املستويني، والروضة )د( في املستويني على أعلى درجة )7(.

مناقشة النتائج:
يالحظ في عنصر "التواصل مع األمهات" تدني درجة التطبيق لدى روضة )أ(، ويعود السبب 

في ذلك إلى عدم اعتماد إدارة الروضة استخدام النشرات املطبوعة وتسليمها ألمهات األطفال، 

في املقابل جند الروضات املتبقية تلتزم بتوزيع النشرات املطبوعة جلميع أمهات األطفال وبالتالي 

التأكد من إيصال املعلومات ويتفق هذا مع نتيجة دراسة )حنا، 2003( التي توصلت إلى أن مجال 

االتصال والعالقة مع املجتمع احمللي يعتبر من أهم االحتياجات التدريبية التي حتتاجها مديرات 

ومعلمات رياض األطفال. وفي عنصر "التفاعل مع األطفال"، يالحظ تفاوت درجة التطبيق ويعزى 

ذلك إلى قلة إدراك ووعي املعلمة بأهمية تقدمي مبررات استخدام العقاب لألطفال، وأيًضا إلى عدم 

احلرص على التفاعل اإليجابي في أثناء األنشطة اليومية، وهذا بدوره يتفق مع دراسة )حسن، 

2002( يف أن هناك حاجة لرفع كفاءة معلمات رياض األطفال املهنية. 

ويالحظ في عنصر "إجراءات التوظيف" تدني درجة التطبيق لدى جميع الروضات، ويعود 

بني  مجموعات  إلى  األطفال  تقسيم  استخدام  الروضة  إدارة  اعتماد  عدم  إلى  ذلك  في  السبب 

املعلمات، وهذا يعني أن املعلمة تكون مسئولة عما يقارب )30( طفاًل، أي ال تتم مراقبة تطور ومنو 

الطفل من قبل معلمة واحدة طوال العام، بل تتشارك معلمات الفصل في مسئولية املراقبة، وعند 

إعداد بطاقة تقييم مهارات الطفل يتمُّ توزيعها بعشوائية وبالتساوي بني املعلمات. أما بالنسبة 
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إلى عنصر "تطبيقات الصحة والسالمة" فيالحظ ثبات درجة التطبيق، ويعزى ذلك إلى قلة إدراك 

ووعي املعلمة بأهمية تدوين التعليمات الصحية لألمهات مما يسهل اإلجراءات عليهن عند عزل 

الطفل املريض، وقد متَّ التأكد من املعلمات كافة بجميع الروضات عن توفر إرشادات لعزل الطفل 

املريض وكانت اإلجابة "ال" تأكيًدا للدرجة املتدنية. 

ويالحظ في عنصر "استخدام اللغة البسيطة" تفاوت درجة التطبيق، ويعود السبب في ذلك 

إلى تدني درجة تطبيق العنصر لدى )ج/3(؛ حيث إنه في أثناء املالحظة اتضح عدم اهتمام إحدى 

املعلمات بالصياغة اإلمالئية واللغوية الصحيحة ملا تعرضه لألطفال في أثناء األنشطة التعليمية، 

بالرغم من وجود عنصر "استخدام اللغة الفصحى" في تقييم أداء املعلمة السنوي، فإن الوزارة 

اللغة  الستخدام  تدريبية  دورات  بتقدمي  تقومان  ال  بالتحديد،  األطفال  لرياض  العامة  واإلدارة 

الفصحى في التدريس وحتسني مهارات الصياغة اإلمالئية واللغوية لدى املعلمات، حتى وإن كان 

اخلطأ قد صدر من معلمة واحدة في أثناء التطبيق، إال أنه ال ميكن التغافل عنه والتشديد على 

أهمية التدقيق اللغوي وإتقان اإلمالء من قبل املعلمات، في املقابل جند درجة التطبيق لدى الفصل 

اآلخر في الروضة ذاتها "جيد"، ويعزى ذلك إلى حرص واهتمام املعلمات على تقدمي لغة بسيطة 

وسهلة لألطفال. وفي عنصر "ثقافة املجتمع السعودي"، يالحظ تفاوت درجة التطبيق ويعزى ذلك 

إلى قلة إدراك ووعي املعلمة بأهمية إبراز معالم الوطن؛ حيث متَّ سؤال إحدى معلمات فصول 

املستوى الثاني: "ملاذا تضعون صور معالم الوطن واملعالم الدينية؟" ، فأجابت من دون تردد: "ألن 

مشرفة اجلودة تريد ذلك!". يقودنا هذا اجلواب إلى أن اجلودة التي تطالب الوزارة بإيجادها ما 

هي إال شكليات وممارسات غير مدركة ألهميتها. 

ويالحظ في عنصر "توظيف احلاسوب والتقنية" تدني درجة التطبيق بني جميع الروضات، 

في  استخدامها  وحصر  لألطفال  اآللي  احلاسب  أجهزة  توفر  عدم  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود 

املعلمات فقط. وفي حال إتاحة استخدام األطفال ال يتمُّ توفير برامج مناسبة للمرحلة العمرية 

 )2013 يتفق مع دراسة )قطب،  لعمره، وهذا  أو مناسب  للطفل  توفير كرسي مريح  يتمُّ  وكذلك 

التي توصلت إلى أن من معوقات حتقيق اجلودة الشاملة في رياض األطفال عدم توفر وسائل 

.)%68( بنسبة  اإللكترونية  واملصادر  التكنولوجيا 

توصيات البحث:
رفع درجة وعي املعلمات بأهمية تطبيق معايير اجلودة في رياض األطفال.  -

حتى  األطفال؛  رياض  في  اجلودة  تقومي  مقياس  على  كافة  واملوظفات  املعلمات  تدريب   -
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عالية. جودة  ذات  ممارسات  لتحقيق  اجلهود  تتكاتف 

تدريب موظفات الروضة كافة على املمارسات الصحية السليمة.  -

إدراج أدوات ووسائل التقنية في قاعات النشاط وتوظيفها في األنشطة التعليمية وتفعيل   -

األطفال. قبل  من  استخدامها 

األطفال  تدريس  عند  الفصحى  اللغة  استخدام  لتعزيز  للمعلمات  تدريبية  دورات  عقد   -

معهم. واحلديث 

تفعيل الشراكة املجتمعية من خالل تعزيز مشاركات األهالي في إجنازات الروضة والدعم   -

في تقدمي األنشطة الصفية والالصفية.
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التنشئة االستهالكية يف ُكتب الرتبية األسرية
باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

يف ضوء معايري املنظمة الدولية لحماية املستهلك

د. فهد بن على العميري *
أ. سارة بنت مبروك الثعلبي **

خلفية الدراسة
تعد الناحية املادية من العوامل الرئيسة في توفير االستقرار والسعادة في األسرة، ويتطلب 

حتقيق ذلك توفر حاجات ومتطلبات األسرة، وتقدير الدخل، ووضع ميزانية محكمة، تضبط النفقات 

وحتدد اإليرادات وأوجه الصرف، مع املراقبة الدقيقة لهذه امليزانية، وتخصيص مبالغ مالية للتوفير 

واالدخار لوقت احلاجة. وتتعاظم هذه املطالب في عالم اليوم الذي تسوده تغيرات متسارعة ومفاجئة 

في أمناط االستهالك ومستوياتها، وكان لهذه التغيرات بعض اآلثار السلبية التي متس حياة األفراد 

واجلماعات.

ويؤثر سلوك املستهلك على نوع حاجاته ورغباته إذ املستهلك الرشيد يراعي قرارات الشراء 

واالستهالك؛ بحيث تكون في الوقت املناسب، ومن املكان املالئم، وبالسعر األقل، وباجلودة املطلوبة، 

وملبسه  ومشربه  أكله  في  واالعتدال  العقالنية  يتوخى  الرشيد  املستهلك  أن  كما  الالزم.  وبالقدر 

وأثاثه ومنزله ومركبه، واستخدامه الكهرباء واملياه والغاز؛ حماية لنفسه وألسرته؛ بحيث ال يقع 

ضحية التالعب واالستغالل، وال ينساق خلف اإلسراف والتبذير، وال تتعرض سلعه للتلف والفساد. 

)الديسطي، ٢0١٨(. 

لقد استهلك سكان العالم في النصف الثاني من القرن العشرين املنصرم )١٩٥0-٢000م( 

من السلع واخِلْدمات ما ُيعادل ما استهلكه السكان منذ فجر التاريخ اإلنساني. )الرماني، ٢0١4(. 

* أســتاذ املناهــج وطــرق تدريــس الدراســات االجتماعيــة املشــارك - قســم املناهــج وطــرق التدريــس- كليــة التربيــة- جامعــة 
أم القــرى- مكــة املكرمــة.

** باحثة في مجال الدراسات االجتماعية التربوية - كلية التربية- جامعة أم القرى- مكة املكرمة.
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ولم تعد النزعة االستهالكية مقصورة على العالم الصناعي املتقدم وحسب، بل طالت أقطار الوطن 

أو  التعليمية  أو مستوياتهم  مواقعهم  اختلفت  مهما  عامة مستهلكون  السكان  وذلك ألن  العربي؛ 

اجتاهاتهم، وتختلف درجة االستهالك من مجتمع إلى آخر،  بل في املجتمع الواحد من فرد إلى آخر 

تبعًا لعوامل تؤثر وحتدد هذه العملية. )عطايا، ٢00١(.

وهذا يتطلب إعدادًا ألفراد املجتمع يبدأ من مرحلة الطفولة لكونها متثل القاعدة األساس ملراحل 

النمو املختلفة، ففيها تقدم األصول األولى واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية 

املقصودة؛ ألنها من املراحل ذات املعالم والقسمات احملددة التي تتشكل فيها شخصية الطفل. 

)عزوز، ٢0١٣(. والشك أن التربية السليمة تتطلب إكساب الطفل حقائق ومفاهيم وقيمًا ومهارات 

واجتاهات إيجابية نحو االستهالك عامًة وطرق ترشيده خاصة؛ إذ إن منط االستهالك لدى الفرد 

يتوقف على نوعية ما متَّ بذره أو غرسه من معارف وعادات واجتاهات لديه منذ الصغر من خالل 

املمارسة اليومية ألن ما يظهر على الطفل من سلوكيات هي مكتسبة وليست فطرية، لذلك البد من 

تدريسها وربطها بجوانب احلياة اليومية ومتطلباتها األساسية. )خضر، ٢0١4(. 

ولكي يصبح الطفل فردًا مستقاّلً  متكيفًا مع مجتمعه البد من أن مير مبا يعرف بعملية التنشئة 

االجتماعية التي ُتعرف بأنها العملية التي يتم من خاللها حتويل الطفل إلى فرد متكيف ومتفاعل مع 

مجتمعه وفقًا للثقافة اخلاصة بذلك املجتمع الذي ولد ونشأ فيه، وعملية التنشئة االجتماعية هي عملية 

مستمرة النهائية تستمر طوال حياة اإلنسان. )سليمان والقضاة،٢004(. ولكي تكتمل عملية تنشئة 

الطفل وإعداده فردًا مستقاّلً، البد من إعداده ليصبح مستهلكًا مستقاّلً قادرًا على ممارسة السلوك 

االستهالكي اخلاص به من خالل ما يعرف بعملية التنشئة االستهالكية والتي يقصد بها العملية 

التطورية التي مير بها الطفل، والتي تؤهله الكتساب املعرفة واالجتاهات واملواقف واملهارات ذات 

الصلة بتصرفاته مشتركًا كان أم مستهلكًا ملا هو مطروح في السوق من سلع وخدمات. )طميلة، 

.)٢0١٣

للتغير من سلوك غير رشيد إلى سلوك رشيد والعكس  يتميز السلوك االستهالكي بقابليته 

صحيح، وهذا يتطلب تفعياًل إيجابّيًا، وهنا يأتي دور األجهزة املختلفة التي ميكنها أن تسهم في 

أفراد  من  فرد  كل  في حصول  الترشيد  ويسهم  )عطايا، ٢00١(.  االستهالكي.  السلوك  ترشيد 

املجتمع على احتياجاته املثلى من السلع واخلدمات دون زيادة أو نقصان وفقًا جلنسه وعمره وعمله. 

وشنيف، ٢0١٦(. )السوداني 

لتحقيق هذا الدور تقوم الدولة بإنشاء املزيد من الهيئات املتخصصة في هذا املجال، وتفعيل 
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الطلبة السلوك االستهالكي  الدراسية موضوعات تنمي لدى  التعليم بتضمني املناهج  دور وزارة 

الرشيد، والتي من خاللها ميكن حتقيق التنشئة االستهالكية.

والطبيعية،  والواقعية،  كاملثالية،  واحلديثة،  منها  التقليدية  الفلسفية،  املدارس  ركزت  وقد 

واجلوهرية،  والتواترية،  واملنطقية،  والوضعية،  والوجودية،  والتقدمية،  والبراجماتية،  واإلسالمية، 

والتحليلية، والتجديدية، واإلنسانية، والبنيوية، إضافة إلى فلسفة احلداثة وما بعد احلداثة وأخيرًا 

العوملة، وفلسفة الدميقراطية؛ ركزت على جعل العملية التربوية أعمق وعيًا وأكثر قدرة على إدراك 

حاجات األفراد واملجتمع؛ لذلك أضحت الفلسفات التربوية مسألة في غاية األهمية للنهوض بالعملية 

التربوية، والسيما تقومي وتطوير املناهج املدرسية. )اخلوالدة، ٢0١٣(.

وتعد الفلسفة التحليلية مبثابة ثورة في تاريخ الفكر الفلسفي؛ حيث انتقل البحث من مجال 

املوضوعات واألشياء إلى مجال األلفاظ والعبارات، وتركز الفلسفة التحليلية على الدقة والوضوح 

واالهتمام باللغة. وتنظر إلى الطلبة على أنهم غايات وليسوا أدوات وال وسائل، وترى فيهم مصدرًا 

أصياًل للقوة الناهضة نحو مستقبل مشرق ألي مجتمع. ويضطلع التحليل بدور عالجي ووقائي فهو 

ال يقتصر على حل املشكالت بل يعمل على إزالتها بالكامل واحليلولة دون حدوثها مرة أخرى، فمن 

خالل التحليل املوضوعي والدقيق تظهر الثغرات ومواطن اخللل التي يجب على املناهج املدرسية أن 

تسارع لسدها وإصالحها في مختلف التخصصات. )ناصر، ٢004(. 

لتطوير  الشامل  املشروع  تطويرها ضمن  متَّ  التي  املناهج  من  األسرية  التربية  منهج  ويعد 

املناهج؛ حيث متَّ تغيير املسمى من االقتصاد املنزلي إلى التربية األسرية وإضافته مادة دراسية 

للصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية، ولم يقتصر التطوير على املسمى فقط، بل شمل عناصر املنهج 

كافة. )وزارة التعليم, ٢0١٦(.
تشير بخيت )١٩٩٩( إلى أن االقتصاد املنزلي )التربية األسرية( ُيعّد منذ القدم ترمومترًا 

للتغيرات التي حتدث في العالم، ويستجيب بصفة دائمة ملا يحدث من تغييرات أينما كان موقعها من 

جوانب احلياة االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو التقنية، كما أنه يطور أهدافه 

ومضمونه وفًقا لها؛ حيث إن أي تغيير في املجتمع يؤثر على األسرة وعلى الفرد. وقد نشأ وتطور 

منهج التربية األسرية خلدمة األسرة ولتلبية االحتياجات األساسية لإلنسان في احلياة، وذلك من 

خالل ما يقدمه من معرفة ومهارات وقيم لألفراد ملساعدتهم على إشباع هذه احلاجات، وعلى التكيف 

مع احلياة وفقًا إلمكاناتهم املتاحة؛ ولذلك فهو يعد إطارًا معرفّيًا يعمل في منط وقائي تعليمي وإمنائي، 

ويهدف إلى تنمية املجتمع والنهوض باملستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي 

للفرد واألسرة من خالل االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية كافة. )رشوان، ٢0١٥(. 
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ونتيجة لتزايد االهتمام باالستهالك فقد متَّ إنشاء هيئات مختصة كجمعية حماية املستهلك 

العربي ممثلة في االحتاد العربي للمستهلك، والتي تندرج حتت مظلة املنظمة الدولية حلماية املستهلك، 

ويعود تاريخ تأسيس هذه املنظمة الدولية إلى عام ١٩٦0م، وتتمثل أهدافها في ضمان احلفاظ على 

حقوق املستهلك وعدم جتاهلها، ويزيد عدد مؤسسات املنظمة على مائتي مؤسسة تنتمي إلى ما 

يقرب من )١٢0( دولة، كما تعتبر اجلهة الرسمية العاملية املستقلة والوحيدة املعنية بحقوق املستهلك. 

 .)Birawin 2011(

وبالرجوع إلى األدب التربوي املتعلق بالتربية االستهالكية؛ فقد أشار العديد من الدراسات إلى 

أهمية تضمني وتدريس موضوعات التنشئة االقتصادية ودورها في رفع مستوى الوعي االستهالكي 

لدى أفراد املجتمع. وفي هذا السياق؛ كشفت دراسة طايع )١٩٩0( عن املعلومات االقتصادية لدى 

طفل املدرسة االبتدائية في مصر وخصوصًا حول معرفة الطفل مصدر النقود في األسرة، وأيضًا 

الشخصي  اإلنفاق  االبتدائية حول  املدرسة  طفل  لدى  االقتصادية  االجتاهات  معرفة  إلى  هدفت 

والتوفير واالدخار، واحملافظة على حاجاته الشخصية. وتوصلت الدراسة إلى وجود نوع من التربية 

االقتصادية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية متثلت في معرفة مصدر النقود لألسرة، وأسعار بعض 

األشياء التي تخص الطفل. 

وهدفت دراسة رمضان )١٩٩٣( إلى الكشف عن املعارف واملهارات االستهالكية لدى الطفل 

في مصر وارتباطهما مبستواه االجتماعي، وأيضًا إلى معرفة اجتاهات الطفل نحو بعض القيم 

واملعارف املرتبطة باالستهالك، وأظهرت الدراسة تأثير املستوى االجتماعي في معايير استخدام 

النقود لدى الطفل؛ حيث إن الطفل في املستوى املتوسط أكثر ادخارًا وترشيدًا لالستهالك، كما 

أظهرت ضعف املعارف االستهالكية لدى الطفل. 

وعمدت دراسة باكر )١٩٩4( إلى حتديد األمناط االستهالكية للطفل في قطر من وجهة نظر 

األم. وأوضحت الدراسة أن تأثير اإلعالن على شراء لعب األطفال مرتفع مقارنة بتأثيره في شراء 

املالبس.

وقصدت دراسة عطايا )٢00١( استنباط املضامني التربوية املتعلقة بالتربية االستهالكية في 

القرآن الكرمي، والسنة النبوية، وسير الصحابة الكرام، والتعرف على أهم الضوابط والقواعد التي 

حتكم سلوك املستهلك املسلم، وبيان دور األسرة في توعية أبنائها بالتربية االستهالكية في اإلسالم. 

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن املنهج اإلسالمي يضع اعتبارًا للقيم واجلوانب االجتماعية في 

السلوك االستهالكي، كذلك دور القيم الدينية واألخالقية في التأثير على سلوك املستهلك في املجتمع، 
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باإلضافة إلى أن املؤسسات التربوية في املجتمع تضطلع بدور رائد في التربية االستهالكية.

هدفت دراسة بيترز )Peters, 2007( إلى تقومي االحتياجات ووحدات تثقيف املستهلك التي 

يتم تدريسها في املدارس الثانوية العليا في بوتسوانا. وكشفت نتائج الدراسة أن أغلبية )99٪( 

من معلمي االقتصاد املنزلي/ تثقيف املستهلك كانوا من اإلناث، ولم تكن هناك موارد تعليمية مثل 

الكتب املدرسية املقررة، واألدلة اإلرشادية للمعلمني، وأشرطة الفيديو التي تختص بتثقيف املستهلك 

في املدارس. 

في حني هدفت دراسة الطيطي )٢00٩( إلى التعرف على مدى تضمني كتاب التربية الوطنية 

واملدنية للصف الثامن األساسي في األردن لالجتاهات احلديثة، ومنها التربية االستهالكية. وأظهرت 

الدراسة أن أكثر املفاهيم شيوعًا، كانت مفاهيم التربية العائلية، تليها مباشرة مفاهيم التربية العاملية، 

ثم مفاهيم التربية الدميقراطية، ثم مفاهيم التربية االستهالكية بنسبة بلغت )16,8(، وكانت أقل 

املفاهيم شيوعًا مفاهيم التربية البيئية. 

وسعت دراسة معبد )٢00٩( إلى بناء برنامج لطالب الصف األول الثانوي باملدارس الفنية 

التجارية نظام السنوات اخلمس في مصر في ضوء قانون حماية حقوق املستهلك، وقياس فاعليته 

في تنمية الوعي بحقوق املستهلك. وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام البرنامج أسهم في تنمية 

الوعي بحقوق املستهلك.

وركزت دراسة احلمود )٢0١0( على حتديد القيم االقتصادية املناسبة للطفل في عمر )٥-

٦( سنوات في سوريا، ومعرفة دور كلٍّ من املعلمة واملوجهة في بناء القيم االقتصادية لدى الطفل 

والتعرف على الطرق واألساليب األكثر استخدامًا لغرس القيم االقتصادية. وأوضحت نتائج الدراسة 

تلتها  العمل،  مجموعة قيم  املنهج؛ حيث حلت أوالً  للقيم االقتصادية في  عدم وجود توزيع عادل 

مجموعة قيم اإلنتاج في املرتبة الثانية، ثم مجموعة قيم ترشيد االستهالك في املرتبة الثالثة، ثم 

مجموعة قيم الكفاءة واإلتقان في املرتبة الرابعة واألخيرة.

وهدفت دراسة مرتضى )٢0١١( إلى التعرف على العوامل التي أسهمت في انتشار القيم 

األمناط  عن  والكشف  مصر،  في  الطلبة  لدى  االستهالك  واجتاهات  أمناط  وتنوع  االستهالكية 

االستهالكية األكثر انتشارًا بني طلبة اجلامعة. وأبرزت الدراسة الدور املؤثر الذي تلعبه اإلعالنات 

مبا حتتويه من مشاهد وما تستخدمه من أساليب على مستوى تكوين االجتاهات جتاه السلع املعلن 

عنها.

وعمدت دراسة الرخيمي )٢0١٣( إلى حتليل إعداد القيم األسرية املتضمنة في محتوى كتب 
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التربية األسرية للصفوف األولية من املرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية. وأسفرت النتائج 

عن أن كتب التربية األسرية قد أولت القيم األسرية عناية جيدة شموالً وتكرارًا، ولكن توزيع معظمها 

كان يفتقد إلى التوازن والتتابع بني الصفوف الثالثة.

األردني.  للطفل  االستهالكية  التنشئة  على  املؤثرة  العوامل   )٢0١٣( دراسة طميلة  وتناولت 

وأظهرت الدراسة تأثير مجموعة من العوامل منها األسرة، واألقران، واإلعالن التجاري على القنوات 

التلفزيونية، وأن األسرة تعتبر األكثر تأثيرًا في عملية التنشئة االستهالكية للطفل األردني.

وسعت دراسة عزوز )٢0١٣( إلى التعرف على أهم معالم التنشئة االستهالكية، وإبراز الدور 

التربوي لألسرة في مصر جتاه ذلك. وأوضحت النتائج أن موضوع التنشئة االستهالكية ال يزال 

في حاجة ماسة إلى أبحاث علمية تبني أسسها وسماتها وأهدافها ومحتواها، وأثرها اإليجابي على 

السلوك االستهالكي.

وهدفت دراسة أبي زيد )٢0١4( إلى بناء برنامج في االقتصاد املنزلي قائم على األنشطة 

املدرسية، وقياس أثره في تنمية الوعي االستهالكي لدى طالبات املرحلة الثانوية في مصر. وكشفت 

النتائج عن وجود تأثير مرتفع للبرنامج في تنمية الوعي االستهالكي لدى الطالبات عينة الدراسة.

قصدت دراسة احمليالني والشطي وأسعد )٢0١٥( إلى الكشف عن مدى تضمني القيم التربوية 

في كتب االقتصاد املنزلي باملرحلة املتوسطة في الكويت من خالل حتليل محتواها في ضوء وثيقة 

القيم. وأظهرت النتائج أن تضمني القيم التربوية جاء بنسبة )٥٧,٨%( وهي أعلى نسبة في كتب 

االقتصاد املنزلي للصف السابع، وأقل نسبة توافر للصف الثامن بنسبة )٢٣,٧%(، بينما كانت نسبة 

تواجد القيم في الصف السادس )٣٩,٥%(، وفي الصف التاسع بنسبة )٣٦,٨%(.

سعت دراسة فيدورينكو )Fedorenko، 2015( إلى تسليط الضوء على التربية االقتصادية 

للطلبة املكفوفني في املدارس اخلاصة. وأظهرت النتائج تدني مستوى الثقافة االقتصادية لديهم، 

وضعف دور الوالدين في التربية االقتصادية، وغياب الكتب املدرسية احلديثة ومصادر املعلومات 

للطلبة املكفوفني.

بني  واالختالف  الشبه  أوجه  معرفة  إلى   )Hakansson, 2016( هاكانسون  دراسة  سعت 

املعلمني املؤهلني وغير املؤهلني فيما يتعلق بنقل املعايير وقيم االستهالك إلى الطلبة في مادة دراسات 

املستهلك. وأظهرت النتائج وجود فروق ملحوظة بني املعلمني املؤهلني وغير املؤهلني في التركيز على 

قيم حقوق املستهلك باملقارنة مع زمالئهم غير املؤهلني، ويعود هذا االختالف إلى أن تدريس هذه 

الوحدات يتطلب معرفة عميقة بقانون املستهلك.
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عمدت دراسة سعد )٢0١٧( إلى قياس فاعلية وحدة قائمة على مبادئ توعية املستهلك في 

تنمية خيارات االستهالك املستدام في مادة التربية األسرية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في مصر. 

وكشفت النتائج فاعلية الوحدة في تنمية خيارات االستهالك املستدام لدى التالميذ. 

وقصدت دراسة لفتة )٢0١٧( إلى التعرف على اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية نحو مجاالت 

الثقافة االستهالكية التي ينبغي إكسابها لتالميذ املرحلة االبتدائية في العراق. وأظهرت الدراسة 

وجود ميل عاٍل لدى املعلمني نحو مجاالت الثقافة االستهالكية، وجاءت قيم ترشيد االستهالك في 

املرتبة األولى من حيث األهمية، ومن ثم مجال املعرفة والوعي االستهالكي، وأخيرًا مجال املمارسات 

السلوكية.

هدفت دراسة األنصاري )٢0١٧( إلى الكشف عن تصورات معلمي الدراسات االجتماعية 

لدرجة أهمية تضمني التربية االستهالكية في ُكتب التربية االجتماعية والوطنية باملرحلة االبتدائية 

في اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى الكشف عن مدى توافر التربية االستهالكية في هذه 

الكتب. وقد أظهرت النتائج ارتفاع تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية ألهمية تضمني التربية 

االستهالكية، في حني كشف حتليل الكتب عن قصور في تضمني التربية االستهالكية في هذه الكتب.

على   - االستهالكية  للتنشئة  تناولها  يظهر  لم  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  ومن 

التنشئة االستهالكية  املدرسة مبهام إكساب  يتطلب اضطالع  الذي  الباحثني- األمر  حد اطالع 

للتلميذات من خالل املناهج الدراسية، والسيما منهج التربية األسرية الرتباطه القوي بطبيعة التربية 

االستهالكية. وتأسيسًا على ذلك؛ جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة تضمني التنشئة االستهالكية 

في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة 

الدولية حلماية املستهلك، من خالل حتليل محتواها، إضافة إلى معرفة تقديرات املشرفات التربويات 

ومعلمات التربية األسرية لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في هذه الكتب.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
أثرت النهضة العلمية والتحوالت االقتصادية التي يشهدها العالم اليوم كثيرًا على املجتمعات 

البشرية باعتبارها املستهلك لكل ما يصنع وينتج ويسوق؛ األمر الذي يتطلب تفعياًل لدور املدرسة 

في التصدي لهذه املشكلة من خالل مناهجها الدراسية؛ إذ تعد املناهج مرجعًا أساسّيًا يستقي 

منه الطلبة معارفهم وقيمهم ومهاراتهم. وتأتي مناهج التربية األسرية في مقدمة املناهج الدراسية 

بوصفها مصدرًا تعليمّيًا قادرًا على حتقيق التنشئة االستهالكية للتلميذات من خالل ما تقدمه من 
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موضوعات وأنشطة تساعدهم على اكتساب السلوكيات االستهالكية املرغوبة. وتتلخص مشكلة 

الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية.

باملرحلة االبتدائية في . ١ التربية األسرية  ُكتب  التنشئة االستهالكية في  توافر   ما درجة 

اململكة العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك من خالل حتليل 

محتواها؟

 ما تقديرات املشرفات التربويات واملعلمات لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية . ٢

في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء معايير 

املنظمة الدولية حلماية املستهلك؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( بني تقديرات املشاركات . ٣

في الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة 

االبتدائية تعزى إلى متغيرات املؤهل العلمي، والتخصص األكادميي، واخلبرة التدريسية، 

وطبيعة العمل؟

أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى حتقيق اآلتي:

حتديد أهم فقرات التنشئة االستهالكية املطلوب تضمينها في ُكتب التربية األسرية باملرحلة . ١

االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك.

الكشف عن توافر التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في . ٢

اململكة العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك من خالل حتليل 

محتواها.

معرفة تقديرات املشرفات التربويات واملعلمات ألهمية تضمني التنشئة االستهالكية في . ٣

ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، 

مع الكشف عن الفروق بني تقديرات املشرفات التربويات واملعلمات تبعاً لبعض املتغيرات.

أهمية الدراسة
تنبثق أهمية الدراسة احلالية من األهمية التي تضطلع بها مادة التربية األسرية في العملية 

التعليمية، وميكن إيجاز ذلك في اآلتي:
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تزويد التلميذات مبعارف وقيم ومهارات مهمة وأساسية عن التنشئة االستهالكية. . ١

توفير قاعدة بيانات ملخططي ومؤلفي ُكتب التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بتقدمي قائمة . ٢

بفقرات التنشئة االستهالكية التي ميكن االستفادة منها عند تخطيط وتطوير ُكتب التربية 

األسرية في اململكة العربية السعودية.

الدراسات . ٣ من  العديد  للباحثني إلجراء  آفاق جديدة  فتح  في  احلالية  الدراسة  تفيد  قد 

األخرى في مجال التربية االستهالكية مما يسهم في ترسيخ مضامينها وتعزيزها، وتسليط 

الضوء عليها بوصفها من االجتاهات التربوية احلديثة في املناهج.

محددات الدراسة
أ-   احملددات املوضوعية: اقتصرت الدراسة على مادة التربية األسرية باملرحلة االبتدائية.

ب-  احملددات البشرية: اقتصرت الدراسة على املشرفات التربويات واملعلمات ملادة التربية 

األسرية للمرحلة االبتدائية، والبالغ عددهن )١0٦( معلمات ومشرفات تربويات.

ج-  احملددات املكانية: محافظة الليث في منطقة مكة املكرمة اإلدارية باململكة العربية السعودية.

د-  احملددات الزمانية: جمعت بيانات هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام 

)٢0١٦/٢0١٥م(. ١4٣٧/١4٣٦هـ  الدراسي 

مصطلحات الدراسة
- التنشئة االستهالكية: يقصد بها أن "تنظم العملية الشرائية في حياة الفرد من خالل حتكمه 
في أولوياته واحتياجاته الشرائية من خالل املران والتدريب واملمارسة". )عزوز، ٢0١٣، ١0٣(.

- املعايير: تعرف بأنها "مؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات/ شروط، حتدد الصورة املثلى 
التي ينبغي أن تتوفر لدى املؤسسة التي توضع لها املعايير، أو التي تسعى إلى حتقيقها، وتعد 

مناذج وأدوات للقياس، يتم االتفاق عليها )محلّيًا وعاملّيًا(، ويتم ضبطها وحتديدها لغاية حتقيق 

األهداف املنشودة". )الدريج، ٢00٨، ٢(. 

- املنظمة الدولية حلماية املستهلك: هي "منظمة عاملية تأسست في عام ١٩٦0م، تهدف إلى 
ضمان احلفاظ على حقوق املستهلك وإلى حتسني املواصفات واخلدمات املقدمة للمستهلكني 

عدد  ويبلغ  للمستهلك،  املقدمة  اخلدمات  تقييم  في  إليها  ُيستند  معايير  مجموعة  من خالل 

 .)Birawin 1 ،2011( ."عضوًا )عناصرها ما يزيد على )٢40

- ُكتب التربية األسرية: هي "مادة دراسية تستمد محتواها من جملة علوم املعرفة )اإلنسانية 
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والعلمية والفنية والتقنية( لتطبيقها في حياة الفرد واألسرة بغرض االرتقاء بها". )جاد، 

 .)١0 ،٢00٩

- املرحلة االبتدائية: هي أولى مراحل التعليم في سلم التعليم العام السعودي، تلتحق بها 
التلميذة وهي في عمر السنوات الست، ومتتد الدراسة بها إلى ست سنوات دراسية، تليها 

مرحلتا التعليم املتوسط والثانوي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة

بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة كما هو احلال في دراسة )الرخيمي، ٢0١٣؛ 

العميري، ٢0١٣؛ األنصاري، ٢0١٧(، تبني أن املنهج الوصفي بشقيه املسحي والتحليلي هو املنهج 

املناسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، ويعتمد هذا املنهج على دراسة الظاهرة 

كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعّبر عنها كيفّيًا بوصفها وتوضيح خصائصها، 

وكمّيًا بإعطائها وصفًا رقمّيًا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة 

ارتباطها مع الظواهر األخرى. )خضر، ٢0١٣(. ويشير العزاوي )٢00٨( إلى أن املنهج الوصفي ال 

يقف عند حدود وصف الظاهرة، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن بقصد الوصول 

إلى تقييمات ذات معنى بهدف التبصر بهذه الظاهرة املراد دراستها.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جزأْين، وهما: 

الدراسي  للعام  االبتدائية  باملرحلة  األسرية  التربية  ملادة  التلميذة  كتاب  األول:  اجلزء 
١4٣٧/١4٣٦هـ )٢0١٥-٢0١٦م( في مدارس البنات احلكومية باململكة العربية السعودية، والتي 

وصل عددها إلى )٦( كتب في جميع صفوف املرحلة االبتدائية. أما اجلزء الثاني: فيتمثل في 

تقديرات املشرفات التربويات واملعلمات ملادة التربية األسرية في محافظة الليث، والبالغ عددهن وفقًا 

لإلحصائيات اإلدارية إلدارة التعليم مبحافظة الليث )١0٢( معلمة، و)4( مشرفات تربويات. )وزارة 

التعليم،٢0١٦(.

أداتا الدراسة 
بناء األداتنْي

في سبيل احلصول على البيانات الالزمة من املشاركات في الدراسة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، 
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اعتمدت الدراسة على أداتني )بطاقة حتليل احملتوى، واالستبانة( جلمع البيانات املطلوبة في جانبي 

الدراسة، وهما اجلانب التحليلي للُكتب، واجلانب امليداني لتقديرات املشاركات في الدراسة. اشتملت 

على األجزاء اآلتية: 

اجلزء األول: احتوى على أسئلة تختص بالبيانات الشخصية للمشاركات في الدراسة، وهي 
املؤهل العلمي، والتخصص األكادميي، واخلبرة التدريسية، وطبيعة العمل احلالي.

اجلزء الثاني: اشتمل على فقرات التنشئة االستهالكية املطلوب تضمينها في كتب التربية 
األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، والتي تندرج في ثالثة 

مجاالت، وهي: 

أواًل- املجال املعريف: يتكون من )86( فقرة، توزعت يف ثالثة مكونات، وهي: 
١- احلقائق االستهالكية: اشتملت على )١٩( فقرة، بنسبة )١٧,٥٩%( من إجمالي الفقرات. 

٢- املفاهيم االستهالكية: احتوت على )44( فقرة، بنسبة )40,٧4%( من إجمالي الفقرات.

٣- املبادئ االستهالكية: تضمنت )٢٣( فقرة، بنسبة )٢١,٣0%( من إجمالي الفقرات.

بنسبة  االستهالكية،  للقيم  خصصت  فقرات   )٨( على  احتوى  الوجداني:  املجال  ثانيًا- 
الفقرات.  إجمالي  من   )%٧,4١(

ثالثًا- املجال املهاري: تضمن )١4( فقرة خصصت للمهارات االستهالكية، بنسبة)١٢،٩٦%( 
من إجمالي الفقرات. 

صدق األداتني
 اعتمدت الدراسة للتحقق من صدق األداة على طريقتني؛ األولى وتسمى الصدق الظاهري 

)Face Validity(، والذي يعتمد على عرض األداة على مجموعة من املتخصصني واخلبراء في 

املجال، أما الثانية فتسمى االتساق الداخلي )Internal Consistency(، وتقوم على حساب معامل 

االرتباط بني كل فقرة من فقرات األداة، واألداة ككل. وفيما يلي اخلطوات التي اتبعتها الباحثة 

للتحقق من صدق األداة طبقًا لكل طريقة من هاتني الطريقتني:

أوالً: الصدق الظاهري 

اخلبراء  من  عدد  على  الدراسة  أداة  عرض  متَّ  حيث  احملكمني؛  على  املعتمد  الصدق  وهو 

مدى  من حيث:  فيها  آرائهم  وإبداء  األداة  على  باالطالع  التلطف  منهم  الطلب  ومتَّ  واملختصني، 

مناسبة الفقرات وحتقيقها ألهداف الدراسة، وشموليتها، وتنوع محتواها، وتقومي مستوى الصياغة 
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اللغوية، واإلخراج، وأي مالحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، أو التغيير، أو احلذف. وقد 

قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك 

تكون األداة قد حققت ما يسمى بالصدق الظاهري أو املنطقي. وأصبحت األداة تتكون في نسختها 

النهائية من )١0٨( فقرات.

ثانيًا- االتساق الداخلي 

أظهرت نتائج معامالت االرتباط لبيرسون جلميع الفقرات البالغ عددها )١0٨( فقرات عالقة 

ارتباطية موجبة اإلشارة ودالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة (a≥0,05 ،a≥0,01)؛ مما يشير إلى 

متتع جميع الفقرات بصدق اتساق داخلي قوي مع مجاالتها املمثلة لها.

- ثبات أداتي الدراسة

1- ثبات االستبانة
 )Alpha s’Cornbach( متَّ حساب معامل ثبات االتساق الداخلي بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ 

جلميع فقرات التنشئة االستهالكية في االستبانة، واالستبانة ككل على العينة االستطالعية التي بلغت 

)١٥( معلمة من خارج عينة الدراسة. وظهر أن معامل الثبات لألداة جتاوز )0,975(.

2-ثبات بطاقة حتليل احملتوى
 اعتمدت الكلمة الصريحة مكتملة املعنى باعتبارها وحدة لتحليل احملتوى؛ وذلك ملناسبتها 

أغراض الدراسة وسهولة حصرها بشكل دقيق لتحديد التقدير الكمي لدرجة توافر فقرات التنشئة 

االستهالكية املطلوب تضمينها في هذه الكتب. ومتَّ التأكد من ثبات بطاقة حتليل احملتوى باستخدام 

معادلة هولستي Holesty، وذلك بتطبيق املعادلة اآلتية على نتائج مرتني من حتليل احملتوى تفصل 

بينهما فترة زمنية مقدرة بثالثة أسابيع )طعيمة، ٢00٨(.

 (m)2
  = (Hostely)     معامل االتفاق

 n2+n1

N1: تعني عدد الفقرات التي تكررت في التحليل األول.

N2: تعني عدد الفقرات التي تكررت في التحليل الثاني.

M: تعني عدد الفقرات املتفق عليها بني التحليلنْي.

وكان معامل الثبات )0,993(، ويعد مرتفعًا وقوّيًا مما يعني أن االستبانة تتسم بثبات يدعو 

للثقة في تطبيقها. )عودة، ٢00٢(. وبذلك ميكن االعتماد على البطاقة في حتليل محتوى كتب التربية 

األسرية باملرحلة االبتدائية.
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إجراءات الدراسة
 متت إجراءات الدراسة، وفق اخلطوات اآلتية: 

إعداد قائمة التنشئة االستهالكية املطلوب تضمينها في كتب التربية األسرية باملرحلة . ١

االبتدائية.

توزيع قائمة التنشئة االستهالكية املقترحة على احملكمني لالستئناس بآرائهم ومقترحاتهم . ٢

من حذف وإضافة، وتعديل القائمة بناًء على مقترحات احملكمني بغية الوصول إلى القائمة 

النهائية.

عمل معامل الصدق والثبات الالزم ألداتي الدراسة )بطاقة حتليل احملتوى، واالستبانة(.. ٣

العام ١4٣٦-١4٣٧هـ )٢0١٥-. 4 الثاني من  الدراسي  الفصل  متَّ تطبيق االستبانة في 

٢0١٦م(.

حتليل محتوى كتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة الدولية . ٥

حلماية املستهلك، واملتمثلة في كتاب التلميذة )من الصف األول إلى الصف السادس( في 

الفصل الثاني من العام الدراسي ١4٣٦-١4٣٧هـ )٢0١٥-٢0١٦م(.

حتليل بيانات أداتي الدراسة )بطاقة حتليل محتوى، واالستبانة( من خالل برنامج احلزمة . ٦

.)Statistical Package for Social Sciences :SPSS( اإلحصائية

وصف نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، وتقدمي التوصيات، وطرح املقترحات.. ٧

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 
متَّ استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: 

معامل ارتباط بيرسون )Person( حلساب صدق االتساق الداخلي ألداتي الدراسة )بطاقة 

حتليل احملتوى، واالستبانة(. 

معادلة ألفا كرونباخ )Alpha s’Cornbach( حلساب ثبات االستبانة. 

معادلة هولستي )Holesty( حلساب ثبات بطاقة حتليل احملتوى. 

اإلحصاء الوصفي البسيط: املتمثل في التكرارات والنسب املئوية لتحليل الكتب، واملتوسطات 

احلسابية حلساب القيمة التي يعطيها أفراد مجتمع الدراسة لكل فقرة من فقرات املجال، واملتوسط 

احلسابي العام لكل مجال، واالنحرافات املعيارية للتعرف على التباين في تقديرات املشاركات في 

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبانة. 
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اختبار )ت( T-test) ) ملعرفة االختالف بني تقديرات املشاركات في الدراسة تبعًا ملتغير طبيعة 

العمل.

اختبار حتليل التباين األحادي )One Way Anova( للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق 

داللة إحصائية بني تقديرات املشاركات في الدراسة تبعًا للمتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من فئتني؛ 

وهي املؤهل العلمي والتخصص األكادميي واخلبرة التدريسية. 

نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها
اإلجابة عن السؤال األول للدراسة

ما درجة توافر التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في اململكة 

العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك من خالل حتليل محتواها؟

لإلجابة عن هذا السؤال متَّ حتليل ُمحتوى كتاب التلميذة ملادة التربية األسرية باملرحلة االبتدائية؛ 

حيث متَّ حساب فقرات التنشئة االستهالكية )احلقائق، املفاهيم، املبادئ، القيم، املهارات( املتوفرة 

في كتاب التلميذة، ومتَّ أيضًا حساب تكرارها والنسب املئوية لفقرات كل مكون من إجمالي الفقرات 

املتوافرة للمكونات قيد التحليل، وملزيد من اإليضاح متَّ حساب فقرات كل مكون من مكونات التنشئة 

االستهالكية قيد التحليل على حدة وفقًا للمجال الذي تنتمي إليه موزعة على كتاب التلميذة املكون 

من )٦( كتب بواقع كتاب لكل فصل دراسي للصفوف )األول، الثاني، الثالث، الرابع، اخلامس، 

السادس( للمرحلة االبتدائية؛ حيث متَّ احتساب تكرارات كل فقرة ونسبتها املئوية من املكون الذي 

تنتمي إليه، وهذا ما تظهره اجلداول ذات األرقام )١،٢،٣، 4، ٥،٦،٧( على التوالي: 
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يظهر اجلدول )١( أن احلقائق االستهالكية يتوافر منها )١0( حقائق من أصل )١٩( حقيقة، 

وهي مجموع احلقائق االستهالكية في هذه الدراسة، تكرر قياسها )٢١( مرة، وشكلت ما نسبته 

)١0,٨%( من النسبة العامة فقرات التنشئة االستهالكية التي متَّ قياسها، وحصل الصف السادس 

 ،)%٧١,٦( توافرها  نسبة  بلغت  حيث  االستهالكية  للحقائق  احتواء  نسبة  أعلى  على  االبتدائي 

الثالث  الصفان  بينما حصل  االبتدائيان على نسبة )٩,٥%(،  واألول  الصفان اخلامس  وحصل 

والرابع االبتدائيان على نسبة )4,٧%(، ولم يحصل الصف الثاني االبتدائي على أي نسبة توافر 

ملكون احلقائق االستهالكية. وجاءت نتائج قياس مكونات املجال املعرفي املشتملة على احلقائق 

االستهالكية تفصياًل على النحو التالي:

احتوت كتب التربية األسرية للمرحلة االبتدائية على احلقائق االستهالكية إذا توافرت احلقيقة 

رقم )٣( بواقع تسع مرات، وبنسبة )4٢,٨٦%( وهي:)ُتسهم حمالت الدعاية واإلعالن في تغير 

األمناط االستهالكية لدى التلميذات وفي زيادة اإلغراءات الشرائية لديهم(، وهذا يتوافق مع الواقع 

وما تقوم به وسائل اإلعالم من دور مؤثر في املجتمعات وخصوصًا على فئة األطفال منه حيث 

كشفت دراسة طميلة )٢0١٣( عن تأثر عملية التنشئة االستهالكية للطفل األردني مبجموعة من 

وكالء التنشئة منها اإلعالن التجاري على القنوات التلفزيونية، وكذلك دراسة باكر)١٩٩4( التي 

توصلت إلى ارتفاع تأثير اإلعالن على شراء لعب األطفال مقارنة بشراء املالبس، لذلك توصي 

الدراسة بضرورة التركيز على الوسائل اإلعالمية في التنشئة االستهالكية لألطفال واالستفادة 

منها في حتسني السلوك االستهالكي لديهم.

كمـا يتضح من اجلـدول )١( توافر احلقيقة رقم )١4، ١٦، ١٨( بواقـع مرتني ، وبنسـبة 

)٩,٥٢%(، كما راعت الكتب تضمني احلقائق رقم )١، ٦، ١١، ١٣، ١٧، ١٩( بواقع مرة واحدة 

لكل حقيقة وبنسبة )4,٧٦%( لكل حقيقة. كما تشير بيانات اجلدول إلى أن كتب التربية األسرية 

للمرحلة االبتدائية لم تراِع تضمني احلقائق االستهالكية ذات األرقام )٢، 4، ٥، ٧، ٨، ٩، ١0، 

على مستوى  األهمية  غاية  في  تعد  التي  احلقائق  هذه  أن  يتبني  حيُث  التوالي؛  على   )١٢، ١٥

الفرد واملجتمع لم ُتضمن كلّيًا في ُكتب التربية األسرية )كتاب التلميذة( للمرحلة االبتدائية. وقد 

يقوم مؤلفو  التي  إلى طبيعة املوضوعات  السبب في غياب هذه احلقائق وعدم تضمينها  يفسر 

الكتب باختيارها وعدم مناسبة إدراج هذه احلقائق ضمنها، على الرغم من أهمية هذه احلقائق 

وما تتضمنه من أساسيات في تكوين شخصية التلميذات في هذه املرحلة العمرية، وارتباطها 

بحياة التلميذة بشكل مباشر. وفيما يتعلق باحلقائق االستهالكية التي ضمنت فيالحظ اخللل في 
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تضمينها بشكل متوازن ومتناسب مع موضوعات ُكتب التربية األسرية للمرحلة. 

ويرى الباحثان أنه من الضروري تضمني احلقائق االستهالكية ألهميتها في نفوس النشء 

التربية  كتب  مؤلفي  من  يتطلب  وهذا  املتتالية،  واملالية  االقتصادية  األزمات  ظل  في  خصوصًا 

األسرية تطوير هذه املادة مبا يتواكب مع التغيرات احلديثة، ومبا يسهم في تكوين خلفية معرفية 

عليه  أكدت  ما  وهذا  احلياتية،  ومهاراتهن  على سلوكياتهن  ينعكس  الذي  األمر  التلميذات  لدى 

دراسة معبد )٢00٩( من أهمية تطوير مناهج الدراسات االجتماعية في مصر في ضوء التغيرات 

التي يشهدها املجتمع احمللي والعاملي. 

ب- املفاهيم االستهالكية
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يتوافر من املفاهيم االستهالكية )١٢( مفهومًا من أصل )44( مفهومًا وهي مجموع املفاهيم 

االستهالكية في هذه الدراسة، تكرر قياسها )٧٦( مرة، وشكلت ما نسبته )٣٩,٢%( من النسبة 

العامة للتنشئة االستهالكية التي متَّ قياسها، حصل الصف السادس االبتدائي على أعلى نسبة 

اخلامس  الصف  وحصل   ،)%4٢,١١( توافرها  نسبة  بلغت  حيث  االستهالكية  للمفاهيم  احتواء 

تلي   )%١٥,٧٩( االبتدائي  الرابع  الصف  نسبة  كانت  بينما   ،)%٢٣,٦٨( نسبة  على  االبتدائي 

 ،%٣,٩٥  ،%١١,٨4( التوالي  على  نسبتهم  وكانت  االبتدائي  والثالث  والثاني  األول  الصفوف 

 .)%٢,٦٣

يتضح من اجلدول )٢( تضمني املفهوم ترشيد االستهالك )ترشيد استهالك الغذاء، ترشيد 

استهالك املاء، ترشيد االستهالك امللبسي...إلى غير ذلك(، بواقع )٢٥( مرة، ومبا نسبته )٣٢،٩%(، 

وهذا يتمشى مع ما أكد عليه الدين اإلسالمي من أهمية الترشيد والبعد عن التبذير واإلسراف. 

وقد يعود اهتمام مؤلفي كتب التربية األسرية إلى توجهات الدولة بتأكيدها على ترشيد االستهالك 

التربية  يتطلب  الذي  األمر  وغيرها  كاملياه  الطبيعية  املوارد  في  شح  من  تعانيه  ما  إلى  نظرًا 

االستهالكية، وتعد الكتب أحد مصادر حتقيق هذه التربية. كما متَّ تضمني مفهوم )االدخار( بواقع 

)١٣( مرة، وبنسبة بلغت )١٧,١%(، وهذا يتفق مع نتائج دراسة طايع )١٩٩0( من حيث تأكيدها 

على وجود اجتاهات اقتصادية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وخصوصًا عن مفهوم االدخار، كما 

الكتب  بواقع عشر مرات، وبنسبة )١٣,٢%(. واحتوت  )املستهلك(  الُكتب تضمني مفهوم  راعت 

على املفهومني )االستهالك، والسلع االستهالكية( بواقع ست مرات لكل منهما، وبنسبة )٧,٩%(، 

وتضمنت الُكتب مفهوم )السلوك اإلسرافي( بواقع خمس مرات، وبنسبة بلغت )٦,٦%(، كما راعت 

الكتب مفاهيم )امليزانية االستهالكية، والترويج االستهالكي، والسلوك الشرائي( بواقع مرتني لكل 

منهما، وبنسبة )٢,٦%(، واحتوت أيضًا على املفهومني )تدوير االستهالك، والسلوك التبذيري(، 

بواقع مرة لكل منهما وبنسبة )١,٣%(.

كما تشير بيانات اجلدول )٢( إلى أن ُكتب التربية األسرية للمرحلة االبتدائية لم تراِع تضمني 

كل من املفاهيم االستهالكية ذات األرقام )٢٣، ٢4، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣0، ٣١، ٣٢، ٣٣، 

 ،٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨4 ،٥، ٥١، ٥٢، ٥٣0 ،4٩ ،4٨ ،4٦ ،4٥ ،44 ،4٣ ،4٢ ،4١ ،40 ،٣٦، ٣٨

٥٩، ٦0( على التوالي.

يقوم  التي  املوضوعات  إلى طبيعة  االستهالكية  املفاهيم  غياب هذه  في  السبب  ُيعزى  وقد 

املؤلفون باختيارها وعدم إمكانية إدراج هذه املفاهيم ضمنها على الرغم من أن معظمها ميس 
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حياة التلميذات بشكل مباشر أو غير مباشر، وال ميكن جتاهلها بل البد من تقدميها في سن 

التوازن  لوحظ عدم  كما  املعاصرة.  االقتصادية  التغيرات  النشء خصوصًا في ظل  إلى  مبكرة 

والتفاوت املالحظ في تضمني املفاهيم االستهالكية التي وجدت في هذه الكتب. وبطبيعة احلال، 

هذا يتنافى كلّيًا مع احلاجة املاسة لهذه املفاهيم نظرًا إلى تفشي املشاكل االقتصادية، وتضاعف 

البطالة، وتزايد االحتياجات األسرية؛ األمر الذي يتطلب اهتمامًا بالغًا وتركيزًا عاليًا على مثل 

القدرة  لديه  ومثقف  واٍع  جليل  املستقبلية  الرؤية  إلى حتقيق  سعيًا  االستهالكية؛  املفاهيم  هذه 

على التخطيط واالستفادة من اإلمكانات املتاحة. وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الطيطي 

)٢00٩( التي أوضحت أن املفاهيم االستهالكية حلت في املرتبة ما قبل األخيرة من حيث وجودها 

في كتب التربية الوطنية في األردن.

ج- املبادئ االستهالكية
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املبادئ  مجموع  وهي  مبدأ،   )٢٣( أصل  من  مبادئ   )٩( االستهالكية  املبادئ  من  يتوافر 

االستهالكية في هذه الدراسة، تكرر قياسها )٣٨( مرة، وشكلت ما نسبته )١٩,٦%( من النسبة 

العامة للتنشئة االستهالكية التي متَّ قياسها. حصل الصف السادس االبتدائي على أعلى نسبة 

احتواء للمبادئ االستهالكية حيث بلغت نسبة توافرها )٢٦,٣%(، وحصل الصفان األول االبتدائي 

والثالث االبتدائي على النسبة نفسها )٢١,١%(، بينما كانت نسبة الصف الثاني االبتدائي )١٣,١%(، 

تلى الصفنْي الرابع واخلامس االبتدائينْي وكانت نسبتهما )١0.٥%، ٧,٩%( على التوالي. 

يتضح من اجلدول )٣( تضمني املبدأ )العمل على تنمية روح املواطنة واالنتماء لدى التلميذات( 

بواقع خمس عشرة مرة، وبنسبة بلغت )٣٩,4٧%( وهو من املبادئ املهمة التي تدعو إلى نشر روح 

االنتماء للوطن لدى التلميذات وُيعزى التكرار إلى هذا املبدأ حرصًا من مؤلفي الكتب على تغطية 

جانب تعزيز االنتماء للوطن خصوصًا في ظل األوضاع الراهنة وما تعانيه املنطقة العربية من 

ثورات وصراعات. كما راعت هذه الكتب تضمني املبدأ )االبتعاد عن اإلسراف والتبذير( بواقع 

إحدى عشرة مرة، وبنسبة )٢٨,٩٥%(، وهو ما أشار إليه القرآن الكرمي والسنة النبوية حيث شبه 

القرآن الكرمي املبذرين واملسرفني بإخوان الشياطني إذ قال َعزَّ من قائل في كتابه الكرمي: }ِإنَّ 

ِه َكُفوًرا{ )سورة اإلسراء، ٢٧(. كذلك راعت  ْيَطاُن ِلَربِّ َياِطني َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ امْلَُبذِّ
أربع مرات،  بواقع  نقود(  التوفير وتزويدها بحصالة  التلميذة على  )تعويد  املبدأ  الُكتب تضمني 

وبنسبة )١0,٥٣%(، كما راعت الُكتب تضمني املبدأين رقم )٧٢,٧٨( بواقع مرتني لكل منهما، 

وبنسبة )٥,٢٦%(، وراعت تضمني املبادئ رقم )٦٨، ٦٩، ٧٧، ٨0(، بواقع مرة واحدة لكل منها، 

وبنسبة )٢,٦٣%(. في حني لم تراِع كتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية تضمني مجموعة من 

املبادئ االستهالكية، وهي ذات األرقام )٦4، ٦٥، ٦٦، ٧0، ٧١، ٧٣، ٧4، ٧٥، ٧٦، ٨١، ٨٢، 

٨٣، ٨4، ٨٥( على التوالي.

املبادئ  هذه  كفاية تضمني  عدم  إلى  االستهالكية  املبادئ  في تضمني  التفاوت  هذا  يشير 

في كتب التربية األسرية، على الرغم من احلاجة املاسة إلى غرس هذه املبادئ السيما في ظل 

على سلوكيات  بدورها  أثرت  من سلبيات  املباهاة  على  القائمة  املجتمعية  التعامالت  أنتجته  ما 

التلميذات كانتشار اإلسراف في شراء الكماليات واحلرص على مواكبة كل ما ُتظهره وسائل 

اإلعالم من منتجات وغيره. وهذا يتطلب من املؤسسات التربوية ممثلة في املدارس احلرص على 

غرس املبادئ السامية في الكتب الدراسية؛ إذ البد من بناء شخصية التلميذة التي تؤمن مببادئ 

دينها، وتقدمي مواقف تعليمية تعزز اكتسابها لهذه املبادئ.

صلى
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كما يستدل منه على عدم وجود رؤية واضحة لدى مؤلفي املناهج في توزيع هذه املبادئ 

وتكرار تضمينها في كتب التربية األسرية، وقد يكون املبرر من وجهة نظرهم عدم مالءمة هذه 

املبادئ االستهالكية لهذه الفئة العمرية خصوصًا في ظل ارتباط هذه املبادئ االستهالكية بشكل 

أو بآخر مبجاالت أخرى. وحقيقة هذا يتنافى مع ما تدعو إليه التربية احلديثة من ضرورة توفير 

اخلبرات املباشرة أو شبه املباشرة للمتعلمني كما في املبدأ رقم )٧٥(، وكذلك يتعارض مع ما 

تدعو إليه منظمات حقوق الطفل من ضرورة متتع األطفال بحقوقهم كافة في املبدأ )٨٥(، وكذلك 

يخالف أهمية الدور الذي تضطلع به القدوة في حياة األطفال؛ حيث أشار خضر )٢0١4( إلى 

أن املخاطب األول في حتقيق أدنى حد من الثقافة االستهالكية الهادفة هم اآلباء واألمهات، ومن 

األهمية البالغة تدريب الطفل في سن مبكرة من حياته على استعمال النقود والتعامل معها؛ مما 

يشير إلى أهمية تضمني هذه املبادئ وغرسها في نفوس النشء الصاعد في سن مبكرة كما هو 

احلال في املرحلة االبتدائية لكون هذه املرحلة تعد مرحلة ترسيخ وتكوين للمبادئ لدى التلميذات. 

د- املجال املعريف ككل
جدول )4(

التكرارات والنسب املئوية لتوافر املجال املعريف يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة 
االبتدائية يف ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك

مجموع درجة التوافر املجال املعرفي م

التكرارات 

النسب املئوية )%( 

للفقرات املتوافرة
غير املتوافرة املتوافرة 

10،8%10921احلقائق االستهالكية 1

39،2%123276املفاهيم االستهالكية 2

19،6%91438املبادئ االستهالكية 3

٦٩,٦%3155135املجال املعرفي ككل

يكشف اجلدول )4( عن توافر املجال املعرفي )احلقائق، واملفاهيم، واملبادئ(، بعدد )٣١( 

فقرة من أصل )٨٦( فقرة، وهو ما ميثل )٦٩,٦%( من إجمالي الفقرات املرغوب تضمينها في 

األسرية  التربية  كتب  في  املعرفي  املجال  مكونات  توافر  بترتيب  يتعلق  وفيما  املعرفي.  املجال 

 ،)44( أصل  من   )١٢( فقرات  بعدد  االستهالكية  املفاهيم  أواًل  جاءت  فقد  االبتدائية؛  باملرحلة 

وبنسبة توافر )٣٩,٢%(. تليها املبادئ االستهالكية التي توافرت بعدد فقرات )٩( من أصل )٢٣( 

فقرة، وبنسبة )١٩%(. بينما انخفضت نسبة توافر احلقائق االستهالكية إلى نسبة )١0,٨%( بعدد 

فقرات )١0( فقرات من أصل )١٩( فقرة. 
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يكشف اجلدول )٥( أن فقرات القيم االستهالكية يتوافر منها )4( قيم من أصل )٨( قيم، 

وهي مجموع القيم االستهالكية في هذه الدراسة، وتكرر قياسها )٢٨( مرة، وشكلت ما نسبته 

)١4,4%( من النسبة العامة لقيم التنشئة االستهالكية التي متَّ قياسها، حصل الصفان األول 

في  توافرها  نسبة  بلغت  حيث  االستهالكية  للقيم  احتواء  نسبة  أعلى  على  االبتدائيان  والثاني 

الصفني )٢٥%(، وحصل الصف الرابع االبتدائي على نسبة )١٧,١%(، بينما كانت نسبة الصف 

اخلامس االبتدائي )١4,٣%(، يلي ذلك الصف الثالث االبتدائي بنسبة )١0,٧%(، وكانت أدنى 

نسبة احتواء في الصف السادس االبتدائي بنسبة )٧,١%(. وقد راعت هذه الُكتب تضمني قيمة 

اإلهداء )الهدايا، العطايا(، بواقع إحدى عشرة مرة، وبنسبة )٣٩,٢٩%(، ويالحظ ارتفاع هذه 

القيمة ملا حتمله من معاٍن تسهم في نشر احملبة بني أفراد املجتمع، خصوصًا أن تعاليم الدين 

بت في التهادي بني املسلمني؛ وهذا يشير إلى  اإلسالمي احلنيف حتث على اإلهداء اخلالص ورغَّ

أهمية هذه القيمة ومالها من إيجابيات كبيرة في ترسيخ األلفة واحملبة لدى أبناء املجتمع. كذلك 

راعت الُكتب تضمني قيمة شكر النعم، بواقع عشر مرات، وبنسبة )٣٥.٧١%(، وهي من القيم 

التي حثت عليها تعاليم الدين االسالمي، كما قال الله تعالى في كتابه الكرمي: }َواشُكُروْاِ نعَمَت 

اُه َتعُبُدوَن{. )سورة النحل، ١١4(. كما تضمنت الُكتب قيمة ترشيد االستهالك  ِ ِإن ُكنُتم ِإيَّ اللَّ
)ترشيد استهالك الغذاء، ترشيد استهالك املاء، ترشيد استهالك امللبس...إلى غير ذلك(، بواقع 

خمس مرات، وبنسبة ) ١٧,٨٦٪(. وراعت أيضًا تضمني قيمة التدبير املالي، بواقع مرتني وبنسبة 

بلغت )٧,١4%(. 

تراِع  لم  االبتدائية  باملرحلة  األسرية  التربية  كتب  أن  إلى   )٥( بيانات اجلدول  تشير  كما 

تضمني كل من القيم االستهالكية ذات األرقام )٨٨ و ٨٩ و ٩٢ و ٩4( على التوالي. حيُث تبني 

أن هذه القيم التي تعد في غاية األهمية على مستوى الفرد واملجتمع لم تضمن كلّيًا. وقد ُيعزى 

السبب في غياب هذه القيم إلى رؤية مؤلفي هذه الُكتب لعدم مالءمتها أو صعوبة متكن التلميذات 

في هذه املرحلة من متثلها وتطبيقها في احلياة العملية. وحقيقة هذه الرؤية فيها شيء من عدم 

املوضوعية إذ ميكن للتلميذات تعلم هذه القيم إذا ما متَّ عرضها بطرق متنوعة تركز على العرض 

احلسي.

وهكذا يتضح أن القيم االستهالكية املطلوب تضمينها في هذه الكتب لم حتَظ باالهتمام 

الكافي لتمضينها بشكل متوازن ومتناسب مع موضوعات كتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية. 

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة احلمود )٢0١0( التي أكدت على عدم وجود توزيع عادل 



68
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

في  القيم  توزيع  أن   )٢0١٣( الرخيمي  دراسة  أظهرت  في حني  في سوريا،  املناهج  في  للقيم 

كتب التربية األسرية للصفوف األولية من املرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية يفتقد 

التوازن والتتابع بني الصفوف الثالثة )األول، والثاني، والثالث(، وكذلك احلال في دراسة  إلى 

احمليالني والشطي وأسعد )٢0١٥( التي أظهرت نتائجها وجود تفاوت في توزيع القيم التربوية 

في كتب االقتصاد املنزلي للصفوف السادس، والسابع، والثامن، والتاسع في الكويت. 

خالصة القول؛ يرى الباحثان أنه من الضروري تضمني القيم االستهالكية في كتب التربية 
اإلنفاق وعدم  االعتدال في  قيم  الرائد في غرس  إلى دورها  نظرًا  االبتدائية؛  باملرحلة  األسرية 

الكسب  الله في  مراقبة  التلميذات على  التعامالت. عالوة على تشجيع  والصدق في  اإلسراف، 

واإلنفاق، وملا لها من دور في تنمية األفراد واملجتمع ونشر قيمة املراقبة الذاتية لدى التلميذات.
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 )١4( أصل  من  مهارة   )١١( منها  تتوافر  االستهالكية  املهارات  أن   )٦( اجلدول  يكشف 

باملرحلة  األسرية  التربية  كتب  في  تضمينها  املطلوب  االستهالكية  املهارات  مجموع  من  مهارة 

االبتدائية، وقد تكرر قياسها )٣١( مرة، وشكلت ما نسبته )١٦,0%( املهارات املطلوب تضمينها. 

وقد حصل الصف السادس االبتدائي على أعلى نسبة احتواء للمهارات االستهالكية حيث بلغت 

نسبة توافرها )٣٨،٧%(، وحصل الصف األول االبتدائي على نسبة )٣٥,٥%(، بينما كانت نسبة 

الصف الثاني االبتدائي )١٦,١%(، يلي ذلك الصفان الثالث واخلامس االبتدائيان وكانت نسبتهما 

توافر  نسبة  أي  على  االبتدائي  الرابع  الصف  يحصل  لم  بينما  التوالي،  على   )%٦,٥  ،%٣,٢(

االستهالكية. للمهارات 

وقد راعت ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية تضمني املهارة رقم )١0١( بواقع خمس 

مرات، وبنسبة بلغت )١٦,١%(. كما راعت هذه الُكتب تضمني املهارات االستهالكية ذات األرقام 

)٩٥ و ٩٩و ١0٥و ١0٦( بواقع أربع مرات لكل منهم، وبنسبة بلغت )١٢,٩%(. كذلك راعت الٌكتب 

منهما،  لكل  مرتني  بواقع   )١04 ٩٨و ١00و  )٩٦و  األرقام  ذات  االستهالكية  املهارات  تضمني 

وبنسبة )٦,٥%(. أيضًا راعت الُكتب تضمني املهارات االستهالكية رقمي )٩٧و ١0٧( بواقع مرة 

التربية األسرية باملرحلة االبتدائية  واحدة لكل منهما، وبنسبة )٣,٢%(. في حني لم تراِع كتب 

تضمني كل من املهارات االستهالكية ذات األرقام )١0٢و ١0٣و ١0٨( على التوالي. حيُث تبني 

أن هذه املهارات التي تعد مهمة على مستوى الفرد واملجتمع لم تضمن كلّيًا في هذه الكتب. 

وهذه النتيجة للدراسة احلالية تتعارض مع أهداف مناهج التربية األسرية التي أكدت على 

مع  تتعارض  وكذلك  اقتصادية،  أبعاد  ذات  وتطبيقية  عملية  مهارات  التلميذات  إكساب  أهمية 

لهذه  إتقانًا  منهن  تتطلب  التي  اليومية  املهارات في ممارسات حياتهن  لهذه  التلميذات  احتياج 

املهارات. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة األنصاري )٢0١٧( التي كشفت عن إغفال تضمني 

املهارات االستهالكية في ُكتب التربية االجتماعية والوطنية باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية 

السعودية، في حني تختلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة طايع )١٩٩0( التي أظهرت 

امتالكًا جيدًا للمهارات االقتصادية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية في مصر.
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رابعًا- املجاالت الثالثة للدراسة ككل
جدول )7( 

األعداد والتكرارات والنسب املئوية لدرجة توافر التنشئة االستهالكية يف ُكتب التربية 
األسرية باملرحلة االبتدائية

املجال م
املكون االستهالكي

درجة التوافر 
مجموع 

التكرارات 

النسب املئوية )%( 

للفقرات املتوافرة املتوافرة 
غير 

املتوافرة 

املعرفي1

1092110,8احلقائق االستهالكية 

12327639,2املفاهيم االستهالكية 

9143819,6املبادئ االستهالكية 
4 442814القيم االستهالكية الوجداني2
9143816,0املهارات االستهالكية املهاري3

4662194100املجموع الكلي

يكشف اجلدول )7( عن توافر قرابة )42, 6%( من فقرات التنشئة االستهالكية املدرجة ضمن 

بطاقة حتليل محتوى ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية؛ حيُث بلغ تعداد الفقرات املتضمنة 

املرغوب  من  فقرة   )62( توافر  لعدم  الكتب  افتقدت  في حني  فقرة،   )46( الكتب  هذه  في  فعلّيًا 

تضمينها في هذه الُكتب بنسبة )%57,4(. 

االستهالكية  التنشئة  فقرات  أحجام  بني  شاسعًا  تباينًا  هناك  أن   )7( اجلدول  ُيظهر  كما 

املتوافرة قيد التحليل حيُث تراوح هذا التباين ارتفاعًا بتوافر )10( حقائق من أصل )19( حقيقة 

استهالكيه مرغوب توافرها في هذه الُكتب، وانخفاضًا باقتصار التوافر على )12( مفهومًا من 

أصل )44( مفهومًا استهالكّيًا مرغوبًا توافره في هذه الُكتب، وتوافر )9( مبادئ من أصل )23( 

مبدأ استهالكّيًا مطلوبًا توافرها. بينما توافر النصف من القيم االستهالكية بواقع )4( قيم من 

أصل )8( قيم. في حني توافر)11( مهارة من أصل )14( من املهارات االستهالكية. وانعكس أثر 

هذا التوافر ارتفاعًا وانخفاضًا على مجموع التكرارات املتوافرة للفقرات والنسب املئوية املمثلة 

املهارات  تلتها  املبادئ االستهالكية،  ثانيًا  املفاهيم االستهالكية، وجاءت  الطليعة  لها؛ حيث في 

احلقائق  جاءت  واألخير  اخلامس  الترتيب  وفي  االستهالكية،  القيم  رابعًا  وحلت  االستهالكية، 

االستهالكية، وقد حازت نسبها )39,2%، 19,06%، 16,0%، 14,4%، 10,8%( على التوالي. 

يستنتج من انعدام توافر )62( فقرة بنسبة )57,4%( من فقرات التنشئة االستهالكية لهذه 
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الُكتب عند حتليل محتواها ما تعاني منه هذه الُكتب من ضعف في بنيتها؛ حيث تفتقد للشمولية 

في تناول التنشئة االستهالكية. ويدعم هذا القول التباين احلاصل بني فقرات التنشئة االستهالكية 

املتوافرة في هذه الُكتب؛ حيث يظهر انعدام التوازن بني هذه الفقرات؛ األمر الذي يفسر غياب 

التخطيط السليم املتسم بالنظرة الشمولية لتضمني التنشئة االستهالكية بشكل متوازن ومتتابع 

يتفق مع طبيعة التلميذات في املرحلة االبتدائية.

هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسات )الرخيمي، 2013؛ األنصاري، 2017( 

من حيث عدم شمولية الكتب في تناولها للموضوعات. كما تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة 

دراسة رمضان )1993( التي توصلت إلى وجود ضعف في املعارف االستهالكية لدى الطفل في 

املفاهيم  توزيع  توازن في  التي كشفت عن عدم وجود   )2009( الطيطي  ونتيجة دراسة  مصر، 

االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطنية باألردن، ونتيجة دراسة احلمود )2010( التي 

أبرزت نتائجها عدم وجود توزيع عادل للقيم االقتصادية في املنهج في سوريا؛ مما يتطلب إعادة 

بيترز  دراسة  نتيجة  مع  احلالية  الدراسة  نتيجة  اختلفت  بينما  املنهج.  محتوى  بناء  في  النظر 

)Peters, 2007( التي أظهرت جودة تثقيف املستهلك من حيث تلبية أهداف وغايات الوحدات 

الدراسية لتعلم الطلبة في الواليات املتحدة األمريكية.

اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة 
ما تقديرات املعلمات واملشرفات التربويات لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في 

التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء معايير املنظمة  ُكتب 

املستهلك؟  الدولية حلماية 

حلساب درجة املوافقة من حيث قوتها أو ضعفها وحتديد االجتاه ومبا أن املقياس املستخدم 

لسهولة  التالية  الفئات)األوزان(  حسب  احلسابية  املتوسطات  قيم  تقدير  جرى  فقد  خماسي؛ 

منخفضة  تقدير  إلى  تشير   )1,79( إلى   )1( من  احلسابية  املتوسطات  الدراسة:  نتائج  تفسير 

جّدًا، واملتوسطات احلسابية من )1,80( إلى أقل من )2,59( تشير إلى درجة تقدير منخفضة، 

واملتوسطات  متوسطة،  تقدير  درجة  إلى  تشير   )3,39( إلى   )2,60( من  واملتوسطات احلسابية 

من  احلسابية  واملتوسطات  مرتفعة،  تقدير  درجة  إلى  تشير   )4,19( إلى   )3,40( من  احلسابية 

)4,20( إلى )5,00( تشير إلى درجة تقدير مرتفعة جّدًا.
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جدول )8(
درجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية يف 

ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك وفقًا لتقديرات املشاركات يف الدراسة

املجال م
املتوسط 

احلسابي 

االنحرافي 

املعياري 
درجة األهميةالترتيب 

1
املجال املعرفي 

)احلقائق االستهالكية، املفاهيم االستهالكية، 

املبادئ االستهالكية( 

مرتفعة3,560,481

مرتفعة3,530,742املجال الوجداني )القيم االستهالكية(2

متوسطة3,200,823املجال املهاري )املهارات االستهالكية(3

مرتفعة--3,510,50املجموع الكلي

ُيظهر اجلدول )8( أن املتوسطات احلسابية ملجاالت التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية 

األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلـك تراوحـت ما بيـن 

)3,20 - 3,56( وبانحراف معياري بلغ )0,48 - 0,82( بفارق ضئيل جّدًا لم يتجاوز )0,36( بني 

املتوسط احلسابي األعلى واملتوسط احلسابي األدنى؛ وهذا ما جعلها تصف عمق درجة األهمية 

التنشئة  الكلي ألهمية تضمني مجاالت  أثر بدوره على املتوسط احلسابي  الذي  املرتفعة؛ األمر 

الدولية  التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة  االستهالكية ككل في كتب 

حلماية املستهلك؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي لها )٣,٥١( بدرجة أهمية "مرتفعة". 

كما ُيظهر اجلدول أن املجال املعرفي )احلقائق االستهالكية، املفاهيم االستهالكية، املبادئ 

املجال  وجاء   ،)3.56( لها  املتوسط احلسابي  بلغ  األهمية؛ حيث  في  األعلى  كان  االستهالكية( 

الوجداني )القيم االستهالكية( في املرتبة الثانية ووصل متوسطه احلسابي إلى )٣,٥٣(، بينما 

بلغ  )األخيرة( مبتوسط حسابي  الثالثة  املرتبة  في  االستهالكية(  )املهارات  املهاري  املجال  حلَّ 

)٣,٢0(. وهذا يختلف مع دراسة األنصاري )2017( التي أشارت نتائجها إلى حصول املهارات 

االستهالكية على أعلى أهمية، ومن ثم القيم االستهالكية، وأخيرًا املفاهيم االستهالكية.
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اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( بني تقديرات املشاركات 

في الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية 

العمل  وطبيعة  التدريسية،  واخلبرة  التربوي،  والتخصص  العلمي،  املؤهل  متغيرات  إلى  تعزى 

احلالي؟

متَّ استخدام اختبار التباين األحادي )One way Anova( للمقارنة بني املتوسطات احلسابية 

التنشئة االستهالكية في كتب  الدراسة لدرجة أهمية تضمني مكونات  لتقديرات املشاركات في 

األكادميي  والتخصص  العلمي  املؤهل  متغيرات  إلى  ُتعزى  االبتدائية  باملرحلة  األسرية  التربية 

التدريسية. واخلبرة 

جدول )9(
حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات يف 
الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة 

االبتدائية وفقًا ملتغيرات املؤهل العلمي والتخصص األكادميي واخلبرة التدريسية

مستوى قيمة فاالنحرافاملتوسطالعدداملؤهل العلمياملجال

الداللة

املجال املعرفي 

)احلقائق االستهالكية(

94,440,35ماجستير فأعلى

0,9880.402
1534,310,49بكالوريوس مع إعداد تربوي

184,250,63بكالوريوس من دون إعداد تربوي

94,240,86غير ذلك

املجال املعرفي

)املفاهيم االستهالكية(

94,130,60ماجستير فأعلى

1,3610.259
970,59 ,1533بكالوريوس مع إعداد تربوي

183,880,54بكالوريوس من دون إعداد تربوي

93,641,06غير ذلك

املجال املعرفي

)املبادئ االستهالكية( 

94,420,28ماجستير فأعلى

1,1210.344
1534,170,58بكالوريوس مع إعداد تربوي

184,020,58بكالوريوس من دون إعداد تربوي

93,870,94غير ذلك
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املجال املعرفي ككل 

94,260,42ماجستير فأعلى

0. 7110,548
1534,080,54بكالوريوس مع إعداد تربوي

183,980,53بكالوريوس من دون إعداد تربوي

93,800,98غير ذلك

املجال الوجداني

)القيم االستهالكية(

94,410,58ماجستير فأعلى

0,0840,969
1534,190,68بكالوريوس مع إعداد تربوي

184,010,87بكالوريوس من دون إعداد تربوي

94,070,78غير ذلك

املجال املهاري

)القيم االستهالكية(

94,270,47ماجستير فأعلى

0. 1450,933
1534,120,70بكالوريوس مع إعداد تربوي

183,740,71بكالوريوس من دون إعداد تربوي

93,920,97غير ذلك

التنشئة االستهالكية ككل

94,280,43ماجستير فأعلى

0,3510,788
1534,100,56بكالوريوس مع إعداد تربوي

183,940,54بكالوريوس من دون إعداد تربوي

93,850,94غير ذلك

املجال املعرفي

)احلقائق االستهالكية(

874,100,47 التربية األسرية

0,1530,858 64,190,22التربية الفنية

134,060,43غير ذلك

املجال املعرفي

)املفاهيم االستهالكية(

873,310,60التربية األسرية

0,4540,636 63,070,57التربية الفنية

133,290,46غير ذلك

املجال املعرفي

)املبادئ االستهالكية(

873,690,77التربية األسرية

1,7270,183 63,610,67التربية الفنية

133,270,75غير ذلك

املجال املعرفي ككل

873,580,50التربية األسرية

0,5430,582 63,460,42التربية الفنية

133,460,39غير ذلك

املجال الوجداني

)القيم االستهالكية(

873,570,76التربية األسرية

1,0040,370 63,500,59التربية الفنية

133,260,69غير ذلك
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املجال املهاري

)املهارات االستهالكية(

873,220,82التربية األسرية

0,2190,804 63,130,87التربية الفنية

133,070,83غير ذلك

التنشئة االستهالكية ككل

873,540,51التربية األسرية

0,5920,555 63,420,48التربية الفنية

133,390,44غير ذلك

املجال املعرفي

)احلقائق االستهالكية(

504,010,44أقل من ٥ سنوات

1,9720,144 404,160,47من ٥ - أقل من ١0 سنوات

154,230,44من ١0سنوات - فأكثر

املجال املعرفي

)املفاهيم االستهالكية(

503,190,52أقل من ٥سنوات

2,3540,100 403,450,66من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,270,47من ١0سنوات - فأكثر

املجال املعرفي

)املبادئ االستهالكية(

503,520,74أقل من ٥سنوات

1,6420,199 403,790,80من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,520,68من ١0سنوات - فأكثر

املجال املعرفي ككل

503,460,45أقل من ٥سنوات

2,8750,061 403,700,52من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,550,41من ١0سنوات - فأكثر

املجال الوجداني

)القيم االستهالكية(

503,530,71أقل من ٥سنوات

0,1290,879 403,580,80من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,470,70من ١0سنوات - فأكثر

املجال نفس احلركي

)املهارات االستهالكية(

503,190,78أقل من ٥سنوات

0,5230,594 403,280,92من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,030,68من ١0سنوات - فأكثر

التنشئة االستهالكية ككل

503,430,47أقل من ٥سنوات

1,9980,141 403,630,55من ٥ - أقل من ١0 سنوات

153,480,42من ١0سنوات - فأكثر

أواًل- متغري املؤهل العلمي
ينقسم متغير املؤهل العلمي في هذه الدراسة إلى أربع فئات ؛ ماجستير فأعلى، بكالوريوس 

مع إعداد تربوي، بكالوريوس من دون إعداد تربوي، غير ذلك. يتبني من جدول )٩( عدم وجود فروق 
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ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات 

في الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية 

ُتعزى إلى متغير املؤهل العلمي في كل من )احلقائق االستهالكية، املفاهيم االستهالكية، املبادئ 

االستهالكية، املجال املعرفي ككل، القيم االستهالكية، )املهارات االستهالكية(؛ حيث كانت قيم 

)ف( )0,٩٨٨، و١,٣٦١، و١,١٢١، و0,٧١١، و0,0٨4، و0,١4٥، 0,٣٥١( على التوالي، وكانت 

على  و٧٨٨,0(  و٩٣٣,0،  و٩٦٩,0،  و٥4٨,0،  و٣44,0،  و٢٥٩,0،   ،0,40٢( الداللة  مستويات 

التوالي، وهي مستويات غير دالة إحصائّيًا. 

ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تؤكد أن املشاركات في الدراسة مبختلف مؤهالتهن العلمية 

لديهن رؤية متجانسة باملستوى نفسه في تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية 

باملرحلة االبتدائية، وذلك يرجع إلى أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة مؤهالت تربوّيًا، كما أن غير 

املؤهالت تربوّيًا منهن يتم إعدادهن تربوّيًا من خالل دبلومات ودورات تدريبية.

ثانيًا- متغري التخصص األكاديمي
يتوزع متغير التخصص األكادميي في هذه الدراسة إلى ثالث فئات هي؛ التربية األسرية، 

التربية الفنية، غير ذلك. يتضح من جدول )٩( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الداللة )α≤0.05( بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات في الدراسة لدرجة أهمية تضمني 

التخصص  متغير  إلى  ُتعزى  االبتدائية  باملرحلة  األسرية  التربية  ُكتب  في  االستهالكية  التنشئة 

األكادميي في كل من )احلقائق االستهالكية، املفاهيم االستهالكية، املبادئ االستهالكية، املجال 

املعرفي ككل، القيم االستهالكية، املهارات االستهالكية(؛ حيث كانت قيم )ف( )0,١٥٣، و0,4٥4، 

و١,٧٢٧، و0,٥4٣، و١,004، و0,٢١٩، و0,٥٩٢( على التوالي، وكانت مستويات الداللة )٨٥٨,0، 

و0,٦٣٦، و0,١٨٣، و0,٥٨٢، و0,٣٧0، و0,٨04، و0,٥٥٥( على التوالي، وهي مستويات غير 

دالة إحصائّيًا. 

يفسر الباحثان ذلك بأن املشاركات في الدراسة باختالف تخصصاتهن األكادميية ال تؤثر 

باملرحلة  األسرية  التربية  كتب  في  االستهالكية  التنشئة  تضمني  بأهمية  ووعيهن  آرائهن  على 

"التربية األسرية".  االبتدائية. وذلك يرجع إلى أن غالبية املشاركات من تخصصهن األكادميي 

وهذا يشير إلى أهلية من يقوم بتدريس هذه املادة، باإلضافة إلى التشابه في مفردات البرامج 

التعليمية والدورات التدريبية املقدمة حيث إن ما يقدم من دورات تدريبية للمعلمات يتشابه في 

احملتوى النتمائه إلى املجال نفسه.
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ثالثًا- متغري الخربة التدريسية
ينقسم متغير اخلبرة التدريسية في هذه الدراسة إلى ثالث فئات، هي؛ أقل من ٥ سنوات، 

من ٥ سنوات - أقل من ١0 سنوات، من ١0 سنوات - فأكثر. يظهر جدول )٩( عدم وجود فروق 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α≤0.05( بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات 

في الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية 

املفاهيم  االستهالكية،  )احلقائق  من  كل  في  التدريسية  اخلبرة  سنوات  عدد  متغير  إلى  ُتعزى 

االستهالكية، املبادئ االستهالكية، املجال املعرفي ككل، القيم االستهالكية، املهارات االستهالكية(؛ 

حيث كانت قيم )ف( )١,٩٧٢، و٢,٣٥4، و١,٦4٢، و٢,٨٧٥، و0,١٢٩، و0، ٥٢٣, و١,٩٩٨( على 

التوالي، وكانت مستويات الداللة اإلحصائية )0، ١44، و0، ١00، و0، ١٩٩، و0، 0٦١، و٨٧٩,0، 

و0,٥٩4، و0,١4١( على التوالي، وهي مستويات غير دالة إحصائّيًا. 

أهمية  لدرجة  واملعلمات  التربويات  املشرفات  تقديرات  في  جتانس  وجود  إلى  ذلك  يشير 

تضمني التنشئة االستهالكية في كتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في ضوء معايير املنظمة 

الدولية حلماية املستهلك، بغض النظر عن عدد سنوات اخلبرة التدريسية لهن. وقد يعود السبب 

في هذا التجانس إلى اجلهود التي تقوم بها وزارة التعليم من خالل حرصها على تقدمي الدورات 

التدريبية للمشرفات التربويات واملعلمات، والتي تسهم في تطويرهن وتأهيلهن مبا يتواكب مع 

التطورات في محتوى املناهج الدراسية للتربية األسرية.

رابعًا- متغري طبيعة العمل 
 متَّ استخدام اختبار )ت( )T-test( للمقارنة بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات 

في الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية 

وفقًا ملتغير طبيعة العمل. 
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جدول )10(
حتليل اختبار )ت( لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية لتقديرات املشاركات يف 

الدراسة لدرجة أهمية تضمني التنشئة االستهالكية يف ُكتب التربية األسرية باملرحلة 
االبتدائية وفقًا ملتغير طبيعة العمل 

العددطبيعة العمل احلالياملجال
املتوسط 

احلسابي

االنحراف 

املعياري

قيمة

ت

مستوى 

الداللة

املجال املعرفي

)احلقائق االستهالكية(

44.540.20مشرفة تربوية
2.023* 0.046

1024.080.45معلمة

املجال املعرفي

)املفاهيم االستهالكية(

43.390.79مشرفة تربوية
350.00.727

1023.290.58معلمة

املجال املعرفي

)املبادئ االستهالكية(

44.110.69مشرفة تربوية
1.2660.208

1023.620.77معلمة

املجال املعرفي ككل

43.840.47مشرفة تربوية
1.1760.242

1023.550.48معلمة

املجال الوجداني

)القيم االستهالكية(

43.380.80مشرفة تربوية
0.422-0.674

1023.540.74معلمة

املجال املهاري

)املهارات االستهالكية(

42.840.83مشرفة تربوية
0.888-0.377

1023.210.82معلمة

مجاالت التنشئة 

االستهالكية ككل

43.680.53مشرفة تربوية
0.6700.504

1023.510.50معلمة

 (α≤0.05) فروق دالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة *

يتضح من اجلدول )10( وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير طبيعة العمل عند 

مستوى الداللة )α≤0.05( في درجة أهمية تضمني احلقائق االستهالكية في ُكتب التربية األسرية؛ 

حيث بلغت قيمـة )ت( )2.023(، ومستوى الداللة )0.046( وهو أقل من )α≤0.05(، لصالح أفراد 

املتوسط  (4.54) في حني كان  بلغ  التربويات مبتوسط حسابي  الدراسة من املشرفات  مجتمع 

احلسابي للمعلمات )4.08(.
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كما يوضح اجلدول )10( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية 

التربية  ُكتب  في  االستهالكية  التنشئة  تضمني  أهمية  لدرجة  الدراسة  في  املشاركات  لتقديرات 

األسرية باملرحلة االبتدائية ُتعزى إلى متغير طبيعة العمل في كل من )املفاهيم االستهالكية، املبادئ 

االستهالكية، املجال املعرفي ككل، القيم االستهالكية، املهارات االستهالكية(؛ حيث كانت قيم )ت( 

مستويات  وكانت  التوالي،  على  و0.670(  و-0.888،  و-0.422،  و1.176،  و1.266،   ،0.350(

الداللة اإلحصائية )0.727، و0.208، و0.242، و0.674، و0.377، و0.504( على التوالي، وهي 

مستويات غير دالة إحصائّيًا. 

تربويات  املشرفات  من  الدراسة  في  املشاركات  أن  تؤكد  النتيجة  هذه  أن  الباحثان  يرى 

واملعلمات لديهن رؤية متجانسة باملستوى نفسه في تضمني التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية 

األسرية باملرحلة االبتدائية، وذلك يرجع إلى وحدة التخصص األكادميي، وأيضًا إلى التشابه في 

مفردات البرامج التعليمية ومصادر التعلم الذاتي.

الخاتمة
تشير نتائج الدراسة بكل وضوح إلى أن اجتاه التنشئة االستهالكية في ُكتب التربية األسرية 

باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية لم يلقَّ االهتمام بالقدر الكافي والعمق املناسب 

من قبل القائمني على مناهج التربية األسرية. على الرغم من حتقيق هذه الفقرات درجة مرتفعة 

من األهمية إذ أجمع احملكمون عند حتكيم قائمة التنشئة االستهالكية على أهميتها وارتباطها 

على  األسرية  التربية  ومعلمات  التربويات  املشرفات  أكدت  وكذلك  االستهالكية،  بالتربية  الوثيق 

الدرجة العالية لتضمينها. والشك أن عدم تضمينها يتعارض مع دور املناهج الدراسية بشكل 

عام ودور ُكتب التربية األسرية بشكل خاص في تنمية الوعي االستهالكي لدى التلميذات، كما أنه 

يخالف الهدف األسمى والرئيس للتربية في إيجاد بيئة استهالكية رشيدة. وحقيقة األمر أن هناك 

ضرورة لتضمني التنشئة االستهالكية التي افتقر إليها محتوى ُكتب التربية األسرية، وعرضها 

بطريقة متسلسلة ومتكاملة. وميكن القول إن ُكتب التربية األسرية للمرحلة االبتدائية، لم تصمم 

بطريقة تراعي التوجهات العاملية في إعداد املواطن الصالح والفاعل خلدمة وطنه وأمته، السيما 

أن الواقع املعيش يفرض على املجتمعات تضمني التربية االستهالكية ملا لها من دور في تعزيز 

وتنمية شخصية الفرد ليواكب التطورات املعاصرة، ويؤمل في تضمني التنشئة االستهالكية في 

ُكتب التربية األسرية وتعليمها للتلميذات بطرق منظمة ومناسبة بأن يسهم إيجابًا في إعداد جيل 

واٍع ومستهلك رشيد. 
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في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ قدمت بعض التوصيات التي ميكن إجمالها 

فيما يلي:

مع . ١ بالتعاون  االبتدائية  املرحلة  في  األسرية  التربية  كتب  مصممي  الدراسة  توصي 

املختصني في التربية االستهالكية، وإعادة النظر في تضمني وتنظيم التنشئة االستهالكية 

في هذه الكتب في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك.

اإلفادة من قائمة التنشئة االستهالكية التي توصلت إليها الدراسة احلالية في اخلطط . ٢

التطويرية حملتوى كتب التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية، 

التي  والتتابع  املدى  وفق مصفوفة  ومتوازن  بشكل شامل  الكتب  هذه  في  وتضمينها 

يجب إعدادها لهذا الغرض مبا يضمن حتقيق مبدأ التكامل األفقي والعمودي في بناء 

محتوى الكتب.

مناقشة القضايا املتصلة باالستهالك الرشيد واملستدام في كتب التربية األسرية في . ٣

العمرية  املرحلة  مع  يتناسب  ومبا  السعودي،  العام  بالتعليم  الدراسية  املراحل  جميع 

بها في املشاركة املجتمعية. املنوط  التربية األسرية من االضطالع بدورها  ن  للطلبة، وميكِّ

وبغية تفعيل توصيات الدراسة قدمت بعض املقترحات، تتمثل يف اآلتي:
حتليل كتب التربية األسرية للمرحلتني املتوسطة والثانوية في اململكة العربية السعودية . ١

في ضوء معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، وإعداد مصفوفة املدى والتتابع للتربية 

االستهالكية في هذه الكتب.

بناء برنامج تعليمي في التربية األسرية قائم على معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، . ٢

وقياس فاعليته في إكساب الوعي االستهالكي لدى تلميذات املرحلة االبتدائية في اململكة 

العربية السعودية. 

بناء برنامج تدريبي قائم على معايير املنظمة الدولية حلماية املستهلك، وقياس فاعليته . ٣

في تنمية الكفايات واملهارات التدريسية ملعلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية في 

اململكة العربية السعودية.
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ثقافة األطفال بني التخطيط والسلوك يف املنظور العام 
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ثقافة األطفال بني التخطيط والسلوك يف املنظور العام 

فاضل الكعبي *

برزت في السنوات األخيرة من العصر احلديث، وحتديدًا منذ نهايات القرن السابع عشر، 

في  وتأخذ  تنتشر،  والرؤى  األدبيات  فبدأت  األطفال،  بثقافة  االهتمام  ظاهرة  هذا،  يومنا  حتى 

االتساع، ثم أخذت الدراسات والبحوث مجالها إلى دراسة هذه الظاهرة، والتعرض ألساسياتها، 

وأسباب نشوئها، وآلية تطورها؛ مما عكس حالة من اجلدل الفكري، والنقاش املوضوعي، الذي 

خلّف أرضية نقدية لتالقي اآلراء واختالفها، نتج عنه كّم هائل من )الكتابات والطروحات النظرية( 

التي وّضح العديد منها مفاهيم دقيقة، عن حقيقة هذه الظاهرة وسماتها، حتى أصبح باإلمكان 

أمام الباحث العلمي، استخالص اآلراء املوضوعية، والعلمية الدقيقة، من بني األفكار املتعددة، 

ووضعها في إطار نظري واضح السمات، وعميق البحث والدراسة، وصواًل إلى الثراء الفكري، 

الذي يؤهله بجدارة لإلعالن عن صياغة )نظرية علمية( متكاملة عن )ثقافة األطفال(، خصوصًا 

بعد تطور مفاهيم هذه الثقافة في القرن العشرين. 

لهذه  العلمي، تطوير أساليب دراسته وإنضاج صياغته  الباحث  بإمكان هذا  كذلك أصبح 

النظرية، لكي جتد مكانتها العلمية )بوصفها نظرية( حني تأخذ مبنطلقاتها الفكرية، إلى حتييد 

اآلراء من التشتت في العموميات، واالتساع في املفاهيم، التي تبعدها أحيانًا عن وحدة الفكرة، 

وعمق اجتاهاتها، وخاصية بحثها العلمي، وتناولها املعرفي، لتخلص إلى توضيح ماهية عناصرها، 

وحدود متلقيها وسماته اإلنسانية، والفكرية، والسيكولوجية، بطريقة أكثر دقة وتشخيصًا، لتنتهي 

بذلك إلى تنقية اآلراء من )الكمية( إلى )النوعية( وتوحيدها في منهجية علمية دقيقة وواضحة 

املفاهيم التي تعبر عن حقيقتها العلمية، وتعطي جلدواها النظرية مجااًل واسعًا للوضوح في الرؤية 

والتطبيق. 

إال أن ذلك لم يحدث، على الرغم من وجود بوادر حدوثه، ومجاالت حتققه، وإمكانات تنشيطه 

في التحليل واالستنتاج النظري، وفي الواقع العملي، على املستوى العاملي، عبر وجود الوسائل 

* كاتب وأديب وباحث متخصص في أدب ومسرح وثقافة األطفال / العراق .
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لتنشيط  املتخصصة  البشرية  واخلبرات  الهائلة،  والقدرات  املتطورة  اإلمكانات  وتوفر  املتعددة، 

هذا االجتاه، غير أنه ظل ينشط في اجتاه آخر، ينحصر في الوعي الفكري، والنشاط البحثي 

في  وموزع  االجتاهات؛  متعدد  اجتهادي؛  مختبر  في  د  احملدَّ األكادميي  والنشاط  الشخصي، 

استنتاجاته؛ وحتليالته وآرائه، على وجوه مختلفة من الظاهرة؛ حيث يشتغل بعضها في البحث 

العلمي؛ ويأخذ مبفاهيم النظريات العلمية املقاربة، إال أنه بطبيعة مجاله الواسع، لم يخرج عن 

تبعيته لهذه املفاهيم، خصوصًا في نظرتها إلى الطفولة، مع أنه يدور في أرضية علمية، تؤهل 

العمل على صياغة )نظرية( جديدة تنطلق من ماهية ثقافة األطفال على وجه خاص ومحدد .

أسسها  قيام  تعّوق  التي  ومحاورها  نقاطها  أبرز  في  اإلشكالية،  هذه  دراسة  نحاول  هنا 

النظرية اخلاصة بها، بشكل موضوعي وعلمي، مع مناقشة خاصيتها، وتوجهاتها، وما لها وما 

الثقافات؛ وكيفية بروز احلاجة إلى  التي ُتّيزها عن غيرها من  عليها، وأهم املفاصل واآلليات 

ضرورة صياغة نظرية علمية واضحة املفاهيم تختص بدراسة وحتديد سمات )ثقافة األطفال(، 

وظاهرتها العلمية في الواقع اإلنساني . 

ماهية الجدوى من ثقافة األطفال 
لقد اهتمت الدول - خصوصًا املتقدمة منها - بثقافة األطفال، على درجة عالية من االهتمام، 

التقنيات  بكل  ودعمتها  والفاعلة،  املتخصصة  والبشرية  املادية  اإلمكانات  أفضل  لها  ووضعت 

والوسائل املمكنة، لكي تؤدي دورها الفاعل واملؤثر على أكمل وجه، في عالم الطفل والطفولة، 

ولتأخذ خصوصيتها في بنية الثقافة العامة للمجتمع من خالل خصوصية عوالم الطفل والطفولة، 

فرعية  ثقافة  أنها  مع  هامشها،  على  تتشكل  أو  العامة،  الثقافة  من  مصغرة  ثقافة  بوصفها  ال 

أساسية من ثقافة املجتمع، إال أنها في بنيتها العامة، وفي أساليب تشّكلها، وخصوصية خطابها 

املعرفي والوظيفي والسيكولوجي واللغوي؛ لها مزايا وعناصر وأساليب خاصة، تختلف تامًا عن 

احلال الذي تكون عليه الثقافة املجتمعية العامة، خصوصًا في لغة اخلطاب والتخاطب الثقافي، 

وفي األساليب الفنية واالتصالية املتَّبعة في عملية إعداد الثقافة اخلاصة بالطفل وإيصالها إلى 

هذا الطفل . 

إلى  املوجهة  الثقافة  ملعرفة خصوصية  للثقافة؛  الشامل  املفهوم  إلى  العودة  من  البد  وهنا 

الطفل، والكشف عن خاصية مفهومها في إطار املفهوم الشامل، وحتديد ذلك في إطاره اخلاص، 

)الثقافة هي مجموع  الذي يؤكد على أن:  للثقافة  املفهوم الشامل  السيما بعد أن ندرك حقيقة 
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املوروثات االجتماعية التي تثل إجنازات جماعة ما، وعليه، فإن كل ما تتوصل إليه مجموعة من 

األفراد من أفكار وعادات وقيم أو مناهج وأنشطة عملية أو إنتاج فكري أو يدوي أو أساليب لنقل 

هذه املعلومات واخلبرات من جيل إلى آخر، كل هذه في مجموعها تّثل ما نسّميه الثقافة، أي 

طريقة حياة اجلماعة، وهذا يعني أن التنظيم االجتماعي ألي مجموعة من السكان ال ميكن أن 

ُيدرس وُيفهم، إال عن طريق فهم ثقافتها، فاجلزء الفيزيقي من البيئة الذي يصنعه اإلنسان حوله 

)مأواه، أو آنيته، كساؤه، أدواته العملية أو أساليبه التكنولوجية(، ثم اجلزء امليتافيزيقي )فوق 

املادي( الذي يخلقه لنفسه في نفسه )الرموز، املُثل، قواعد املعاملة، اخليال واألساطير، التنظيمات 

العلمية أو الترفيهية أو الضابطة(، يشكالن مخلفات جماعة سابقة تعاجلها اجلماعات احلاضرة؛ 

لكي تعيد صياغتها للمستقبل()1(. 

إن هذا التراث هو الذي ُيشّكل انطالقة املعارف نحو بلورة الوعي الثقافي للفرد، وُتشّكل 

التراث  بهذا  التطبع  تدريجي  بشكل  يبدأ  والدته  عند  والطفل  تدريجي،  بشكل  الثقافية  هويته 

الدراسات في هذا  كل  إن  إذ  كائن في أسرته ومحيطه؛  وقيمه، مما هو  وامتصاص عناصره 

امليدان تؤكد على: أن الطفل يولد مخلوقًا محايدًا جتاه هذا التراث، إال أنه بعد ميالده بقليل، 

يكّون اآلليات واالستعدادات الستقبال هذا التراث والتعامل معه، ومن الواضح أن التربية مبعناها 

ب هذا التراث، مهما كان كبره،  الواسع وليس مبعناها املدرسي هي آلية الطفل لتقمص وتشرُّ

مبعناها  سواء  التربية،  أن  الواضح  من  ولذلك،  وسلبياته،  وإيجابياته  خصائصه  كانت  ومهما 

املدرسي، أم األسري، أم االجتماعي الشامل، هي املسئول األول عن انتقال الثقافة واحلضارة 

من جيل إلى آخر، ومن شخص إلى آخر)2(. 

وهكذا تتكون القيم الثقافية لدى األفراد، كبارًا كانوا أم صغارًا، من مجموع املكّونات التي 

يحتّكون بها في محيطهم، أو يتلقونها في أسرهم، أو مراكز حركتهم وحياتهم بشكل عام. 

يف التساؤل الثقايف الدقيق 
من هنا يأتي السؤال الشائك والواسع بكل أبعاده، وإشكاالته املتداخلة : ترى .. هل حّقًا 

اخلصوصية  مينحها  الذي  املتميز؛  واالجتماعي  والثقافي  العلمي  باملعنى  أطفال(  )ثقافة  هناك 

والتفرد بآلياتها وأساليبها وبنيتها؟ وهل هناك فلسفة خاصة، وحاجة ضرورية لتّخصص مثل هذه 

هة، بشكل أدق، لشريحة األطفال دون غيرهم في املجتمع؛  الثقافة اخلاصة واملختصة، أو املوجَّ

بحيث تخضع هذه الثقافة ملعايير تختلف تامًا عن معايير الثقافة العامة في املجتمع، وتختلف 
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هو  كما   - القول  بدهيات  من  أن  مع  املجتمع،  ثقافة  مقاييس  عن  وقياساتها  مقاييسها،  في 

معروف - في هذا االجتاه: إن الفرد في املجتمع ابن مجتمعه، وابن ثقافته، وهذه الثقافة تؤثر فيه 

تأثيرًا واضحًا، كذلك فإن هذا الفرد - صغيرًا كان أم كبيرًا - بطبيعة احلال، يتغّذى من قنوات 

الثقافة العامة بشكل تدريجي؛ حتى ُيشّكل هذا التدّرج في االكتساب حصوله على بعض القيم 

واملفاهيم واملعارف والعادات التي ُتشّكل بعض عناصر الثقافة، كما بيَّنَّا سابقًا، والتي تنعكس 

هذه املكتسبات بدورها على سلوكه العام؟ 

إنَّ حصول الفرد على بعض العناصر الثقافية، ومؤثراتها من ثقافة مجتمعه، ال يأتي دون 

مؤثر من املؤثرات الواضحة لهذه الثقافة في محيط الفرد األسري واالجتماعي والبيئي، وال يحصل 

ل وسائل االتصال  دون محّفز )استقبالي، استيعابي( في بنية الذات الوجدانية للفرد؛ إذ ُتشكِّ

املختلفة، من إعالم مقروء، ومرئي، ومسموع، أهم وسائل االتصال بني الفرد والثقافة؛ بوصفها 

األداة الناقلة واملغذية للعناصر الثقافية، وإشاعتها بني أفراد املجتمع كافة، ومنهم األطفال. 

إذًا ما دام األمر هكذا، فما جدوى أن تكون هناك ثقافة خاصة لألطفال؟
قبل اإلجابة عن هذا التساؤل املنطقي واملهم، البد من العودة إلى السؤال السابق وتكراره 

إلى حقيقة هذه  للدخول  مفاتيح أساسية  باعتبارها  املهمة  التساؤالت  إثارة جملة من  هنا، مع 

الفنية، ومعايير خصوصيتها.  القضية وفلسفتها اخلاصة، ومعرفة أسسها ومحددات رؤيتها 

وميكن القول هنا: هل حّقًا هناك ضرورة ملّحة لوجود ثقافة أطفال خصوصًا في املجتمع؟ 

وما جدوى هذه الثقافة، واإلصرار على وجودها، وعلى أن يكون لها ما لثقافة الكبار - إن صحَّ 

التعبير - من أهلية الوجود والفعل والفاعلية في املجتمع؟ وهل حّقًا هناك جدوى من جهودنا 

يعدها   - قضية  في  األخرى  اهتماماتنا  وجّل  ودراساتنا  وخططنا  وطاقاتنا  أفكارنا  بإشغال 

البعض - صغيرة، وفرعية، هي في عداد القضايا العامة في إطار ثقافة املجتمع؟ فلماذا هذه 

الدعوة اخلاصة إليها، وهذا االهتمام الداعي إلى تسخير كل الوسائل املهمة خلدمتها، وتعميقها، 

وتطويرها، ودعمها باخلبرات العالية والكبيرة؛ وزيادة قنواتها وعناصرها املهمة؛ لتأخذ حيزها 

الكبير، ومجالها الصحيح في احلياة الثقافية للمجتمع؟

وتتتابع التساؤالت بإثارة منطقها الفهمي واالستفهامي؛ لرفع الغموض، وااللتباس، وسوء 

يقف  الذي  )االستفهامي(  لفعلها  الصائبة،  احللول  إيجاد  على  والعمل  عنها،  والقصور  الفهم، 

وراء التساؤل املشروع في هذا االجتاه : هل لهذه الثقافة مبررات، وأساسيات تفرض حاجتها، 

ووجودها امللح في املجتمع؟ هل هناك عناصر، وقدرات فنية وبشرية متخصصة تكفل إدارتها 
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وتغذيتها، والقيام مبهامها الكبيرة، ووظائفها األساسية لضمان وجود هذه الثقافة - بوصفها 

حقيقة ثقافية وموضوعية قائمة بذاتها - لدى جمهور األطفال؟ وهل األطفال فعاًل، يرغبون في 

ذلك؟ ويهتمون بعناصر هذه الثقافة كاهتمامهم بعناصر التربية وبحاجاتهم األخرى؟ وهل األطفال 

فعاًل يتلقون مؤثراتها، وبرامجها بدرجة عالية من الوعي واالستقبال والتقّبل، وحسب قدراتهم 

وإمكاناتهم احملددة؟ وهل لدى األطفال القدرة على التعبير عن دواخلهم، ووجهات نظرهم املختلفة 

جتاه ما يريدون وما ال يريدون من وسائل وعناصر ثقافية، تدخل في مساحة ثقافتهم اخلاصة 

هذه، وآليات توجهاتها؟ وهل لدى األطفال قدرة لغوية ومعرفية للتحاور والنقاش وإثارة اجلدل 

في قضايا الثقافة، والشأن الثقافي اخلاص بهم، مثلما هو احلال بالنسبة إلى الكبار؟ وهل لدى 

هؤالء األطفال قدرة التمييز - ذاتّيًا من دون وسيط - بني ما هو ضار وما هو نافع في مغذيات 

ثقافتهم؟ وهل األطفال جميعًا - على اختالف مدركاتهم وفئاتهم العمرية - مييلون إلى الثقافة 

والتثقيف؟ ومن يا ترى ُيحّدد سمات الثقافة لهم، ونوعيتها، وخصائصها، مما يجب أن تتَّصف به 

هذه النوعية عن غيرها من صفات، وخصائص، ُتّيزها عن الثقافات األخرى، وحتفظ من خاللها 

خصوصيتها لألطفال؟ وهل جمهور هذه الثقافة- حتديدًا - هم األطفال أنفسهم، بوصفهم الغاية 

ه إليها أهداف هذه الثقافة ؟ وهل هم أنفسهم غاية ترسيخها وتطويرها، أم هم املثقفون  التي تتوجَّ

الثقافة لألطفال،  بثقافة األطفال، وحدهم فقط تقع عليهم مسئولية ترسيخ بنى  املعنيون  الكبار 

حاضرًا   - حالها  عليه  تكون  أن  يجب  وما  وسبلها،  وقنواتها،  ومفاهيمها،  ماهيتها،  وحتديد 

ومستقباًل - ونكتفي بإلقاء مسئولية إدارة ثقافة األطفال، وتنميتها على مجموعة من املعنيني بهذا 

الشأن من أدباء وفنانني وباحثني ونقاد وخبراء تربويني، وكوادر ثقافية أخرى متنّوعة ومتعّددة 

لها من اخلبرات واملهارات الفنية الواضحة في هذا املجال، أم أن ثقافة األطفال حتتاج في بنيتها 

واالجتماعية  التعليمية  والكوادر  بنيتها هذه، اخلبرات  في  لتشمل  ذلك،  أكثر من  إلى  الواسعة، 

سيَّة املتعّددة خارج اإلطار التقليدي للثقافة ؟ أي حتتاج هذه الثقافة إلى جهود أخرى كبيرة  واملؤسَّ

أو صغيرة ، وإلى دعم واضح ملنظومة من املؤسسات التخصصية الداعمة للمؤسسة الثقافية، من 

أبرزها املؤسسة األسرية )األب، واألم(، واملؤسسة التربوية )املعلم واملربي(، واملؤسسة الدينية 

)املعلم أو املرشد الديني(، إضافة إلى الدعم االجتماعي واإلسناد املجتمعي في فضائه العام، 

فتقع مسئولية ذلك على أيٍّ كان من أفراد املجتمع، خصوصًا من الراشدين - رجااًل ونساًء - 

ممن يصادف األطفال في الشارع، وتتحدد وظائف مسئوليته اإلنسانية والثقافية واالجتماعية، 

في إرشاد هؤالء األطفال وتوجيههم الوجهة الصحيحة إلى السلوك السليم، وإلى ما هو إيجابي 
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وصحيح في فضاء الشارع، في حالة جتاهل الطفل لسلوكية التصرف السليم في الشارع؛ كون 

املسئول  هو  ُيعدُّ  التصرف،  بهذا  ومصادفتهم  األطفال  مراقبته  لدى  الشارع،  في  املرشد  هذا 

عن إرشادهم بوصفه ابن املجتمع، وأكثر وعيًا ومسئولية من الطفل ابن املجتمع، وسالمة هذا 

املجتمع، وشيوع التصرف اإليجابي في مفاصله العامة من مسئولية جميع أفراد هذا املجتمع؛ 

ومن يغض النظر عن التصرف اخلاطئ من دون أن ُيشّخصه ويرشد فاعله بطريقة مهّذبة وحسنة 

ويعّم  الذي سيكبر  هذا اخلطأ،  ترسيخ  في  يدري  أن  دون  يساهم  إمنا  تعديله وتصحيحه  إلى 

املجتمع بأكمله، ويكون تأثيره السلبي على اجلميع، أفرادًا وجماعات. 

التعاون املجتمعي يف ترسيخ مبادئ ثقافة األطفال 
لذلك فإن تعاون مؤسسات املجتمع املختلفة، وإسناد بعضها إلى البعض اآلخر، كذلك تعاون 

األفراد وإسنادهم إلى املؤسسات املعنية؛ ولألطفال على وجه التحديد، ُيشّكل دعمًا كبيرًا لبنية 

وتقوية  املجتمع،  وآليتها احلقيقية في  )ثقافة األطفال(  وبناء كيان  الطفل،  الثقافة في شخصية 

إرسالها ومتلقيها في جو صحي وصحيح من الوعي الثقافي املجتمعي بأهمية هذه الثقافة. 

إن ما تقدم، وما سبق أن أثرناه من تساؤالت متعددة، مُيثِّل املفاتيح األساسية للدخول إلى 

لبنية  سة )بكسر السني األولى(  عوالم ثقافة األطفال؛ إذ إنها تشكل في مجملها املبادئ املؤسِّ

الفكر اخلاّلق الذي ينهض مبهمة بناء اآللية العلمية لثقافة األطفال، وهذه األسئلة، في الوقت ذاته، 

ُتعدُّ )األم( احلاضنة - إن صحَّ التعبير - لكل األفكار والرؤى التي تتناسل من جدلها مجموعة 

زة لتساؤالت أخرى،  أخرى من األسئلة املعّمقة لألسئلة الرئيسة السابقة؛ وُتعدُّ مضافة إليها، ومحفِّ

استكمااًل حملاور الثقافة اخلاصة باألطفال. 

دًا: ُترى، ما جدوى ثقافة األطفال؟ هل حّقًا هناك  وفي هذا االجتاه نعود إلى التساؤل مجدَّ

ثقافة أطفال حقيقية وواقعية، متكاملة وصحيحة، باملعنى القانوني والفكري والفني واالجتماعي، 

الذي يجعلها مؤهلة للتوّجه إلى جمهورها من األطفال، والتفاعل معهم، أخذًا وعطاء ، أي أنَّ لها 

مؤسسات إنتاجية وتوجيهية معنية فقط بالشأن الثقافي الطفلي، وقائمة بذاتها، وأن هناك أيضًا؛ 

تنتجه هذه املؤسسات؟ وهل اآلليات  آليات اجتماعية ومجتمعية - استقبالية، استهالكية - ملا 

آلية  التي تعمل عليها، ووفقها  العلمية منها واالجتهادية -  )التنظيرية( -  واملعايير والتوجهات 

املؤسسة الثقافية، في مجملها، صحيحة التوّجه والقياس والتأثير والفائدة؟ ومن يحدد ذلك، ويقف 

على صحته؟ هل هم املعنيون من داخل هذه املؤسسة ذاتها، أم هم األطفال أنفسهم، بوصفهم أداة 
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االستالم واالستهالك لنتاج هذه املؤسسة، واخلاضعني - ثقافّيًا - لها، أم هم اآلباء واألمهات، 

الذين يعنيهم، بدرجة كبيرة، ثقافة أطفالهم، أم أننا نحتاج في ذلك إلى )رقباء( محايدين، على 

درجة من العلمية في ثقافة األطفال، أم أنَّنا ألجل معرفة جدوى ثقافة األطفال، نكتفي بآراء ونقود 

واستنتاجات النقاد واحملللني والباحثني والدارسني واملراقبني الثقافيني املتخصصني، بوصفهم 

معنيني بهذه القضية إلى حد ما؟ وهل يا ترى هناك أطفال مثقفون، وأطفال غير مثقفني؟ وما 

املعايير، واملقاييس في الوصول إلى احلقيقة في ذلك؟

إن هذه األسئلة، وما سبقها من أسئلة أخرى، يجب أن يجيب عنها بشكل دقيق، وواضح، 

املعنيون، املشتغلون، املنتجون، في اآللية الثقافية املعنيَّة بتوجيه اخلطاب الثقافي لألطفال، وهي 

الكامل حلقيقة ثقافة  الفهم  للوصول إلى  التي تتطلَّب إجابات علمية وعملية دقيقة  ذات األسئلة 

األطفال، خصوصًا في بنيتها املوضوعية، وفي شروط جناحها في الوصول إلى الطفل املتلقي 

لها والتفاعل احلي معه.

في اعتقادنا أنَّ هذا ال يتّم مبعزل عن فهم عوالم الطفولة وخصائصها، ودراستها نفسّيًا، 

لها؛  املوجهة  الثقافية  للعناصر  والوقوف على قدراتها وميلها واستجاباتها  وتربوّيًا، واجتماعّيًا 

عند ذلك باإلمكان تكوين رؤية واضحة، ومعرفة جيدة، تسّهل الطريق أمامنا في الوصول إلى فهم 

الطفل، وإدراك ماهياته وأبرز اخلصائص التي تّيز شخصيته الثقافية ضمن شخصيات املجتمع 

الواسع. 

الثقافة وأثرها يف شخصية الطفل 
هنا البدَّ من التذكير: بأن ثقافة األطفال وجدت أوالً: لبناء شخصية الطفل وإعداده، إعدادًا 

ثقافّيًا، ونفسّيًا، وتربوّيًا منضبطًا، ُيؤّهله الكتساب املعارف، وإجراء التجارب للوصول إلى االبتكار 

التخّيلي، وتنمية مهاراته، وميوله اجلمالية لإلبداع، والعمل على فسح املجال الواسع أمامه للتفّتح 

الذهني للنبوغ، املستند إلى بواعث املوهبة، وتفجير طاقاتها على أرض الواقع، بعد تفاعلها في 

مخيلة الطفل ومكامن روحه التّواقة إلى إبراز هذه املوهبة وانطالقها في االجتاه السليم لها، بعد 

أن تخضع للرعاية اخلاصة، والعناية الفائقة، التي تعمل على احتضانها، وتطويرها، لتأخذ دورها 

الصحيح في شخصية الطفل. 

وثانيًا: وجدت ثقافة األطفال مبثابة صمام أمان لتحصني الطفل من املضار )الالقصدية( 
لثقافة الكبار، وللتعبير عن خصوصيته، واستقالليته في اجلوانب املختلفة ومنها اجلانب الثقافي 
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الذي يعزز كيانه، ووحدته الفكرية واإلنسانية. 

لذلك عندما نعمد إلى تخصيص ثقافة خاصة باألطفال، إمنا نحن بذلك نعمل على وضع 

األطفال حتت الرعاية اخلاصة، ونخضعهم للتعامل اخلاص من خالل هذه الرعاية، على أن ينطلق 

هذا التعامل - بالضرورة - على وفق قدراتهم، ومدركاتهم املختلفة . 

األطفال  حصر  ميكن  ال  ذلك  ودون  سليمة،  ثقافية  نشأة  األطفال  ينشأ  أن  ميكن  وبذلك 

تفقد مبررات  املختلفة، ولكي ال  في عواملهم، وإدراك خصائصهم، ومعرفة حاجاتهم األساسية 

اخلصوصية وجودها، واحلاجة إليها، إذ ما معنى أن تكون لهم ثقافة خاصة، وخطاب ثقافي خاص 

ه بحساسية فائقة، وهم يتلّقون ثقافة مفتوحة على مختلف القيم واألفكار واالجتاهات، في  وموجَّ

ثقافة مشاعة للجميع؟ ففي ذلك يصبح من السهل التأثر مبغذيات هذه الثقافة وقيمها املغايرة نوعًا 

ما، واالنسياق وراء تياراتها املختلفة، وهم بذلك - دون وعي منهم أو رغبة - يغّذون سلوكياتهم، 

وتصرفاتهم، وعاداتهم، وأخالقياتهم، من كل ما هو شائع في )الثقافة العامة(، ومعروف أن هذه 

الثقافة املفتوحة، حتمل إلى جانب اإليجابي، الكثير من السلبيات بالنسبة إلى الطفل ومدركاته. 

والتعرض لهذه السلبيات يأخذ جانبًا آخر يتعلق باالختراقات احلاصلة لثقافة األطفال، وهذا 

ثنا عنه في أكثر من جانب وال نريد تكراره هنا.  موضوع أشرنا إليه وحتدَّ

ماهية املالمح والخصائص العامة لثقافة األطفال 
إن )ثقافة األطفال( مبفهومها، وأساليبها، وتوجهاتها، بوصفها ظاهرة ثقافية حديثة النمو، 

موّجهًا،  وإبداعّيًا  فكرّيًا  نتاجًا  أيضًا  وبوصفها  والتصرف،  السلوك  بأمناط  يأخذ  حياة  ونظام 

تشكل جانبًا مهّمًا في حياة الطفل وفي عوامله بشكل خاص، وفي بنية اخلطاب الثقافي العام 

للمجتمع بشكل عام، ولذلك فقد أخذت حيزًا واضحًا في النتاج الفكري، وفي النقاشات الفكرية 

واألكادميية، وشغلت بجدواها وجديتها، اهتمام املفكرين والباحثني والدارسني واملربني واألدباء، 

املعنيني وغير املعنيني، مبختلف اجتاهاتهم وتوجهاتهم، خالل السنوات األخيرة، وكل سعى ليدلي 

بدلوه؛ لإلحاطة بها علمًا، منطلقًا من خبراته وتراكماته املعرفية، واجتهاداته، التي يستند بعضها 

املنطلقات  بإشكاليات  املوضوعية  اإلحاطة  مع  االجتاه،  هذا  في  والعلمية  املنهجية  األسس  إلى 

الفكرية والنظرية املتعددة، تلك التي تتعامل مع الواقع املوضوعي، وتأخذ مبستجداته التي تستجيب 

في جانب كبير منها، لوجهات النظر الشخصية، املتباينة، في إطار الوعي العام، املؤسس للبنية 

الثقافية، التي أقيمت أصاًل لتتوجه بشكل خاص ملخاطبة األطفال، من بني مظاهر ومكونات الثقافة 
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العامة، التي صنعها اإلنسان، لتنّظم طريقة حياة الناس وسلوكياتهم في املجتمع، وتوجد بوجود 

هذا املجتمع، وهو ال يوجد إال بها، أي ال مجتمع من دون ثقافة، وال ثقافة من دون مجتمع)3(. 

املادي  اإلنساني  وجوده  في  اإلنسان  كيان  من  أساسي  جزء  هي  عام،  بشكل  والثقافة، 

إلى آخر، حتى  وتفكيره من جيل  بخبرته  وينقلها  وُينّميها  يكتسبها  به،  وُتعدُّ خاصة  واملعنوي، 

أصبحت التراث الكلي الذي ال ميكن فصله عن كون اإلنسان ووجوده ومنوه، وأصبح النظر إلى 

هذا اجلانب أكثر جدية وعلمية، فأخذت )العمومية( توجهاتها في )اخلصوصية( لتميز عناصر 

الثقافة وطرق استخدامها وممارستها وتأثيرها، من قبل هذه )الفئة( أو تلك )املجموعة( من أفراد 

العمرية  مراحلهم  بخصائص  تأخذ  باألطفال،  خاصة  )ثقافة(  إلى  االجتاه  برز  حتى  املجتمع، 

وعمومياته وخصوصياته في سلم  للمجتمع  الثقافي(  )التراث  انطالقًا من  اإلدراكية،  وسماتهم 

هذا  بضرورة  لوعيه  املجتمع،  في  األطفال(  )ثقافة  لبلورة  االجتاه  برز  وبذلك  السائدة،  الثقافة 

هة( داخل الثقافة )املفتوحة( لتأمني تأثيرها  االجتاه في الثقافة، وأهمية أن تكون هناك ثقافة )موجَّ

األطفال)4(.  في  وفاعليتها 

تتَّضح بشكل تدريجي، لتشغل بذاتها،  وعلى هذا األساس أخذت مالمح )ثقافة األطفال( 

وجتد مكانتها اخلاصة في واقع احلياة، بوصفها كيانًا ثقافّيًا مميزًا له خصوصيته وصيرورته 

ضمن ثقافة املجتمع، كونها ُتعدُّ جزءًا مهّمًا وأساسيًا من ثقافة املجتمع، وتشاركها في صفات 

مرحلة  عديدة، حتّتمها خصائص  وفروق  كثيرة،  جوانب  في  عنها تامًا  تختلف  أنها  إال  عدة، 

الطفولة، التي تختلف عن خصائص املراحل األخرى، فلغة األطفال، وعاداتهم في العمل واللعب، 

التي  التعبير والتخّيل وأوجه سلوكهم األخرى يختلف مجملها عن تلك  وتقاليدهم، وطرقهم في 

يختص بها الكبار، ال من حيث الدرجة بل من حيث النوع واالجتاه)5(. 

ثقافة  أي   - أنها  مع  للمجتمع،  العامة  الثقافة  عن  مختلفة  األطفال(  )ثقافة  تأتي  هنا  من 

وتتفاعل معها، في اإلطار  املجتمع، وتكتسب وجودها منها،  ثقافة  ثقافة فرعية من  األطفال - 

االجتماعي، وفي بعض وسائل االتصال املعروفة التي تقوم بنقل عناصر الثقافة، لتؤدي مهمة 

املجتمع،  ثقافة  التي حتملها  وعاداته،  املجتمع  قيم  تعكس  التي  العادات  ونقل  األطفال،  تثقيف 

فينعكس ذلك على ثقافة األطفال،وتظهر جلية في عناصرها وقيمها، حتى تشّكل جزءًا واضحًا 

في كيانهم الثقافي، الذي ال يسلم في الغالب من انعكاسات ثقافة املجتمع، املفتوحة على مختلف 

االجتاهات والتوجهات واألفكار، وفيها ما فيها من املتضادات و)املتناقضات( التي تتقاطع مع 

خصائص الطفولة، وتشكل إرباكًا واضحًا للخطط التربوية، والعمليات املرحلية اخلاصة بتعليم 
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الطفل وإعداده، وفق منهجية علمية مدروسة حتّصنه في رؤيتها اخلاصة من )العموميات( املفتوحة 

في ثقافة املجتمع. 

والدقة  عالية من األهمية  بدرجة  ثقافته اخلاصة  الطفل  يتلّقى  أن  الضروري،  بات من  لذا 

والوعي في إطار خاص، ورؤية خاصة؛ حتكمها وتطورها، مبعزل عن ثقافة املجتمع، وهذا األمر 

يثير استغراب البعض ودهشته، ورمبا يجعله في حيرة من أمره، وهو يتساءل : كيف يحدث ذلك؟ 

هل جنمع األطفال، ونعزلهم في مدن خاصة، ونخضعهم بعد ذلك لثقافتهم اخلاصة؛ لكي ال تلتقي 

ثقافتهم مع ثقافة املجتمع، أي أن جنعل األطفال في جانب، والكبار في جانب آخر؟ هل ميكن أن 

يحدث ذلك، وقانون احلياة وتطورها يفرضان التقارب ال التباعد!)6(. 

وجوابًا عن ذلك ميكن القول : ال هذا وال ذاك، وال ميكن أن يكون التصور والعمل بهذا احلال، 

لكل )فئة( أو )خاصية( حقها،  الواحد، جتعل  إمنا هناك ضوابط ومحددات في إطار املجتمع 

وأسلوبها، وتصورها، وأساسياتها في تلقي معارفها، وثقافتها التي جتعلها تنمو وتنظم حياتها 

االجتماعي  النسيج  مع  والبدهي،  الطبيعي  واختالطها  األساسي،  تعايشها  مع  سليم،  بشكل 

نعنى  أن  وقدراتهم، من دون  قابليتهم  ونطور  ننّمي األطفال،  أن  إذ ال ميكن  الواحد؛  للمجتمع 

في  لنا  يصلح  فما  املتخصصة،  والعناصر  واإلمكانات  بالوسائل  ونعززها  اخلاصة،  بثقافتهم 

بعضها ال يصلح ألطفالنا بالضرورة، وما يصلح لطفل في العاشرة، ال يصلح لطفل في اخلامسة، 

وهكذا تكون مسئولية ثقافة األطفال أكبر بكثير من مسئولية ثقافة املجتمع، وتقع عليها األدوار 

املهمة في إعداد الطفل، ومده بالثقافة التي تعنى باجلوانب النفسية والفكرية والتربوية والصحية 

واالجتماعية والترويحية وغير ذلك؛ مما يجعل الطفل أكثر قدرة على الوعي والتمييز بني ما هو 

لقدراته ومداركه، والذي تشيعه ثقافة املجتمع من جهة، وثقافته  مناسب، وما هو غير مناسب 

اخلاصة من جهة أخرى. 

وبشكل عام، فإنَّ الثقافة بصورة عامة وثقافة األطفال بصورة خاصة، تتأثَّر مبجريات الواقع 

وانعكاساته، إن كانت سلبًا أم إيجابًا، بكل اجتاهاته االقتصادية واالجتماعية والتربوية والعلمية 

دًا وواضحًا على هذه الثقافة  وغيرها، وما تأتي به هذه االجتاهات وتتأثَّر به ينعكس انعكاسًا مؤكَّ

هي  كافة،  ومسّمياته  باجتاهاتها  والتطورات  التغيرات  إلى  بالنسبة  احلال  وكذلك  ومعطياتها، 

األخرى لها تأثيرها الواضح على الثقافة شكاًل ومضمونًا. 

اإلنسان  يواجهه  ما  هو  ومحصالتها  الثقافة  بنية  في  وتأثيرًا  أثرًا  ذلك  من  األكثر  لكنَّ 

من مشكالت الواقع املعيش في طغيانها وضغطها على حياته اخلاصة باجتاهاتها االقتصادية 
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واالجتماعية والنفسية والتربوية كافة، فتخلّف أكثر من أثر سلبي في مخلفاتها السلبية على هذا 

اإلنسان، ومن املؤكد أن ذلك ينعكس انعكاسًا كبيرًا وبّينًا على الطفل وعلى ثقافته. 

منعكسات الواقع العام على الثقافة وثقافة األطفال 
إنَّ املشكالت الكبيرة التي تواجه االنسان في عصره الراهن، من قبيل احلروب، والتهديدات 

اخلارجية، والتواصل باختراع األسلحة املختلفة، ومنها األسلحة النووية والتهديد باستخدامها 

من قبل الدول القوية ضد الدول الضعيفة من شأنها أن تزيل الشعور بالطمأنينة واألمان، وإشاعة 

الشعور بالقلق والرعب الدائم من ذلك، إضافة إلى وجود احلكومات التسلطية، وأنظمتها القمعية، 

التعبير، في  العامة، ومنها حرية  الواقع، عبر كبت احلريات  التي تزيد من حجم املشكالت في 

اجتاهاته الثقافية، كذلك غياب فرص العمل املتكافئة وتدهور النظام التعليمي، وزيادة التسرب 

املدرسي، ملختلف األعمار، وعمل األطفال في أعمال مشروعة وغير مشروعة خارج طاقتهم، إلى 

أو غياب رب األسرة  التفكك األسري،  نتيجة حلاالت  الشوارع،  انتشار أعداد منهم في  جانب 

املسئول عن ضبط السلوك العام داخل هذه األسرة.

ول دون تنشيط  هذه املشكالت جميعها، وما يستجد منها، أو مثيل لها على أرض الواقع، حَتُ

التحلّل  وبني  املنضبط،  الثقافي  السلوك  بني  كبيرة  الفجوة  وجتعل  املجتمع،  في  الثقافية  اآللية 

السلوكي في الشخصية الفردية غير السوية؛ مما يجعل الصراع قائمًا بني املستويني، وظهور 

نتائجه السلبية على أرض الواقع، الذي ينذر بعدم االستقرار على مستوى السلوك وعلى مستوى 

الوعي الثقافي. 

واألزمة  األمراض،  وتفشي  الفقر،  وحاالت  االقتصادية،  املشكالت  هناك  ذلك  إلى  إضافة 

السكانية املتفاقمة، والتلوث الكارثي الذي تشهده البيئة نتيجة لتزايد املخلفات الصناعية، وغياب 

نتائجه  يعكس  الذي  اخلطير،  البيئي  التلوث  هذا  معاجلة  في  اإلمكانات  وقلة  الصحي،  الوعي 

على السلوك وعلى القدرات النفسية وانفعاالتها املتحكمة بالوعي بشكل أساسي، وغير ذلك من 

املشكالت املتزايدة كل يوم؛ نتيجة لتطور احلياة وزيادة وسائلها واستخداماتها املتعددة، أي أن 

زيادة الوسائل تزيد من مشكالتها، مثلما هو احلال، مع العمل، فزيادة العمل تنتج عنه )املخلفات( 

املتزايدة، وزيادة عدد العجالت في الشارع يؤدي إلى ازدحام هذا الشارع، وتلوث اجلو بدخان 

هذه العجالت، وزيادة االستهالك تؤدي إلى زيادة )النفايات(، وهكذا، فكلما سعينا إلى تطوير 

قدراتنا وإمكاناتنا، ووسائل عيشنا، زدنا من مشكالتنا ومعاناتنا، وزدنا من مشكالت الواقع، 
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وزدنا من املشكالت التي يتوقع أن جتابه املستقبل، مثلما يؤكد ذلك )لنغنتون( حني يذهب بقوله 

إلى أن: كل مصدر جديد زاد اإلنسان به قوته على األرض اسُتخدم في تقليل فرص أحفاده 

لالستفادة من إمكانات املستقبل، لقد كان كل تقدم أحرزه اإلنسان يتحقق على حساب خراب 

بيئته، وهو خراب لم يتوقعه وال ميكن إصالحه()7(. 

مؤثرات البيئة الثقافية يف السلوك الثقايف 
نفهم من هذا أن خراب البيئة بكل أوجهها، ينعكس سلبًا على مجمل أوجه احلياة، ويبنّي 

تأثيره على البنية الثقافية، التي تتوّضح مباشرة على الشخصية الفردية ألفراد املجتمع ومنهم 

األطفال، مثلما هي واضحة بشكل مباشر على ثقافة املجتمع، فالبيئة تشكل جانبًا مهّمًا في حتديد 

السمات الثقافية للفرد، بوصفها )املغذي العام( لهذه السمات، في الشخصية الفردية، فالبيئة 

الريفية تختلف تامًا عن البيئة في املدينة، واملدينة هي األخرى تختلف مستوياتها البيئية من 

منطقة إلى أخرى، واملدينة الصغيرة تختلف عن املدينة الكبيرة، واملدينة التي تكثر فيها املدارس 

واملراكز الثقافية ووسائل االتصال املتطورة، تختلف سماتها الثقافية وتأثيراتها في ثقافة الفرد 

ابن هذه البيئة، عن غيرها من املدن األخرى التي تفتقر إلى مثل هذه املدارس أو املراكز الثقافية 

ووسائل االتصال وغيرها من املغذيات األساسية في عناصر الثقافة وطرق اكتسابها. 

املجاورة  والبيئة  البيئة  تلك، وبني هذه  أو  املدينة  ومع ذلك هناك سمات مشتركة بني هذه 

األخرى، هذه السمات املشتركة هي التي تنقلها العادات وبعض التقاليد والقيم املتوارثة، وهي 

األخرى تختلف تأثيراتها من فرد إلى آخر تبعًا لفاعلية املؤثرات الثقافية في بيئته وتأثير هذه 

املؤثرات الثقافية في بنيته السلوكية، فانتظام البنية السلوكية لألفراد في هذه البيئة على وفق 

السلوكيات الثقافية املتقدمة، املشابه للبيئات الثقافية املتقدمة من شأنه أن يرفع من شأن هذه 

البيئة وأفرادها، فال ميكن أن نتنكر بأي حال من األحوال، للمسئولية الفردية في إشاعة السلوك 

الثقافي املنضبط في جو البيئة، ونحّمل املسئولية  في هذا اجلانب فقط على املسئولني اإلداريني 

عن هذه البيئة. 

اآلخر  الوجه  هو  واملسئولية  اللوم  من  اإلعفاء  أن:  إلى  )سكينر(  يشير  االجتاه  هذا  وفي 

للمسئولية، من يتولوا القيام بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري- لسبب أو آلخر - يصبحوا 

جزءًا من البيئة التي تتحول إليها املسئولية، ومبوجب وجهة النظر القدمية كان التلميذ هو الذي 

يفشل، وكان الطفل هو الذي يخطئ، وكان املواطن هو الذي يكسر القانون، وكان الفقراء هم 



99
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

السبب في فقرهم ألنهم كانوا كسالى، غير أنه يقال اليوم عمومًا إنه ال يوجد تالميذ أغبياء ُكسالى، 

وإمنا يوجد معلمون ضعاف، وال يوجد أطفال سيئون شريرون، وإمنا يوجد آباء سيئون، وإنه ليس 

هناك جنوح إال في املؤسسات التي تطبق القانون، وإنه ليس هناك رجال ُكسالى وإمنا توجد نظم 

ضعيفة ال حتفز الناس على العمل)8(. 

وهذا الرأي يؤيده البعض، وينقضه البعض اآلخر، حني يؤكد على أنه: ميكن للمسيطر أن 

يفلت من املسئولية إذا استطاع إثبات موقفه الذي يدعي أن الفرد هو سيد نفسه، واملعلم الذي 

يعطي للطالب تقديرًا على التعلم ميكنه أن يلومه على عدم التعلم، واألب الذي يعطي للطفل على 

املعلم وال األب ميكن حتميلهما أي مسئولية)9(..  لومه على أخطائه، فال  أيضًا  إجنازاته ميكنه 

ويحملون املسئولية في هذا اجلانب للمصادر الوراثية للسلوك البشري، فهي التي حتدد مسئولية 

التبرئة واإلعفاء، مشددين على ذلك بقولهم: إذا كانت بعض األجناس "السالالت" أقل ذكاء من 

غيرها، فال لوم على املعلم إذا لم يعلمها جيدًا، وإذا كان بعض الناس يولدون مجرمني، ينكسر 

القانون دائمًا مهما كانت كفاءة املؤسسات التي تطبق القانون، وإذا كان الناس يشنون احلروب 

ألنهم عدوانيون بالطبيعة والفطرة، فليس علينا أن نخجل من فشلنا في حفظ السالم، وكوننا نلجأ 

إلى الصفات الوراثية لتفسير النتائج غير املرغوبة أكثر مما نفعل في تفسير اإلجنازات اإليجابية 

بشأن  ما  بعمل شيء  حالّيًا  يهتمون  من  فإن  املسئولية،  من  باإلعفاء  اهتمامنا  إلى  إشارة  فيه 

السلوك البشري يجوز مدحهم أو لومهم على النتائج التي ميكن أن تنسب إلى مصادر وأسباب 

وراثية، وإذا كان عليهم أي مسئولية فإنها جتاه مستقبل اجلنس البشري)10(. 

لتحسني  املجتمع؛  داخل  اجلماعة  ومسئولية  اجلماعة  داخل  الفرد  مسئولية  تأتي  هنا  من 

البشري،  اجلنس  حتسني  على  والعلماء  املعنية  املؤسسات  إلعانة  إيجابّيًا،  وضبطه  السلوك، 

وإضعاف املصادر الوراثية السلبية، أمام اجلانب اإليجابي في السلوك؛ إذ ال أحد ميكنه أن يعفي 

نفسه من هذه املسئولية، التي تشكل حلقة متصلة بعضها مع البعض، فسلوك الفرد ومسئوليته 

عن سلوكه، يتصالن بسلوك اآلخرين من األفراد ومسئولياتهم، وهذا االتصال الفردي له اتصال 

املسئولية   املجموع،  هذا  يشكل  وبالتالي  املجتمع،  في  ومسئولياته  اجلماعي  باالتصال  مباشر 

الكلية عن السلوك الثقافي وإشاعته في البيئة اجلماعية أو البيئة العامة، وهذا ال يتم بشكل واقعي 

ومؤثر من دون االهتمام بثقافة األطفال، وحتسني وسائل ووسائط املجتمع في دعم هذه الثقافة 

والعناية بها دائمًا؛ ألنها هي املسئولة عن تربية األطفال وحتسني السلوك اإلنساني بوسائط هذه 

الثقافة وقيمها املنضبطة في بيئة إنسانية وثقافية متحّضرة ومتجددة ومتطورة، تأخذ بأسباب 
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تطور األفراد، وخصوصًا األطفال وثقافتهم اخلاصة. 

من هنا يجري التأكيد والتركيز دائمًا على أهمية البيئة الثقافية ونوعيتها، في مد األفراد، 

في  الثقافي  سلوكهم  حتّسن  التي  واجليدة  املنضبطة  الثقافية  بالقيم  كبارًا،  أم  كانوا  صغارًا 

املجتمع، وحتسني نوعية البيئة تتضح معامله بشكل واضح، من خالل سلوكية األفراد واجلماعات 

في هذه البيئة، ومدى فاعليتهم الثقافية والسلوكية في أوجهها العامة، وانعكاساتها االجتماعية 

والتربوية واحلضارية على وحدة السلوك اجلمعي اإليجابي، الذي يعبر بدوره عن ثقافة البيئة، أو 

تأثير هذه البيئة على األمناط السلوكية التي تعكس ثقافة البيئة. 

إنَّ قوة الدوافع في السلوك، أو منشأ هذا السلوك والعوامل الثقافية والتربوية واالجتماعية 

التي أسهمت في إعداده، عوامل أساسية ملعرفة العناصر الثقافية في السلوك، وحتديد ماهية 

املؤثرات الثقافية في الشخصية وصواًل إلى معرفة التأثيرات الفاعلة - اإليجابية منها أو السلبية- 

في تكوين الشخصية، ومنط السلوك، وفعالية الثقافة في عواملها ونشاطها داخل حركة البيئة، فال 

هروب من تأثير البيئة في البنية الثقافية للفرد داخل املجتمع؛ ألن طبيعة السلوك لهذا الفرد هي 

التي تعبر عن هذا التأثير، وماهيته في تصرفه العام الذي يعبر بوضوح عن هوية الفرد الثقافية، 

ومعطيات بيئته الثقافية، وخصوصًا في واقعنا الراهن، الذي غزته التكنولوجيا بكل اجتاهاتها، 

فطغت على هذا الواقع في كثير من األخطار والسلبيات على البنية الثقافية لألفراد بشكل عام، 

وعلى األطفال بشكل خاص، من خالل اتصالهم املتواصل بوسائل االتصال احلديثة، مبختلف 

أشكالها، واجتاهاتها، وقنواتها. 

ثقافة األطفال ووسائل االتصال 
إنَّ وسائل االتصال ُتعدُّ من أهم العناصر الفاعلة في إيصال الثقافة إلى املتلقي، صغيرًا كان 

أم كبيرًا، والتي تعمل على إنعاشه باملغذيات الثقافية املطلوبة، وقد مرت هذه الوسائل مبراحل 

عديدة من التطور التكنولوجي، تبعًا لطبيعة املرحلة التي مرت بها، وظروف احلياة وسبل العيش 

التاريخ  الوسائل على مر  إذ شهدت هذه  فيه؛  الذي استخدمت  املجتمع  رافقتها، وطبيعة  التي 

توسعًا كبيرًا وتطورًا واضحًا في استخداماتها املختلفة، وطبيعة هذه االستخدامات التي طغى 

عليها البعد اإلعالمي أكثر من أي بعد آخر، 

ومع ذلك فقد قدمت وسائل االتصال هذه، خدمات كبيرة، وواسعة لإلنسان وثقافته، ووّسعت 

من مداركه، ومن مساحات الثقافة ونشر مفاهيمها في املجتمعات اإلنسانية، وتخصص بعضها 
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في الشأن الثقافي وعناصره، وأصبح بإمكان اإلنسان، حسب إمكاناته وقدراته، وطبيعة البيئة 

التي يعيش فيها، أن يختار الوسيلة التي تناسبه في تلقي العناصر الثقافية، التي توفر له قدرًا من 

الثقافة، فأصبح مبقدوره - أمام تعدد الوسائل -االستغناء عن هذه الوسيلة أو تلك، أو استبدالها 

بأخرى، أكثر تطورًا أو استجابة حلاجته وإمكاناته وظروفه، وبيئته، وساعدت الطفل على تلقي 

التدريب  من  باملزيد  التوّسع  جانب  إلى  واملتعة،  الرفاهية  من  واملزيد  الثقافية،  القيم  من  املزيد 

والتنشيط الثقافي والفني ملهاراته وقدراته وتطلعاته. 

وكل ذلك قد طّور من ثقافة األطفال، وعّمق من مفاهيمها وقيمها وخصائصها في وجدان 

الطفل، فأتاح له ذلك االتصال باجتاهات متعددة من الثقافات داخل محيطه من الثقافة الوطنية، أو 

من خارج محيطه وحدوده من الثقافات املتنوعة للمجتمعات األخرى، مع أن هذا اجلانب يختلط فيه 

السلب مع اإليجاب، خصوصًا في تالقح القيم املرغوبة وغير املرغوبة، وانعكاسها على محددات 

الهوية الثقافية للمجتمع عمومًا، وملالمح ثقافة األطفال خصوصًا، وهذه القضية سبق البحث فيها 

ودراستها من كل اجلوانب واالجتاهات، ومع ذلك فإن االنفتاح على ما في الثقافات األخرى من 

قيم إيجابية؛ ومن مهارات وتطلعات علمية وحضارية مستقبلية، قد ساعدت على تعميق اجتاهات 

التطلع واالبتكار والتأمل والنمو املعرفي للطفل العربي بنسب واضحة، وهذا احلال قد دفع إلى 

الثقافة فرصًا واسعة من  الثقافة اخلاصة بالطفل ومفاهيمها؛ مما أعطى لهذه  الوعي مباهيات 

االّتساع وإغناء مخيلة املتلقي لها بكثير من التطلعات املستقبلية املتجددة، والتي منها ما زاد من 

التأّملية واالبتكارية،  ع من اجتاهات مخيلته ونشاطاتها  مهاراته وخبراته العلمية والثقافية ووسَّ

فبرزت نتيجة ذلك عشرات املواهب والقدرات العلمية واألدبية والفنية واملهارية املتقدمة واملتميزة 

في أوساط األطفال؛ نتيجة التطور في ثقافتهم ووعيهم الثقافي والعلمي، الذي جاء نتيجة واضحة 

لسعة تطلّعهم ووعيهم اإليجابي مباهيات االتصال الثقافي اإليجابي، وحتصيل النتائج اإليجابية 

املرجوة من ذلك، والذي لعبت وسائل االتصال املتطورة الدور الكبير فيه، هذه الوسائل التي جذبت 

اإلنسان إلى املغذيات الثقافية، وأغنته بها، فأصبح هناك الكثير من التباين بني طفل استزاد من 

هذه املغذيات الثقافية، وبني طفل آخر لم يتعرَّف على هذه املغّذيات، وأمام هذا التباين، يصبح 

هناك بعض االختالف، وبعض الفروق في بنية الثقافة وتلقيها بني طفل وآخر، فالطفل الذي يعيش 

في قرية من القرى البعيدة، ولم يخضع لتلقي تعليمه وتربيته وثقافته، إال من خالل مؤثرات املدرسة 

في قريته فحسب، ولم يتصل بالتلفزيون أو يتوفر له الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية يختلف تامًا 

في مستواه التعليمي وفي مداركه وفي سعة خياله وقدراته الثقافية، عن طفل آخر بعمره يعيش 
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في أطراف املدينة الذي تهيأت له وسائل أكثر بقليل عن قرينه طفل القرية في الريف؛ إذ تهيأ لهذا 

الطفل إضافة إلى مدرسته أن يشاهد التلفزيون ويستخدم الهاتف ويطالع بعض الكتب واملجالت 

أكثر  الثقافية  وقدراته  الطفل ومداركه وسعة خياله  لهذا  التعليمي  املستوى  له، جند  املخصصة 

نسبّيًا من قدرات طفل القرية، إضافة إلى هذا جند في مكان آخر في العاصمة أو في مدينة أخرى 

متقدمة، مستوى ثالث من الثقافة، إذ يبرز لنا طفل آخر يفوق مستواه الثقافي مستوى الطفل األول 

في الريف ومستوى الطفل الثاني في أطراف املدينة، مع أن الطفل الثالث في عمر الطفلني األول 

والثاني نفسْيهما، وفي قدراته االستيعابية ذاتها، وفي مستوى قدرات الطفلني االستيعابية، إال أن 

الطفل الثالث قد تهيأت له من وسائل االتصال بالثقافة مساحة أكبر من التلقي والتحصيل، وأكثر 

مما تهيأ للطفل األول والثاني، فنجد أن سعة هذا الطفل الثقافية تفوق غيره من األطفال، وهذا جاء 

نتيجة االتصال الثقافي املتواصل واملتزايد باملغذيات الثقافية والتحصيل منها)11(. 

محصالت التغذية الثقافية ونتائجها 
من هنا ميكننا توضيح احلقيقة التي تؤكد: أن ثقافة الطفل الثالث تفوق ثقافة الطفل الثاني، 

وثقافة الطفل الثاني تفوق ثقافة الطفل األول، وهكذا يكون ناجت االختالف والتباين احلاصل في 

مستويات األطفال الثالثة، وقدرتهم على اكتساب الثقافة وعناصرها، من خالل ما تهيأ لكل واحد 

منهم من محصالت ما تغّذى عليه من املغّذيات الثقافية، التي أتت عبر الوسائل واإلمكانات املتاحة 

التباين في  لكل واحد من هؤالء األطفال، وظروف كل طفل منهم، ومستوى بيئته، إضافة إلى 

القدرات، ومستوى الطفل التربوي والتعليمي، وقدرته على امتصاص الثقافة واكتساب عناصرها. 

الثقافة بدرجات ومستويات مختلفة تفرضها طبيعة  التباين متَّ حتديد مستويات  ومن هذا 

التنشئة االجتماعية والتربوية، وطبيعة البيئة الثقافية للطفل؛ حيث تؤكد الطبيعة البيئية أن ثقافة 

األطفال في الريف تختلف عن ثقافة األطفال في املدينة، وثقافة األطفال في هذه املدينة تختلف 

عن ثقافة األطفال في مدينة أخرى، وثقافة األطفال في هذه األسرة تختلف عن ثقافة األطفال في 

أسرة أخرى وهكذا. 

نستنتج من ذلك أن وسيلة اتصال الطفل بالثقافة وقدرته وإمكاناته والظروف البيئية التي 

يعيشها هي التي تفرض عليه مستوى الثقافة وطبيعة عناصرها التي يتلقاها، ولهذه الوسيلة أو 

تلك الدور املؤثر في عملية تثقيفية وزيادة خبراته وقدراته اإلدراكية واالستيعابية والفاعلية مع 

الثقافي.  النشاط 
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ومع ذلك جند أن هناك مستويات ثقافية معينة، تؤكد االستثناء عن هذه القاعدة... إذ يحصل 

أن يظهر طفل ما في أطراف املدينة لم تتهيأ له الوسائل واإلمكانات املتقدمة التي تهيأت لنظيره 

في العاصمة مثاًل، وجنده في قدراته وإمكاناته وذكائه ومستواه االستيعابي وسعة خياله تفوق 

بكثير قدرات طفل العاصمة، وهذا يعود إلى أن هذا الطفل استطاع بقدراته العقلية والنفسية 

واخليالية أن يستثمر كل اإلمكانات والوسائل املتاحة، على بساطتها في تكوين شخصيته وثقافته 

ودعمها، أكثر من ذلك الطفل في العاصمة، الذي لم يستثمر كل اإلمكانات والوسائل املهيأة له، 

على سعتها وتطورها، ورمبا اعتبرها وسائل لهو ولعب وليست وسائل علم وتعلم. 

الثقافة وحقوق الطفل 
وإلى جانب ذلك ُتعد احلقوق األساسية لألطفال من املسائل املهمة للغاية في ترسيخ القواعد 

العلمية واالجتماعية الصحيحة لبنية ثقافة األطفال؛ وذلك ألن هذه احلقوق مبعانيها واجتاهاتها 

كافة، هي األساس الدافع لتحديد احلاجات األساسية للطفل، وهي نقطة االنطالق التي يتطلب 

من أولياء أمور األطفال اتخاذها في االستجابة لتوفير هذه احلاجات ومنها احلاجات الثقافية، 

وإذا ما استجاب هؤالء استجابة كاملة حلاجات أطفالهم فإن ذلك من شأنه أن يستجيب لكثير من 

املتطلبات األساسية لثقافة األطفال؛ ألن هذه املتطلبات، إن لم نقل جميعها، وإمنا أغلبها، يقع في 

دائرة هذه املتطلبات، وفي صميم غاياتها وأهدافها. 

ولذلك فإنَّ للثقافة عالقة وثيقة بحقوق اإلنسان؛ إذ ال ميكن للثقافة أن تنمو وتتواصل في 

شخصية الفرد الفاقد حلقوقه، كما ال ميكن لهذا الفرد أن يتفاعل إيجابّيًا مع الثقافة وعناصرها 

الثقافة  وسائل  أمام  عاجزًا  يصبح  األساسية،  حقوقه  فقدان  أمام  فهو  وإيجابي،  كامل  بشكل 

لعناصر  االستجابة  قدرة  إلى  يفتقر  احلالة،  هذه  في  كونه  والتأثر؛  االستالم  عن  وعناصرها، 

الثقافة، وتتع هذا  تيسر هذه  مع  الثقافة،  )مغذيات(  نحو  الواسعة  امليول  لديه  وليس  الثقافة، 

لتقوية االجتاه  كافية  القدرات غير  الكاملة، وهذه  والنفسية  العقلية  بالقدرات  اإلنسان(  )الفرد، 

والسلوك نحو العناصر الثقافية.. فاإلنسان الفاقد حلقوقه االقتصادية أو املدنية أو االجتماعية أو 

السياسية، مع توفره على قدر من احلقوق الثقافية، ال يستطيع في هذا احلال، أن يشعر باألمان 

واالستعداد النفسي والروحي نحو امليول الثقافية؛ إذ إن تفكيره الدائم، وانشغاله على الدوام 

وعن  الثقافة،  عن  بعيدًا  اهتمامه  يجعالن  احلاالت،  كثير من  في  األساسية،  باسترجاع حقوقه 

التفكير في آلياتها، والسعي إلى تطوير قابلياته الثقافية. 
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لذلك فإن تّتع اإلنسان بحقوقه األساسية، يجعله مهيئًا، نفسّيًا، وعقلّيًا، وروحّيًا، لالستجابات 

إذ إن هذه  وفاعليتها في سلوكه وشخصيته؛  الثقافة،  الثقافي مع مؤثرات  وللتواصل  الثقافية، 

احلقوق تشّكل الدعامات األساسية لتنشيط الثقافة وتوضيح أثرها اإليجابي في شخصية اإلنسان، 

وفقدان هذه احلقوق - كاملة أو جزئّيًا - يشّكل معوقًا واضحًا أمام هذا اإلنسان وثقافته.

إن فقدان احلقوق، بطبيعة احلال، له دوافع وأسباب عديدة أدت باإلنسان إلى هذا احلال، 

القوانني املتحضرة، والتي لم تعر أي اهتمام حلقوق  في املجتمعات )املنفلتة( التي ال تسودها 

اإلنسان. 

من هنا ميكن القول : أمام تطور احلياة، وتعاظم مشكالتها، وسيطرة التكنولوجيا على تفكير 

اإلنسان، الذي راح يحلم بالسيطرة على الكون، وغزو الفضاء، وامتالك القوة واختراع وسائل 

الدمار الشامل املختلفة، ازداد قلق هذا اإلنسان من ضخامة هذا التطور، الذي راح يتسابق 

لصناعة األعداد الهائلة من األسلحة الفتاكة، فكبرت مخاوفه، وشعر باخلطر الكامن، الذي يهدد 

وجوده، حاضرًا ومستقباًل، فسارع هذا اإلنسان، الذي حتدده الرغبة األكيدة في السالم، وإشاعة 

جو الصفاء واألمن في الكرة األرضية، إلى سن القوانني اجلديدة، وأوجد األنظمة املتعددة التي 

تساعد القوانني واألنظمة السابقة، وتعّمقها في املجتمعات، كما صادق على االتفاقيات اخلّيرة 

التي تشيع النور ملواجهة ظلمات العقل البشري الساعي إلى الشر، وهكذا أصبحت هذه القوانني، 

واالتفاقيات قواعد عامة متعارفًا عليها، وقوة رادعة - كما هو هدفها - لكل العقول والسياسات 

وأمنه  اإلنسان  ترسيخ حقوق  هو  واألخير  األول  هدفها  الغاشمة،  القوى  ومخططات  الشريرة، 

وسالمته، ولوال هذه القواعد لعمت الفوضى بشكل أكبر مما هي عليه اآلن، والستحالت احلياة إلى 

جحيم ال يطاق، وسيشعر اإلنسان عندها أنه كمن يعيش في غابة يأكل القوي الضعيف فيها )12(.

وأمام هذا الواقع الذي بدأ من اإلنسان وحقوقه بشكل خطير، تنادت الدول كافة، وتضافرت 

اجلهود املجتمعة للمجتمعات الدولية، واملنظمات اإلنسانية، واألفراد مبختلف اجتاهاتهم وطبقاتهم 

للخروج بعدد من األنظمة واالتفاقيات واللوائح التي تدعو الحترام كرامة اإلنسان وإرادته في 

احلياة، وحريته في إقامة عالم آمن يشعر فيه اإلنسان، بكرامته اإلنسانية وتتعه بحقوقه كاملة، 

في واقع حياتي يقوم على احلرية واالزدهار والعدالة واألمن والسالم. 

ومن هنا صدر العديد من االتفاقيات والقوانني واللوائح اخلاصة بحقوق اإلنسان ال ميكن 

حصرها جميعًا هنا، وميكن اإلشارة إلى أبرزها )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( الصادر عن 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من كانون األول عام 1948، و)العهد اخلاص باحلقوق 
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املدنية والسياسية لعام 1966( و)العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

لعام 1966( و)اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990(.

وقبل وجود هذه االتفاقيات والقوانني ميكن التذكير هنا بـ )قانون حمو رابي( الذي ُيعدُّ أول 

قانون يصدر قبل زهاء ثالثة آالف سنة، ومن خالله عرفت البشرية مبادئ حقوق اإلنسان، وكيفية 

ترسيخ العدل وإزالة الظلم وحماية الضعيف من ظلم القوي، وضمان حقوق اإلنسان أمام القضاء 

الذي يستغل نفوذه  أو  العادل،  القاضي غير  القانون على أن  بشكل أساسي؛ حيث شدد هذا 

ويغنب حقوق اإلنسان يعاقبه القانون بعشرة أضعاف ما خسره اإلنسان صاحب احلق، وكذلك 

يفصل القاضي غير العادل، ومينع من املشاركة في القضاء مدى احلياة، وأكثر من هذا فإن 

قانون حمورابي، قد ضمن لكل إنسان حق التظلّم من عدم عدالة حكم احملكمة، لدى محكمة أعلى 

هي محكمة امللك حمورابي، ولكن أين نحن من املبادئ العظيمة لهذا القانون في الوقت احلاضر؟

وال ننسى في هذا االجتاه الدين اإلسالمي احلنيف بشريعته السمحة، التي جاءت بنزول 

الفضائل  نشر  إلى  اإلسالم  تعاليم  دعت  حيث  )ص(؛  محمد  النبي  صدر  على  الكرمي  القرآن 

اإلنسانية النبيلة، من عدل وسالم، وحرية، وضمان حلقوق اإلنسان األساسية، كما جاء في آيات 

القرآن الكرمي التي تنهى عن الظلم والقسوة والتفرقة والتمايز، فاعتبر اإلنسان أغلى الكائنات، 

َن  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ وأعظمها شأنًا من خالل قوله تعالى: )َولََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل(.. كما أكد على حقيقة التنوع في املجتمعات  َّ لَْناُهْم َعلَى1 َكِثيٍر ممِّ يَِّباِت َوَفضَّ الطَّ

َها  اإلنسانية، واألخذ بفكرة املساواة للتعامل الصحيح بني الناس من خالل قوله تعالى : )َيا َأيُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم   النَّاُس ِإنَّا َخلَْقَناُكم مِّ

ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر(.. وهذه املساواة في احلقوق قد أكدها أيضًا رسولنا الكرمي محمد )ص( بقوله: 

)كلكم آلدم وآدم من تراب( .. إال أننا جند اليوم في أغلب املجتمعات النامية، انحسارًا واضحًا 

املتقدمة في  الثقافية  املقومات  وغياب  الثقافي،  وعيه  انحسار  إلى  بدوره  أدى  اإلنسان،  حلقوق 

محيط هذا اإلنسان، الذي تراه ضائعًا بني التشتت الثقافي، والتشتت في احلقوق؛ مما انعكس 

بشكل سلبي على منوه الثقافي، وأدى به احلال إلى النظر إلى ثقافته الوطنية، نظرة قاصرة، 

التعبير  في  وحتررًا  انفتاحًا  أكثر  يجدها  التي  األخرى،  الثقافات  مغريات  مقاومة  تستطيع  ال 

واإلبداع، والنظر إلى مشكالت الواقع. 

وهذا كله نتاج االختراق احلاصل حلقوق اإلنسان، وتقويض احلريات وتهميش دور اإلنسان 

في احلياة، ومصادرة رأيه، بجملة من الرقابات التي تضعها في طريقه احلكومات االستبدادية، 
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اإلنسان  بني  تفصل  زالت  فما  الدولية،  اإلنسان  حقوق  وعهود  ولوائح  قوانني  تردعها  لم  التي 

وحقوقه باإلرهاب والعنف وما شابه ذلك من عوامل تقويض احلرية واحلقوق التي غالبًا ما تضع 

أكثر من فاصلة، وأكثر من معوق بني اإلنسان والثقافة؛ وهذا ما دفع بأسباب التراجع في الثقافة 

واحملصالت الثقافية بالنسبة إلى ثقافة املجتمع عمومًا وإلى ثقافة األطفال خصوصًا. 

خالصة القول: إن احلديث عن ثقافة األطفال باجتاهاتها ومحاورها ومتطلباتها كافة  
يف حياة الطفل، يتطّلب منا النظر إليها وتناولها من عدة اجتاهات وزوايا، كونها تشمل 
مجمل اجتاهات احلياة ومعانيها، وما أشرنا إليه وتناولناه هنا ال يشكل إال اجلزء اليسير 
من جوانب ثقافة األطفال، التي تبقى، على سعتها، وتعدد معانيها واجتاهاتها ومفاهيمها 
عيش  وأسلوب  كاملة،  حياة  طريقة   " بوصفها  عليه،  أتينا  مما  وأشمل  أكبر  وتصنيفاتها 

متواصاًل ومتغّيرًا". 
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جذور العنف ومأسسته الرتبوية 

د. أحمد أوزي  *

تقديم
يقول الطبيب واحمللل النفسي البريطاني جون باولبي )John Bowlby( )1907 ـ 1990(: 

"إن املجتمع الذي يحرص على أطفاله، ينبغي عليه أن يهتم بآبائهم".)1(  وأرى أن هذا االهتمام 

الذين يقيمون  الواقع على األبوين فقط، وإمنا أن يشمل كل األشخاص  أالَّ يقتصر في  ينبغي 

عالقات تفاعل مع األطفال. ذلك أن االكتشافات العلمية املذهلة في السنوات األخيرة، في مجال 

علوم األعصاب وعلم النفس املعرفي قادت إلى تغيير نظرتنا إلى الطفل، وتطرح العديد من األسئلة 

حول عالقاتنا به، وتعمل على إثراء تفكيرنا حول املمارسة التربوية. 

التفاعالت  خالل  ُيبنى  فالدماغ  منعزل،  دماغ  يوجد  "ال  أنه  العلوم  هذه  نتائج  أكدت  لقد 

مع اآلخرين، وُينمى بكيفية الئقة؛ بفضل األشخاص الذين يهتمون برعايتنا ويكنون لنا احملبة 

والعطف ". فاملعاملة السيئة، واخلذالن، والشعور بالقلق واخلوف، وفقدان األمن واألمان، والتدخل 

املفرط في أعمال الطفل، وتقييد سلوكه ومقاطعته، وعدم التحاور معه، ورفض مشاركته في اللعب، 

واإلفراط في إشغاله بشكل ال يترك له وقتًا خاّصًا به للعب لتحرير طاقته اإلبداعية، تشكل في 

مجملها ممارسات " تربوية " تنمي لديه شروط العنف وجتذره)2(.

كما أكدت لنا هذه العلوم، أن املناخ العاطفي وطبيعة العالقات، وما حتققه من أمن وأمان 

من  العديد  يعتقد  كان  كما  ومفيدًا فحسب،  ثانوّيًا  ليست شيئًا  الطفل،  في محيط  ولطف  وثقة 

املربني، وإمنا هو يشكل الشرط األساس، بل األرض اخلصبة التي تؤثر في كل اإلمكانات املتعلقة 

بالنمو، الذي يساعد الدماغ على تنمية وتفتح كل قدراته وملكاته الذهنية. 

كما أن علوم األعصاب تبني لنا أن الطفل الذي ال يستجيب مثل الراشد، ليس ألنه ال يعرف 

أو ال يريد، وإمنا ألنه ال يستطيع بعد؛ ألن بنياته وشبكاته العصبية في الدماغ لم حتن وظائفها 

* كلية علوم التربية/جامعة محمد اخلامس.



110
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

بعد. إن منطقة الفص اجلبهي التي تشكل أهم وأرقى منطقة في الدماغ، يتأخر منوها لدى الطفل، 

وهي املسئولة عن ضبط سلوكه والتحكم فيه.

وإن دماغ األطفال واملراهقني قابل لإلعطاب، بفعل املعاملة و"التربية" السيئة التي ميكنها أن 

تؤثر على النمو العام للدماغ، وحتد من مستوى الذكاء التفاعلي واملعرفي لديهم.

وفي هذا السياق، وبالنظر إلى ما متثله الطفولة من ثروة األمم والشعوب في عالم ُتعنى فيه 

الدول مبواردها البشرية، فإن احلرص الشديد، يدعو إلى حسن اإلدراك والفهم، بأن التكوين 

ثراء  االعتبار  بعني  تأخذ  التي  االجتماعية،  والتنشئة  باملعاملة  مشروط  اإلنسان  لدماغ  األمثل 

لإلنسان. واالنفعالي  العاطفي  والتعقد  املشاعر 

ومن هنا، جاء اختيارنا لعرض وحتليل نوع من املعاملة والسلوك الذي ُيبطن العنف ويتستر 

وعي  بغير  مأسسته  في  واملعلمني  اآلباء  من  العديد  يسهم  الذي  املؤسسي  العنف  وهو  عليه، 

منهم. والذي يدعى العنف "التربوي" العادي. فما خصائص هذا النوع من العنف "الرقيق"؟ وما 

انعكاساته على شخصية الطفل؟ وما طبيعة السلوك الذي يعيد إنتاجه خالل فترة الرشد؟ 

                                             

أواًل: العنف "الرتبوي" وتنشئة األطفال 
كشفت األبحاث العلمية السيكولوجية األخيرة، أن لدى األطفال كفايات مهمة، ترتبط بالتعلق 

والتقليد واملشاركة الوجدانية، وهو ما يهيئهم بشكل الئق للحياة االجتماعية، وهي احلياة التي 

تتنافى مع النزاع واالختالف واستخدام أساليب العنف. 

وفي هذا السياق، يطرح السؤال األساس التالي: هل مصدر القسوة والعنف البشري يكمن 

في طبيعة اإلنسان التي يولد بها ، أم أنه يكمن في الطريقة التي تستخدم في تربيته وتنشئته؟

إن العقاب اجلسدي يشكل جزءًا من احلياة اليومية في كل مناطق العالم. إننا نتلقى ضربات 

ولكمات في البيت وفي املدرسة وفي العمل وفي السجون وفي مستشفيات الطب النفسي، إلخ. 

فالشخص املوجود  في وضع السلطة، له كامل الصالحية في استخدام العنف على خدمه وعياله. 

وهذا السلوك وإن كان ما يزال موجودًا في بعض الدول، فإن دواًل أخرى كثيرة ثارت ضده، ولم 

يعد سلوكًا مقبواًل لديها. إذ أصبحنا نعيش في مجتمعات أكثر إنسانية حتترم اآلخرين، فلم يعد 

مسموحًا إحلاق الضرر اجلسدي بالكائنات البشرية وإذاللها.

ومع ذلك، فإن التقدم البشري املذهل يخص الرجال والنساء فقط، وال يشمل األطفال مع 

األسف. إذ مايزال من املسموح ضربهم وجعلهم يعيشون كل أنواع العقاب واإلذالل اجلسدي 
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والنفسي واإلفالت من العقاب. إن القانون يحمي الراشدين من العقاب البدني، ولكنه ال يحمي 

األطفال إال في عدد محدود من األقطار، ال تتجاوز أكثر من 33 دولة في العالم، من بني 254 

تقريبًا)3(. دولة 

الشديد  اإلجرامي  العنف  نقصد  ال  األطفال،  على  العنف  نتحدث عن ممارسة  عندما  إننا 

الذي يقود الطفل إلى املستشفى والذي يعترف به القانون ويعاقب عليه، وإمنا نتحدث هنا عن 

العنف اليومي "غير الشديد"، املبني على مبدأ "حسن التربية". هذا العنف يدعى "العنف التربوي 

العديد من  التربية األسرية، وفي  تربوّيًا ألنه يشكل جزءًا مدمجًا في  لقد ُسمي عنفًا  العادي". 

املمارسات "التأديبية" في املدارس، وهو يعتبر عنفًا عادّيًا ومسموحًا به، بل ُيشجع عليه أحيانًا. 

فهو يعتبر شيئًا عادّيًا لتربية الطفل وإخضاعه.

إن العنف التربوي العادي متداول، وموجود في كل الثقافات عبر العالم. نسبة تطبيقه تتراوح 

بني 85%  إلى 95% حسب اليونيسف )2009()4(. إنه بالنسبة إلى عدد كبير من الراشدين، ال 

تتحقق تربية الطفل دون توقيع العقاب عليه. فتربية الطفل تقوم على ترويضه وجعله يتألم جسدّيًا 

ونفسّيًا وغرس اخلوف واخلضوع في نفسيته. إن الفاصل بني املعاملة السيئة والعنف "التربوي" 

العادي غير واضحة أحيانًا؛ ألنه باسم التربية وحتت غطائها ميكن أن تكون درجة العنف شديدة.

ثانيًا: أشكال ومظاهر العنف "الرتبوي" املتداول
على  مبنية  تظل  الناس  من  العديد  إلى  بالنسبة  والطفل،  الراشد  بني  التربوية  العالقة  إن 

عالقات السلطة والهيمنة، واللجوء إلى الضرر اجلسدي واملعنوي املرتبطني معًا. فالعقاب ُيستخدم 

جلعل الطفل ميشي بشكل " مستقيم".

أ. األضرار الجسدية للعنف " التربوي"

والردف  األذنني  وجذب  والصفع  الركل  جند  املتداول،  اجلسدي  العقاب  أشكال  بني  من 

)spankings(، إلخ، وهي أشكال يستخدمها العديد من اآلباء ويعترف بها الكثير منهم. كما أن 

ضرب الطفل باحلزام يعتبر بدوره ممارسة عقابية متداولة، غير أنه غير مصرح بها كثيرًا. بل إن 

هناك تفننًا في ابتكار أشكال عقاب الطفل واالعتداء عليه من أجل إخضاعه.

ب. األضرار المعنوية للعنف " التربوي"

إن أشكال العقاب السابقة واملتداولة، جد مضرة ومؤملة بالنسبة إلى الطفل، ليس جسدّيًا 
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فحسب، وإمنا معنوّيًا وأخالقّيًا كذلك. إنها أضرار معنوية ال تظهر للمشاهد، ولكنها تخدش الطفل 

بشكل عميق وتترك عليه جروحًا نفسية ال تندمل في غالب األحيان. إن احلياة اليومية طافحة 

باألقوال والصفات التي نوجهها لألطفال " لتأديبهم" دون أن نعرف مقدار ما ميكن أن تسببه لهم 

من جروح في شخصيتهم: ) لم أعد أمك ... ال أهتم بك ... ابتعد عني...إنك غبي ... ال تصلح 

للقيام بأي عمل...إن كل ما تقوله يعبر عن بالدتك، إلخ(. هذه الصفات والنعوت يهتز لها الطفل 

وتزعزعه وتظل منقوشة في ذاكرته. إنها متسه في أعماق شخصيته، وتتركه يعيش أملًا شديدًا، 

مشوبًا بالقلق واحلصر وعدم الشعور باألمن واألمان. وهذا يقوده إلى فقدان الثقة في نفسه وعدم 

اللذان  به )مادام األبوان هما  الذي وصف  العيش على الشكل  إلى  به األمر  تقديرها. وينتهي 

يعتبرانه ال يعرف شيئًا وال يصلح لشيء وفاقدًا للقدرة وحقيرًا، إلخ(.

ثالثًا: تخويف الطفل وتهديده يحددان من أدائه
من بني الضرر واأللم اللذْين نحدثهما في الطفل، اللجوء إلى تخويفه. وهذا النوع من العنف 

"التربوي" يجعله ال يحس باألمن. نستخدم اخلوف إلجباره على القيام بعمل ما. نخوفه ليغدو 

مطيعًا، ولكي يهدأ ويتعقل ويقوم بواجباته املدرسية، نلجأ إلى تخويفه وتهديده بطرائق مختلفة: 

)انتظر حتى يحضر والدك.. سوف آخذك إلى الطبيب ليعطيك حقنة أو إبرة، إلخ(.

إن الطفل يكتشف منذ السنوات املبكرة العالم من حوله؛ حيث يخيفه العديد من األشياء التي 

ال يعرفها. يخاف من بعض الصور ومن بعض األصوات التي ال يفهمها ويخاف من موضوعات 

غريبة ويخاف من احلشرات، إلخ. إن هذا اخلوف من األشياء الغريبة وغير املفهومة طبيعي في 

منو الطفل وتطوره. ودور األبوين العمل على اطمئنانه وليس إضافة مخاوف أخرى تفقده الشعور 

باألمن واألمان وتزيد من قلقه واخلوف من العالم.

عندما يقوم الكبار بتخويف الطفل، فإنه يخاف منهم ولكنه ال يحترمهم. 
أكبر  إن  مفاجئ.  بشكل  يعنفانه  والديه  يرى  صغير  طفل  مشاعر  لنتصور 
مخاوف الطفل تظل هي تلك التي تصدر عن أبويه عندما يعاقبانه عقابًا 
بدنّيًا، خالل صغره دون أن يفهم السبب. وخالل مروره مبثل هذه اإلهانة، 
املخاوف حقيقية ترهبه. والديه. فهذه  فإنه يخاف من فقدان عطف وحب 

وبالتدريج، فإن عكس التأثير املنتظر وبسبب هذا العنف املكرر، فإن الرابطة 
التي تربطه بوالديه ستحل. فالطفل يفقد ثقته فيهما ويغدو حزينًا وَغِضبًا 

ُتاههما.
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أن  يفسر  ما  وهذا  الوراء.  إلى  والرجوع  التهدئة  إمكانية  بعُد  لديه  ليست  الصغير  الطفل 

بإمكانه أن يصاب بالذعر بسبب العنف املمارس عليه. وفضاًل عن ذلك، فإن ذكريات العنف تستمر 

في التأثير عليه في سن الرشد، وجتعله مضطربًا على املستوى النفسي في العديد من املواقف.

يتخذ أحيانًا إدخال اخلوف إلى الطفل شكاًل لطيفًا: "تعاَل أحكي لك قصة "، فيستمع الطفل 

إلى الراشد صامتًا معتقدًا أن الراشد سيقول له شيئًا صحيحًا. ولنتساءل: ملاذا يحكي الراشدون 

للطفل قصص الذئب والساحرة والوحش التي حُتدث لديه وهو في سن ما بني 2 ـ 5 سنوات رعبًا 

شديدًا، وهو غير قادر بعُد على التمييز بني ما هو خيالي وواقعي، واتخاذ موقف التفكير والعودة 

إلى الوراء؟ إنه يغدو غير راغب في الذهاب إلى غرفته، ففيها ذئاب ووحوش حتت فراشه، إنه 

يصبح مذعورًا ويعيش كوابيس مع الوحوش التي صنعت مخاوفه غير الواقعية؟ فهل يعد خلق هذه 

املخاوف للطفل في هذه السن الشديدة احلساسية االنفعالية شيئًا تربوّيًا مقبواًل؟

بحمايته،  يقومون  ال  الذين  الراشدين  سوى  الطفل  تخيف  التي  هي  الذئاب  هذه  أليست 

ر هذا اآلباء عندما كانوا بدورهم أطفااًل خاضعني إلرادة  وأنهم يعتدون عليه ويخيفونه؟ أال يذكِّ

الراشدين؟ أليست لدى الراشدين رغبة الشعورية جلعل الطفل املذعور يظل في حضنهم وحتت 

سلطتهم؟ 

إن البيئة تلعب دورًا أساسّيًا يف تكوين شخصية الطفل، فإذا كانت بيئته بيئة 
إذا  أما  على مخاوفه.  التغلب  على  تساعده  فإنها  ومهتمة،  وعطوفة  حنونة 
كانت املخاوف تنتابه بشدة وباستمرار أو عندما ُيـترك مبفرده، فإنه آنئذ ميكن 

أن يشعر بالقلق، الذي يجعله يحس بفقدان األمن يف العالم احمليط به.

رابعًا: عواقب العنف "الرتبوي" العادي على الطفل
إن نتائج هذه العادات " التربوية " السيئة، غير معروف كثيرًا. وهذا ما يؤدي إلى استمرار 

ممارستها.  فلو كان الراشدون يدركون أثر هذا النوع من العنف على شخصية الطفل، فإن نسبة 

كبيرة منهم، على ما يبدو، ستفكر في تغيير طريقة وأسلوب تربية أبنائها. ذلك أن لهذه املمارسات 

نتائج وخيمة سواء على املستوى اجلسدي أو النفسي للطفل. ويظل تأثيرها يصاحبه في سن 

الرشد. إنها تشكل عوامل قوية في توتره. فهو ال يستطيع الدفاع وال الهروب، فالراشد يسيطر 

عليه بقوة جسمه. وال يبقى له سوى الكف والذهول. إن عدم القدرة على املواجهة أو الهروب في 

أثناء االعتداء، يعتبر عنفًا شديدًا يوجه للكائن اإلنساني. وفي غالب األحيان، يكون الطفل في 
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موقف يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه. وهذا ما يجعله يواجه عجًزا كلّيًا. ويعبر عن التوتر 

أو اإلجهاد من الناحية العضوية بتغير كبير له تأثير خاص على الطفل، واحلال أن  دماغه مايزال 

ضعيف النمو.  

)spankings, fessées( خامسًا: تأثري "تأديب" الطفل عن طريق الردف
كثيرًا ما تكون الردفة املوجهة إلى الطفل لتأديبه، موضوع سخرية وتهكم من قبل الكثيرين. 

أوستان  )Elizabeth Gershof( بجامعة  إليزابيث جيرسوف  السيكولوجية  الباحثة  قامت  وقد 

الواضحة  العالقة  وبينت  الطفل.  به  يعاقب  الذي  الردف  أثر  بدراسة  بالتيكساس    )Austin(

بني عقاب الطفل بالردف وسلوكه العدواني، وكذا ممارسة السلوك غير االجتماعي والوقوع في 

القلق واالكتئاب)5(. مشكالت نفسية؛ كاضطراب 

 La( من جامعة ورليون اجلديدة  )Catherine Taylor( ومن جهتها قامت كاترين تايلور

الردف  عقاب  أبنائهن  على  يوقعن  اللواتي  األمهات  من  بدراسة 2461   )Nouvelle-Orléans

وأعمارهم ثالث سنوات، وهي السن التي يحصل فيها أغلب األطفال على ردفتني في الشهر على 

األقل. وقد استبعدت الباحثة األمهات اللواتي لديهن عوامل محفزة على السلوك العدواني، مثل 

سوء املعاملة اجلسدية والنفسية التي خضعن لها خالل طفولتهن أو خالل اعتداء الزوج والشعور 

باالكتئاب وتعاطي املخدرات.

اخلامسة  أطفال  أن  واتضح  واخلامسة.  الثالثة  في سن  األطفال  دراسة سلوك  وقد متت 

عدوانيون. فهم يهجمون على غيرهم ويكسرون مختلف أغراضهم وأغراض غيرهم، وغير مطيعني 

ويصيحون ويغيضون ويهددون)6(. إن هذه الدراسة بينت بوضوح دائرة العنف: فالطفل يتعلم أن 

يعتدي إذا تعرض لالعتداء، وبقدر ما يتعرض لالعتداء الشديد، بقدر ما ميارسه بدوره على غيره. 

وهناك أربعة بحوث أخرى جاءت نتائجها لتؤكد التأثير السلبي لردف األطفال وصفعهم. 

الدراسة األولى قادها باحث كندي  وهو تراسي عفيفي بجامعة مانيتوبا )Manitoba( أجريت 

ومنو  الطفولة  والصفع( خالل  )الردف  البدني  العقاب  بني  العالقة  تبني  على 34653 شخصًا. 

وتعاطي  اخلمر  وإدمان  القلق  واضطرابات  الهوس(  )االكتئاب،  باملزاج  املتعلقة  االضطرابات 

الرشد)7(. الفصام خالل  اضطرابات  وبشكل خاص  الشخصية  اضطرابات  ومنو  املخدرات 

والبحث الثاني قامت به كاترين ماجير )Kathrun Maguire-Jack( من جامعة ويسكونسن 

و5  و 3 سنوات  ما بني 1  أعمارهم  تتراوح  )Wisconsin( درست خالله سلوك 3870 طفاًل 

القلق  من  يشكون  األطفال  هؤالء  أن  النتائج  وكانت  بالردف.  للعقاب  جميعا  تعرضوا  سنوات 
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العدواني)8(. واالكتئاب ويظهرون مستوى عاليًا من السلوك 

وفي بحث ثالث درست إليزابيث جيرشوف )Gershoff E. T( 11044 أسرة من مختلف 

ومظاهر  كالعدوان  السلوك؛  واضطرابات  الردف  عقاب  بني  العالقة  بوضوح  وأكدت  الثقافات، 

االجتماعي)9(. والسلوك غير  املفرط واجلناح  النشاط 

أكسفورد  جامعة  من   )Rebecca Waller( والير  ربيكا  به  قامت  فقد  الرابع  البحث  أما 

)Oxford( درست خالله 731 طفاًل تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأربع سنوات؛ حيث قارنت خالله 

بني التربية اإليجابية املتسمة بطابع احلنان وبني تربية تعاقب بشدة جسمّيًا ونفسّيًا باستخدام 

الصفع والردف. والحظت أن سلوك املجموعتني من األطفال مختلف، فالذين تلقوا تربية تعاقب، 

غالبًا ما يتصفون ببرود اإلحساس والسخرية والشدة وامليل نحو الكذب على عكس املجموعة 

الثانية)10(.

سادسًا: ما ذا يُحدث "التأديب" الشديد للطفل، باستخدام العقاب بالحزام أو بغريه؟ 
درس أكمي تومودا )Akemi Tomoda( الباحث بجامعة هارفارد باستخدام جهاز الرنني 

املغناطيسي )IRM( 23 شابًا راشدًا تتراوح أعمارهم ما بني 18 و 25 سنة، عاشوا قبل 12 

سنة خبرات عقابية " تأديبية " باحلزام أو بالشريط أو بغيرهما. حصلوا على هذا العقاب مبعدل 

بأدمغة  األفراد  أدمغة هؤالء  األقل، وملدة 3 سنوات. وقد متت مقارنة  السنة على  12 مرة في 

أفراد آخرين عاشوا طفولتهم دون التعرض ملثل هذا العقاب. وتبني أن الذين تعرضوا للعقاب 

الدماغ. وأن  الرمادية )Substance grise( في الفص اجلبهي من  املادة  لديهم كمية أقل من 

اجلهة املصابة هي اجلهة العليا أي جهة قشرة الفص اجلبهي، وهي اجلهة األساسية في احلياة 

االجتماعية ألنها تتدخل في معرفة الذات وفي القدرة على اإلحساس وفهم اآلخرين والتفكير فيما 

ُيـنجز من أعمال. كما تلعب كذلك دورًا مهّمًا في االنتباه والتذكر)11(.

وفي سنة 2010 بنيَّ فريق مارتني تيشر )Martin Teicher( بجامعة هارفارد  أن العقاب 

  )Dopaminergiques( باحلزام أو بغيره مثل الشريط، يؤدي إلى تغيير مسارات الدوبامني املقوي

)وهو جهاز الدافعية  املكافئ (، وهو ما ميكن أن يقود إلى قابلية كبيرة جتاه املخدرات والكحول )12(. 

 )Wisconsin( بجامعة ويسكونسن )Jaimie Hanson( وفي سنة 2010 قام جامي هانسون

بدراسة عن طريق جهاز الرنني املغناطيسي، ألدمغة 31 طفاًل سبق أن تعرضوا للعقاب البدني. 

وقام مبقارنتهم مع 41 طفاًل لم يتعرضوا ملثل هذا العقاب. ووجد أن الفص اجلبهي املسئول عن 
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اتخاذ القرارات وتنظيم ردود الفعل االنفعالية والتحكم في العالقات االجتماعية يقل حجمه لديهم، 

مقارنة باملجموعة الثانية التي لم تتعرض للعقاب البدني)13(. الشيء الذي يفسر الصعوبات التي 

يعانيها هؤالء األطفال في عالقاتهم االجتماعية.

 )l’hippocampe( أن حجم احلصني )Martin Teucher( وفي عام 2012 أبرز مارتني تيشر

صغير لدى األطفال الذين تعرضوا للمعاملة السيئة. واملعروف أن احلصني منطقة من الدماغ لها 

 )Udo Dannlowski( دور كبير في التعلم والتذكر. وفي دراسة أملانية قادها ودو دانلوسكي

 )Amygdale( تبني بوضوح أن هذا االنخفاض في الفص اجلبهي يرتبط بفرط رد فعل اللوزتني

اللتني تشكالن في الدماغ مركز اخلوف، وأن كل هذه التغيرات تالزم الفرد خالل الرشد)14(.

سابعًا: أثر الكالم الجارح واملذل على شخصية الطفل
التأديب  على  يحصلون  ال  األطفال  كل  أن  من  بالرغم  أنه  هارفارد  جامعة  أبحاث  بينت   

اجلسدي، فإن الكثير منهم يتعرض للشتائم التي تنتقص من قيمته، والتي تصدر عن الراشدين، 

آباء ومعلمني أو تصدر من غيرهم من األطفال. ويعتقد العديد من الراشدين أن الكلمات املهينة 

دراسة  في   )Martin Teicher( تيشر  مارتني  ووجد   ." مضرة   " غير  منهم  الصادرة  واملذلة 

اضطرابات  من  يعانون  أنهم  صغرهم،  في  املعاملة  لسوء  تعرضوا  راشدًا   550 على  أجراها 

والعنف  اللفظي  االنفعالي  كاالعتداء  النفسي،  العالج  بسلوك يستدعي  يقومون  عصبية جعلتهم 

الزواجي، مقارنة باألشخاص الذين لم يتعرضوا للمعاملة السيئة. إنهم يعانون من اضطرابات 

 .)15( العدوان  ومظاهر  واالكتئاب  والفصام  القلق 

األلفاظ  أن  هارفارد  جامعة  من   )Jeewook Choi( جيوك شوي  بنيَّ   2009 عام  وخالل 

اجلارحة واملهينة التي حتتقر الطفل والتي تصدر عن اآلباء لها نتائج وخيمة على أدمغة أبنائهم، 

فهي تؤثر على وظائف املمرات العصبية واملناطق التي تسهم في فهم اللغة. وهذه اإلصابات هي 

التي تسبب األمراض النفسية ـ اجلسمية واضطرابات القلق والفصام واالكتئاب.

كما أن دراسات أخرى بينت أن الكالم اجلارح من احملتمل أن تكون له عواقب شديدة، مثله 

مثل املعاملة اجلسدية السيئة، وأنه ُيحدث أخطارًا وانحرافات عدوانية شديدة. فاألطفال الذين 

تعرضوا له ميكن أن يعانوا من اضطرابات الشخصية؛ كالشخصية احلدية غير املستقرة في 

مختلف املجاالت السلوكية، والشخصية النرجسية، والشخصية القهرية، والشخصية االرتيابية 

)بارانويا(. 
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ليس الراشدون هم املعنيني فقط بالكالم اجلارح، فقد تصدر عن األطفال جتاه بعضهم بعضًا 

عبارات وألفاظ جارحة، ويكون لها األثر السيئ نفسه. فاألطفال احملتقرون واملذلون من قبل أطفال 

آخرين، غالبا ما يظهرون أعراض االكتئاب والقلق والعدوانية والفصام التي تقود إلى تعاطي 

املخدرات. خصوصًا أن لديهم قابلية لذلك في سني 11 و14.

ثامنًا: العنف "الرتبوي" واالضطرابات النفسية
  تبني لنا فيما سبق أن العنف " التربوي" يجّر معه موكبًا من االضطرابات النفسية. إن 

الشخص الذي ميارس على الطفل سلطته ونفوذه هو شخص ال يرشده وال يبني له كيف أن الكائن 

اإلنساني جدير بتسميته ومكانته. هذا االختالل العميق ملوقف هؤالء الراشدين نحو الطفل، يجعله 

في حالة من القلق الشديد، فهو فاقد لبوصلة التوجه، وال يدله أحد على الطريق املؤدي إلى احلياة 

السعيدة اجلديرة به. جتتاحه الفوضى، دون أن يعرف بعد اآلن فيما سوف يفكر.

إن التربية التي متارس اخلوف واخلضوع، تؤدي إلى نتائج مخالفة ملا هو منتظر من التربية 

اجليدة. فالطفل يفقد الشعور الذي يجعله يحس باألمن، ويعيش قلقًا عميقًا يجعله يشك في نفسه، 

ويفقد تقدير ذاته. مما يؤدي إلى ظهور موكب من االضطرابات؛ كفرط احلركة واالعتداء على الغير 

واالنطواء واالكتئاب. وقد يتعرض فيما بعد حلوادث كثيرة؛ كاجلناح وإدمان الكحول واملخدرات، 

وقد يؤدي به األمر إلى  االنتحار.

تاسعًا: العنف "الرتبوي" وارتباك مشاعر الطفل
إنه  العنف، وهي جعل الطفل مرتبك املشاعر.   النوع من  لهذا  وهناك نتيجة أخرى مهمة 

ويحتقره  يعنفه  الذي  الشخص  نفسه  هو  ويحميه  ويحبه  به  يتعلق  الذي  الشخص  أن  يكتشف 

ويسيء معاملته ويستخف به ومينعه من السير قدمًا إلى األمام، وإن هذا الشخص فضاًل عن 

ذلك كله هو أحد أبويه.

ميكن للطفل أن يحس بهذا االضطراب بدرجة مختلفة جتاه كل الراشدين الذين يقدرهم 

ويعجب بهم والذين يتصرفون معه بكيفية سيئة. وقد يكون هذا الشخص راشدا في األسرة أو 

مربية أو أحد العاملني في احلضانة أو معلمًا أو مربيًا، إلخ. إن الطفل وهو شخص صغير، ليس 

بوسعه سوى أن يتعرض للعنف الصادر عن شخص "يدعي أنه يحبه". وهذا ما يؤدي إلى تشوه 

وارتباك لديه في معنى احلب. فما معنى أن حتب أو أن تكون محبوبًا وعطوفًا إذا كنت في الوقت 

ذاته تعنف وحتتقر وتقمع؟ فالطفل سيكره والديه بكيفية شعورية أو الشعورية، وفي الوقت ذاته، 
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ومن حني آلخر يحبهم. وسيعتقد بأن احلب والكره يتعايشان بالضرورة معًا. وفي هذه احلالة، 

فإن رؤيته للحب ستكون رؤية منحرفة. إن إدراك احلب بهذا الشكل يعتبر شيئًا موجودًا في واقع 

األمر؛ لذلك جند العديد من الروايات واألفالم تصوره. إن معظم الراشدين الذين عاشوا عالقات 

اخلضوع في طفولتهم، استدخلوا بعمق أن احلب والتعنيف واحلب والكره واحلب واإلذالل أمور 

مرتبطة وال تفترق. إنهم يؤمنون بازدواجية حب/كره ويعتبرونه حقيقة عاملية. ويعملون على إعادة 

عملهم،  مكان  وفي  أطفالهم،  ومع  الزوجية،  وفي عالقتهم  في عالقات حياتهم اخلاصة،  إنتاجه 

متأرجحني بني أدوار الضحايا واجلالد.

بأبوين  محاطًا  سعيدة،  طفولة  يعيش  أن  لشخص  القدر  يسمح  عندما 
الشخص  هذا  فإن  خضوع،  عالقة  أي  معه  يقيمان  ال  ويحترمانه  يحبانه 
عندما يصبح راشدًا يدرك أن احلب ال عالقة له باإلذالل والكراهية والعنف 
واألمن  احلرية  مينح  احلب  أن  يدرك  إنه  واالمتالك.  والسيطرة  والسلطة 

السعادة. ويحقق  الداخلي  والسالم 

عاشرًا: تعلم الطفل للعنف ونقله إىل غريه 
إن هذا العنف ال يقتصر على تغيير دماغ الطفل، وإمنا يقوم هذا األخير بنقله. فالطفل يتعلم 

أن يصبح شخصًا عنيفًا انطالقًا من سن 3 إلى 5 من عمره؛ إذ يصبح هو نفسه عنيفًا. إن أحد 

االنعكاسات املخيفة لهذا العنف الذي نستهني به هو تعلمه ونقله من جيل إلى آخر. فإذا بلغ الطفل 

مرحلة الرشد يصبح في الغالب شخصًا عنيفًا مع محيطه ومع زوجنه وأبنائه)16(. 

الطفل بطبيعته يقلد الراشد، فهو بالنسبة إليه يظل مثااًل يحتذى، مهما كان سلوكه. لهذا فإن 

تعنيف الطفل معناه تعليمه العنف وحل املشكالت باستخدام القوة. إنه أول موقف عن السلطة 

أخته  فيه  تقوم  الذي  السلوك  عن  صورة  إنه  الضعيف.  جتاه  القوي  موقف  اإلنسان.  يجتازه 

الصغيرة بالتعرض ملن هو أصغر منها في ساحة االستراحة.

يشكلون  جسدّيًا  ويعاقبونهم  لفظّيًا  األطفال  يهينون  الذين  الراشدين  إن 
يف  دورًا  يلعبون  البيت  يف  ويهانون  يضربون  الذين  فاألطفال  سيئة.   قدوة 
الظالم،  الراشد  دور  "يلعبون"  أحيانًا  فهم  وعاشوه.  خبروه  ما  إنتاج  إعادة 
وأحيانًا أخرى يوافقون على تقمص دور الضحية، وهو الوضع الذي يعيشونه 
عادة. يبدأ الطفل هذه األلعاب منذ سن مبكرة، فهي تظهر لديه أثر دخوله 
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عكس  على  الفسحة.  خالل  يومي  بشكل  ميارسها  والَرْوض.  احلضانة  دور 
األطفال الذين لم يخضعوا لتأديب سلطوي، فإنه ال يظهر لديهم النزوع إلى 
اللعب املتسم بالعنف مع غيرهم من األطفال. فاألمر، إذن، يتعلق بسلسلة 
من العنف الذي ميارس وينقل بواسطة عادات العنف "التربوي" غير املراقب 

والذي ينبغي احلد منه.
كانت أليس ميلر)Alice Miller( )17( )1923 ـ 2010( أول باحثة لفتت االنتباه إلى تأثير 

الذين  الراشدين  أن  ترى  فهي  ومستقبلهم.  األطفال  منو  على  الكبار  قبل  من  املمارس  العنف 

تعرضوا للقسوة في طفولتهم، غالبًا ما ينزعون إلى إعادة إنتاجه. وهم أشخاص لم يسبق لهم أن 

تلقوا العطف واحلنان، وفاقد الشيء ال يعطيه، كما يقولون.

لقد قامت هذه الباحثة في مؤلفها بدراسة، طفولة العديد من الطغاة واملستبدين، الذين يوحد 

بينهم املرور بطفولة تعرضوا خاللها للظلم، والذل وأقسى أشكال العنف." لهذا فإن الدكتاتوريني 

يبحثون في السلطة املطلقة عن الوسيلة التي جتبر اجلماهير على إظهار االحترام لهم، وهو الشيء 

الذي لم مينحه لهم آباؤهم باملرة خالل طفولتهم")18(.

وفي مقابلة أجريت عام 1999 مع وليفيي ماوريل )Olivier Maurel( مؤسس مرصد العنف 

التربوي، جنده يلخص رأيه بوضوح في هذا املوضوع، قائاًل: "أرى أن جذور العنف والتدمير 

الصادرة عن الراشد ترجع إلى الصدمات والنقص الذي عانى منه وكبته في طفولته الصغرى.

ُل  تأكد لي بالتدريج من قبل املرضى، أن اجلروح التي متَّ التعرض لها خالل الطفولة، حُتوَّ

في سن الرشد إلى الهدم. لقد اقتنعت أكثر فأكثر، بأن مرضاي عاشوا طفولة شقية، غير أنهم 

عن  احلقيقة  وُيخفون  مثالية،  نظرة  أبويهم  إلى  ينظرون  فهم  احلقيقة.  هذه  قبول  يستطيعون  ال 

أنفسهم مثلما يخفونها عني. أرى أن بوسعنا أن نتجنب الهدم، إذا كنا نعامل األطفال منذ البداية 

باحترام، ومننحهم احلب واحلماية" )19(.

إن مشكل معاملة الطفل معاملة سيئة خالل صغره، مشكل عاجله كذلك املخرج النمساوي 

 Le Ruban( األبيض"  "الشريط  فيلمه  في   2010 عام   )Michael Haneck( هانيك  ميشال 

blanc( الذي نال به جائزة )Palme d’or(. تدور أحداث هذا الفيلم في قرية أملانية ُقبيل احلرب 

العاملية األولى 1914 ـ 1918. يقول صاحب الشريط السينمائي: "أريد أن أعد شريطًا سينمائّيًا 

حول جذور العنف، وفهم األسباب التي أدت إليه خالل تربية الشباب األملاني وساعد على والدة 

فكرة النازية")20(.

إنه شريط مؤثر في وقائعه، فهو يبني اإلهانة والذل املستمر والعقاب البدني واألخالقي الذي 
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تعرض له األطفال باسم التربية اجليدة، سواء من قبل األبوين أو املعلمني أو رجال الدين. فكل 

أشكال العنف الذي قاسوه كان ُيعدهم لقسوة احلرب، فقد تعلموا اخلضوع ألنواع السلطة؛ مما 

جعلهم أدوات ارتكاب أبشع أنواع العنف على غيرهم.  

لماذا يعتبر العنف "التربوي" شيئًا مقبوالً؟

كثيرًا ما ينكر الطفل ما عاشه من خبرات. إن ما هو جد مؤلم، يتم نكرانه بشكل عام. فالطفل 

عند ضربه يقول بعبارة ملؤها التحدي:  "غير مؤلم...غير مؤلم".

إن الطفل غالبًا ما ال يثور على أبويه. غير أن العنف إذا اجتمع لديه، فإنه يوجهه إلى إخوانه 

وأخواته ورفاقه في الفصل الدراسي، وفيما بعد يوجهه إلى زوجته وأبنائه. فاألطفال الذكور الذين 

الغالب رجااًل عنيفني في سلوكهم مع زوجاتهم. والبنات عندما  العنف يصبحون في  تربوا في 

النفسي  العنف  ويستعملن  الصغار  أبنائهن  على  اجلسدي  العنف  يستخدمن  سيدات  يصبحن 

اللفظي مع شريكهن وأطفالهن فيما بعد.

خاتمة
إن السلطة التربوية لألبوين وغيرهما من القائمني على تنشئة الطفل وتأديبه، ينبغي أالَّ تعني 

التسلط عليه وقمعه؛ مما يولد لديه االضطراب النفسي، وإمنا ينبغي، قبل كل شيء، أن تكسبه 

سلوكًا داخلّيًا ُمنظمًا، يعوده على عدم وضع أو حتكيم مبدأ اللذة مكان مبدأ الواقع.

ـ 1940(،   1940( )Claparèd E( تعبير كالباريد  " مشروع راشد" على حد  الطفل  إن 

فهو يسعى بكل جهده وقواه إلى أن يكون على شاكلة الكبار في محيطه، وأقرب الناس إليه من 

هؤالء الكبار، هما األبوان واملعلمون، فهم الذين ينحتون شخصيته ويكونونها منذ سن مبكرة، 

خالل املمارسات التربوية، وخالل النماذج السلوكية التي يجسدونها أمامه يومّيًا. فالطفل بطبيعته 

شخص مكدٌّ ال يكف عن مالحظة سلوكهم اليومي وطريقة أدائهم ملختلف األعمال والقيام بنسج 

سلوكه على منوالها)21(.

إن العالقة اجليدة مع الطفل، واحترامه والعطف عليه وإحاطته باحلب واحلنان، من شأنه أن 

يغير تبادل العالقات وتفاعلها مع الكبار، وأن يسمح في الوقت ذاته لدماغه بالنمو بكيفية جيدة. 

وإذا كان العديد من الكبار يخافون أن يجعل هذا النوع من التربية األطفال غير مؤدبني، فإنه 

على عكس ذلك، فاألطفال الذين تربوا في مناخ يسوده االحترام، فإنه يجعل منهم أشخاصًا أكثر 

احترامًا واهتمامًا بغيرهم.
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وإذا حصل  يتعلم منذ سن مبكرة كيف يعيش بشكل جيد عاطفّيًا واجتماعّيًا.  الطفل  إن 

بنفسه على قدر السلوك واملعاملة اللذْين يساعدانه على النمو والتفتح، فإنه بدوره يتقاسمه مع من 

هم في محيطه وينقله كذلك، فيما بعد، إلى أبنائه وهكذا.
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العنف املدرسي:*

العوامل واآلثار وآليات التدخل العالجي 

عبد الرحيم الحسناوي  **

تقديم
تعد ظاهرة العنف املدرسي من املشكالت في مؤسساتنا التعليمية. ويظهر العنف املدرسي 

التعدي على  أو  من خالل بعض األمناط السلوكية املختلفة سواء مع األقران أو مع املدرسني 

ممتلكات املدرسة. ويترتب على العنف الكثير من األضرار واآلثار السيئة في املدارس، وال تقتصر 

اجلهود  أمام  عثرة  حجر  تقف  بل  فقط،  للمتعلمني  والنفسي  اجلسمي  الضرر  على  اآلثار  هذه 

املبذولة في حتقيق أهداف املدرسة. وتعد مناقشة العنف في النظام املدرسي من األهمية مبكان؛ 

الرتباطه بأمناط أخرى من العنف مثل القتل .. االغتصاب.. السرقة...إلخ خارج نطاق املدرسة. 

أصبحت ظاهرة العنف تتطور ليس فقط في حجم أعمال العنف وإمنا في األساليب التي 

لم يسلم منها حتى املدرسون وإدارة املؤسسات.  التي  تنفيذ سلوكهم  التالميذ في  يستخدمها 

هذه ظاهرة مرتبطة في نظر العديد من الباحثني بعدة عوامل ذات صلة بالظروف االجتماعية، 

والنفسية، والتربوية. وبحسب بعض الدراسات واألبحاث التربوية يتبني أن التلميذ في بيئته خارج 

املدرسي  العنف  يكون  وبالتالي  واإلعالم؛  واملجتمع  العائلة  بثالثة مركبات وهي:  يتأثر  املدرسة 

نتاجًا للثقافة املجتمعية العنيفة.

وإبراز مظاهرها،  املدرسي،  الوسط  العنف داخل  الورقة مناقشة ظاهرة  الهدف من هذه 

وكذا مختلف النتائج والتأثيرات النفسية والسلوكية والتعليمية. كما ستحاول هذه الورقة أيضًا 

إثارة بعض اجلوانب العالجية املرتبطة بإسترتيجية التدخل حملاصرة ظاهرة العنف واحلد منها.

* شكلت هذه الورقة البحثية موضوع إسهامنا في املناظرة املتوسطية التي نظمت حول موضوع" األطفال في 
وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية"، وذلك مبدينة طنجة بتاريخ 21- 22 و23 من أكتوبر 2010.

** باحث. جامعة محمد اخلامس/ الرباط.
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1- يف مفهوم العنف ومصادره
العنف - لغًة - هو اخلرق باألمر، وقلة الرفق به، وعليه يعنف عنفًا وعنافة وأعّنفه وعنفه 

بشدة،  أخذه  الشيء  وأعنف  العنف،  على  يعطى  ال  فيما  رفيقًا  يكن  لم  إذا  عنيف  وهو  تعنيفًا، 

واعتنف الشيء كرهه) 1(. أما في اللغة الفرنسية فكلمة )Violence( تعود إتيمولوجيَّا إلى الكلمة 

الترويض) 2(. التي تشير إلى طابع غضوب، شرس، جموح وصعب   )Violentia( الالتينية

ومن الناحية االصطالحية فإن تعريف مفهوم العنف يتخذ عدة معاٍن بحسب املنظور واملقاربات 

املعتمدة )نفسية، سوسيولوجية، أنثروبولوجية...(، كما أن العنف ميثل من جهة حصيلة لتأويل 

ذاتي ولبناء اجتماعي تتغير وتتلون تبعًا لنوعية البلد والبيئة والثقافة واألشخاص، ويشكل من 

جماعات،  أو  أفرادا  كانوا  سواء  ملمارسيه  تبعًا  ويتحول  يتغير  موضوعّيًا  محتوى  أخرى  جهة 

وخسائره )مادية، جسدية، نفسية( وآثاره وانعكاساته )خفيفة، متوسطة، بليغة وحادة(، وأوساطه 

)شعبي، عصري/ راٍق، أسري، مدرسي، مهني(. وجتدر اإلشارة إلى أن هذا املفهوم يتم توظيفه 

مبعاٍن مختلفة ومتعددة من قبيل: التعسف في السلطة، سيادة القوة، العدوان، اإليذاء، التخويف، 

االعتداء، القهر، التخريب..) 3(. 

يعد العنف من املظاهر االجتماعية التي اهتم بها علماء النفس، وتباينت حوله اآلراء. فثمة 

أنه  أو  غريزة،  العدوان  البشري:  للعدوان  العامة  املصادر  بشأن  سيكولوجية  افتراضات  ثالثة 

 )Sigmund Freud( يكتسب كلّيًا، أو أنه استجابة فطرية يحركها اإلحباط. ويعد سيغموند فرويد

من علماء النفس الذين اعتبروا العنف غريزة، وهذه الغريزة تتعلق باملوت، كما عدها كونراد لورنز 

)Konrad Lorenz( غريزة تعزز البقاء) 4(.

أما علماء نفس الطفل، وعلم النفس االجتماعي، فقد دلت براهينهم وأبحاثهم على أن بعض 

أنواع السلوك العدواني مكتسب، يتم اختياره عقالنّيًا، ويستخدم في خدمة أهداف معينة، مثل: 

عدوان األطفال واملراهقني بغية لفت االنتباه، والراشدين بغية السيطرة ) 5(.

أما االفتراض الثالث فيتمثل في أنه رد فعل على اإلحباط. ويقوم على أن االستعداد الفطري 

للرد بشكل عدواني عند الشعور باإلحباط هو جزء من التكوين البيولوجي لإلنسان) 6(. وهذا ما 

أكده أيضًا جون دوالر )John Dollard( وزمالؤه في جامعة ييل )Yale University( العام 

العدواني  السلوك  حدوث  أن  على  تقوم  التي  اإلحباط-العدوان  فرضية  عندما صاغوا   ،1939

يفترض مسبقًا في جميع األوقات وجود إحباط، وبالعكس، فإن وجود اإلحباط يؤدي دائمًا إلى 

شكل من أشكال العنف ) 7(. وهذا ال يعني أن العنف هو الرد الوحيد على اإلحباط، كون اإلنسان 
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 Arthur( ميلر  آشر  آرثر  قام  لذا  لإلحباط؛  املسببة  ملهاجمة اجلهة  بيولوجي  ميل  له  واحليوان 

أحــدها  الردود؛  مختلف  على  حتريض  عمليات  يولد  "اإلحباط  أن  بتوضيح   )Asher Miller

العدوان استجابة فطرية يحركها اإلحباط، فال بد من عوامل اجتماعية  8(. فإذا كان   ( العنف" 

ونفسية تثير اإلحباط وحتركه، متخذة من العدوان مظهرًا من مظاهرها، وإن اختلفت شدة التعبير 

عنه من فرد إلى آخر؛ فمنهم من يكبت عدوانه، ومنهم من يلجأ إلى تفريغه.

2- التأثري النفسي واالجتماعي يف تشكيل العنف
يتأثر اإلنسان بالوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، وتقوم بينهما عالقة متبادلة تقوم على 

هذا  ويعمل  والدينية.  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  الفكرية  التناقضات  من  مجموعة 

االجتماعي  السلوك  اختالف  في  التفاوت  يظهر  وهنا  االجتماعي،  السلوك  تكوين  على  التفاعل 

لألفراد) 9(. فالبيئة االجتماعية هي التي تشكل وتصون سلوك األفراد الذين يعيشون بداخلها، 

وتقوم على تطوير ثقافة معينة لديهم، فتبرز عن طريق ممارسات معينة ) 10(. وهذه املمارسات 

التي يقوم بها الفرد من خالل أدواره االجتماعية، لها دور كبير في تشكيل مفهوم الذات لديه، كما 

تنشأ عالقة واضحة بني مفهوم الذات وما يسمى بالتفاعل االجتماعي؛ ألن التفاعل االجتماعي 

السليم يعزز فكرة سليمة عن الذات، وجناح العالقات االجتماعية يؤدي وبدرجة كبيرة إلى جناح 

التفاعل االجتماعي) 11( لذلك، فإن وعي الذات ال يرضي نفسه إال معترفًا به من قبل وعي ذات 

آخر) 12(. فإنكار الذات، وشعور الكينونة بعدم قدرتها على حتقيق ذاتها، يولدان شعورًا بالذنب/

اإلحباط، ويعمل على تشويه الذات، ويدفع بها نحو احلقد واحلسد، فتتطور لتصبح سلوكًا عدوانّيًا 

ضد أفراد املجتمع من أجل تفريغ شحنات سلبية كامنة) 13(. وهنا يأتي دور املجتمع والقائمني 

عليه في تعزيز الذات لدى األفراد، فإن فقدها ال يستطيع ممارستها مع غيره؛ ألن فاقد الشيء، 

كما يقال، ال يعطيه، وهذا ما ينمي شعور االغتراب لديه. وهنا حتدث العزلة االجتماعية، وتتشوه 

رؤية الفرد للمجتمع.

وهذا بدوره يعمل على انطفاء السلوك الذي يؤدي إلى اإلحباط واالضطراب، ثم القلق) 14(. 

فيختل التوازن الوظيفي املجتمعي؛ مما يؤدي إلى تشوه التوازن النفسي لدى األفراد، فتظهر 

سلوكيات تتنافى مع الشخصية ومستواها الثقافي والفكري."فرغبات اإلنسان املضيق عليها في 

الالوعي، ميكنها أن تندفع في أي حلظة إلى اخلارج، وتصير سببًا ملأساة بشرية") 15(. ولذا، فإن 

ثقافة العنف تظهر أكثر ما تظهر في املجتمعات التي يعجز أفرادها عن حتقيق أهدافهم اليومية؛ 

لذلك البد من فرض نظام رادع للحد من التجاوزات على اآلخرين) 16(. ألن العنف يؤدي إلى الهالك 
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والدمار النفسي واالجتماعي. 

التحضر  إلى  بصلة  ميت  وال  اإلنسانية،  غير  املظاهر  من  مظهرًا  العنف  استخدام  ويعد 

والرقي؛ ألنه فعل مييل نحو التخلف واالنحطاط، وما طال اجلنس البشري في القرون املنصرمة. 

وتتفاوت شدته باختالف املجتمعات ودرجات حتضرها ووعيها، والثقافة السائدة فيها، وحسب 

الطبقات االجتماعية ، وأمناط احلياة فيها. ولكنه أكثر ترسيخًا في املجتمعات املتخلفة التي تعاني 

من مختلف مظاهر القهر والتخلف. وفي هذه املجتمعات يعاني الطفل من العنف، فالطفل يتعرض 

ألمناط من السلوك العنيف، الذي يبدأ في األسرة ثم املدرسة، وبعدها املجتمع، وتختلف أشكال 

العنف الذي ميارس على الطفل من عنف جسدي إلى نفسي وفكري) 17(؛ مما يؤدي إلى معاناة 

الطفل من اضطرابات نفسية قد يعاني منها لفترات طويلة، إذا لم تدرك وتعالج. وبالتالي، ينشأ 

جيل مهزوز بأكمله تعود على لغة القمع وعلى ممارسة العنف مبختلف أشكاله.

وألن العنف ميارس في أماكن مختلفة؛ سواء في األسرة أم في الشارع، أم في املؤسسات، 

أحيانا  بداخلنا، منارسها  ما  انحرافة  تنشأ  وقد  أخرى.  ثقافة  كأي  ثقافة متارس  يصبح  فإنه 

بقسوة، متناسني، بأننا بشر، ومن يقع عليهم العنف هم بشر أيضا . فالتحكم في االنفعاالت في 

أثناء املمارسات االجتماعية على الرغم من الظروف القاهرة، يعد قوة، ومن ثم انزياحًا للعنف.

3-  العنف املدرسي .. أسبابه وأشكاله
يأتي العنف املدرسي باعتباره أحد أهم وأخطر أنواع العنف؛ ملا يتركه من آثار سيئة على 

املتعلمني/ األطفال وهم في طور النمو، والذي يحدث غالبًا داخل املؤسسات التعليمية، ويغدو 

العنف يجسد وضعية تعبر عن حدث تتقاسمه أطراف متعددة في مقدمتها اإلدارة واألساتذة 

والتالميذ واآلباء، يتقاطع في واقع األمر مع مفهومني أساسينْي: االعتداء )Agression( الذي 

ثم  معينة،  ظروف  تأثير  حتث  باآلخر  الضرر  وإحلاق  الهجوم  إلى  الهادفة  احلركة  في  يتجلى 

العدوانية )Agressivité( التي تترجم قدرة االعتداء وطاقة املعتدي على إثبات الذات في وضعية 

شكل  يأخذ  ما  عادة  لآلخر  الواعي  اإليذاء  يستهدف  الذي  العنف  إن  آخر:  وبتعبير  محددة. 

للقوة. املرضية من خالل االستعمال اجلسدي  العدوانية 

يغطي العنف املدرسي جميع األفعال واملمارسات التي تؤدي إلى أضرار جسدية ومادية 

كاالعتداء والضرب واجلرح والتخريب، أو معاناة نفسية كاالستهزاء واالحتقار واإلهمال واإلقصاء 

لطرف من األطراف املكونة للفضاء املدرسي.
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3-1- أسباب العنف المدرسي

تتعدد أسباب العنف املدرسي، وفي غياب الدراسات العلمية الدقيقة بهذا اخلصوص ال ميكن 

املفاضلة بني هذه األسباب؛ ألننا نفترض أنها جميعها تسهم في بروز وتغلغل هذه الظاهرة في 

بعض إن لم نقل معظم مؤسساتنا التعليمية. 

إن أغلب الدراسات وبصورة خاصة في الواليات املتحدة األمريكية وأوربا تقر بأن ظاهرة 

العنف في الوسط املدرسي تشكل حصيلة لعوامل متعددة تترجمها باخلصوص السياقات العائلية 

واملدرسية واملجتمعية مبكوناتها املختلفة البيئية واجلغرافية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية. إن 

ظاهرة العنف املدرسي تشكل حصيلة أسباب متعددة حتكمها سياقات متعددة جنملها كما يلي:

السياق العائلي، بجوانبه األسرية املختلفة التي تغذي بعض مظاهر العنف املدرسي،   -

وبصورة خاصة ما يتعلق بالتفكك األسري واضطراب العالقات والطالق والفقر والبطالة 

وضعف أو التسيب في التربية...إلخ.

السياق املدرسي، ومختلف مكوناته التي تذكي نار املمارسات العنيفة، وبصورة خاصة   -

فيما يتعلق بأطرافه الثالثة التالية:

املتعلم الذي تلعب خصائصه الشخصية املتمثلة في اجلنس )ذكرًا كان أم أنثى( والسن   -

وجتارب  املجموعة(  داخل  املكانة  وحتقيق  الذات  وإثبات  التمرد  سن  املراهقة  )متثل 

املاضي ومستوى القدرات الفكرية وطبيعة املزاج واالنفعال والتفاعل مع اآلخر ثم مدى 

الدراسي بدل االقتناع بفكرة انسداد األفق وعبثية االستمرار في  النجاح  رغبته في 

الدراسة.

املدرس الذي تلعب خصائصه الشخصية دورًا حاسمًا في تغذية العنف املدرسي من   -

التي تطغى في مواقف كثيرة  خالل مظاهر السخرية واالستهزاء والتحيز والتهميش 

على أساليب تواصله وتعامله مع التالميذ املشاغبني. هذا باإلضافة إلى تراجع مكانته 

وصورته لدى أسر املتعلمني واملجتمع عامة.

املدرسة التي تشكل بعض خصائصها وقودًا لتغذية مظاهر العنف، وبصورة خاصة   -

ومواكبتهم  التالميذ  تأطير  في  خدماتها  ومستوى  تعليمها  ونوعية  فضائها  طبيعة 

وتوجيههم وتنمية قيم املشاركة والشعور اجلمعي لديهم... وجتدر اإلشارة أيضًا إلى 

العنف  تفشي  على  املساعدة  األسباب  أحد  قد يشكل  للمدارس  العمراني  اجلانب  أن 

فاملدارس  العنف،  إلى  باألطفال  تدفع  ثكنات  شبه  مدارس  نبني  مازلنا  إذ  بداخلها؛ 

تتكون عادة من بنايات كلها متشابهة: رواق به أبواب.. األقسام ساحة رمادية محرومة 
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من املساحة اخلضراء، أسالك شائكة حتيط بالكل .. وهذا املظهر احلزين صار مألوفًا 

.)18 قدمية)  األمر مبدارس  يتعلق  عندما  عندنا خصوصًا 

السياق املجتمعي ومختلف مكوناته اجلغرافية والبيئية واالقتصادية والثقافية التي تغذي   -

بدورها سلوكات العنف املدرسي؛ بحيث إن أوضاع البؤس والفساد والفقر والتهميش 

والبطالة واإلجرام واملخدرات واإلحباط وتدني القيم وغيرها من املظاهر التي تستشري في 

كثير من أوساطنا االجتماعية، كلها عوامل تتسبب في العنف وترفع من حجمه ووتيرته.

السياق اإلعالمي وباخلصوص التلفزيون واإلنترنت وكل ما توفره وتعرضه من أفالم   -

واملراهقني  األطفال  تفتح شهية  ما  عادة  مثيرة  عنيفة  وأحداث  الرعب  وصور  احلرب 

عليها. واملداومة  لإلقبال 

3-2- أشكال العنف المدرسي ومظاهره

العنف  التلميذ  على  ميارس  الذي  العنف  أنواع  من  التلميذ:  على  ميارس  الذي  العنف    -
النفسي وهو عنف يصدر عن مالك السلطة جتاه التلميذ سواء كان ولي أمر، أو أستاذًا، أو 

إدارة املؤسسة التربوية. ويكون للعنف النفسي تأثير على وظائف التلميذ السلوكية والوجدانية 

والذهنية والنفسية واجلسدية ومن أمثلة العنف النفسي التي متارس على التلميذ نذكر - على 

له  السماح  وعدم  تهميشه  جتاهله،  عزله،  تخويفه،  التلميذ،  تهديد  احلصر-  ال  املثال  سبيل 

هو  التي  التربوية  وباملنظومة  مبستقبله  يتعلق  مبا  واملشورة  بالرأي  ولو  الفاعلة  باملشاركة 

محورها وهدفها وغايتها. ناهيك عن التوقيت أو الزمن املدرسي، طول بعض البرامج، النظام 

التأديبي، الطرق البيداغوجية املتبعة، التواصل بني التلميذ ومحيطه املدرسي، اإلرهاق النفسي 

والفكري نتيجة املتطلبات املرهقة إلمكاناته العقلية والذهنية والنفسية ومثال ذلك مطالبة التلميذ 

بإجناز عدة فروض كتابية في اليوم ذاته أو أن تدرج االختبارات العادية في األسبوع نفسه 

فيصبح التلميذ في أسبوع مغلق، وتكون املتطلبات املرهقة أحيانًا متطلبات مادية كطلب نوع 

بعينه من الكتب واألدوات املدرسية الباهظة الثمن التي قد يعجز الولي عن توفيرها البنه. كل 

هذه املمارسات ترهق التلميذ نفسانّيًا وجتعله يشعر باإلحباط وقد ينقم على أساتذته وعلى 

أصدقائه وعلى وليه ويعبر التلميذ بعد ذلك عن نقمته بعنف مادي أو لفظي. إن انعدام قنوات 

التواصل اإلنساني بني اإلطار التربوي والتلميذ وولي أمره، وعدم مراعاة الفروق الفردية في 

التلميذ  القسم قد تتسبب هي األخرى في إرهاق  التالميذ داخل  التعامل مع  التدريس وفي 

التعليمية  العملية  عنه فشل  ينتج  املدرسة؛ مما  التلميذ  كره  في  يتسبب  قد  هذا  وكل  نفسّيًا 
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وانتشار التسيب والفوضى وقلة الشعور باألمان داخل املؤسسة التربوية. 

- العنف الذي يصدر عن التالميذ: من مظاهر العنف التي تصدر عن التالميذ تدمير املمتلكات 
املربني  بعض  تعنيف  البعض،  بعضهم  تعنيف  والطاوالت،  اجلدران  على  الكتابة  املدرسية، 

.ومع األسف فقد سجلت في السنوات األخيرة عدة حاالت اعتداء بالعنف داخل مؤسساتنا 

التعليمية ارتكبها تالميذ ضد أساتذتهم أغلبها في أثناء الدرس؛ وهذا ما يجعلنا نؤكد على 

ضرورة االهتمام باجلانب العالئقي بني كل أطراف العملية التربوية التي يعتبر التلميذ محورها. 

فاألزمة في بعض مؤسساتنا التربوية، إن لم نقل معظمها، هي أزمة عالقات باألساس؛ إذ 

عندما ينعدم احلوار مع التلميذ وال يقع اإلنصات إليه وال يؤخذ رأيه بعني االعتبار في طريقة 

تنظيم احلياة املدرسية قد يكون ذلك دافعًا ومبررًا الرتكاب العنف من بعض التالميذ. فالتلميذ 

ينظر إلى الواقع املدرسي واحلياة املدرسية من خالل مجموعة من الضغوطات يعيشها داخل 

املدرسة وخارجها وهو يبحث عن أذن تصغي إليه وأب وأستاذ ومدير ومرشد تربوي وقيم 

بها. وفي  التي مير  العمرية  املرحلة  واملادية وطبيعة  النفسية  تراعي ظروفه  وسلطة إشراف 

العنف  التي ميكن إدخالها حتت مظلة  التلميذية  السلوكيات  السنوات األخيرة ظهرت بعض 

املدرسي كتمزيق الكراسات والكتب املدرسية وحرقها وقد يكون ذلك على مرأى من األساتذة 

واإلدارة. كذلك كثر رمي التالميذ بعضهم بعضا بالبيض أو إدخال نباتات ذات رائحة كريهة 

إلى قاعات الدرس. ومن مظاهر العنف التي أقلقت كثيرًا األولياء والتالميذ وإدارة املؤسسات 

التربوية، اعتداء بعض التالميذ على زمالئهم من التالميذ وقد يكونون من املؤسسة ذاتها أو 

من مؤسسات أخرى، ويكون ذلك بالسطو على أدواتهم وأموالهم باستعمال أشكال مختلفة 

من القوة والتهديد، كما أن بعض التالميذ قد يتعرضون للتحرش اجلنسي في طريقهم إلى 

املؤسسة التربوية أو أمامها، وهنا يأتي دور األمن حلماية التالميذ في احمليط املباشر للمؤسسة 

التربوية ضد كل املخاطر اخلارجية.

-  العنف اجلسدي: هو استخدام القوة اجلسدية بشكل متعمد جتاه اآلخرين من أجل إيذائهم 
وأوجاع  آالم  إلى  يؤدي  غير شرعية مما  عقاب  كوسيلة  وذلك  بهم،  أضرار جسمية  وإحلاق 

على  األمثلة  ومن  لألخطار.  الطفل  يعرض صحة  كما  األضرار.  هذه  جراء  نفسية  ومعاناة 

استخدام العنف اجلسدي: احلرق أو الكي بالنار، رفسات باألرجل، خنق، ضرب باأليدي أو 

لّي أعضاء اجلسم، دفع الشخص، لطمات، ركالت.  األدوات، 

- العنف النفسي: العنف النفسي قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وهذا وفق 
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النفسي، وقد حتدث هذه األفعال على يد شخص  بالضرر  مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية 

أو مجموعة من األشخاص الذين ميتلكون القوة والسيطرة لإلضرار بالطفل؛ مما يؤثر على 

تعتبر عنفًا  أفعال  والذهنية، واجلسدية، ومن بني األمثلة هنا  السلوكية، والوجدانية،  وظائفه 

للفرد، إهانة، تخويف، تهديد، عزلة، استغالل، برود عاطفي،  نفسّيًا مثل: رفض وعدم قبول 

صراخ، سلوكيات تالعبية وغير واضحة، تذنيب الطفل بوصفه متهمًا، المباالة وعدم اكتراث 

بالطفل. كما أن فرض اآلراء على اآلخرين بالقوة هو أيضا نوع من أنواع العنف النفسي. 

- االستغالل اجلنسي: هو اتصال جنسي بني طفل وبالغ؛ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند 
دخول  بأنه  يعرف  اجلنسي  االستغالل  أو  التنكيل  عليه.  والسيطرة  القوة  األخير، مستخدمًا 

بالغني )Adults( وأوالد غير ناضجني جنسّيًا وغير واعني بطبيعة العالقة اجلنسية وماهية هذه 

الفعاليات اجلنسية في عالقة جنسية، كما أنهم ال يستطيعون إعطاء موافقتهم على هذه العالقة، 

والهدف هو إشباع املتطلبات والرغبات اجلنسية لدى املعتدي، وإذا ما حدث داخل إطار العائلة 

من خالل أشخاص محرمني على الطفل يعتبر خرقًا للدين ونقدًا للتابو املجتمعي حول وظائف 

العائلة. ويقصد باالستغالل اجلنسي أيضًا كشف األعضاء التناسلية، إزالة املالبس والثياب 

عن الطفل، مالمسة أو مالطفة جنسية، التلصص على طفل، تعريضه لصور جنسية، أو أفالم، 

أعمال شائنة، غير أخالقية كإجباره على التلفظ بألفاظ جنسية، اغتصاب. 

وللعنف املدرسي عدة مظاهر وأشكال أخرى نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :

- الضرب سواء باليد أو بالدفع أو بأداة أو بالقدم، وعادة ما يكون الطفل املعتدى عليه ضعيفًا 

ال يقدر على املواجهة.

- التخويف ويكون عن طريق التهديد بالضرب املباشر؛ نتيجة ألنه أكثر منه قوة أو التهديد 

بشلة األصدقاء أو األقرباء .

- التحقير من الشأن لكونه غريبًا عن املنطقة؛ أو ألنه أضعف جسمًا؛ أو ألنه يعاني مرضًا 

وإعاقة أو السمعة السيئة ألحد أقاربه .

- السب والشتم والتنابز بألقاب معينة لها عالقة باجلسم كالطول أو القصر أو غير ذلك، أو 

لها عالقة باألصل )قرية - قبيلة(.

متزيق  اجلدران،  على  والكتابة  واحلمامات.  الدراسة  ومقاعد  واألبواب  النوافذ  تكسير    -

. والستائر  التعليمية  والوسائل  الصور  متزيق  الكتب، 

أو  املعلم  غياب  في  التهديد  أو  والشتم  االضطهاد،  املباشر:  واالعتداء  والوعيد،  التهديد   -
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املدير.

- العقاب اجلماعي )مثاًل العقاب الذي ميارسه املدرس لتالميذ الفصل سواء بالضرب والشتم، 

عندما يثير هؤالء التالميذ الفوضى( .

- االستهزاء أو السخرية من التالميذ: والتفرقة في املعاملة، وعدم السماح مبخالفته الرأي 

حتى ولو كان التلميذ على صواب، والتجهم والنظرة القاسية، والتهديد املادي أو التهديد 

بالرسوب، وإشعار املتعلم بالفشل الدائم.

4- محاور العنف يف املؤسسات التعليمية )املدرسية(
ميكن استجالء األطراف األساسية التي تدخل في معادلة ممارسة فعل العنف أو اخلضوع 

لفعل العنف في مؤسساتنا التربوية، وهي عالقات الفاعل واملفعول به. وميكن أن نركز دوائر هذا 

العنف في احملاور العالئقية التالية:

التلميذ يف عالقته بالتلميذ: تتعدد مظاهر العنف التي ميارسها التالميذ فيما بينهم،   -
إال أنها تتراوح بني أفعال عنف بسيطة وأخرى مؤذية ذات خطورة معينة، ومن بني هذه 

املظاهر نذكر على سبيل املثال ال احلصر:

بدرجات  العنف  فعل  إلى ممارسة  أحيانًا،  والتي تصل،  بينهم  فيما  التالميذ  اشتباكات   -

واجلرح(. )الضرب  اخلطورة  متفاوتة 

- إشهار السالح األبيض أو التهديد باستعماله أو حتى استعماله.

-  التدافع احلاد والقوي بني التالميذ في أثناء اخلروج من قاعة الدرس.

- إتالف ممتلكات الغير، وتفشي اللصوصية والسرقة…إلخ.

- اإلمياءات واحلركات التي يقوم بها التلميذ والتي تبطن في داخلها سلوكًا عنيفًا.

-  التلميذ يف عالقته باألستاذ 
وصف إميل دوركهامي )Emile Durkheim( العالقة بني املعلم والتالميذ بعالقة املستعِمرين 

باملستعَمرين) 20(، كون املعلم ميتلك السلطة التي رمبا يستخدمها بشكل سلبي. من ناحية ثانية 

لم يعد األستاذ مبنأى عن فعل العنف من قبل التلميذ، فهناك العديد من احلاالت في مؤسساتنا 

التعليمية ظهر فيها التلميذ وهو ميارس فعل العنف جتاه أستاذه ومربيه. وتكثر احلكايات التي 

تشكل وجبة دسمة في مجامع رجال التعليم ولقاءاتهم اخلاصة، إنها حكايات من قبيل: األستاذ 

الذي جترأ على ضرب التلميذ، وهذا األخير الذي لم يتواَن ليكيل لألستاذ صفعة أقوى على املأل…
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أو أن يضرب التلميذ أستاذه، في غفلة من أمره، ثم يلوذ بالفرار خارج القسم، أو أن يقوم التلميذ 

بتهديد أستاذه باالنتقام منه خارج حصة الدرس؛ حيث يكون هذا التهديد مصحوبًا بأنواع من 

السب والشتم البذيء في حق األستاذ الذي جترأ، ومنع التلميذ من الغش في االمتحان…إلخ.

وهذا ما يؤكده العديد من تقارير السادة األساتذة التي يدبجونها حول السلوك غير التربوي 

التالميذ املشاغبني. وكلها تقارير تسير في اجتاه االحتجاج على الوضع غير اآلمن  لعينة من 

لرجل التعليم في مملكته الصغيرة )القسم أو الفصل الدراسي(. ففي كثير من اللقاءات التنسيقية 

ما بني الطاقم اإلداري ومجالس األساتذة ترتفع األصوات عالية بدرجات العنف التي استشرت 

في املؤسسات التربوية، وهذه األصوات العالية كان لها الصدى املسموع أحيانًا لدى اجلهات 

املسئولة، وترجم ذلك مبذكرات وزارية أو نيابية )حمالت التحسيس بأهمية نشر ثقافة التسامح، 

منع حمل السالح األبيض داخل املؤسسات التعليمية…(. وكلها مذكرات تنص على تدهور الوضع 

املذكرات  هذه  ومبوجب  العنف.  مظاهر  من  العديد  جراء  من  التعليمية  املؤسسات  في  األمني 

فإنه على الفاعلني التربويني أن يكونوا على يقظة من أمرهم، وذلك بتقفي أثر كل ما يتسبب في 

انتشار العنف الذي يزداد يومًا بعد يوم في كنف مؤسساتنا التعليمية. ونعرف أن هذا النوع من 

احللول بعيد عن النجاعة والفاعلية ما دام صدى هذه املذكرات ال يتجاوز رفوف اإلدارة، بعد أن 

يضطلع عليها املعنيون باألمر، لتظل حبرًا على ورق كما هو سابق من مذكرات وتوصيات، حتتاج 

، بالدرجة األولى، إلى وسائل وآليات التنفيذ أكثر مما هي في حاجة إلى الفرض الفوقي الذي ال 

يعدو أن يكون ممارسة بيروقراطية بعيدة عن ميدان املمارسة والفعل.

- التلميذ يف عالقته باإلدارة املدرسية ) التربوية(
قد يكون رجل اإلدارة، هو اآلخر، موضوعًا لفعل العنف من قبل التلميذ، إال أن مثل هذه 

احلاالت قليلة جّدًا، ما دام اإلداري، من وجهة نظر التلميذ، هو رجل السلطة، املوكول إليه تأديب 

التلميذ وتوقيفه عند حده حينما يعجز األستاذ عن فعل ذلك في مملكته الصغيرة أي القسم أو 

الفصل الدراسي. وهذا ما يحصل مرارًا وتكرارًا في يوميات الطاقم اإلداري، فكل مرة ُيطلب منه 

أن يتدخل في قسم من األقسام التي تعذر على األستاذ حسم املوقف التربوي فيه.

5- النتائج والتأثريات الناجمة عن العنف املدرسي
األطفال  على  العنف  أو  االعتداءات  لعملية  آثارًا  هناك  أن  األبحاث  من  العديد  أثبت  لقد   

على أدائهم االجتماعي والسلوكي واالنفعالي. فاألطفال الذين تعرضوا للعنف هم - في غالب 
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األحيان- مشتتون من الناحية االنفعالية، قلقون ومتوترون، وفيما يلي أهم هذه اآلثار التي تنتج 

املدرسي:  العنف  عن 

- اآلثار االنفعالية: انخفاض الثقة بالنفس، اكتئاب وتوتر وقلق وغضب دائم، حساسية 
مفرطة، شعور بالدونية واخلوف وعدم اإلحساس باألمان واالستقرار، ردود فعل سريعة، الهجومية 

والدفاعية في مواقفه.

وقطع  الناس  عن  انعزالية  الغير،  جتاه  عدوانية  اجتماعي،  خمول  االجتماعية:  اآلثار   -
اآلخرين. مع  العالقات 

- اآلثار السلوكية: اخلوف املرضي، القيام بسلوكيات ضارة مثل شرب الكحول أو املخدرات. 
السرقة ،الكذب. حتطيم األثاث واملمتلكات في املدرسة، محاوالت لالنتحار.

- اآلثار التعليمية: تدنٍّ في التحصيل التعليمي، عدم قدرة على التركيز، تشتت االنتباه، 
تأخر عن املدرسة وغيابات متكررة. وعدم املشاركة في األنشطة املدرسية، التسرب من املدرسة 

بشكل دائم أو متقطع.

وعمومًا يؤدي العنف املسلط على األطفال إلى حالة من اخلوف الشديد والقلق الدائم وإلى 

نوع من األزمات النفسية التي تنعكس سلبًا على مستوى تكيفهم الذاتي واالجتماعي. ويتم العنف 

التربوي باستخدام الكلمات اجلارحة واللجوء إلى سلسلة من مواقف التهكم والسخرية واألحكام 

تكون مصدر  أن  من شأنها  والتي  بالطفل،  املبرحة  العقوبات اجلسدية  إنزال  إلى حد  السلبية 

تعذيب واستالب كامل لسعادة األطفال في حياتهم املستقبلية. كما أن األطفال الذين تعرضوا 

لإلساءة والعنف يكونون ذوي نوايا عدوانية جتاه اآلخرين؛ وذلك بسبب مخزون الذكريات العنيفة 

لديهم، كما يقيمون نتائج عنفهم على أنها إيجابية وينظرون إلى ضحاياهم كأشياء ال يشعرون 

بأي شعور نحوهم.

ذلك  ويؤدي  حالتهم  تتطور  قد  املعاملة  في  لإلساءة  تعرضوا  الذين  األطفال  أن  ويبدو 

بهم إلى عيوب في القدرة اللفظية، واللغة والذاكرة ومستوى القراءة وكذلك مهارات اإلدراك 

الفشل  وهذا  الدراسي.  الفشل  إلى  تؤدي  أنها  يبدو  النقائص  وهذه  لديهم.  املختلفة  احلسي 

يواجه بعدم اهتمام من جانب املتعلمني؛ مما يخلق نوعا من االستياء والغضب اللذين يزيدان 

املدرسية  واإلدارة  املدرسني  ضد  أو  نحو  املوجه  وخصوصًا  العدوان  حدوث  احتمالية  من 

اآلخرين. والتالميذ 
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6 ـ سبل التعاطي اإليجابي مع ظاهرة العنف املدرسي
ال يكفي الوقوف عند حدود تعريف الظاهرة أو جرد بعض مظاهرها، بل يحتاج األمر بحثًا 

جدّيًا وميدانّيًا ملعرفة كيفية التعاطي اإليجابي مع هذه الظاهرة التي تستشري يومًا عن يوم في 

مؤسساتنا التعليمية. وهذا األمر لن يتم من دون حتديد املسئوليات واملهام املنوطة بكل الفاعلني 

التربويني ملواجهة هذا الداء الذي ينخر كيان مؤسساتنا التعليمية من الداخل…فتكاثف األدوار 

وتعاضدها وتكامل اجلهود قمني بتخفيف حدة هذه الظاهرة، وذلك في أفق القضاء التدريجي على 

مسبباتها، فما هو املطلوب منا بوصفنا فاعلني تربويني وأولياء أمور وواضعي البرامج التربوية 

لنكون في مستوى ربح رهان كثير من مظاهر االنحراف السلوكي، والتغلب عليه بأقل اخلسائر؟

6-1- أساليب الوقاية

الوقاية خير من العالج، هذا قول مأثور كان وما يزال يحظى بالتداول واالستعمال من طرف 

اجلميع. وعندما يتعلق األمر بالوقاية من ظاهرة العنف املدرسي فإنه ال بد أن نأخذ بعني االعتبار 

األفكار التالية:

عدد  تقليص  حتاول   :)La prévention de situation( بالوضعية  اخلاصة  الوقاية   -
الوضعيات احلاملة للخطورة وذلك باعتماد عناصر بشرية، إدارة يقظة، حراس عامني....( ووسائل 

تكنولوجيا: كاميرات للمراقبة واحلماية؛ عماًل بفكرة أن فتح الباب أمام احتماالت ممارسة أفعال 

سيئة سيفضي إلى مداومة العنف في املدرسة وخارجها.

- الوقاية التأديبية )La prévention punitive(: التي تسعى إلى ردع كل شخص يتأهب 
ملمارسة العنف باعتماد أساليب التخويف والعقاب؛ عماًل بفكرة أن هذا الشخص سيتراجع عن 

أفعاله بعد إدراكه للخسائر التي قد حتل به نتيجة هذا التهديد بالعقوبة.

النمو  تعديل مظاهر  تستهدف   )La prévention de traitement( العالجية  الوقاية   -
النفسي االجتماعي السلبي للشخص العنيف من خالل التأثير القوي في محيطه املباشر وفي 

والعائلية  الفردية  العنف ميتد بجذوره في االختالالت  أن  بفكرة مفادها  املتنوعة، عماًل  عالقاته 

املختلفة.

- الوقاية االجتماعية )La prévention sociale(: التي ال تهاجم العنف املدرسي في 
معناه الضيق، بل تتوجه نحو الظروف االجتماعية العامة لكل من ميارسه؛ عماًل بفكرة أن العنف 

يجد مصدره في حياة هذا األخير مبختلف ظروفها ومالبساتها.

إذا كان النموذجان األوالن يعتمدان الصرامة والزجر كأسلوب للوقاية من العنف )احترام 
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إلى  تتوجه  التي  العالجية  الوقاية  يعتمدان  النموذجني األخيرين  فإن  ونظامها(،  املدرسة  قانون 

تعديل ظروف ومشاكل الشخص العنيف االجتماعية والنفسية.

6-2- إستراتيجية الوقاية والعالج

عادة ما يندرج التدخل قبل حدوث املشكل في إطار مخطط عام للوقاية، قد يشمل جميع 

إلى  املشكل  يصل  عندما  يصبح ضرورّيًا  التدخل  أن  في حني  معينة،  تعليمية  مؤسسة  تالميذ 

مستواه احلاد، وعادة ما يندرج في إطار عالجي يهدف إلى احلد من ظاهرة العنف املدرسي. 

التالية: العناصر  الوقائي في  البعد  لهذا  التدخل  أهم إستراتيجيات ووسائل  وميكن إجمال 

-   توفير فرص إشراك التالميذ في اختيار أنشطة التعلم وتدبيرها؛

-   العمل مببدأ تكافؤ الفرص في التعلم واملشاركة والتحفيز والتقومي؛

-  اعتماد املمارسات التربوية التي تساعد املتعلمني على الربط بني مضامني ما يتعلمونه في 

العامة؛ اليومية  يواجهونه من مشكالت ومواقف في حياتهم  املدرسة وما 

-   ممارسة نوع من الوقاية العالجية عبر مواكبة التالميذ ذوي الصعوبات، وذلك من خالل حث 

اجلميع )إدارة، أساتذة ، تالميذ وآباء( على البناء اجلديد لسلوك املتعلم الذي يتصرف بعنف 

حتى يكون للعالج مفعوله؛

للفضاء  املكونة  األطراف  من  طرف  لدى  عنيفة  وتصرفات  أفعال  ظهور  حالة  في  التدخل     -

العنف؛ محاربة  في  اإلسهام  على  العمومية  والسلطات  األسرة  حث  مع  املدرسي 

-   اعتماد قانون داخلي للمدرسة يلتزم به اجلميع؛

-   اإلشراف اجليد لإلدارة على سلوك التالميذ داخل الفصل وخارجه؛

الطاقات  تفريغ  على  املساعدة  الوسائل  كل  يوفر  الذي  املالئم  املدرسي  الفضاء  إحداث     -

مفيدة؛ وأنشطة  قطاعات  نحو  وتوجيهها 

-   املقاربة التشاركية لتعزيز فضاء مدرسي حتكمه قيم االحترام والتعاون والتسامح واحلوار؛

-   ثقافة التحفيز والتشجيع بدل ثقافة الردع واإلحباط مع بلورة اإلحساس باالنتماء إلى املدرسة 

بإشراك املتعلمني في أنشطة ثقافية كاملسرح والرحالت وغيرهما؛

ثقافية  أنشطة  في  تتمظهر  إيجابية  ممارسات  إلى  احلادة  االنفعالية  بالسلوكات  التسامي    -

املدرسي؛ العنف  تدبير  مهمتها  تربوية  فرق  وفنية؛واعتماد  ورياضية 

-   اعتماد املمارسة التربوية املتنوعة لبيداغوجيا املشروع؛ الوضعية املشكلة، خلق عالقات تربوية 

جيدة بني املدرس والتلميذ، أي جسور التواصل بينهما؛
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والسلطات  اآلباء  فيها  يشارك  العنف  بخطورة  والتوعية  للتحسيس  محلية  مبادرات  اعتماد    -

املدنية؛ واجلمعيات  احمللية 

واإلرشاد  والتوجيه  والنفسي؛  البدني  العقاب  عن  والبعد  السلوك  تعديل  أساليب  استخدام    -

التي تترك - في كثير من  املتأثرين بالصدمات واألزمات  للتالميذ  الدعم واملساندة  بتقدمي 

االستماع.  وذلك من خالل جلسات  عنيفًا  وتولد سلوكًا  عدائية  األحيان- مشاعر 

خاتمة
العنف من املشكالت املعقدة واملتشعبة األبعاد، والتي تتطلب إجناز دراسات  تعد مشكلة 

من  الكامنة  والدوافع  األسباب  ومعرفة  الظاهرة  تشخيص  أجل  من  وميدانية؛  نظرية  وأبحاث 

ورائها. وال يحتاج فعل العنف إلى ردود فعل آلية، وال إلى تهاون وجتاهل في معاجلته بل يتطلب 

هذا املقام التربوي االستثنائي تفكيرًا جدّيًا وعميقًا جلميع الفاعلني التربويني؛ إليجاد حلول تخفف 

من انتشار هذه الظواهر غير التربوية في بالدنا. ومن منظورنا، فإن التصدي اخلالق لنظير هذه 

الظواهر الالتربوية، التي غدت متفشية في مؤسساتنا التعليمية، يقتضي منا هذا املقام التذكير 

بأهمية استحضار املفاتيح التربوية الضرورية التالية: 

- أهمية حث التلميذ على إرساء ثقافة احلوار بينه وبني أقرانه، وبينه وبني أساتذته، وفي 

األخير بينه وبني أفراد أسرته.

- إعمال املرونة الالزمة في مواجهة حاالت ممارسة العنف؛ حتى ال نكون أمام فعل ورد فعل 

في سيرورة تناقضية ال نهاية لها.

- حتويل مجرى السلوكات االنفعالية احلادة إلى مناٍح أخرى يستفيد منها صاحبها، كتوجيه 

املربي  يالحظها  قد  التي  االنفعاالت  نوعية  تناسب  اهتماماته،  إلى  أقرب  أنشطة  نحو  التلميذ 

)رياضية ، ثقافية، جمعوية، صحية…(.

- انخراط اجلميع من آباء وأولياء أمور ومربني، وإداريني، ومجتمع مدني… في إعادة بناء 

سلوك التلميذ الذي يتصف مبواصفات عنيفة؛ حتى يكون للعالج مفعوله املتكامل واملتضافر. وذلك 

التربوية  ما جنده مستبعدًا في الكثير من احلاالت التي وقفنا عليها في أثناء مزاولتنا مهامنا 

واإلدارية.
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نحو بيئة آمنة لحماية الطفل العربي

ذي اإلعاقة من اإلساءة 

المجلس العربي للطفولة والتنمية 

ف املادة )19( من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة عام 1989م العنَف بأنه  تعرِّ

كل أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو النفسية أو اإلهمال أو املعاملة التي تنطوي 

على إهمال، وإساءة معاملة أو استغالل مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية.

ومتثل اإلساءة املوجهة إلى الطفل ذي اإلعاقة أي فعل أو تهديد بفعل من قبل والديه أو 

القائمني على رعايته أو احمليطني به يؤدي إلى إحداث أذى جسمي أو نفسي أو جنسي، أو يحد 

من حريته بسبب إعاقته اجلسمية أو العقلية أو النمائية أو التعليمية وغيرها من أشكال اإلعاقة. 

ويدفع به إلى أي من الصور املختلفة لالستغالل، ويؤدي إلى اإلضرار به وعرقلة منوه وتوافقه. 

وال تعني اإلساءة االعتداء اجلسدي أو املعنوي على ذوي اإلعاقة فحسب، بل تعنى جميع أشكال 

السلوك الفردي واجلماعي املباشر وغير املباشر الذي ينال من الشخص ذي اإلعاقة، ويحط من 

قدره، ويحول بينه وبني احلصول على حقوقه املشروعة، بل يسلبه هذه احلقوق عن طريق إهماله 

وإذالله، واحلط من شأنه، وإيذائه جسدّيًا ولفظّيًا.

تسهم عوامل عديدة في جعل األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة إلساءة املعاملة من غيرهم 

من األطفال، من بني هذه العوامل ما هو راجع إلى خصائص الطفل ذي اإلعاقة نفسه، ومنها ما 

هو راجع إلى خصائص الطفل األسرية، وإلى طبيعة وخصائص املؤسسات التي يفترض أنها 

تقوم على  خدمة الطفل ورعايته، وما يتعلق باخلصائص البيئية واالجتاهات االجتماعية نحو ذوي 

اإلعاقة.
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عوامل استهداف الطفل ذي اإلعاقة لإلساءة

خصائص الطفل ذي اإلعاقة:
ميثل األطفال ذوو اإلعاقة فئات ضعيفة ال متتلك - في غالب األمر - القدرة على دفع األذى 

أو الضرر عن نفسها؛ ومن ثم حماية نفسها من صنوف األخطار واإلساءة، واإلهمال والتمييز؛ 

فبعضهم يعاني من القصور احلاسي السمعي والبصري، وسوء التوافق الشخصي واالجتماعي، 

واالعتمادية وضعف الثقة بالنفس، واالنسحاب وامليل إلى العزلة، ونقصان التفاعل االجتماعي، 

وقصور املهارات احلركية، واالندفاعية والتهور وعدم التحكم في االنفعاالت.

وبعض هذه الفئات من ذوي اإلعاقة – كذوي اإلعاقة العقلية - قد ُيعانى بعضهم من قصور 

االنفعالي  التبلد  وكذلك  والتهور،  واالندفاعية  والتمييز،  واملالحظة  واالنتباه،  الفهم  على  القدرة 

والالمباالة، كما قد يفتقر بعضهم إلى مهارات حماية الذات، والوعي مبصادر اخلطر احمليطة 

وأكثر عرضة  والتغرير،  واالستهواء  للغواية  هدًفا  يجعلهم  واألمان؛ مما  السالمة  بهم، وشروط 

لالستغالل وإساءة املعاملة، والنبذ واإلهمال من قبل احمليطني بهم والقائمني على أمر رعايتهم. 

وقد وجد - على سبيل املثال - أن 25% من اإلناث ذوات اإلعاقة العقلية قد تعرضن لالغتصاب، 

وأن 6% منهن قد تعرضن للعقم قسًرا. 

ويزداد األمر سوًءا عندما تبقى اإلساءات املوجهة ضد الطفل ذي اإلعاقة السيما في احمليط 

نتيجة اخلوف أو اخلشية من اإلبالغ عنه ال سيما عندما يكون مرتكب  الكتمان؛  األسري طي 

الطفل ذو اإلعاقة 

أكثر عرضة

مؤسسية عوامل 

مجتمعية عوامل 

عوامل

أسرية

خصائص الطفل

ذي اإلعاقة



143
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

اإلساءة هو أحد أعضاء األسرة ، أو عندما يكون قوّيًا وميكنه القيام بعملية اإليذاء مرة أخرى ، 

أو في حالة عدم الوثوق بالسلطات املسئولة أو غيابها. 

وتشير نتائج البحوث والدراسات إلى أن األطفال ذوي اإلعاقة الذين يقيمون في مؤسسات 

ضحايا  يعدون  حيث  أسرهم؛  مع  يقيمون  ممن  واإليذاء  املعاملة  إلساءة  عرضة  أكثر  داخلية 

املؤسسات. فيها داخل هذه  يعيشون  التي  السيئة  للظروف 

ويتعرض بعض األطفال ذوي اإلعاقة والسيما األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وذوي االضطرابات 

السلوكية واالنفعالية لسوء املعاملة واإلهانة، والقسوة واالنتهاك أو االستغالل والتحرش اجلنسي، 

واإليذاء في بيئات العمل – كاملنازل والورش – التي يلتحقون بها مبكًرا قبل نضوجهم وبلوغهم. 

كما ميارسون في هذه البيئات أعمااًل تتسم باخلطورة قد تفوق قدراتهم على التحمل، ويعملون 

في ظروف بيئة فيزيقية ونفسية قاسية وغير مالئمة تعرض صحتهم وسالمتهم اجلسمية والنفسية 

وأخالقياتهم للخطر.

وتعد مدركات اآلخرين وتقومياتهم لألطفال ذوي اإلعاقة أقل شأًنا وجدارة وفائدة للمجتمع 

سلبية  اجتماعية  اجتاهات   - النهاية  في   - تشكل  والتي  اإلعاقة،  ذوي  غير  من  أقرانهم  من 

تتسم بالنفور والرفض والنبذ واإلهمال، ومن أهم العوائق نحو تهيئة أوجه الرعاية الالزمة لهم، 

فضاًل عن أن هذه املدركات اخلاطئة عنهم واالجتاهات السلبية نحوهم قد تؤديان إلى اختالل 

األمن  وعدم  باإلحباط  واالجتماعي وشعورهم  الشخصي  توافقهم  وسوء  ذواتهم،  عن  مفهومهم 

واأللم النفسي، كما تقف هذه االجتاهات السلبية حائاًل دون تأمني اخلدمات الالزمة لهم، وبرامج 

الرعاية الصحية واالجتماعية، والنفسية والتربوية والتأهيلية الواجبة، كما حتكم الطرق واألساليب 

املعاملة  وإساءة  والعزل  واإلهمال،  بالتجاهل  تتسم  والتي  معاملتهم  في  العاملون  تبعها  التي 

واإليذاء في كثير من األحيان.

يليهم  العقلية،  اإلعاقة  ذوي  نحو  أكثر سلبية  االجتاهات  أن  الدراسات  نتائج  وقد كشفت 

ذوو اإلعاقة السمعية، ثم ذوو اإلعاقة احلركية، ثم ذوو اإلعاقة البصرية؛ رمبا بسبب ما يترتب 

على اإلعاقة العقلية من قصور في االستعدادات العقلية والقدرة على التعلم، والتكيف الشخصي 

سبقت  مما  وغيرها  االنفعالية  واالضطرابات  السلوكية  املشكالت  بعض  وظهور  واالجتماعي، 

اإلشارة إليه من خصائص هذه الفئة.

وباجلملة نشير إلى أن من بني العوامل التي جتعل األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإلساءة 

واإلهمال واإليذاء من غيرهم ما يلي:
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بعض اخلصائص الشخصية لألطفال، وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم.  -

تدني املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي ألسرهم.  -

التوترات والضغوط التي تتعرض لها أسرهم نتيجة اإلعاقة.  -

عدم تفهم أسرهم خلصائص الطفل ذي اإلعاقة، واحتياجاته ومتطلبات منوه.  -

اإلقامة داخل مؤسسات داخلية.  -

عجز أسرهم عن إشباع احتياجاتهم املختلفة ومتطلبات منوهم.   -

اخلاطئة  الثقافية  واملعتقدات  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  نحو  السلبية  املجتمعية  االجتاهات   -

. باإلعاقات  املرتبطة 

الوصمة االجتماعية املرتبطة باإلعاقة .  -

انخفاض مستوى الدعم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ألسر األطفال ذوي اإلعاقة .  -

الفردي واجلماعي لألطفال ذوي اإلعاقة، واإلرشاد  النفسي  إلى برامج اإلرشاد  االفتقار   -

. لذويهم  األسري  النفسي 

أشكال اإلساءة:
واملواد  واألساليب  فيه،  تقع  الذي  الوسط  أو  البيئة  من  لكل  تبعًا  اإلساءة  أشكال  تتعدد 

الطفل. شخصية  من  املضار  واجلانب   ، ارتكابه  في  املستخدمة 

أوالً: أشكال اإلساءة وفًقا للبيئة أو الوسط الذي تقع فيه:

تختلف البيئات أو األوساط التي يتعرض فيها األطفال عموًما وذوو اإلعاقة خصوًصا لإليذاء 

وإساءة املعاملة، أو يكونون فيها هدًفا للعدوان واإلساءة؛ وبناء عليه ميكن حتديد اإلساءة ضد 

األطفال وفًقا للوسط الذي تقع فيه في عدة أشكال.

وكثيًرا ما ترتكب اإلساءة مبباركة األسرة ضد الطفل ذي اإلعاقة مبكًرا، كما هو احلال في 

قتل األجنة، أو ما يعرف بالقتل الرحيم الذي ينكر على الطفل حقوقه في البقاء واحلياة والتنمية؛ 

اعتقاًدا منه بأن املوت أفضل بالنسبة إليه ألنه سيعاني كثيًرا لو ولد بإعاقة ما.

يفترض في املدرسة باعتبارها مؤسسة للتنشئة االجتماعية أن تكون بيئة تعلم ومنو لألطفال 

تتوافر فيها شروط األمن والسالمة وقواعد النظام واالنضباط، إال أن البيئة املدرسية قد تشهد 

املعلمني  حتمل  عدم  نتيجة  خصوصًا؛  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ضد  والتمييز  القهر  من  أساليب 
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واملختصني ظروف اإلعاقة ومشكالتها، والتوترات والضغوط الناجمة عنها؛ مما يجعل املدرسة 

وسًطا مشبًعا بالتهديد واخلوف وهو ما ال يساعد على تعزيز مناخ النمو والتعلم، ومن بني األمناط 

الشائعة أو احملتملة لإلساءة املدرسية ضد األطفال عموًما ما يلي:

استخدام العقاب البدني أسلوبًا للضبط السلوكي لألطفال، أو نوعًا من العقاب، وذلك عندما   -

ال يؤدون واجباتهم املدرسية بشكل مالئم.

امتهان شخصية األطفال ذوي اإلعاقة وجعلهم هدًفا متكرًرا للتهكم والسخرية واالستهزاء،   -

واالضطهاد. والتفرقة  والشتم،  املستمر  والنقد  والتهديد،  واللوم 

املتبادل بني األطفال وبعضهم بعضًا؛ كاملشاجرات واالقتتال، واالبتزاز، والتعقب  اإليذاء   -

خطرة. مواد  أو  حادة  آالت  استخدام  مع  التنمر  أو  والبلطجة  والتسلط  واملطاردة، 

التمييز في املعاملة بني األطفال بسبب اإلعاقة، وعدم العدالة في تقومي أدائهم.  -

التي يفترض أنها تقوم على حماية  النمط من اإلساءة داخل بعض املؤسسات  ويقع هذا 

العيش منهم مع  الرعاية واخلدمات خصوصًا ملن ال يستطيعون  األطفال ذوي اإلعاقة، وتقدمي 

أسرهم أو الذين ال مأوى لهم، كمؤسسات الرعاية والتأهيل، واملالجئ، ومؤسسات رعاية األطفال 

اجلانحني واليتامى ومجهولي النسب، ومراكز الشرطة واحلجز، والسجون.

ويالحظ أن معظم هذه املؤسسات ذو طبيعة مغلقة ومقيدة، ويخضع لنظام اإلقامة الداخلية 

 أشكال اإلساءة وفًقا للبيئة أو الوسط الذي تقع فيه

إساءة 

مدرسية

إساءة 

أسرية

إساءة 

مؤسسية

إساءة 

مجتمعية

إساءة في 

بيئة العمل

إساءة في 

األندية

إساءة معاملة 

األطفال ذوي 

اإلعاقة



146
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

الدائمة أو املؤقتة، ومن أشكال اإلساءة التي يتعرض لها األطفال عموًما وذوو اإلعاقة خصوًصا 

في هذه املؤسسات، اإلساءة اجلسدية كالتعذيب والضرب بالعصى واجللد، والتقييد واحلبس، 

ومنه أيًضا اإلساءة اجلنسية واالغتصاب من قبل بعض الشباب أو البالغني و املسئولني في مراكز 

الرعاية واحلجز والسجون، فضاًل عن اإلساءة اللفظية بالشتم والسباب وإطالق األلفاظ البذيئة، 

وإهمال األطفال وعدم تلقيهم صنوف الرعاية الالزمة.

منهم  كل  يتعرف  حتى  اإلعاقة؛  ذوي  األطفال  مع  كافة  للمتعاملني  التوعية ضرورة  ومتثل 

دوره في حمايتهم من اإلساءة، وسوء املعاملة، وفي هذا السياق متثل التوعية بخصائص هؤالء 

األطفال، واحتياجاتهم واإليذاء املوجه ضدهم، خصوصًا مصادره، وآثاره، نقطة بداية واجبة، 

يضاف إليها -  بالنسبة إلى املتعاملني بشكل مباشر معهم – تثقيفهم بكيفية االكتشاف املبكر 

حلاالت االنتهاكات من خالل العالمات الدالة على وقوع اإليذاء واإلبالغ عن هذه احلاالت.

وتستلزم الوقاية التوعية املشار إليها باعتباره طلبًا قبلّيًا لها، وتعد الوقاية الركيزة األساسية 

التي تعتمد عليها سياسة حماية األطفال ، وتنبع أهميتها من كونها حتد من االنتهاكات التي قد 

ترتكب ضد األطفال ؛ ذلك أنه من املتوقع ترتيبًا على جناح توعية املتعاملني مع األطفال ذوي 

اإلعاقة بطبيعتهم وطبيعة اإلساءة املوجهة إليهم توافر وسط يجنبهم إياها ، ثم إن هذه التوعية 

 ، إليهم  بدوره  الوقاية  مفهوم  فينتقل   ، أنفسهم  األطفال  إلى  املتعاملني  هؤالء  من  نقلها  ميكن 

ويتعلمون كيف يحمون أنفسهم.
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الطفل والعنف

د. مومن محمد*

ملخص املقال:
يتناول املقال موضوع العنف في عالقته بالطفل، انطالقًا من تصور يرمي إلى تسليط الضوء 

على هذه الظاهرة اخلطيرة التي أصبحت متتد وتنتشر وتتشكل داخل بنيات املجتمع. فأضحت 

تهدد السالمة اجلسمية والنفسية للطفل وتعيق اندماجه، وتعلق إسهامه رفقة أقرانه في تنمية 

بالده . ملا لهذه املرحلة من أهمية قصوى في تنشئته واعداده ليتقلد مهامه رجاًل للغد . 

العنف وفسرته بوصفه سلوكًا  تناولت  التي  النظريات  مبرزًا مفهوم وأنواع وأشكال وأهم 

إنسانّيًا يتراوح ما بني البعد الفيزيولوجي واملجتمعي . عنفًا يصنف باعتباره فعاًل شاّذًا يؤثر 

بنيته  تأثيرًا ميتد ما بني اإللغاء املطلق لوجوده وإعاقة   . بأشكال مختلفة على الطفل واملجتمع 

اجلسمية أو النفسية أو االجتماعية ليصل إلى التأثير السلبي على األدوار الرعائية والتكوينية 

والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  التاريخي  السياق  موضحًا   . املجتمع  لبنيات  واإلدماجية 

والثقافي والقانوني لنشأته وتطوره وانتشاره، داخل املدرسة واألسرة والعمل والشارع وساحات 

احلروب ووسائل اإلعالم باعتبارها فضاءات حتتضن داخلها أشكااًل مختلفة من مظاهره باعتبار 

اختالف بنياتها وتواصالتها . ألخلص في النهاية إلى نظرة أمل قد حتد من مظاهر العنف وحتمي 

الطفل من مكر وعنف الراشد، ومتنحه حقوقه وتوسع مجاالت مشاركته في غده التنموي .

الكلمات املفتاح:
الطفل– العنف 

ْمَنا َبِني آَدَم " )1(.  كرم الله تعالى اإلنسان وجعل الرحمة من أبرز سماته االإنسية:" َولََقْد َكرَّ

ومن جتليات هذه الرحمة أن أوصاه خيرًا بأوالده : "يوصيكم الله في أوالدكم")2(. 

* أستاذ باحث في علم االجتماع وعلوم التربية،املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الرباط، املغرب
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أهم  من  والتشريعات  العلمية  املعرفية  احلقول  مختلف  حددتها  كما  الطفولة  مرحلة  وألن 

مراحل منو الطفل ونضج شخصيته بكل سماتها النفسية واملعرفية واالجتماعية والفيزيولوجية. 

فإن االهتمام بكل املعيقات التي قد تعيق هذا البناء القومي وتفسده؛ باعتباره األساس الذي يؤثر 

في كل املراحل الالحقة يستوجب منا االهتمام الكبير لنتمكن من بناء وإعداد رجل الغد."أكدت 

أبحاث كثيرة أهمية فترة الطفولة املمتدة ما بني امليالد إلى سن اخلامسة عشرة من عمر الطفل 

على منوه الوجداني والعقلي واالجتماعي؛ نتيجة األثر القوي احلاسم الذي تلعبه الروابط التي 

يقيمها الطفل مع أبويه ومع الوسط األسري واملدرسي بوجه عام على تكوين شخصيته")3(.

استنادًا إلى معطيات واقعنا املعيش والدراسات التي سنوردها في منت املوضوع ، جند 

ظاهرة العنف من أبرز هذه املعيقات التي أصبحت تهدد بقوة توازن اإلنسان وتؤثر في إدماجه 

واندماجه داخل احلياة مع نفسه وأسرته وبيئته. "يقدر أن 10 ماليني طفل حول العالم يتعرضون 

يومّيًا للعنف املنزلي". املركز الدولي للنساء وأسرهم 2007)4(.

قبل اإلشارة إلى مفهوم العنف أود اإلشارة إلى مجموعة من املصطلحات التي حتمل بعضًا 

من صفاته، والتي قد تختلف بعضها في التوصيف لكنها تلتقي مع الظاهرة املدروسة في كثير من 

التفاصيل إذ جند : اإلساءة، اإلهمال، اإلرهاب، العدوان، االنتقام، الصراع، اخلصام، املشادات.

العنف يف اللغة: "العنف ضد الرفق" )5( "هو اخلرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، 
ويقال َعنََّفُه تعنيفًا إذ لم يكن رفيقًا في أمره")6( والعنف قوة وحشية يتصرف بها الشخص جتاه 

القوة احلادة بغرض  إنه استعمال  والرعب،  الفزع  أو  إلى درجة اخلوف  غيره بشكل قد يصل 

إخضاع الغير للسلطة والهيمنة)7(.

 حسب املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل يعرف على أنه "كافة أشكال العنف أو الضرر أو 

اإلساءة البدنية والنفسية واإلهمال أو املعاملة املنطوية على اإلهمال، وإساءة املعاملة املنطوية على 

اإلهمال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية". وحسب التقرير العاملي 

حول العنف والصحة )2002(، يعرف العنف على أنه االستخدام املتعمد للقوة أو الطاقة البدنية، 

سواء ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد احلياة ومنائه أو كرامته" )8(.

ويعرفه مصطفى حجازي بقوله: "إن العنف لغة التخاطب األخيرة املمكنة مع اآلخرين ومع 

الواقع إذا أحسَّ املرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار العادي حني تترسخ لديه القاعدة 

بالفشل في إقناعهم باالعتراف بكيانه وقيمته" )9(. و"العنف أسلوب عنيف إلشباع الرغبات والدفاع 

عن املصالح ووسيلة لفرض الرأي اإليديولوجي بالقوة، وأداة للضغط على احلكومات بارتكاب 
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ف القاموس السيكولوجي لنور  أعمال إرهابية، ووسيلة املستضعفني إلسماع صوتهم" )10(. "ويعرِّ

بيلسيالمي N.Sillang 1980 العنف بأنه استعمال مفرط للقوة من خالل نفي القانون ونفي حتى 

الفرد" )11(.

بنفي  يتم  متخالفتني،  ذاتني  بني  العنف كل سلوك سلبي  اعتبار  انطالقًا مما سبق؛ ميكن 

القانون بالقوة والشدة واحلدة والقسوة أو اللوم أو اإلرهاب والقتل والتعذيب. يكون فيه صاحب 

الفعل في حالة إشباع أو تنفيس أو دفاع أو إسماع صوته أو إنكار فرد أو حالة مرضية . ويرمي 

إلى جعل املعنَّف في حالة إخضاع أو هيمنة أو فرض ضغط إيديولوجي وتبخيس وعدم اعتراف .

تتعدد التعاريف التي حتاول حتديد مفهوم الطفل بتعدد وجهات النظر؛ فهناك من حاول ربط 

الطفولة مبجموعة من املراحل تبدأ من الوالدة إلى مرحلة املراهقة وقد تختلف املراحل باختالف 

التقافات. وهناك من ربطها بالسن القانونية بحيث تنتهي مرحلة الطفولة بعد إمتام الطفل الثامنة 

عشرة سنة كاملة. غير أنه ما يهمنا هو اعتبار أن الطفل بكسر الطاء يعني الصغير من كل شيء 

عينًا كان أو حدثًا. "وأصل لفظ الطفل من الطفالة أو النعومة، فالوليد به طفالة ونعومة. حتى قيل: 

هو الوليد ما دام رخصًا أو ناعمًا واملصدر طفولة" )12(.

وعليه ميكننا اعتبار العنف ضد األطفال هو كل سلوك أو وضع يعرض حياة الطفل غير 

البالغ سن الرشد القانونية وسالمته النفسية واجلسدية واالجتماعية خلطر ينتج عنه أثر معني.

عرفتها  عامة  اجتماعية  ظاهرة  اخلصوص،  وجه  على  التربوي  والعنف  عمومًا  العنف  إن 

املجتمعات منذ القدم، ولها جذور في الثقافة االجتماعية السائدة والنسق القيمي املهيمن وسائر 

مظاهر التنظيم االجتماعي والسياسي املتحكم فيها." لم تخُل فترة من تطور املجتمعات اإلنسانية 

دون وجود مظاهر العنف في مستويات مختلفة للحياة املجتمعية" )13(. فقد عرف اإلنسان منذ األزل 

مظاهر العنف لكن اجلديد هو تطور شكله وامتداده حيث شهد التاريخ وقائع كثيرة للظاهرة؛ 

فمن ظاهرة وأد البنات التي عرفت عند العرب قدميًا)َوِإَذا امْلَْوُءوَدُة ُسِئلَْت ِبأّي َذْنٍب ُقتلَْت(، إلى 

العديد من مظاهر العنف مبختلف املجتمعات" في العصور الوسطى"، وبعد فشل جهاد األطفال 

املقدس عام 1212م، يقال إن عصابات الصبية انتشرت في أرجاء الريف وكانوا يعيشون - في 

الغالب - في السلب والنهب قبل أن يباعوا في سوق الرقيق في جنوب فرنسا وإيطاليا")14(.

لكن امللحوظ هو تطور الظاهرة وانتشارها كما مختلف الظواهر املجتمعية؛ بفعل تبدل منط 

الفكرية  وتنظيماته  اإلنسان  تؤرق  التي  العصر  أبرز قضايا  .فقد أصبحت من  العيش وتشعبه 

الظاهرة  هذه  على  الوقوف  الباحثني  على  لزامًا  كان  لذلك   . واملجتمعية  واحلاكمة  والسيادية 
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عليها. والقضاء  انتشارها  بغية احلد من  والفعالة  املناسبة  وإعطاء احللول  وتفسيرها 

املجتمعات  داخل  مشروعًا  كان  العنف  هذا  مظاهر  من  الكثير  أن  ننسى  أن  دون  من 

وتزويج  البنات  كختان  السائدة  والقيم  والتقاليد  واملعتقدات  الديانات  بعض  ومباركًا من طرف 

القاصرات وتعنيف التالميذ وأطفال الكتاتيب القرآنية . واملستخلص مما سبق، أن مستجدات 

ة املوضوع بقدر ما تكمن في شكل تطوره وتنوع أشكاله ومتثالته عند  الظاهرة ال تكمن في ِجدَّ

الناس والقانون. وذلك ألسباب وعوامل تزكيها وتقويها مستجدات البيئة األسرية واالقتصادية 

واالجتماعية والسياسية والثقافية للطفل وأسرته. فأصبح يأخذ أشكااًل متنوعة، تزايدت حدتها 

مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية، وتنوعت حتى أصبح من الصعب 

وقطع  البنات  وأد  فمن  العنيف؛  السلوك  أصحاب  أساليب  اختالف  مع  بعضها،  مالمح  حتديد 

األرحام وجتارة البشر، إلى جرائم اإلبادة واالختطاف واالسترزاق واالغتصاب والقتل والتعذيب 

واإلهمال. واحلرمان  واالستغالل  والتبخيس  والتحقير 

ولتناول القضية بشكل سلس وموضوعي، أرى من الضروري حتديد التصنيفات التي قد 

العتبارات  صعب  جّد  أمر  حصرها  بأن  سلمنا  إذا  الظاهرة  أوجه  بعض  حصر  على  تساعد 

موضوعية ومنهجية وذاتية . أول تصنيف منهجي يفرض ذاته عند دراسة العنف عند األطفال أو 

)العنف التربوي( هو اإلقرار بخصوصية الظاهرة عند األطفال مقارنة به عند املرأة واإلنسان 

بشكل عام. اختالف يستمد خصوصيته من الطبيعة اجلسمية والنفسية للطفل ووضعه الضعيف 

والقاصر داخل بيئته املجتمعية. اختالف ينطلق من كونه ضعيفًا وسهل التأثر ليصل إلى اعتباره 

أسهل الضحايا وأقربهم. كما يقر بذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في ديباجته : "وملا كان 

الطفل يحتاج، بسبب عدم نضجه اجلسمي والعقلي إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصًا إلى 

حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده)15( الشيء الذي مينح املشروعية واجلدوى العلمية 

جلعله موضوعًا متفردًا وتخصيصه بالدراسة والتمحيص.

إن دراسة ظاهرة العنف عند األطفال على اخلصوص من أصعب املغامرات العلمية التي 

تستوجب أواًل التسلح باملعطيات اإلحصائية الدالة على الظاهرة؛ إذ التوجد إحصائيات شاملة 

حتصر الظاهرة وتؤطرها وحتددها . وألسباب موضوعية تتمثل في صعوبة رصد كل أوجهها ،" 

فمن السهل حتديد وتشخيص السلوك املتسم بالعنف والعدوان، غير أنه من الصعب فهم أسبابه 

ودواعيه احلقيقية)16(. وهناك أسباب مرتبطة بتملص الدولة من مسئوليتها جتاه هذه الفئة في كثير 

من األحيان . ثانّيًا باعتبار أن دراسة الظاهرة متتد إلى حقول معرفية كثيرة ومتنوعة تستوجب 
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من الدارس اإلحاطة باملرتكزات العلمية التي ترصد عمقها وتأطرها نفسّيًا وسلوكّيًا واجتماعّيًا 

وقانونّيًا. 

النفسية  وخفاياها  وأصولها  أسبابها  فهم  محاولة  دون  من  الظاهرة  رصد  ميكن  فال 

يجد  اختالفًا  والنفسية،  السيكولوجية  مالمحها  في حتديد  العلماء  اختلف  لذلك   . واالجتماعية 

مبرراته املوضوعية في اختالف زوايا الرؤية املرجعية أو انطالقًا من زمان ومكان الدراسة .إال 

أن أغلب هذه الدراسات تتمحور حول اعتبار الظاهرة إما شكاًل يدخل في التركيب الفيزيولوجي 

للفرد وإما شكاًل يكتسب داخل البيئة االجتماعية والثقافية بغض النظر عن تفاصيل شكل وعمق 

هذا التفاعالت فيما بينها أو مع مكونات شخصية صاحب السلوك العنيف:

"على الرغم من تعدد النظريات واآلراء التي يقدمها الباحثون والعلماء لتفسير سلوك العنف 

والعدوان، فإنه ميكن تصنيفها إلى صنفني أساسيني:

الوراثية . 1 العنف والعدوان بإرجاعه إلى عوامل تعود إلى االستعدادات  نظريات تفسر 

للفرد؛ فهي تربط أسبابه بالشخص نفسه.

إلى . 2 وتعود  الفرد،  عن  خارجة  عوامل  إلى  بإرجاعه  والعدوان  العنف  تفسر  نظريات 

فيه)17(.  يعيش  الذي  املجتمعي  السياق 

وقد ظهرت عدة نظريات حاولت تفسير الظاهرة، إال أنها لم تخرج عن التصنيفني السابقني 

على الرغم من االختالف الذي قد يبدو من حيث التسمية: 

- النظريات امليكانيكية: "فهم يعتبرون أن كل أنواع السلوك الذي يصدر بعد حالة احلرمان 
يتسم مظهره بالعنف والعدوان . وميكن قياس شدته وقوته . وقد القت هذه النظرية انتقادات 

مختلفة، ومن أبرز املنتقدين ميللر ) Neale. Miller(؛ حيث اعتبر أن احلرمان ميكن أن يقود إلى 

أشكال متنوعة من السلوك. 

- النظرية الترابطية: "ينبني هذا التصور على ما أضافه بيركويتز من عوامل .. ويتعلق 
األمر بشرط إضافي مفاده أن االستجابة العدوانية ال تتم من دون حضور مؤثر مرتبط باملوقف 

الذي يوجد فيه الشخص مبصدر احلرمان أو باألفعال العدوانية)18(.

- نظرية التعلم االجتماعي: إن السيرورات املتخذة في تعلم العدوان مطابقة في جوهرها 
.)19( Banduraللسيرورات املتخذة في تعلم معظم أنواع السلوك االجتماعي حسب رؤية بندورا

- نظرية التعلم االجتماعي )النمذجة(: "إن سلوك الفرد املتعلم يتم من خالل املالحظة 
والنمذجة أو التقليد؛ فالسلوكات يتعلمها الفرد من خالل املالحظة لآلخرين وتقليدهم، ومشاهدة 
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النماذج العدوانية لها أثر بالغ في تعلم الفرد السلوك العدواني)20(.

واملتغيرات  املاكروسوسيولوجية  املتغيرات  بني  يجمع  الذي  التكاملي:  النموذج   -
امليكروسيكولوجية لتفسير الظاهرة . ويعتبر أن تراكم التجارب السلبية داخل مؤسسات األسرة 

للعنف  وقودًا  الغالب  في  تشكل  سيكولوجية  وخصائص  اجتماعية  آليات  حتمًا  يولد  واملدرسة 

واالنحراف)21(. 

- التطورية : منوذج الرابطة االجتماعية الذي يحاول تفسير العنف بالتركيز على طبيعة 
العالقة التفاعلية املتبادلة بني الشخص ومؤسسة األسرة أو املدرسة ،محكومة بروابط اجتماعية 

قوامها العالقة الشخصية احلميمية املفعمة بالقبول والرضا والتحفيز واملكانة االجتماعية اإليجابية 

واملثابرة على سلوك  فينتصر سلوك االنضباط وااللتزام   ، املدرسي  أو  الفضاء األسري  داخل 

الفوضى والشغب والتهاون )22(. 

- النظرية الفيزيولوجية: "حسب نظرية ملبوروزو )Lambroso( فإن الشخص العنيف 
بيئته، فهو - على حد تعبيره- مجرم بالوالدة،  والعدواني يولد بهذه اخلاصية واليكتسبها في 

مبعنى أن الشخص العدواني مدفوع إلى القيام بهذا السلوك املبرمج في تكوينه العضوي". )23( 

للسلوك،  التكوين اجليني  "العنف والعدوان جزًءا من  اعتبار  إلى  ويذهب أصحاب هذا االجتاه 

يهدف إلى احلفاظ على النوع ضد التغيرات التي حتددها البيئة")24(. إال أن هذه النظرية قد رفضها 

علماء النفس االجتماعي بشكل عام بدعوى أن املتغيرات االجتماعية والثقافية تلعب دورًا له وزن 

أكبر في تعديل السلوك العدواني لدى اإلنسان مقارنة بالعوامل السيكولوجية.

يذكر الدكتور أحمد أوزي في كتابه سيكولوجية العنف أن مراحل العنف تكون عبر ثالث 

محطات متوالية تنطلق من مرحلة التعرف إلى مرحلة التطبيع إلى مرحلة السلوك. 

مراحل العنف :

1- التعرف على العنف ومشاهده.

2 - يصبح لصورة العنف تأثير ال يجعل املتلقي يتردد في ممارسته.

3- مرحلة يصبح فيها العنف والعدوان أمرْين عادينْي ال يثيران مشاعر اخلوف)25( .

في املقابل جند أغلب الدارسني مييلون إلى تصنيف العنف انطالقًا من شكل الفعل واألثر 

الذي يحدثه على املعنف .تصنيف يعتمد الوصف الشكلي ومجال حدوثه لذها يرى الدكتور أحمد 

أوزي أن العنف ميكن تصنيفه كالتالي:

- " العنف املادي : السلوك الوحشي الفظ غير املالئم للحياة االجتماعية كالضرب واجلرح 
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واالغتصاب والقتل وغيرها.

حة كالصياح والشتم واإلذالل  - العنف اللفظي: املتمثل في الكالم واألقوال العدوانية املجرِّ
والتهميش والتهديد باالعتداء املادي واالنتقام وغيرها.

الذي يتجه نحو  العنف  الباحثني أن هناك نوعنْي من  يعتبر بعض  - العنف تاه الذات: 
االنتحار: في  يتمثل  والذي  الذات، 

- العنف النفسي: وهو نوع من العنف يصعب رصده بوضوح؛ ألنه غير ملموس كما هو 
احلال بالنسبة إلى العنف البدني . فقد يتم على شكل أقوال أو حركات خفية ومستترة غير ظاهرة 

في كثير من األحيان)26(.

 كما ميكن تصنيفه من خالل مدخلني آخرين: أواًل: مجال املكان. ثانيًا: وحدة املوضوع، 

ما  أو  البيت  داخل  العنف  جند  املكان:  مجال  داخل  متقاربة  خصوصيات  تقاسمه  حيت  فمن 

يطلق عليه العنف األسري أو داخل مجال العمل أو الشارع أو املدرسة. كما جند تقاطع بعض 

خصوصياته داخل وحدة املوضوع كاالعتداء اجلنسي باعتباره عنفًا أو جرائم اإلبادة واالستعباد 

تلتقي وتتطابق  واالستغالل واإلهمال والتبخيس وعدم االعتراف باحلقوق كالنسب . تصنيفات 

مع بعضها. فنجد أشكااًل متنوعة من موضوعات التعنيف داخل مختلف األماكن، تأخذ أشكااًل 

متعددة من العنف املادي أو املعنوي أو االجتماعي. وبالتالي جند مثاًل عنفًا نفسّيًا كالتحقير داخل 

مجال مكاني وعمل األطفال في الصناعة التقلييدية يتخذ صبغة االستغالل. أو عنفًا بدنّيًا داخل 

مجال األسرة يتخذ طابع االستغالل اجلنسي .وهذا التصنيف يتميز بفعاليته وقابليته وموضوعيته 

في مناولة الظاهرة ميدانّيًا. إذ إن أغلب الدراسات امليدانية اعتمدته لفهم دوافعه وأسبابه وحصر 

مجاالته، ونذكر هنا الدراسة امليدانية االستطالعية التي أجريت على عينة من 150 طفاًل ومراهقًا 

مبدينتي الرباط والقنيطرة وخلصت إلى كون جماعة األقران واإلعالم واملدرسة واألسرة من أهم 

فضاءات العنف. "دوافع العنف ترجع إلى: جماعة األفراد 99%، وسائل اإلعالم 93% ، املدرسة 

واالقتصادي  االجتماعي  باحمليط  مقرونة  اإلحصائيات  هذه  تبقى  لكن   .)27(%10 األسرة   ،%90

والنظام السياسي والتعليمي للعينة املدروسة. 

فالعنف ظاهرة خطيرة يكتسبها الفرد داخل املجتمع أو قد يحملها في ذاته، وقد يستخدمها 

حيلة دفاعية أو وسيلة لبلوغ هدف أو حتى من دون وعي تام وقصدية؛ فاألب يعنف ابنه قصد 

التربية أو لفرض السلطة وغيرها. ورب العمل يعنف الطفل لرفع اإلنتاج أو ألسباب نفسية أو 

لفرض  يعنف  السياسي  والنظام  االنتقام،  أو  والتنفيس  للتعويض  يعنف  قد  واملقهور  مرضية، 
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إيديولوجية أو للتهرب من مسئولياته، واملربي يعنف العتقاد معرفي خاطئ أو للتنفيس أو لفرض 

مكونات  وبني  مجتمعه  فضاءات  داخل  وانتقل  الطفل  كبر  كلما  دائرته  تتسع  والعنف  سلطته، 

بيئته. وكلما كان الطفل أقرب إلى دائرة الفقر واالنحالل األسري واملجتمعي وعدم االستقرار 

السياسي. "تقول التقارير الرسمية إن 50% من األطفال الكادحني في الدول الفقيرة يعملون في 

اخلدمات املنزلية واألعمال القسرية وفي الدعارة وفي األعمال الصناعية والزراعية وفي املتاجر 

وصناعة األجور واجللد والصناعات التقليدية والصيد بأعالي البحار وملدة ساعات طويلة وبأجور 

زهيدة ال تسد الرمق. وأحيانًا)28(" يكون الفقراء أكثر عرضة للعنف وخصوصًا النساء واألطفال 

حيث توجه لهم موجات الغضب والعدوان التي تختلف بحسب املعطيات االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية لكل بلد)29(، واملغرب منوذج أحد بلدان اجلنوب الذي لم يشفع له استقراره السياسي 

في تخطي هذا الوضع. إن أطفال الفقر باملغرب يعانون من قسوة احمليط الذي يعاني بدوره من 

والتبخيس  النفسي  والعقاب  للعقاب اجلسدي  والفراغ احملبط، ويعرضهم  والفقر  والقهر  األمية 

واالستهزاء)30(.  وللتقريب أكثر نستعرض بعض أشكال العنف انطالقًا من محاورة متعددة بعضها 

نال حّظًا من الدراسة كالعنف داخل املؤسسات التعليمية واألسرة، واآلخر بقي حبيس إشارات 

محتشمة كالعنف ضد األجنة )االجهاض السري( وتزويج القاصرات.

أطفال الشارع أحد مظاهر العنف وبيئة له يف الوقت ذاته:
إن ظاهرة أطفال الشوارع هي نتاج عنف مجتمعي ممنهج، أضحت تستفحل داخل مجتمعاتنا 

بشكل خطير، وتفيد التقديرات اخلاصة مبنظمة األمل للطفل في آسيا بوجود ما ال يقل عن 100 

مليون طفل شارع في العالم موزعني على قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية حسب مصدر 

التي  الرغم من كل املجهودات احملدودة  املعنفون اجتماعّيًا، وعلى  املتحدة)31(. فهؤالء  من األمم 

حاولت معاجلة بعض حاالتهم الفردية في غياب أي تصور ينطلق من نظرة شمولية تنموية تهتم 

مبعاجلة العنف والتشرد في ارتباطه بالقضايا املجتمعية املسئولة عنها، كواقع األسرة والتنمية 

والتعليم والفقر والقانون وغيرهم. يعتبرون ضحايا نظام سياسي وقانوني واقتصادي واجتماعي 

جرَّ بهم إلى براثن العيش واحلضيض وجعلهم أسهل الضحايا لتلقي كل أشكال العنف البدني 

والرمزي واالجتماعي. أطفال الشوارع - من جهة - نتاج عجز الدولة عن القيام مبهامها جتاه 

الطفولة، ومن جهة أخرى مقابلة، نتاج عجز األسر املغربية عن االضطالع بدورها الطبيعي في 

التنشئة االجتماعية، وهو عجز مركب يتجلى أساسًا في التبخيس املمنهج لدور املرأة في األسرة، 
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الشوارع  أطفال  ظاهرة  "أن  كما  املغربي)32(.  الزمن  من  طويلة  لعقود  التنمية  وفي  التربية  وفي 

تبقى- في املقام األول واألخير- إشكالية اجتماعية ليست مقطوعة عن اجلذور ولكنها ذات اتصال 

مباشر أو غير مباشر بالعنف االجتماعي واإلهمال األسري" )33(. وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة 

وإن كانت تعرف اختالفات جوهرية بني البلدان من حيث الواقع العددي والقانوني واملعيشي لهم، 

يبقى من أبرز أسبابها معطى االستقرار السياسي واملستوى االقتصادي والثقافي لألسر". وقد 

كشفت الدراسات عن عديد من األسباب التي تقف خلف انتشار هذه الظاهرة؛ حيث تبني أن 

معظم أطفال الشوارع ينتمون إلى أسر تعاني من حالة تدني مستوى املعيشة، كما ينتمون إلى 

أسر تعاني التفكك االجتماعي املادي واملعنوي)34(.

ومهما كانت هذه األسباب التي دفعت بطفل قاصر غير ناضح في بنيته اجلسمية والنفسية 

واملعرفية واالجتماعية إلى شجاعة مجابهة واقع الشارع كمسكن ومستقر وعائلة بديلة، وجعله 

املقر املفضل أحيانًا كثيرة بالنظر إلى ظروفه. مستقر غير آمن وبارد ووحشي يجد فيه ما ال يجد 

في أماكن أخرى كاملنزل أو مركز اإليواء. مقر يفرض عليهم أن يكونوا أقوياء على الرغم من 

نعومة أظافرهم، يفقدون حق عيش طفولة عادية، وحق التعليم ورمبا النسب واحلياة أحيانًا، عنف 

سببه قساوة األهل والدولة واملجتمع . واقع يجعلهم في مواجهة أنفسهم التي أضحت حتس بكل 

مالمح الدونية والتبخيس والقهر والظلم في مقابل تعرضهم الدائم لكل أشكال االستغالل اجلنسي 

والعضلي واخلالف مع القانون. فتتولد لديهم نزعات تدميرية عنيفة تعكس العنف املعيش إذ ينتج 

العنف عنفًا. إن النزعة التدميرية لدى أطفال الشارع هي االنعكاس الطبيعي الذي يعاني منه 

هؤالء األطفال بسبب إقصائهم وتهميشهم؛ حيث اليشعرون باألمن ويتوقعون املطاردة واالعتداء 

في أي حلظة. عنف يصدره اجتاه مجتمعهم وعنف يعيشونه يومّيًا بينهم فيصبح سلوكهم املرجعي 

االعتيادي، وتتخذ املشاجرات طابعًا حاّدًا؛ حيث يجدون فيها فرصًا للتعبير عن حالة القلق التي 

يعيشونها والتنفيس عن شعورهم الدائم باخلوف والضياع )36(. 

االستغالل الجنسي نموذجًا للعنف ضد األطفال 
ميكن حتديد االستغالل اجلنسي: بأنه كل اتصال جنسي بني طفل وبالغ من أجل إرضاء 

رغبات جنسية عند األخير مستخدمًا القوة والسيطرة عليه والتظليل أو استغالل ضعفه وحاجته؛ 

بحيث يكون الضحية غير مدرك لطبيعة العالقة اخلاصة جّدًا وماهيتها كاملغتصيون، أو الطفل 

املغرر به أو املستغلني جنسّيًا إما ألهداف جتارية وإما لوضعيات اجتماعية، وانطالقًا من هذا 
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يتضح جلّيًا أن هذا االستغالل يعتبر بوضوح بائن شكاًل قاسيًا من أشكال العنف البدني والرمزي 

ضد األطفال لتوافر كل الشروط التي تفيد االعتداء على اجلسد والكرامة اإلنسانية ، وملا يترتب 

عليه من آثار جسمية ونفسية واجتماعية. "إن االستغالل اجلنسي لألطفال ألهداف جتارية يشكل 

أحد مظاهر العنف جتاه األطفال" )37(.

وقد شهدت الظاهرة انتشارًا مهواًل خالل الفترة األخيرة؛ حيث لم تعد وجهًا فقط من أوجه 

فيه مافيات  تنشط  بقدر ما أصبحت عماًل إجرامّيًا منظمًا  لألفراد  القيمي واألخالقي  االنحالل 

عابرة للحدود وتصل الشرائط واألفالم البورنوغرافية اخلاصة بأطفال العالم الثالث إلى أرقام 

مماثلة لعائدات الدعارة عبر العالم)38(؛ حيث أصبحت ممارسة البغاء مع األطفال ظاهرة عاملية 

تتم من خالل شبكات منظمة تعاني منها ماليني األطفال في مختلف بلدان العالم بالرغم من كل 

التحركات الدولية لالهتمام بحقوق الطفل إال أن 29 دولة فقط اعتمدت خطة عمل تشمل حمالت 

توعية وتشديد القوانني ذات الصلة بالظاهرة )39(. ومع انتشار اإلنترنت ظهرت أشكال جد متطورة 

رقمي  كمنتوج  الرقمية  الشبكات  على مستوى  بهم جنسّيًا سواء  واالجتار  األطفال  الستقطاب 

جنسي أو حتى من خالل الدعارة املباشرة أو االبتزاز اجلنسي.

وميكن اعتبار ضحايا هذه املمارسة - بشكل عام - األطفال عدميي احلماية والفقراء والذين 

العنف  "فأغلب ضحايا  الشوارع  وأطفال  البيوت  كخادمات  بالراشدين  مباشرة  عالقة  تربطهم 

اجلسدي واجلنسي - حسب الدكتور سعيد الواهلية رئيس مصلحة الفحص الطبي والقضائي- 

هن خادمات البيوت بسبب انعدام احلماية وصغر السن وبعد العائلة أو الفقر وجهلهن" )40(.

إن لتعنيف الطفل جنسّيًا أثرًا عميقًا على جسد ونفسية وسلوك الطفل بشكل عام . فالدالئل 

اجلسدية قد تبرز على مستوى صعوبة في املشي أو اجللوس أو أمراض وأوجاع في األعضاء 

التناسلية. إفرازات أو نزيف أو تلوثات متكررة في مجرى البول. أوجاع بالرأس أو احلوض .بينما 

الدالئل السلوكية تتمظهر في حاالت االنطواء واالنعزال. االنشغال الدائم بأحالم اليقظة وعدم 

النوم وكثرة الكوابيس واألحالم املزعجة. تدني املستوى األكادميي، وعدم املشاركة في النشاطات 

املدرسية والرياضية. التسرب أو الهروب من املدرسة.تورط الطفل في مسالك انحرافية ضد أبناء 

صفه. عدم الثقة بالنفس واآلخرين والعدوانية. تشويه األعضاء التناسلية وتعذيب النفس. الرعب 

والقلق الدائم.وقد تقوم الفتاة في سن املراهقة بتصرفات إغرائية، استفزازية لآلخرين. يبدو أن 

من مشكالت سلوكية...  ويعانون  في صحة سيئة  له  يتعرضون  أو  يشاهدون..  الذين  األطفال 

والذين يتعرضون لالعتداءات اجلنسية يعانون من الصدمة وال يستطيعون بناء عالقات ثقة ومودة 
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ضرورية لنموهم الصحي)41(.

وتبدو الدالئل النفسية أكثر خطورة في أثناء مرحلة منو الطفل؛ بحيث قد ينجذب الطفل شيًئا 

فشيًئا إلى الشذوذ اجلنسي كرد فعل أو إلى حاالت نفسية غير متوازنة تؤثر على حياته واندماجه 

داخل بيئة األقران "اآلثار النفسية الغتصاب األطفال كثيرة ، وفد تتخذ مظاهر عديدة في شكل 

فقدان الثقة في الذات وقلق وانطواء الطفل وانعزاله وعدم النوم والتعرض لكثرة الكوابيس املزعجة 

خالله، وإذا كان متمدرسًا فإن مستواه التعليمي سيعرف تدنيًا مع عدم املشاركة والعزوف عن 

األنشطة املدرسية" )42( .

االستغالل االقتصادي بوصفه شكاًل من أشكال العنف ضد الطفولة :
أضحت ظاهرة استغالل األطفال بوصفها شكاًل من أشكال العنف ظاهرة عاملية ذات أبعاد 

خطيرة وبالغة الضرر على مستويات عديدة . كما أصبحت تشكل عائقًا أمام التنمية ملا تتركه من 

آثار سلبية تنعكس على املجتمع بشكل عام وعلى األطفال بشكل خاص، بالنظر إلى عمق اإلساءة 

البدنية والنفسية للطفل، واستغالله الفاحش في احلروب املسلحة وتعريضه لتحمل أعباء النزاعات 

الدولية والعمل في ظروف حاطة من إنسانيته تهضم أبسط حقوقه وتستغله. علمًا أن العديد من 

مت بدورها االستغالل االقتصادي" )43(. االتفاقيات الدولية قد جرَّ

ووفقًا  بحدة،  العربية  املنطقة  في  املطروحة  األساسية  املشاكل  إحدى  األطفال  عمل  يبقى 

و18 سنة(   5 )بني سن  األطفال  من  مليون  فإن حوالي 9.2  الدولية،  العمل  منظمة  لتقديرات 

يعملون، غير أن العدد الفعلي لألطفال العاملني قد يكون أعلى بكثير ألنهم يعملون على األغلب في 

القطاع غير النظامي؛ ما يجعل من الصعب حتديد عددهم )44(. 

واجتماعّيًا.  ونفسّيًا  بدنّيًا  وقاسية  مختلفة  أشكااًل  األطفال  عمل  مجال  في  العنف  ويتخذ 

فخادمات البيوت وأطفال التسول واملجندون والعاملون بالضيعات واملناجم واملصانع .. يتعرضون 

ألبشع أنواع العنف والعقاب. ومن أوجه هذا العنف البدني والنفسي الذي تتعرض له الطفولة 

خالل عملها رفقة الراشد -جند - من جهة - ضآلة األجر وارتفاع عدد ساعات العمل وعدم 

تناسب املجهود مع قدراتهم البدنية. 

"إن الكادحني الصغار يعملون أكثر من الكبار بـ 72% منهم من يبدءون عملهم قبل السابعة 

صباحًا 65% يتوجهون إلى النوم بعد احلادية عشر مساء ودخلهم يتراوح ما بني 20% و25% من 

دخل أسرهم" )45(.
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كما تختلف أوجه وأشكال العنف والعقاب واالستغالل في حقهم خالل ممارستهم لعملهم في 

البيوت أو في أماكن التسول أو غيرهما بني الضرب والشتم واالستغالل اجلنسي واإلهانة واحليف 

بحسب املستوى االقتصادي والقانوني والثقافي ألصحاب السلوك العنيف. إن أساليب عقاب.. 

اخلادمات القاصرات تختلف وتتنوع من منزل إلى آخر حسب املستوى الثقافي واالجتماعي لألسر 

املستقبلة. إن الدراسات واالستطالعات املنجزة في هذا املوضوع )عقاب اخلادمات القاصرات( 

تبني أن أكبر نسبة من اخلادمات يتعرضن للقهر والعنف سواء على شكل شتم وسب أو على شكل 

النظرة القاسية املوقعة فاالزدراء والتخويف والضرب. وإن نسبة مهمة من اخلادمات القاصرات 

يتعرضن للتحرش اجلنسي من طرف أفراد األسرة أو في األماكن التي يترددن عليها في األسواق 

وهو ما ميكن اعتباره عقابًا قاسيًا على ذلك العنف املعنوي الذي سبق ذكره )46(.

ومما ال شك فيه أن لالنتهاك آثارًا سلبية للغاية على الطفل والتي تتمثل في األثر السلبي 

على التطور والنمو اجلسدي واملعرفي والعاطفي واالجتماعي واألخالقي. مما يؤدي إلى حاالت 

اإلحباط وعدم الشعور باالنتماء واحتقار الذات وزيادة االعتماد على اآلخرين. كما قد تنمو لديهم 

حاالت انطواء وانغالق نحو الذات وعدم الرغبة في االتصال مع اآلخرين؛ مما يسهم في تكوين 

التعلم ومشكالت سلوكية مثل السرقة والكذب  إلى صعوبات  شخصيات غير اجتماعية إضافة 

وعدوانية نحو األطفال اآلخرين وفقدان السيطرة وعدم ضبط االنفعاالت مع نوبات غضب حادة. 

"ميارس املتسول كل أنواع القتل لكرامته ولبراءته؛ حيت يرغم على العمل في حرفة فوق طاقته 

النفسية وفوق مستوى تصوراته ملاهيته اإلنسانية)47(.

العنف األسري:
حثَّ اإلسالم على نبذ العنف داخل األسرة بأشكاله كافة، وحثَّ على رعاية األطفال وتربيتهم 

بالشكل الصحيح كما جاء في قوله تعالى: )َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباللَِّه 

ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم( )48( ِإنَّ الشِّ

العنف األسري هو كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة 

ضد أفراد آخرين من هذه العائلة ، داخل جماعة األسرة باعتبارها جماعة اجتماعية بيولوجية 

نظامية تتكون من رجل وامرأة وأبناء ، وقد متتد إلى اجلد واجلدة واألقارب واألسرة. هي اإلطار 

االجتماعي الذي يفتح فيه الطفل عينه على العالم ، وهي أداة املجتمع في إعادة اإلنتاج االجتماعي 

وتنشئة أفراده للعمل والعيش في املجتمع عن طريق نقل ثقافته وعاداته وقيمه وتشريبهم إياها 
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وهي عناصر وحدانية وعقلية وسلوكية حتقق النضج للطفل بتفاعلهم )49(.

والعنف األسري أشهر أنواع العنف البشري وأخطره وأكثره انتشارًا وأقدمه، فالعنف الذي 

يحدث داخل األسرة قد ال يشعر به أحد ألنه يحدث داخل جدران املنزل وحتت مظلة الترابط 

األسري، "العنف اإلسري ميتد إلى املجاالت الصحية والقانونية واالقتصادية والتربوية كافة)50(. 

هو سلوك غير معلن وله انعكاساته السلبية على األسرة عامة، واألطفال خاصة، والعنف 

األسري مهما كانت قصديته يبقى - في حد ذاته ظاهرة سلوكية وفعاًل يندرج حتت أمناط السلوك 

العدواني وغير السوي . ويجب اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بني مفهوم العقاب التربوي الذي 

قد ميارسه األب من موقع مسئوليته األبوية، وبني العنف بوصفه سلوكًا مهينًا يضر صحة الطفل 

وتنشئته، سلوكان وجب التمييز بينهما "إن سلطة األب وردعه الطفل اليعنيان التسلط عليه وقمعه، 

بل هما يولدان االضطراب النفسي لديه وإكسابه سلوكًا منظمًا" )51(. 

فالعقاب التربوي هو نوع من ممارسة السلطة الضبطية املقصودة والهادفة "وليس القصد 

االنضباط  نوع  قبل  من  ذلك  بيَّنا  كما  بها  املقصود  وإمنا  املرضية،  والقسوة  الشدة  بالسلطة 

واحلزم والنظام الذي يؤدي باألطفال إلى حتمل املسئولية وكبح النوازع الفطرية للذات والتعود 

على تقدمي مبدأ الواقع على مبدأ اللذة بتعبير التحليل النفسي" )52( بينما يبقى سلوك العنف داخل 

األسرة مهما كان مرتكبه يؤثر بشكل بائن على متاسك األسرة وحميميتها وعلى احلياة النفسية 

واجلسمية واالجتماعية للطفل "عندما يقع ضرب الطفل أو شتمه من ِقبل الوالدين فان ذلك أشد 

وأعنف من العنف أو الضرب الذي يتعرض له من األشخاص األجانب. فإن األبوين واألقرباء 

يشكلون بالنسبة إليهم واحة األمن واألمان. فإذا هدد فيهم فمعناه فقدانه الثقة في مكان يعتمد 

عليه باألساس في وجوده وحياته واستمراره" )53(.

العنف املدرسي:
العنف املدرسي مظهر من مظاهر العنف بل أخطره وأكثره جتذرًا في املجتمعات، وهو عبارة 

عن ممارسات نفسية أو بدنية أو مادية ميارسها أحد أطراف املنظومة التربوية وتؤدي إلى إحلاق 

الضرر باملتعلم أو باملعلم أو باملدرسة ذاتها ومبستقبل التنمية في البلد.

فالعنف املدرسي ليس وليد الساعة طبعًا، لكن حدته ارتفعت وأصبحت بادية للعيان بفعل 

إلى  تدعو  التعليمية  باملؤسسات  األمنية  األوضاع  باتت  فقد  والتوثيق،  التواصل  وسائل  تطور 

على  كثيرة  أحيان  في  فوارق  وجود  مع  املؤسسات  هذه  أغلب  تكاد متّس  ظاهرة  وهي  القلق، 
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عدة مستويات تتعلق باملستوى االقتصادي والثقافي والسياسي لكل بلد، ففي املغرب جندها قد 

أصبحت ظاهرة متّس التلميذ واألستاذ واإلداري والُبنى بشكل عام، تختلف حّدتها بني املؤسسات 

التعليمية واخلاصة وكذلك بني مستويات طبقات املجتمع بفعل الفقر وضعف املستوى التعليمي 

ومتّثالت كالسيكية حول التعليم والتعلم والتربية وتنشئة األطفال بنظرة أقرب إلى الترويض منها 

إلى التربية. "النظرة إلى الطفل تتجاهل خصائص مراحل منوه وحاجاته وتتأسس على الطبيعة 

الشريرة لنزواته باعتباره راشًدا صغيًرا ذا نزوع شيطاني وكائنًا سلبّيًا متفاعاًل وشكل املعاملة 

الالئقة ينبغي أالَّ تعتمد على اإلكراه والعقاب والترويض العنيف" )54(. 

وعلى الرغم من صدور املذكرة الوزارية رقم 143 بتاريخ 11/23/ 1999 الصادرة عن 

وزارة التربية الوطنية باملغرب التي متنع العقاب البدني الذي" ال ميكن أن يكون وسيلة تربوية 

ناجعة لتعديل السلوك بسبب اآلثار السلبية التي يتركها في نفسية التلميذ)55( والتي أسهمت بشكل 

ملحوظ على األقل في تغيير اعتقاد هيئة التدريس حول العقاب البدني وحّدت من اعتباره وسيلة 

تربوية ناجعة. إال أننا ال نزال نسمع يومّيًا عن حوادث اعتداء وصلت أحياًنا إلى مظاهرة مخيفة 

متس جودة التعليم وجدوى مناهجه؛ لكونها ظلت مبادرات يتيمة لم تصاحبها إصالحات عميقة 

في منظومة التربية والتعليم.

تتعدد األسباب املساهمة في انتشار ظاهرة العنف داخل املؤسسات التعليمية؛ منها ما هو 

مرتبط بهيئة التدريس؛ ومنها املرتبط بخصوصية الطفل واملراهق النفسية والسلوكية ومنها ما 

هو مرتبط بفضاء املؤسسات؛ ومنها ما له ارتباط باملناهج. 

ألفنا منط العنف من  التأطير متعددة؛ منها ما هو تاريخي فقد   فاألسباب املتعلقة بهيئة 

طرف فقهاء التعليم العتيق "وبالرجوع إلى بعض التراث التربوي التقليدي جند أن للعقاب البدني 

املتداولة على لسان  العبارات  يتذكرون  ولعل كثيرين   ... التقليدي  املغربي  جذورًا في مجتمعنا 

اآلباء، عندما يأخذون أبناءهم إلى الكّتاب ويسلّمونهم إلى الفقيه، ويوصونه باملقولة املشهورة : 

أنت ذبح وأنا نسلخ" )56(. 

 ومن هذه األسباب أيًضا ما قد يرتبط بالبنية النفسية أو الثقافية لألستاذ ومنها ما يرتبط 

باعتقادات ومتّثالث كالسيكية حول الطفل والعملية التعليمية "يتوسل املعلمون الضرب للمحافظة 

على الهدوء والنظام في الصف ولتنمية قدرة التالميذ على الصبر والتحمل"؛ فتأييد الضرب نتيجة 

طبيعية ومتوقعة لنظرية التربية التقليدية الدونية إلى اجلسد باعتباره سجنًا مؤقتا للعقل وسيما 

أن اجلسم منفصل عن العقل وأدنى قيمة منه فإن نشاطه خالل الدرس يعتبر زائًدا وال لزوم له 
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بل عائقًا أمام العقل والفكر)57(؛ وبالتالي جند أن سلوك العنف أصبح يتسّتر حتت مظلة العقاب 

التربوي ويأخذ مشروعيته وبراءته منه "فالعقاب الزم ليتلقى الطفل العلم واملعرفة في هدوء وسكون 

وكلما حاول أن يحرك جسمه تعرض للضرب، والطالب املثالي هو الهادئ الصامت الساكن الذي 

ينصت بهدوء ويستجيب ويستوعب في صمت" )58(.

كما تسهم املناهج الدراسية في تفشي العنف وانتشاره بفعل اعتمادها على منطلقات ال 

املدرسي صارم  "فالنظام  والثقافية  واحلركية  النفسية  وخصوصياته  الطفل  طبيعة  مع  تنسجم 

وحازم وال يراعي ظروف منو األطفال وال طبيعتهم الالهية، واملناهج الدراسية جافة وال تراعي 

.)59( حاجات األطفال إلى التعلم الذاتي النشيط" 

تعتبر احلياة االجتماعية التي يعيشها األستاذ والتلميذ من بني أبرز مسببات العنف داخل 

املؤسسة  داخل  الفرد  انفصال سلوك  بصعوبة  تتعلق  موضوعية  التعليمية، ألسباب  املؤسسات 

التعليمية عن صعوبات وجتارب وآثار واقعه االجتماعي. فالظروف االجتماعية من أهم الدوافع 

في ظل مستوى  التعليمية.  املؤسسات  داخل  العنف  فعل  ملمارسة  واألستاذ  التلميذ  تدفع  التي 

األسرة االقتصادي املتدني، وانتشار أمية اآلباء واألمهات، وظروف احلرمان االجتماعي والقهر 

النفسي واإلحباط أِضف إلى ذلك احلياة املهنية واإلدارية لألستاذ.

كما ميكن اعتبار طبيعة الطفل وخصوًصا املراهق كيانًا متفاعاًل يعيش مرحلة إثبات الذات 

ضد واقع متصارع يجنح به أحيانًا إلى سلوك يولد أسلوب التسلط في معاملة زمالء الدراسة وحتى 

أساتذته أحيانًا. سلوك يكون مبثابة رد فعل على واقعه املعيش "خالل عملية التفاعل قد تعترض 

التعامل  على  قدرتهم  عدم  وتظهر  تفاعلهم  على  تؤثر  التي  واملشكالت  الصعوبات  بعض  الطلبة 

والتكيف السليم. فتظهر بعض السلوكيات الالتكيفية والتي قد تعرقل سير العملية التربوية وتقف 

عائقًا في حتقيق األهداف التربوية")60(، كما ميكن لطبيعة الطفل واملراهق وحموالتهما النفسية 

واالجتماعية أن تصبح أكثر خطورة داخل املؤسسة التعلمية "ففي هذا ميكن ملشاعر اإلحساس 

والدونية واإلحساس بفقد الثقة واألمن أن تعبر عن نفسها في ردود أفعال عنيفة مثل االنتحار 

والقتل" )61(. 

كما ال ميكن إنكار دور فضاء املدرسة في انتشار العنف وتوليده في أحيان كثيرة بفعل 

حاجات  مع  ينسجم  ال  الذي  الهندسي  فالتصميم  الصحية.  واملرافق  األقسام  داخل  االكتظاظ 

الطفل واملراهق واألستاذ في بعث أجواء التعلم النشط ال ميكن إال أن يفرز حاالت الشذوذ "إن 

التصاميم املعمارية للمؤسسات املدرسية تسهم في انتشال العنف بفعل االكتظاظ في األقسام، 
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وبنائها املعماري الذي يفتقد إلى الفضاء واحلدائق وقاعات ملمارسة الرياضة ومختلف األنشطة 

الثقافية التي تساعد على تفريغ الطاقة للتالميذ؛ مما يجعلها تتخذ أشكااًل أخرى لتفريغها" )62(. 

فكل هذه املسببات تفرز لنا العنف وانتشار العدوان والعدائية بني مكونات احلقل التعليمي 

واألسرة واملجتمع، أسباب تلتقي وتتقاطع في اآلثار التي تخلفها داخل احلياة املدرسية للمؤسسة 

واحلياة النفسية واالجتماعية واملعرفية للتلميذ واألستاذ، عنفًا يعاكس عملية التحصيل الدراسي 

ويعيق التواصل وعالقات الود واالحترام املفترضة "كما تنشأ عنه صعوبات التواصل والتوافق 

)63(. كما أن  االجتماعي وضعف التحصيل الدراسي بسبب افتقاد األمن في الفضاء املدرسي" 

بالتهديد- من  يشعرون  أو  يشاهدونه  الذين  بل حتى  املعّنف-  بالعنف متنع  املشحونة  األجواء 

أن هذه  يؤكد  الدماغ  املعلومات في  يهتم مبعاجلة  الذي  املعرفي  النفس  "إن علم  الفعال  التعلم 

العملية التي يتلقى فيها الطفل املعلومات ويخزنها السترجاعها في الوقت املناسب ال ميكن أن تتم 

في ظروف يعاني فيها اخلوف والقلق")64(.

 لكن هذا ال ينفي أن العقاب التربوي إذا توافرت شروطه وانفصل عن أجواء التعنيف يبقى 

من اآلليات التربوية احملمودة والتي ال تستقيم العملية التعليمية من دونها "إن عقاًبا خفيًفا على فعل 

مذموم مرتكب يكفي ألن يتوقف الطفل عن القيام به من جديد ويعيد النظر في سلوكه بينما يؤدي 

العقاب املبالغ فيه إلى ترك ذكرى سيئة وإعادتها بوصفها منوذجًا لرد الفعل جتاه اآلخرين")65(.

الحروب ساحة ألقسى أشكال العنف ضد الطفولة 
نشاهد يومّيًا وفي أنحاء عديدة من العالم انتهاكات فاضحة حلقوق األطفال وحاالت عنف 

في أبشع صورة تصل حد الذبح والتقطيع وتشويه اجلثة والقصف بأخطر الغازات، عنف همجي 

امليلشيات  إلى صفوف  أحيانا  يقودهم  عنف  مدارسهم،  وداخل  أسرهم  بني  األطفال  يستهدف 

والعصابات املسلحة واجليوش يحملون األسلحة ويقتلون وُيقتلون، أو إلى أسواق النخاسة. أو 

حتت رحمة املستعمر واألنظمة االنقالبية أو املتطاحنة. عنف ُيشعر اإلنسانية باخلزي والعار." 

شهد العراق أسوأ حاالت العنف في العقود املاضية حيث ُذبح مليون طفل وُأصيب ستة ماليني 

بجروح خطيرة وإعاقة دائمة وتشرد 12 مليونًا )66(.

واألطفال بحكم ضعفهم وعدم متتعهم باحلد األدنى من حرية االختيار هم األكثر معاناة 

تأثير غير  وللحرب  املباشرة.  أم غير  املباشرة  اآلثار  وتعرضًا آلثار احلروب سواء على صعيد 

إلغالق  نتيجًة  لهم؛  الطبيعي  النمو  من   - كبير  حد   - إلى  تقلل  فاحلرب  األطفال،  على  مباشر 
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القدرات  وحتطيم  املوارد  وضياع  الطرق  وتدمير  احملاصيل  وإتالف  واملستشفيات  املدارس 

االقتصادية لألطراف املتحاربة، وفقدان األمان واالطمئنان والثقة بالنفس؛ نتيجة للخوف والرعب 

له في زمن احلرب.  يتعرضون  الذي 

وسائل اإلعالم كفضاء افرتاضي لتعلم العنف وتقبله 
والطبيعة  واإليديولوجيات  بالقوانني  واملرتبطة  سابقًا  املذكورة  األسباب  كل  إلى  إضافة 

اإلنسانية واحلياة االجتماعية، جند أن وسائل اإلعالم تعد أيضًا من أبرز هذه املسببات لكونها 

تشجع وتربي وتطبع حياة املجتمع على العنف ومظاهره "مترر املادة اإلعالمية التي تعرضها 

شاشة التلفاز باإلبهار الذي تصنعه احلركة والسرعة واأللوان واملوسيقى؛ مما يجعلها وسيلة تغري 

الطفل وجتذبه فيتمثل موادها وتدخل مضامينها في الالشعور ومخزونه الفكري والسيكولوجي 

ليصبح مرجع توجيه سلوكه" )67(. فالطفل يتربى على التطبيع مع أشكال العنف من خالل األلعاب 

اإللكترونية ونشرات األخبار وأفالم األكشن واإلثارة والرعب والرسوم املتحركة ومشاهد اليوتوب 

جد  اإلعالم  وسائل  تعرضه  الذي  والعدوان  العنف  أشكال  "إن  اإلباحية.  اإللكترونية  واملواقع 

يتابعون - في  وإمنا  اإلعالمية..  املادة  واملراهقني على  األطفال  تقتصر على فرجة  متنوعة وال 

أغلب األحيان - البرامج املوجهة للكبار ويصبحون منشغلني بها ويقومون بتقليدها في سلوكهم 

وأفعالهم")68(  فهم "في أغلب األمر يقلدون العديد من املشاهد التي يرونها على شاشة التلفاز. 

هم يتوحدون بشخصية البطل وسلوكه وتصرفاته" )69( فيغدو العنف داخل ذواتهم حتى إذا التقت 

ر سلوكًا قد النتوقع درجة انغماسه في  بعناصره األخرى داخل البيت واملدرسة والشارع تفجَّ

والدموية. العنف 

رؤية الحد من العنف ضد األطفال 
يصعب احلديث عن احلد من انتشار العنف ضد األطفال دون احلديث عن بعض املرتكزات 

األساسية والتي ال ميكن القفز عليها، إال إذا كنا ننوي تعومي النقاش والوقوف عند أطرافه من 

دون عمقه. ومن بني هذه األساسيات ميكن أن نتحدث عن االستقرار السياسي وإيقاف احلروب 

منطلقات  التدريس.  وتعميم  الفقر  ومحاربة  املجتمع  مكونات  بني  االقتصادية  العدالة  وانتشار 

أساسية كما جذر الشجرة . لتاتي بعدها مستويات أخرى ال تنقص أهمية لكنها ال تستقيم في 

غياب سابقتها. 
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ويتحمل املجتمع الدولي واحلكومات مسئوليتها في إقرار نظم حتمي الطفل وترعاه ضد كل 

أشكال العنف انطالقًا من سن قوانني مناسبة ومن تسخير اآلليات الفعالة لتطبيقها وتوفير كل 

الوسائل الضرورية لرعايته وتعليمه انطالقًا من مقاربة فكرية تصون كرامته وعزته؛ حيث "تتخذ 

الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل 

من أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة أو االستغالل كافة مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية وهو في 

رعاية الوصي القانوني عليه أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته" )70(.

 تكوين الفرد وفق مناهج تبعث داخله أفق اإلبداع واحلرية ومبدأ احلق والعدل واالنصاف 

كفيل بتكوين جيل يرفض العنف وال ميارسه. "إن تنمية الفكر النقدي لدى الطفل يساعده على 

إدخال القيم اإلنسانية وبذلك جتنبه اخلضوع ألي سلطة مهما حاولت اإلخالل بالنظام العام")71(. 

والفني  الثقافي  الفعل  وتنشيط  التعليم ووسائل اإلعالم وحياة األسر  نظم  بتحسني  ويأتي هذا 

والتطوعي. والتربوي 

املراقبة واملتابعة واحلماية داخل فضاءات األسر واملدرسة والشارع  كما ميكن سن نظم 

األبعاد: ثالثية  ونظم 

للخطورة؛ وذلك  التي حتاول تقليص عدد الوضعيات احلاملة  بالوضعية  الوقاية اخلاصة    -

كاميرات.  تكنولوجية  وسائل  وإدارية حلراسة  تربوية  عناصر  باعتماد 

-  الوقاية التأديبية التي تسعى إلى ردع كل شخص يتأهب ملمارسة العنف باعتماد أساليب 

التخويف والعقاب عماًل بفكرة أن هذا الشخص يتراجع عن أفعاله.

-  الوقاية العالجية التي التهاجم العنف املدرسي في معناه الضيق، بل تتوجه نحو الظروف 

هذا  حياة  في  يجد مصدره  العنف  أن  بفكرة  عماًل  من ميارسه  لكل  العامة  االجتماعية 

)72( األخير. 

كما أن املناخ األسري واألدوار األبوية بوسعها اإلسهام في تشكيل سلوك الناشئة بطريقة 

مالئمة خلقّيًا واجتماعّيًا، كما أن توسيع املعارف واألنشطة املدرسية املسئولة اإلسهام بدورها 

في تخليق سلوك املتعلمني)73( . 



165
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

 القرآن الكرمي، سورة اإلسراء، اآلية 70.. 1

 القرآن الكرمي ،سورة النساء، اآلية 14 .. 2

 أستاذ باحث في علم االجتماع و علوم التربية، املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الرباط، املغرب.. 3

 الراضي عبد الواحد، التنشئة االجتماعية للطفل املغربي، ملحق مجلة التربية والتعليم، عدد 9، ص 64.. 4

  سيكولوجية العنف، أحمد أوزي، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، 2014، ص 48.. 5

 ابن منظور لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، مج 3، ص903.. 6

 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان ج 9 ص 257.. 7

 سيكولوجية العنف، املرجع السابق، ص 11.. 8

 التقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال، باولوسيرجيوبينهيرو، املجلس القومي للطفولة واألمومة، هيئة . 9

األمم املتحدة ،)2007(، ص4.

 التخلف االجتماعي مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان املقهور، مصطفى حجازي، معهد اإلمناء العربي، بيروت . 10

لبنان، 1997، ص 253.

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 3.. 11

  املرجع السابق نفسه، ص 12.. 12

 السلوك العدواني ألطفال الشوارع، نبيلة الشوربجي ، دار النهضة العربية، اجليزة القاهرة، ط 2 ،2007ص . 13

. 17

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 87.. 14

 القرآن الكرمي، سورة التكوير آية 8 و9.. 15

  أشغال املناظرة املتوسطية األولى حول األطفال في وضعية صعبة ،عادل شكري ومحمد كرمي،سلسلة . 16

املعرفة للجميع، 201، ص 78.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، منشورات هيئة األمم املتحدة، مطبوع.. 17

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 86.. 18

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 87. . 19

  املرجع السابق نفسه، ص 87.. 20

 املرجع السابق نفسه، ص 33.. 21

 املرجع السابق نفسه، ص 33.. 22

 املرجع السابق نفسه، ص 33.. 23

 املرجع السابق نفسه، ص 33.. 24

 املرجع السابق نفسه، ص 95.. 25

  املرجع السابق نفسه، ص 95.. 26

  املرجع السابق نفسه، ص 41.. 27

 املرجع السابق نفسه، ص 11.. 28



166
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

 املرجع السابق نفسه ، ص 54.. 29

 أطفال الفقر، محمد أديب السالوي، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط ط 1 ، 2000، ص88.. 30

 ظاهرة أطفال الشوارع باملغرب، محمد الدريج، طوب بريس، ط 2، ماي 2010، ص 158.. 31

 أطفال الفقر، مرجع سابق، ص 99.. 32

 املرجع السابق نفسه ، ص 73.. 33

 املرجع السابق نفسه ، ص 47.. 34

 املرجع السابق نفسه ، ص 77.. 35

 املرجع السابق نفسه ، ص 74.. 36

 املرجع السابق نفسه ، ص 49.. 37

 املرجع السابق نفسه ، ص 49.. 38

 املرجع السابق نفسه ، ص 56.. 39

 املرجع السابق نفسه ، ص 53.. 40

 األطفال في وضعية صعبة، مرجع سابق، ص 167.. 41

 املرجع السابق نفسه ، ص 171.. 42

 املرجع السابق نفسه ، ص 159.. 43

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 48 .. 44

االستغالل . 45 من  حمايته  في  الطفل  بحق  األطراف  الدول  32-1(:"تعترف  )املادة  الطفل  حقوق  اتفاقية    

االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضّرًا أو أن ميثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاّرّاً 

أو االجتماعي". املعنوي  أو  الروحي  أو  العقلي  أو  البدني  بنموه  أو  الطفل  بصحة 

االقتصادية . 46 اللجنة  منشورات  عربي،  منظور  املستدامة،  التنمية  حول  املستوى  الرفيع  العربي  املنتدى   

.2014 إبريل   4  -  2 عمان،  )اإلسكوا(،  آسيا  لغربي  واالجتماعية 

 أطفال الفقر، مرجع سابق، ص 103 .. 47

 اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم، سهام عبد الرحمان الصويغ، مجلة الطفولة والتنمية، العدد 9 مجلد 3 . 48

خريف 2003، ص 108 .

 أطفال الفقر، مرجع سابق، ص 58 .. 49

 القرآن الكرمي : سورة لقمان - اآلية 13. 50

 مشكل العنف املدرسي في املغرب، الغالي أحرشاو، مجلة علوم التربية، العدد 45، أكتوبر 2010 . ص 63 .. 51

 األطفال في وضعية صعبة، مرجع سابق، ص 159 .. 52

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 35 .. 53

 أحمد أوزي، مجلة علوم التربية، العدد 57، أكتوبر 2013، ص 80 .. 54

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 114.. 55

 أحمد أوزي، املرجع السابق، ص 63 .. 56



167
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 119 . . 57

 نفس املرجع السابق، ص 70 .. 58

 أحمد أوزي، مرجع سابق، ص 63 .. 59

 املرجع السابق نفسه ، ص 63 .. 60

 املرجع السابق نفسه ، ص 69 .. 61

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 123 .. 62

 مشكل العنف املدرسي في املغرب، مرجع سابق، ص 29 .. 63

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 129 .. 64

  املرجع السابق نفسه، ص 117 .. 65

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 121 .. 66

 املرجع السابق نفسه ، ص 172 .. 67

األطفال في وضعية صعبة، مرجع سابق، ص 160 .. 68

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 45 .. 69

 املرجع السابق نفسه ، ص 40 .. 70

 املرجع السابق نفسه ، ص 40 .. 71

 اتفاقية حقوق الطفل، املادة 19، منشورات االمم املتحدة، مطبوع .. 72

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 172 .. 73

 مشكل العنف املدرسي في املغرب، مرجع سابق، ص 35. 74

 سيكولوجية العنف، مرجع سابق، ص 169 .. 75

املراجع
املصادر :

القرآن الكرمي.  -

ابن منظور لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، مج 3 .  -

الدراسات :
أحمد أوزي ،سيكولوجية العنف ، مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء، 2014.  -

محمد أديب السالوي، أطفال الفقر، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط ط 1 ، 2000.  -

محمد الدريج، ظاهرة أطفال الشوارع باملغرب، طوب بريس، ط 2، ماي 2010 .  -

مصطفى حجازي، التخلف االجتماعي مدخل إلى سيكلوجية اإلنسان املقهور، معهد اإلمناء العربي بيروت   -

لبنان، 1997.

نبيلة الشوربجي،السلوك العدواني ألطفال الشوارع،دار النهضة العربية،اجليزة القاهرة،ط2 ، 2007.  -



168
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

املجالت
أحمد أوزي، مجلة علوم التربية، العدد 57، أكتوبر 2013 .  -

الغالي أحرشاو، مشكل العنف املدرسي في املغرب، مجلة علوم التربية، العدد 45، أكتوبر 2010.  -

عبد الواحد الراضي، التنشئة االجتماعية للطفل املغربي، ملحق مجلة التربية والتعليم، عدد 9.  -

عادل شكري ومحمد كرمي أشغال املناظرة املتوسطية االولى حول األطفال في وضعية صعبة ،،سلسلة   -

للجميع، 201، ص 78 املعرفة 

سهام عبد الرحمان الصويغ، اإلساءة إلى األطفال واهمالهم، مجلة الطفولة والتنمية، العدد 9 مجلد 3   -

.  ،2003 خريف 

املطبوعات :
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، منشورات هيئة األمم املتحدة .  -

اتفاقية حقوق الطفل، منشورات األمم املتحدة.  -

التقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال، باولو سيرجيو بينهيرو، املجلس القومي للطفولة واألمومة، هيئة   -

األمم املتحدة ،)2007(. 

االقتصادية  اللجنة  منشورات  عربي،  منظور  املستدامة،  التنمية  حول  املستوى  الرفيع  العربي  املنتدى   -

.2014 إبريل   4  2 (اعمان،  )اإلسكو  آسيا  لغربي  واالجتماعية 



169
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

عروض كتب وفعاليات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهم فعاليات الطفولة يف املنطقة العربية يف الفترة من 2017 - 2018 

د. داليا الجيزاوي
قصص وروايات األطفال فن وثقافة

إيـثـــار جمـــال





171
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

أهم فعاليات الطفولة يف املنطقة العربية

يف الفرتة من 2017 – 2018 

د. داليا الجيزاوي  *

تقديم
في إطار تعزيز اجلهود العربية في مجال الطفولة وخصوصًا في ميادين اإلبداع واالبتكار 

ورصد األطفال املوهوبني وذوي القدرات املتميزة من أجل االرتقاء بالطفولة العربية إلى أفضل 

املراتب ، إلى جانب اإلقرار بطبيعة وحجم املشكالت والتحديات التي تواجهها الطفولة العربية، فقد 

حرص العديد من الهيئات واملؤسسات املعنية بالطفولة في الوطن العربي على إقامة الفعاليات التي 

تكرس تنامي الوعي العربي واإلحاطة بالطفولة وإيالئها املنزلة التي تستحقها ضمن السياسات 

الوطنية، وإميانًا من الدول العربية بأهمية االستثمار في الطفولة ودعم قدراتها اإلبداعية بوصفها 

خيارًا إستراتيجّيًا لتنشئة أجيال متوازنة قادرة على اإلبداع والتطوير، إضافة إلى تدارس قضايا 

ومشكالت الطفل العربي، ومبا يتناسب مع مبادئ حقوق الطفل باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من 

حقوق اإلنسان ووجهًا من وجوه االستثمار في احلاضر والبناء املتني للمستقبل.  

يتزامن مع  الطفل  بعيد  لالحتفال  يوٍم  بتخصيص  العربية  الدول  اهتمت  اإلطار،  وفي هذا 

اليوم رمزًا وشاهدًا على حقوق  نوفمبر من كل عام' بحيث يكون هذا  للطفل في  العاملي  اليوم 

العشرين من شهر  في  الطفل  بعيد  احتفال  أول  وكان  لهم.  تقدميه  يجب  وما  األطفال جميعًا، 

العديد من األنشطة  إقامة  نوفمبر 1989؛ حيث صادقت على هذا االحتفال 191 دولة، ومتت 

والفعاليات، واالحتفاالت املوجهة ألجل األطفال وللتأكيد على حقوق الطفل، باإلضافة إلى املطالبة 

بحقوق األطفال املشردين واألقّل حّظًا، والذين يعيشون في الدول املنكوبة التي تتعّرض للحروب 

واملجاعات والكوارث الطبيعية. ومع ذلك تتبقى فئة من األطفال عرضة للعديد من الظواهر التي قد 

تؤثر على منوها وترعرعها كظاهرة العنف ضد األطفال أو سوء التغذية أو عمالة األطفال وغيرها، 

* متخصصة في نظم املعلومات وباحثة في شئون التنمية املجتمعية.
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وهو ما دعا العديد من الدول العربية إلى إقامة عديد من الفعاليات املشتركة واملعنية بدراسة هذه 

الظواهر وسبل معاجلتها والقضاء عليها واخلروج باتفاقيات وسياسات مشتركة. 

وفي هذا املقال نستعرض أهم فعاليات الطفولة في الدول العربية بداية من فعاليات أعياد 

الطفولة في نوفمبر 2017 وحتى أغسطس 2018. 

)1( "أطفالنا ... مستقبلنا" شعار اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال)٣(
           مصر يف 12 من يونية 2018

أصدرت خمس منظمات عربية لرعاية الطفولة بيانًا مشتركًا، االثنني، مبناسبة اليوم العاملي 

ملكافحة عمل األطفال لبدء حملة لدعم مكافحة عمالة األطفال حتت شعار »أطفالنا.. مستقبلنا«.

وقال البيان املشترك: »لقد اختار العالم 12 من يونية من كل عام يومًا عاملّيًا ملكافحة عمل 

للدعوة  فرصة  وليكون  مساعدتهم؛  وكيفية  العاملني  األطفال  محنة  على  الضوء  إللقاء  األطفال، 

املعنية سواء احلكومات  قبل كل األطراف  الظاهرة من  للقضاء على هذه  الالزمة  لبذل اجلهود 

ومؤسسات أصحاب العمل والعمال واملجتمع املدني، وفي هذه املناسبة العاملية أصدرت األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية بيانًا بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية 

واملجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(«.

التي تضمنتها  القيم واملبادئ واألهداف  )٤( على جملة  التأكيد  البيان على ضرورة  وشدد 

االتفاقيات واملواثيق العربية والدولية املعنية بحقوق الطفل عامة ومكافحة عمل األطفال خاصة، 

واتساقًا مع ما ورد في أهداف التنمية املستدامة نحو جتديد االلتزام العاملي بإنهاء عمل األطفال 

العمل  نحو  واملهنية  اإلنسانية  املسئولية  واقع  من  وإدراكًا   ،2025 عام  بحلول  أشكاله  بجميع 

ملواجهة التحديات كافة وتوفير الفرص كافة حلماية األجيال القادمة وإنفاذ حقوقهم الفضلى.

النزاعات  من  كبيرة  موجة  األخيرة  السنوات  في  العربية  املنطقة  شهدت  »لقد  وأوضح: 

التي أدت إلى نزوح وتشريد السكان؛ مما أدى إلى موجة جديدة لعمل  والصراعات املسلحة، 

األطفال، وتواجه املنطقة العربية قضايا وحتديات اجتماعية اقتصادية مشتركة فيما يتعلق بعمل 

األطفال مثل: حتسني القدرة على متابعة أماكن العمل؛ زيادة البحوث وجمع البيانات املتعلقة بعمل 

األطفال؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا في ذلك االجتار واالسترقاق واالستغالل 

التجاري اجلنسي واستخدام األطفال في النزاعات املسلحة واألعمال اخلطرة؛ حتديد ومعاجلة 

اخلدمة  مثل  الصغيرات  الفتيات  بني  رئيس  بشكل  التي حتدث  األطفال  لعمل  اخلفية  األشكال 
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املنزلية غير املدفوعة األجر واألعمال املنزلية.

وأضاف: »األمر الذي حدا بجامعة الدول العربية إلى عمل دراسة كمية ونوعية حول عمل 

العربية  العمل  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  من  كل  مع  بالتعاون  العربية،  الدول  في  األطفال 

)الفاو( حول ظاهرة عمل األطفال  والزراعة  والتنمية ومنظمة األغذية  للطفولة  العربي  واملجلس 

في املنطقة العربية، والتي أشارت إلى العالقة بني األطفال والنزاعات املسلحة ونزوح السكان 

في املنطقة، ويشكل عمل األطفال نسبة ال يستهان بها بني الالجئني والسكان النازحني داخلّيًا 

الشوارع«. العاملني في  وارتفاعًا ملحوظًا في نسبة 

اجلماعات  ِقبل  من  واستخدامهم  األطفال  جتنيد  في  زيادة  إلى  أيًضا  الدراسة  وأشارت 

املسلحة، سواًء من بني السكان احملليني أو الالجئني، وأن نسبة جتنيد األطفال من اجلنسني في 

زيادة، كما ُيحتجز ويتم اعتقال املئات من األطفال في أنحاء املنطقة العربية، وتقدميهم للعقاب 

في هذا اإلطار.

العربية،  البلدان  من  العديد  في  ظاهرة  يعتبر  الزراعة  مجال  في  األطفال  عمل  يزال  وال 

وخصوصًا في املزارع األسرية واملؤسسات العائلية. وفي إطار وضع الالجئني الهائل أصبح من 

الرق واالستعباد والسخرة. إلى حد خصائص  انتشاًرا واستغالليًة، ليصل  أكثر األشكال 

يظهر عمل األطفال في املجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية 

التحتية وعدم احلصول على التعليم واحلماية االجتماعية. يزيد التعرض للصدمات مثل النزاع 

املسلح وتهجير السكان من ضعف األسر ويؤدي إلى تفاقم العوامل املؤدية إلى تشغيل األطفال. 

في خضم أزمة الالجئني احلالية، فإن تعزيز أطر احلماية الوطنية يفيد كاّلً من الالجئني واملجتمعات 

من  مجموعة  إلى  يدعو  األطفال،  لعمل  الضارة  واآلثار  املخاطر  جانب  إلى  هذا،  كل  املضيفة. 

بعمل  املتعلق  احلوكمة  إطار  إلى حتسني  تهدف  التي  القطاعات،  الشاملة  السياسية  التدخالت 

األطفال؛ لتعزيز سبل العيش الكرمية واملستدامة، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وحماية 

األطفال ومجتمعاتهم من الضعف االقتصادي واالجتماعي ومن تأثير النزاع املسلح.

يولية 2018 في مقر  بداية شهر  فيها مع  العمل  بدأ  والتي  اإلقليمية،  الدراسة  وتعد هذه 

األمانة العامة جلامعة الدول العربية في القاهرة، وبحضور املسئولني املعنيني واملنظمات اإلمنائية 

وشخصيات عامة واألطراف ذوي العالقة بقضايا عمل األطفال ووسائل اإلعالم، خطوة علمية 

نحو حتفيز الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على تكثيف جمع البيانات حول عمل األطفال، 
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ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، والتمهيد إلعداد 

إستراتيجية إقليمية ملكافحة عمل االطفال ملواجهة االنتهاك غير املقبول حلقوق اإلنسان وحقوق 

الطفل، وللمساعدة على تصميم البرامج التي ميكن أن تساعد على إيجــاد مستقبل مشرق لــهم 

فإن أطفالنا.. مستقبلنا.

)2( املجلس العربي للطفولة والتنمية  
)أ( المجلس العربي للطفولة والتنمية - القاهرة: 28 من نوفمبر 2017 

     ندوة الطفل فيلسوفًا:

عقد املجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع املجلس األعلى للثقافة اليوم الثالثاء 28 

من نوفمبر 2017، ندوة "الطفل فيلسوفًا"، كان املتحدث الرئيس فيها الدكتور الفيلسوف مراد 

وهبة، وحضرتها نخبة من املثقفني واملفكرين املعنيني بقضايا الطفولة والتنمية والثقافة والتنشئة، 

وذلك في مقره بالقاهرة.

حيث قدم د.حسن البيالوي - أمني عام املجلس- فكرة عن النموذج الذي يتبناه املجلس 

العربي للطفولة والتنمية في إطار خطته اإلستراتيجية لتنشئة الطفل العربي، والذي يقوم على 

ونهج  احلقوقي،  النهج  اتباع  على  قامت  املجلس  بها  َمرَّ  وتنموية  فكرية  مسارات  ثالثة  تطوير 

شاماًل  منوذجًا  بوصفه  األمل  تربية  مفهوم  إلى  وصواًل  الوعي،  بناء  ونهج  والتمكني،  املشاركة 

يهدف إلى تنمية وعي الطفل وإيقاظ ذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، وبناء قدراته، 

ملساعدته على العيش الكرمي مبا يحقق  املواطنة اإليجابية، ومتكينه من مساعدة بالده العربية 

على االنطالق نحو تأسيس مجتمع املعرفة.

وقد جاءت أهمية هذا امللتقى الثقافي في تقدمي فكر واٍع من أجل الطفل العربي، فاالهتمام 

شبابها،  املجتمع  وعماد  أطفالها  األمة  وقوام  العربية،  األمة  اهتمام مبستقبل  هو  اليوم  بطفل 

مضيفًا أن رقي األمم في الفكر الرشيد والعزم الشديد والرؤية الثاقبة والشخصية الواضحة ولن 

يتحقق ذلك إال بالتربية الفكرية والسعى إلى االستقالل الفكري.

فالطفولة العربية هي الثروة الفكرية للوطن العربي، ومن أجل طفل فيلسوف ومفكر فإنه يجب 

األخذ ببعض احملاور في مقدمتها االهتمام به بوصفه إنسانًا مفكرًا وعقاًل مدبرًا، والعمل على 

إعالء قيمة احلوار وغرس ذلك منذ طفولته؛ مبا يسهم في تشكيل شخصيته، ليكون باحثًا عن كل 

جديد وجبد، ودافعًا لفكرة العنف، ومواجهًا لألفكار الظالمية. وشدد في نهاية كلمته على احلوار 

مع أطفالنا الذي لن يتأتى إال بخلفية ثقافية واعية تشارك فيها مؤسسات تعليمية وثقافية.
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وقد حتدث الدكتور مراد وهبة عن الرأى الشائع من أن اإلنسان ال يكون فيلسوفًا أو متفلسفًا 

إال بعد معاناة مع املوروث وما تفرزه من أفكار ناقدة، إال أن هذا األمر يحتاج إلى مراجعة، فكما 

قال أرسطو: إن الناس يشتهون املعرفة واحلواس متتعهم بذلك، خصوصًا حاسة اإلبصار.. ألنها 

احلاسة األكثر اكتسابًا للمعرفة، كما أن الدهشة هى أساس التفلسف، وعليه فإن الطفل يولد 

متفلسفًا من خالل تالزم إحساس البصر والدهشة، فهو يصرخ ليس بسبب األلم إمنا بسبب 

التناقض الذي ولدته الدهشة مع اإلبصار لعالم مغاير يشعر فيه بعدم األمان بعد خروجه من رحم 

أمه؛ فالطفل إذن في حالة دهشة أى في حالة تفلسف، وإن التفلسف عملية مالزمة لعقل الطفل.

ويرى الدكتور مراد وهبة أن املجتمع يرتكب جرمية من خالل قتله لدهشة الطفل وإدخاله في 

نسق مغلق يرتكز على املوروث، فتتوارى الدهشة وميتنع التفلسف ومن ثم ميتنع اإلبداع. لهذا 

فإن الطفل منذ البداية يكون متجهًا نحو اإلبداع ولكنه يتجه أيضًا نحو إبطال هذا اإلبداع ،من 

خالل االعتماد على ثقافة الذاكرة القائمة على احلفظ والتلقني وعدم إعمال العقل واالعتماد في 

تعليم الطفل على املستوى احلسي بدعوى أن التجريد عملية يصعب على عقل الطفل أن يرقى 

إليها في بداية تفكيره.       

على هامش الندوة متَّ توقيع بروتوكول تعاون بني كل من املجلس العربي للطفولة والتنمية 

واملجلس األعلى للثقافة. ويذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات الفكرية التي يعقدها 

املجلس العربي للطفولة والتنمية ضمن خطته اإلستراتيجية؛ بهدف إثراء الفكر والبحث العلمي في 

املجاالت املتعلقة بقضايا الطفولة في البلدان العربية بدراسات ونتائج وتوصيات مبتكرة تتناسب مع 

متطلبات املجتمعات العربية والتحديات التي تواجهها؛ من أجل إعمال حقوق الطفل وتنميته وتنشئته.

)ب( المجلس العربي للطفولة والتنمية - القاهرة

      يوما 28 من فبراير واألول من مارس 2018

     مائدة مستديرة حول "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة

     الصناعية الرابعة":

حيث نظم املجلس العربي للطفولة والتنمية مائدة مستديرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

)إدارة املرأة واألسرة والطفولة( وبرنامج اخلليج العربي للتنمية "أجفند" واملجلس األعلى للثقافة 

املصري ومركز احلوار للدراسات السياسية واإلعالمية، وذلك مبقر املجلس بالقاهرة، ومبشاركة 

أكثر من 30 خبيرًا من مختلف مجاالت الطفولة والتنمية.

يتبناه  الذي  األمل"  "تربية  العربي  الطفل  تنشئة  البيالوي منوذج  د.حسن  فيه  واستعرض 
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املجلس العربي للطفولة والتنمية في إطار خطته اإلستراتيجية، ويقوم على ثالثة مسارات فكرية 

تنموية تطورت لدى املجلس وهي: النهج احلقوقي ونهج القدرة والتمكني واملشاركة ونهج تنمية 

إطار  في  يأتي  املستديرة  املائدة  هذه  انعقاد  أن  على  مؤكدًا  اإلنسانية،  الذات  وإيقاظ  الوعي 

اهتمام املجلس بقضية متكني الطفل العربي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وما يتبعها من 

تغيرات في مجال التربية وميادين احلياة بأكملها؛ األمر الذي يحتاج إلى بناء نسق جديد للتنشئة 

يطلق طاقات عقل الطفل في التفكير الناقد واإلبداع، ومن ثم فإن هذه املائدة هي بداية ملشروع 

مستمر يهدف إلى وضع الرؤى واآلليات التي يجب تقدميها لتمكني الطفل العربي من التعامل مع 

مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها وعيًا كونّيًا.

في حني أكدت إدارة املرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية في كلمتها في افتتاح 

أعمال املائدة على أهمية بحث املفاهيم املعرفية والعلمية التي أوجدتها الثورة الصناعية خالل 

الدول  جامعة  أولويات  قائمة  على  تقع  التي  وقضاياها  الطفولة  على  وتأثيرها  الراهنة  املرحلة 

العربية؛ إميانًا بأن حتقيق مستقبل أفضل ألمتنا العربية مرهون بتعزيز وحماية حقوق أطفالنا، 

 -  2015( العربي  الوطن  في  الطفولة  أجندة  إعداد  على  العربية  الدول  جامعة  ولذلك حترص 

الراهنة. أفرزتها املرحلة  ترتكز على محاور  التي   )2030

هدفت املائدة املستديرة إلى بحث ومناقشة عدد من املفاهيم واملكونات املعرفية والعلمية من 

أجل تهيئة الطفل العربي ملجتمع الثورة الصناعية الرابعة في القرن احلادي والعشرين، مع األخذ 

في االعتبار البعد االجتماعي لهذه الثورة الصناعية اجلديدة من حيث تأثيرها على املواطنة والعدل 

االجتماعي، وتتضمن عددًا من أوراق العمل والتجارب في إطار ستة محاور أساسية هى: الطفل 

والتكنولوجيا، والتفكير العلمي، والفنون، واإلبداع، وتعليم املنطق والفلسفة، واملواطنة.

في  ريادية  ومبادرات  عمل  أوراق  عشر  عمل  جلسات  مدى ست  على  املائدة  ناقشت  وقد 

مجاالت التكنولوجيا والتفكير العلمي وتعليم الفلسفة واملنطق والفنون واإلبداع واملواطنة، تطرقت 

في مجملها إلى أهمية الربط بني هذه املكونات للعمل من أجل إعداد الطفل للمستقبل، مكتسبًا 

مهارات القرن احلادي والعشرين وهى: حل املسائل املركبة، والتفكير النقدى، واإلبداع، وإدارة 

للخدمة،  والتوجه  القرارات،  واتخاذ  واحلكم  العاطفي،  والذكاء  اآلخرين،  مع  والتعاون  الناس، 

املعرفية. واملرونة  والتفاوض، 

وفي ختام املائدة، كان اخلروج مبجموعة من التوصيات من أبرزها أهمية االستمرار في 

العمل على متكني الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة من أجل أن جنعل أطفالنا 
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مستعدين لهذه الثورة بفرصها ومخاطرها، مضيفًا أن تنشئة الطفل في هذا السياق البد أن تتم 

في ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة، وأن القيم والقدرات املطلوب تنميتها البد أن تشكل من 

جديد، وذلك وفق نسق فكري جديد يؤسس لعالقة عضوية بني الطفل والثورة الصناعية الرابعة 

في إطار وعي كوني.

العربي  املجلس  يعقدها  التي  الفكرية  اللقاءات  تأتي ضمن سلسلة  املائدة  هذه  بأن  يذكر 

للطفولة والتنمية ضمن خطته لعام 2018؛ بهدف إثراء الفكر والبحث العلمي في املجاالت املتعلقة 

متطلبات  مع  تتناسب  مبتكرة  وتوصيات  ونتائج  بدراسات  العربية  البلدان  في  الطفولة  بقضايا 

املجتمعات العربية والتحديات التي تواجهها؛ من أجل إعمال حقوق الطفل وتنميته وتنشئته.

جائزة الملك عبد العزيز آل سعود للبحوث العلمية في قضايا

الطفولة والتنمية - 30 من سبتمبر من العام 2017

أطلقت هذه اجلائزة العلمية  في 30 من سبتمبر من العام 2017، برعاية صاحب السمو 

رئيس  العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  امللكي 

العلمية  البحوث  جميع  وتستهدف  املجلس، 

تفيد  أن  والتي ميكن  باألصالة،  تتميز  التي 

في  والتنمية  الطفولة  مجاالت  في  العاملني 

والنتائج  الرؤى  خالل  من  العربية،  البلدان 

أن  ميكن  التي  واملمارسات  والتوصيات 

توفرها هذه البحوث ومبا يعمق ثقافة حقوق 

حيث  واملؤسسات؛  املواطنني  لدى  الطفل 

على  "التشئة  حول  اجلائزة  موضوع  يأتي 

اإلستراتيجي  التوجه  مع  اتساقًا  املواطنة" 

للمجلس الذي يستهدف وضع منوذج جديد 

لتنشئة الطفل العربي، وتأكيدًا للدور احملفز 

له في مناقشة قضايا تنشئة الطفل وجمع املعلومات التي تساعد على رؤية واقع التنشئة والبناء 

العربية. البلدان  في  العربي  الطفل  حقوق  تكفل  وطنية  لسياسات  وداعًما  عليها، 

تبلغ عشرين ألف دوالر موزعة على ست جوائز: اجلائزة  للجائزة  املادية  القيمة  يذكر أن 
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األولى قيمتها ستة آالف دوالر أمريكي، والثانية خمسة آالف دوالر، والثالثة أربعة آالف دوالر، 

والرابعة ثالثة آالف دوالر، واخلامسة ألفا دوالر.

كما أعلن املجلس العربي للطفولة والتنمية عن استمراره في تلقي األبحاث العلمية في مجال 

الطفولة والتنمية حتى 30 من أغسطس 2018، وذلك في إطار جائزته العلمية املعلن عنها.

)ج( المجلس العربي للطفولة والتنمية - القاهرة في الثاني من أغسطس 2018

احتفالية لتكريم األطفال والعاملين بمؤسسة دور الرعاية االجتماعية لألطفال

 

برعاية وزيرة التضامن االجتماعي ورئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية، أقام املجلس 

احتفالية تكرمي ألطفال مؤسسة دور التربية للرعاية االجتماعية في إطار مشروع "دمج وتأهيل 

األطفال من خالل تربية األمل":

حيث أقيمت في الثاني من أغسطس 2018، احتفالية لتكرمي األطفال والعاملني مبؤسسة 

دور الرعاية االجتماعية لألطفال، في إطار مشروع تأهيل ودمج األطفال من خالل تربية األمل، 

وحتت شعار "أنا أخترت األمل"، والذي ينفذ وفق بروتوكول تعاون بني وزارة التضامن االجتماعي 

نصر  مبدينة  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  مبقر  وذلك  والتنمية،  للطفولة  العربي  واملجلس 

بالقاهرة.

للرعاية  التربية  دور  مؤسسة  أطفال  من  طفاًل   80 من  أكثر  بحضور  الفعالية  افتتحت 

االجتماعية، ومشاركة عدد من قيادات وزارة التضامن االجتماعي وممثلي املنظمات ذات العالقة 

واإلعالم. واخلبراء 
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وتضمنت االحتفالية تكرمي أكثر من ٤0 من األطفال والعاملني الذين حققوا جناحات في 

مجاالت محو األمية والفنون والتعليم واجتازوا التدريب للحصول على شهادة ICDL في مجال 

الكمبيوتر، وافتتاح معرض بإنتاجات أطفال املشروع الفنية واإلبداعية، إلى جانب عرض فني 

للكورال الغنائي ألطفال مؤسسة دور التربية للرعاية االجتماعية بقيادة األستاذة إميان صالح.

وتأتي االحتفالية في إطار مشروع تأهيل ودمج األطفال من خالل تربية األمل الذي ينفذه 

املجلس العربي للطفولة والتنمية داخل دور مؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال باجليزة التابعة 

لوزارة التضامن االجتماعي منذ العام 201٤؛ بغرض دمج وتأهيل األطفال في وضعية الشارع بناء 

على رؤية مفادها تأهيل ودمج هؤالء األطفال في حياة إنسانية كرمية في مسارات صحيحة تعليمّيًا 

ومهنّيًا وفنّيًا ورياضّيًا، عبر تطبيق حزمة من البرامج التي تعتمد على كسب الثقة وتربية األمل 

واكتشاف الذات وتنمية مهارات احلياة املؤهلة للدمج االجتماعي؛ بوصفها حّقًا من حقوق األطفال 

التي كفلتها املواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية والدستور املصري، وهو مقوم أساسي في عملية 

التنشئة الشاملة املرتكزة على العدل االجتماعي وبناء رأس املال البشري الفاعل واملستنير.

مصـر
)أ( يوم الطفل اإلفريقي  - القاهرة في 24 من يولية 2018

إفريقيا ال ميكننا ترك  الطفل اإلفريقي حتت شعار "من أجل تنمية  احتفالية يوم 
.. األطفال" 

في إطار احتفال مصر بيوم الطفل اإلفريقي، نظم اليوم املجلس القومي للطفولة واألمومة 

بالتعاون مع هيئة بالن إنترناشيونال إيجيبت املعنية بتدعيم حقوق الطفل ومنظمة اليونيسف في 

مصر احتفالية كبيرة حتت شعار "من أجل تنمية إفريقيا الميكننا ترك األطفال". أقيمت االحتفالية 

نحو  وبحضور  القاهرة  مبحافظة 

من  عدد  بينهم  من  مشاركًا   120

سفراء الدول اإلفريقية وممثلون عن 

والوزارات  املدني  املجتمع  منظمات 

املختلفة واالحتاد اإلفريقي واألطفال 

الدول  من  عدد  وأطفال  املصريون 

األخرى.  اإلفريقية 
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وتهدف االحتفالية إلى تسليط الضوء على حقوق ومسئوليات األطفال األفارقة وفقًا مليثاق 

حقوق ورفاهية الطفل ودور األطراف املعنية كافة في تدعيم هذه احلقوق ومخاطبة القضايا التي 

تؤثر على متتع األطفال بحقوقهم كافة وإدراك قدراتهم وإمكاناتهم.

وعلى هامش هذا اليوم وعلى مدار شهر، متَّ تنفيذ عدد من األنشطة مع األطفال املصريني 

واألفارقة من خالل نوادي األسرة داخل وحدات الصحة األولية لتعريفهم بحقوقهم الواردة باتفاقية 

حقوق الطفل، وامليثاق اإلفريقى حلقوق ورفاهية الطفل وكذلك واجباتهم ومسئولياتهم، وهذا من 

كالرسم  الفنية  لألنشطة  ورش  خالل 

وقد  املسرحية،  والعروض  والتلوين 

العام  هذا  األنشطة  هذه  في  شارك 

مصري  طفل   1500 على  يزيد  ما 

وإفريقي.

د.  أشارت  اإلطار،  هذا  وفي 

عزة العشماوي األمني العام للمجلس 

"أن  إلى  واألمومة   للطفولة  القومي 

املجلس القومي للطفولة واألمومة يولي 

منذ سنوات اهتمامًا بالغًا باألطفال األفارقة وضرورة دمجهم مع األطفال املصريني؛ وذلك تأكيدًا 

على الدور احملوري والقيادي الذي تلعبه مصر في تدعيم حقوق ورفاهة األطفال في إفريقيا".

بحقوقهم  كافة  األطفال  فيه  يتمتع  عادل  عالم  لبناء  السعي  إلى  االحتفالية   هذه  وتهدف  

وخصوصًا احلق في املساواة دون متييز، ومن ثم ضمان االستثمار األمثل في األطفال وحتقيق 

تغيرات إيجابية مستدامة في حياتهم ومجتمعاتهم باعتباره متطلبًا رئيسًا لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة".

كما أكد ممثل اليونيسف في مصر، أن التنمية التي تشمل جميع األطفال دون استثناء يجب 

أن تبقى دائمًا محور عملنا في كل البرامج التنموية التي نضطلع بها. وأضاف: "إن دعمنا اليوم 

العاملي للطفل اإلفريقي وشعاره هذا العام، هو تأكيد على التزام يونيسف توفير التدخالت املختلفة 

جلميع األطفال في مصر، وخصوصًا األكثر احتياجًا، مع االهتمام باألطفال الوافدين واملهاجرين 

والذين - في بعض األحيان- يواجهون أكثر الظروف قسوة".
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اإلفريقي  الدول األعضاء في االحتاد  يونية من كل عام حتتفل  يوم 16 من  أنه في  يذكر 

الضوء على  إلى تسليط  اليوم  الطفل اإلفريقي، ويهدف  بيوم  اإلفريقية سابقًا(  الوحدة  )منظمة 

لتبادل  فرصة  أيضًا  وهو  ومتكينهم،  دعمهم  سبل  في  والبحث  السمراء،  القارة  أطفال  قضايا 

الناجحة. التجارب  من  واالستفادة  وتوثيق  اخلبرات 

)ب( "القومي لثقافة الطفل" يحتفل بيوم اليتيم َطوال شهر إبريل 

احتفل املركز القومي لثقافة الطفل، َطوال شهر إبريل بعيد الطفل اليتيم سواء داخل احلديقة 

الثقافية لألطفال بالسيدة زينب، أو في مقرات اجلمعيات واملدارس واملكتبات.

وبدأت أولى االحتفاالت في 6 من إبريل باحلديقة الثقافية؛ حيث متت استضافة أكثر من 

٤00 طفل من أطفال املدارس واجلمعيات واألطفال ذوي اإلعاقة.

وبدأت االحتفالية صباحًا مبجموعة متنوعة من الورش الفنية والترفيهية لألطفال، وعروض 

فنية كالساحر وفرقة مسرح أطفال احلديقة الثقافية وفرقة البسمة الكشفية لألطفال ذوي اإلعاقة، 

كما متَّ توزيع هدايا على األطفال املشاركني في نهاية اليوم.

كما شارك املركز أيضًا مع مكتبة مصر اجلديدة في االحتفال بيوم اليتيم في 7 من إبريل 

بتنظيم عروض فنية  وورش للفنون التشكيلية، كما استقبلت احلديقة الثقافية لألطفال بالسيدة 

زينب بالتعاون مع كلية اآلداب جامعة القاهرة في 8 من إبريل األطفال األيتام صباحًا لتقدمي 

القبة احتفل املركز في 13 من إبريل مع  الفنية والترفيهية، وفي مركز شباب سرايا  األنشطة 

الفنية. األطفال األيتام بتقدمي العروض 

دأبت مصر على  التي  السنوية  اليتيم هي من االحتفاالت  يوم  احتفاالت  أن  بالذكر  جدير 

إقامتها.

)ج(   فعاليات المعسكر الصيفي لألطفال - القاهرة من 30 من يولية حتى 

20 من سبتمبر- مركز الطفل للحضارة اإلبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة،

 وقد استهدف املعسكر أطفال الفئة العمرية من 5-13 سنة؛ وذلك بهدف استثمار وقت 

املتنوعة. واألنشطة  والتدريبات  الورش  تنفيذ مجموعة من  لألطفال من خالل  الصيفية  اإلجازة 

وقد تضمن املعسكر طيفًا من الفعاليات التعليمية؛ ملنح األطفال فرصة املشاركة في أفضل 

الفريدة  التعليمية  التجربة  تثري  التي  املتخصصة  واملسابقات  وامليدانية  التدريبية  العمل  ورش 

للمعسكر، وسيشارك األطفال في  مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتضمن التجارب العلمية 

التفاعلية التي تشمل برنامجًا تثقيفّيًا ترفيهّيًا يقدم العلوم بطريقة مسلية.
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كما شهد املعسكر عمل ثالثة برامج مختلفة ومنفصلة في احملتوى ومتصلة في التركيز مما 

يعمل على حتقيق الفكرة العامة للمعسكر.

فى صناعة  املختلفة  األساليب  الطفل  تعليم  ويتمحور حول  "إسكتش"،  هو  األول  البرنامج 

املجسمات الهندسية لعمل ماكيت ملدينة أو منزل، باستخدام اخلامات املختلفة فى تنفيذها؛ مما 

يساعد على تعزيز التفكير والقدرة التحليلية لدى األطفال واملالحظة واخليال اإلبداعى، والثانى 

برنامج "املستكشف الصغير"، الذى يهدف إلى ترسيخ ثقافة حول أساسيات العلوم والفنون من 

خالل ورش أعمال يدوية بطرق مبتكرة ومفيدة تكون مبثابة مغامرة يستكشف فيها الطفل ذاته 

وكل ما يحيط به فى عامله الصغير، من خالل إثارة حواس الطفل املختلفة واستكشافه أنواع 

العلوم مثل علوم اخللية )اجلينات – DNA اخلاليا اجلذعية( وعلوم الذرة املختلفة من خالل ألعاب 

املثيرة. الكيمياء 

أما األخير فهو "كيانى"، الذى يسهم فى غرس القيم والسلوكيات اإليجابية، التى تعزز ثقة 

الطفل بنفسه وباملجتمع احمليط به، مثل التعاون واألمانة والنظام والقدوة احلسنة.

اإلمارات العربية املتحدة:
)أ( ورشة حماية األطفال من العنف بالشارقة  - 23 من نوفمبر 2017

انطالقا من مبادرة إمارة الشارقة للحصول على لقب "مدينة صديقة لألطفال واليافعني"، 

وفق مبادرة "املدن الصديقة لألطفال واليافعني" التابعة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، 

التي تهدف إلى تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛ من أجل إحداث أكبر 

مع جهود  وتواصاًل  فيها،  يعيشون  التي  املدن  في  األطفال  حياة  على  املباشر  التأثير  من  قدر 

الشركاء املنظمني والرامية إلى توفير كل سبل وآليات الدعم لألطفال واليافعني في إمارة الشارقة 

وإدراكًا منهم  املتحدة؛  العربية  اإلمارات  ودولة 

كافة؛  اجلهود  لتضافر  ماسة  حاجة  هناك  بأن 

من أجل مواجهة العنف املمارس ضد األطفال 

للشراكة  واستكمااًل  والتزامًا،  واجبًا  باعتباره 

اإلعالم  ملعاجلة  املهنية  املبادئ  عمل  ورشة  في 

العربي قضايا حقوق الطفل حتت شعار "إعالم 

صديق للطفولة" التي عقدت في أكتوبر املاضي 

بالشارقة،
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الشارقة  وشبكة  للطفل،  الشارقة صديقة  مكتب  من  كل  بني  بالتعاون  الورشة  عقدت  وقد 

حلماية الطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، واملجلس العربي للطفولة والتنمية، 

وبرنامج اخلليج العربي للتنمية "أجفند"، ورشة "حماية األطفال من العنف"، يوم 23 من نوفمبر 

2017، بفندق راديسون بلو بإمارة الشارقة في اإلمارات العربية املتحدة.

تضمنت الورشة عرضًا تدريبّيًا قدمه الدكتور هاني جهشان اخلبير الدولي في مجال حماية 

 - - جنسّيًا  نفسّيًا   - )جسدّيًا  كان  األطفال سواء  العنف ضد  وأسباب  أمناط  األطفال حول 

وتعريفه  عامة،  مشكلة صحة  بوصفها  األطفال  العنف ضد  قضية  تناول  إلى  إضافة  إهمااًل(، 

العنف ضد األطفال، وجذوره، وأسباب  العام لألمم املتحدة بشأن  اعتمادًا على دراسة األمني 

حدوثه، وأمناطه، وعواقب ممارسة العنف على األطفال بشكل مباشر وغير مباشر، وآثاره السلبية 

على نفسية الطفل بشكل خاص واملجتمع بشكل عام.

)ب( ملتقى الشارقة لألطفال العرب يناقش أهمية االستدامة بالتعليم فى 

الوطن العربى  من24 حتى 28 من مارس 2018 بمشاركة 11 دولة عربية.. 

الذى  العرب خالل املؤمتر الصحفى  الشارقة لألطفال  مللتقى  املنظمة  العليا  اللجنة  كشفت 

أقيم يوم أمس، فى مركز الطفل للفنون فى ضاحية مغيدر بالشارقة، عن فعاليات الدورة الـ13 

من امللتقى الذى ينظمه أطفال الشارقة التابعة ملؤسسة ربع قرن لصناعة القادة واملبتكرين، فى 

2٤ من مارس املقبل حتت رعاية قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى رئيسة 

مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة واملبتكرين.

واستمرت فعاليات امللتقى إلى 28 من مارس ويشارك فيه، أكثر من 128 طفاًل وطفلة من 

11 دولة عربية، هي: مملكة البحرين، ودولة الكويت، واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، 

ودولة فلسطني، وجمهورية القمر املتحدة، وجمهورية مصر العربية، 

واجلمهورية  الهاشمية،  األردنية  واململكة  السودانية،  واجلمهورية 

اإلسالمية املوريتانية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة؛ حيث يتكون 

وفد اإلمارات من 8٤ طفاًل من مختلف املناطق التعليمية ومراكز 

األطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إلى جانب 

جمعية مرشدات اإلمارات وجمعية كشافة اإلمارات.

نحن  "اسمعونا...  شعار  للملتقى   13 الـ  الدورة  وحملت 
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املستقبل"، والذى رفعه األطفال منذ انطالق الدورة في 2016، وتكراره لتأكيد ندائهم إلى صناع 

القرار فى العالم العربى لتوجيه خططهم املستقبلية نحو متكني اجليل اجلديد من العلوم مبعطياتها 

احلديثة، ومتطلّباتها العصرية ومهاراتها التقنية، احملفزة على التفكير واالبتكار واإلبداع؛ حيث 

تؤهلهم  التى  واملعرفة  العلم  اكتساب  وفى  ومستقرة  آمنة  حياة  فى  حقهم  عن  األطفال  سيعبر 

إلى  بانتمائهم  العرب  األطفال  نفوس  فى  االعتزاز  غرس  إلى  الدورة  هذه  وتهدف  للمستقبل. 

أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، وتعريف األطفال العرب بدولة اإلمارات وإطالعهم على 

منجزاتها احلضارية ودور املؤسسني، وإبراز مواهب األطفال العرب وتبادل اخلبرات فيما بينهم، 

التنمية  ثقافة  نشر  إلى  باإلضافة  نفسه وطموحاته،  التعبير عن  فى  العربى  الطفل  وتعزيز حق 

العرب.  األطفال  املستدامة بني 

وعلى الرغم من تنوع فعاليات امللتقى فإن القاسم املشترك بينها هو تركيزها على قضية محورية 

تؤثر فى مستقبل األطفال بشكل عام واألطفال العرب بشكل خاص وهى التنمية املستدامة. إننا 

نتطلع فى هذه الدورة إلى نشر ثقافة التنمية املستدامة بني األطفال العرب، وتسليط الضوء على 

دورهم فى دعم شراكات التنمية املستدامة. كما سيعمل امللتقى على تعزيز سلوكيات االستدامة 

لألطفال املشاركني، والتى أصبحت من أساسيات املنظومة التعليمية والبرامج التربوية احلديثة".

أطفال  يجمع  ميدانًا  ليكون  الـ13  دورته  فى  العرب  لألطفال  الشارقة  ملتقى  تنظيم  ويأتى 

العرب من شتى أقطار وطننا العربى الكبير، فى مسعى لتحفيزهم ودعمهم، واستخراج الطاقات 

الكامنة فى كل واحد منهم؛ حتى يكونوا مشاعل نور تلهم غيرهم من األطفال ".

اململكة العربية السعودية 
)أ( فعاليات يوم الطفل الخليجي " أطفالنا أبجدية وحدتنا"  - الرياض- 2017/1/16

انطلقت فعاليات يوم الطفل اخلليجي حتت شعار" أطفالنا أبجدية وحدتنا "، مبشاركة عدٍد 

ف املكتب بأن يكون من  من جمعيات املجتمع املدني واملدارس، ومشاركة عدد من األطفال ، تشرَّ

بينهم مجموعة من أبناء الشهداء ، وذلك مبقر مكتب التربية العربي لدول اخلليج في حي السفارات 

بالرياض،

من  مجموعة  الطفولة  مبجال  املهتمني  من  عدٍد  حضور  شهدت  التي  الفعاليات  وتضمنت 

وتنمية  إليهم،  اليدوي  العمل  وحتبيب  األطفال،  لدى  املواطنة  مفاهيم  لغرس  الهادفة  األنشطة 

لتنشئته على  التربوي املناسب  املناخ  بالطفل وتهيئة  العناية  القرائية، وذلك في إطار  مهاراتهم 



185
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

يجب  التي  اآلمنة  احلياة  وتوفير  النبيلة،  األخالقية  القيم 

ر صفَو الطفولة  توفيرها لألطفال؛ ليشبُّوا في مأمٍن مما يعكِّ

البريئة، ويوّفر املناخ املجتمعي والتربوي املناسب للنشأة 

السوية املتوازنة للطفل، جسمّيًا وصحّيًا ووجدانّيًا ومعرفّيًا 

وسلوكّيًا. ونفسّيًا 

وأوضح املدير العام ملكتب التربية العربي لدول اخلليج 

للطفل،؛  السوية  بالتنشئة  خاصة  عناية  يوّجه  املكتب  أن 

رًا ومنّوًا متزيًدا في هذا املجال،  حيث شهدت برامجه تطوُّ

البرامج  توفير  في  وأهدافه  املكتب  مع طموحات  يتناسب 

ُتبنى عليه املراحل العمرية القادمة في حياة  الفاعلة في مرحلة الطفولة؛ لكونها األساس الذي 

األجيال، مشيرًا إلى أن برامج املكتب في هذا املجال املهم كثيرة ومتنوعة بدًءا من اهتمامه بتطوير 

مناهج التعليم في مراحل التعليم العام وتطوير طرائق تدريسها إلعداد املواطن الصالح، وتنمية 

مداركه ومعارفه وصيانة تفكيره، واألخذ بيده نحو اإلبداع والتميز.

التربية  برنامج  عبر  للطفل  املناسب  األسري  املناخ  توفير  على  يعمل  املكتب  أن  وأضاف 

بالتربية  االهتمام  جانب  إلى  أطفالها،  مع  التعامل  في  لألسرة  إرشادية  أدلة  وتوجيه  األسرية، 

االجتماعية للطفل ورعايته في مناخ أسري حافٍز على تربيته وتعليمه وُحسن توجيهه، وأصدر أدلة 

إرشادية تتناول املشكالت التي يتعرض لها األطفال في حياتهم وكيفية التعامل معها.

  وأشـار الدكتور علي القرني إلى أن املكتب اهتم بتطوير مرحلة رياض األطفال ومبعلمات 

هذه املرحلة لتحسني أدائهن في إعداد األطفال ملُقتبل املراحل التالية، وفي إطار العناية بحقوق 

الطفل واالستماع إلى آرائه وتطلعاته وتعويده على احلوار واملناقشة الهادفة عقد املكتب اجتماًعا 

ألطفال دول املكتب بعنوان "البراعم يتحاورون" وأعدَّ برنامجًا حوارّيًا آخر بعنوان "حوار الشباب 

يصنع املستقبل" وكانت لهما آثارهما في تطوير البرامج املوجهة إلى الطفولة في دول املنطقة، 

كما تعاون املكتب مع برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية "أجفند" في 

إطالق أول لقاء ضم خبراء متخصصني لدراسة ومناقشة ظاهرة اإلساءة لألطفال، وصدرت عن 

هذا امللتقى توصيات مهمة، أصبحت مرجًعا مهّمًا في مجال العناية بالطفولة واالهتمام بها.

يذكر أن املكتب يوجه في برامجه عناية خاصة إلثراء ساحة الطفل العربي بالكتب الثقافية 

والعلمية، وبالقصص التربوية الهادفة، كما يهتم باإلصدارات التي تفيد الوسط التربوي واملجتمعي، 
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ويحرص على ترجمة وتعريب الكتب التي حتمل خبرة تربوية متميزة متخصصة في مجال الطفولة 

لنقلها إلى الساحة العربية، كما يحرص على إصدار الكتب التي تأتي نتاًجا لبرامجه في هذا 

امليدان.

)ب( السعودية في االحتفال بـ "يوم الطفل"  - 23 - 25 من نوفمبر 2017

شاركت السعودية العالم في االحتفال بيوم الطفل عبر فعاليات، أقيمت في "مول احلجاز"، 

حتت رعاية أمني مكة املكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار، بتنظيم وإعداد من اإلدارة العامة 

للسالمة واخلدمات االجتماعية والثقافية في أمانة العاصمة املقدسة، ومبشاركة العديد من اجلهات 

اإلعالمية والتربوية والتدريبية والترفيهية.

الغد"،  تاجر  اليوم  "طفل  الصغير، حتت شعار  بالتاجر  توفير مساحة خاصة  فيه  متَّ  وقد 

إضافة إلى اعتماد كثير من الفقرات، منها بصمة الطفل "الرسم الكاريكاتيري"، والشخصيات 

التايكوندو واأللعاب احلركية املتنوعة، والعيادة الطبية، وصالون األطفال،  الكارتونية، وعروض 

م فيه  إضافة إلى ألعاب اخلفة، ومسابقة أجمل ابتسامة، واستديو األطفال، واملسرح الذي سُتقدَّ

عروض مختلفة منها الرجل العمالق، والتقليد والتمثيل، مبشاركة احلضور وأولياء األمور.

جدير بالذكر، أنه في إطار االحتفال باليوم العاملي للطفل في هذا العام، دعت "يونيسف" 

األطفال في جميع أنحاء العالم إلى تولي األدوار الرئيسة في وسائل اإلعالم والسياسة واألعمال 

احملميني،  وغير  املتعلمني  غير  من  أقرانهم  من  للماليني  دعمهم  عن  للتعبير  والترفيه  والرياضة 

وبعثت برسالة إلى كل أطفال العالم، قالت فيها: "نريد من األطفال أن ينضموا إلى مدارسهم 

وحتقيق  حقوقهم  أجل  من  والكفاح  األطفال؛  حياة  إنقاذ  على  للمساعدة  احمللية  ومجتمعاتهم 

إمكاناتهم". وفقًا ملا ذكره جستني فورسيث، نائب املدير التنفيذي للمنظمة، الذي قال: "إن اليوم 

العاملي للطفل سيكون يوم األطفال لألطفال". 

األردن - عمان 
)أ( المؤتمر الدولي للطفل  - عمان 2018/7/17

نظمت جمعية البادية اجلنوبية للتدريب والتوعية والعمل التطوعي، وبالتعاون مع مركز راجع، 

املؤمتر الدولي للطفل في عمان. 

ويرّكز املؤمتر الذي يفتتح برعاية مدير مديرية حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية عبد الله أبو 

دلبوح، مبشاركة 15 دولة، في ثالثة أيام، على التجارب الرائدة في مجال رعاية الطفولة وتبادل 

الطفل،  يواجهها  التي  والتحديات  املشكالت  مناقشًا  املجال،  هذا  في  والدولية  اخلبرات احمللية 



187
مجلة الطفولة والتنمية -ع 33 / 2018

للعمل على حتديد طرق وأساليب داعمة 

لتقدمي الرعاية للطفل من خالل الوسائل 

التكنولوجية احلديثة.

فعالياته   خالل  من  املؤمتر  ويهدف 

على  تنعكس  التي  اآلثار  حتديد  إلى 

واألزمات  الصراعات  بسبب  الطفل 

التي متر بها املنطقة، واكتشاف الطرق 

بالشكل  الطفل  استثمار  في  الصحيحة 

الصحيح وإشراكه في فعاليات الطفولة املختلفة، مؤكدًة أن من أبرز احملاور التي ستناقش في 

املؤمتر التشريعات والقوانني الدولية، والواقع اإلعالمي املوجه للطفل، خصوصًا التكنولوجي منها، 

الطفولة. ضد  العنف  وأشكال   ، والتعليمي  والنفسي  الصحي  الواقع  الى  إضافة 

ويشارك في املؤمتر ضيوف من األردن، مصر، السودان، موريتانيا، السعودية، اإلمارات، 

يشارك  كما  عمان،  سلطنة  املغرب،  ماليزيا،  لبنان،  فلسطني،  سوريا،  العراق،  ليبيا،  الكويت، 

ممثلون عن اجلالية اليمنية، إلى جانب استضافة والد الطفلة عهد التميمي، إضافة إلى جوالت 

السالم  سفير  يقدمها  األطفال،  مع  فعالية  لعمل  جرش؛  محافظة  في  غزة  مخيم  على  ميدانية 

الضامن. العظيم  عبد  السعودي 

وقد أكد املؤمتر في توصياته ضرورة االلتزام بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتطوير مناهج 

التعليم في العالم؛ لضمان التنوع الثقافي وإزالة العنصرية ومد جسور التعاون واحملبة فيما بينهم.

التعليم  للتركيز على  العالم  أنحاء  توعية في جميع  إلى إطالق حملة  البيان اخلتامي  ودعا 

االيجابي. التغيير  إحداث  بهدف  دون متييز  للجميع  النوعي؛ ألنه حق 

)ب( مؤتمر األطفال المبدعين - عمان في 2017-11-18

أيام مبشاركة  ثالثة  ملدة  استمر  والذي  اخلامسة  دورته  في  املبدعني  األطفال  مؤمتر  أقيم 

ذوي  واستقطاب  اإلبداعية،  األلقاب  حيازة  على  تنافس  وسط  اململكة،  أنحاء  من  مدرسة   75

االحتياجات اخلاصة وجمعيات رعاية األيتام. وقد هدف املؤمتر إلى تطوير فكرة اإلبداع وتنمية 

املوهبة لدى األطفال في األردن خصوصًا أنه يستقطب ذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة إلى 

لديهم مواهب وقدرات. إبداعية  قيادات  تفرز  املواهب بأصول علمية  بالطلبة، ورعاية  االهتمام 
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وحول آلية اختيار املشاركني، حرص القائمون عليه بقبول الترشيحات ومن ثم غربلة األطفال 

األقرب لإلبداع والذين لديهم مواهب، ثم عملية الفرز النهائي للمشاركة في املهرجان، مع احلرص 

على التنوع بني الذكور واإلناث ومن جميع املناطق، وأخيرًا فرز النتائج النهائية من خالل جلنة 

حتكيم.

تونــــــــــس 
للطفولة  الوطني  العيد  )أ( 

 2018 /3 /24

احتفلت بالعيد الوطني للطفولة حتت 

كله فرحة  الربيع حل،  ' عيدنا في  شعار 

وأمل'.

واألسرة  املرأة  وزارة  نظمت  وقد 

والطفولة تظاهرة بشارع احلبيب بورقيبة 

بالعاصمة؛ حيث تضمنت عروضًا تنشيطية 

وترفيهية للتعريف بحقوق الطفل، كما متَّ 

عرض لوحات بيانية حول حقوق الطفل والبيئة مع تنظيم مسابقات وجوائز لألطفال. ومن اجلدير 

بالذكر أن فعاليات أسبوع هي األولى من نوعها في تونس حيث تضمنت تخفيضات على كل ما 

يتعلق باألطفال من لعب ومالبس في احملال املخصصة لذلك.

كما أقيمت  خالل الشهر ذاته الدورة السادسة ملهرجان ربيع الطفل في الفترة من 25-18 

من مارس بباجة والتي استهدفت استقطاب أكثر من 15000 طفل .

شعار  تحت  الطفل  مهرجان  )ب( 

يتطور''  وطن  يبدع  ''طفل 

      قرطاج 10 من إبريل 2017

 10 االثنني  اليوم  قرطاج  بلدية  نظمت 

من إبريل 2017، مهرجان الطفل في دورته 

الثانية حتت شعار "طفل يبدع وطن يتطور" 

وذلك بالتعاون مع املندوبية اجلهوية للشئون 
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الثقافية بتونس واملندوبية اجلهوية للتربية بتونس 1 وجمعية ديدون. 

ويتضمن  إبريل،  من   13 إلى   10 من  الذي ميتد  املهرجان  في  والتالميذ  األولياء  وحضر 

ملسرحيات. عروض  إلى  إضافة  ورسم  مسرح  ورشات 

كما متَّ رفع العلم وأداء النشيد الوطني التونسي خالل افتتاح املهرجان الذي يهدف إلى 

ترسيخ قيم حب الوطن لدى التالميذ.

املغـــرب 
)أ( مهرجان "أطفال السالم"  - سال  في 2018/7/28

احتضن فضاء باب ملريسة مبدينة سال )قرب العاصمة الرباط( فعاليات الدورة الثانية عشرة 

من املهرجان الدولي ألطفال السالم، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق، من 22 من يولية إلى األول 

من أغسطس املقبل، وذلك حتت الرئاسة الشرفية لألميرة لال مرمي.

متيز حفل االفتتاح الذي جرى بحضور عامل )محافظ( عمالة سال ورئيس املجلس اجلماعي 

ملدينة سال وسفيرة صربيا باملغرب )ضيف شرف املهرجان( وفعاليات املجتمع املدني، بتنظيم 

عروض موسيقية أحياها أكثر من 700 طفل، ميثلون 37 دولة.

)ب( انطالق المخيم الصيفي لألطفال المقدسيين بالمغرب  - 11 من يولية 2018

ويعتبر هذا املخيم وسيلة لدعم أطفال القدس، فاستضافة أطفال القدس في هذا املخيم تأتي 

في إطار اهتمام امللك محمد السادس بالقدس وسكانها. ويشارك في هذا املخيم، الذي تنظمه 

وكالة بيت مال القدس الشريف، حتت رعاية امللك محمد السادس، رئيس جلنة القدس، أطفال 

تتراوح أعمارهم ما بني 11 و13 سنة. وينظم هذا املخيم في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة 

وتطوان؛ وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.

ويقام هذا املخيم كل سنة ، وهو ما يعكس حب الشعب املغربي لفلسطني والقدس الشريف. 

وقد أعرب أطفال مقدسيون عن سعادتهم لالستفادة من هذا املخيم، الذي يعد بالنسبة إليهم، كما 

قالوا، فرصة للكشف عن مواهبهم وكذا التعرف أكثر على احلضارة املغربية. وقد متَّ إطالق اسم 

األميرة لالحسناء، على هذه الدورة نظرًا إلى جهودها الكبيرة في مجال احملافظة على البيئة، 

وقد أحضر األطفال القدسيون للمغرب شتالت زيتون من القدس؛ تكرميًا لألميرة لالحسناء على 

اهتمامها املتواصل بكل ما له عالقة باحملافظة على البيئة .

يرمز  أخضَر  لواًء  بحمله  يتميز  السنة  هذه  برنامج  فإن  القدس  مال  بيت  وكالة  وحسب 
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إلى احترام البيئة واحملافظة عليها وتربية الناشئة على ذلك.وتتوزع أنشطة برنامج املخيم على 

األنشطة البيئية والفعاليات التربوية، واملسابقات الفنية والرياضية، والورشات التعبيرية، وزيارات 

برنامج  عن  فضاًل  بطنجة،  الدبلوماسية  الغابة  في  املنظمة  املغاربة  األطفال  ملخيمات  التبادل 

والتثقيفية. التعليمية  والرحالت  االستجمام، 

ونظرًا إلى تزامن الدورة مع احتفاالت الشعب املغربي بذكرى عيد العرش، فإن أطفال القدس، 

معرض  على  تتوزع  باحتفالية  احلدث  بهذا  أفراحهم  املغاربة  مشاركة  على  كل سنة  يحرصون 

والفلسطيني،  املغربي  الفلكلور  الفنية من  والفقرات  السماء"  إلى  نقطة  أقرب  القدس:   " الصور 

تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع املديرية اجلهوية للثقافة.

الجـــزائر 
اليوم العالمي للطفولة.. في 2018/6/1

الرسمية  االحتفاالت  أقيمت  حيث  الطفولة؛  بعيد  العالم  دول  من  كغيرها  اجلزائر  احتفلت 

بهذه املناسبة بدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس وبإشراف وزيرة التضامن الوطني واألسرة 

وقضايا املرأة غنية إيداليا.

وتشكل شريحة األطفال في اجلزائر نسبة مهمة من املجتمع، وتعمل الدولة على االهتمام بها 

من خالل توفير التعليم والصحة والتوجيه واإلرشاد وذلك عبر املؤسسات الالزمة لذلك. وقد اهتم 

املختصون من خالل هذه اإلحتفالية مبناقشة ظاهرة العنف في أوساط األطفال التي أضحت 

تشكل أحد املوضوعات الشائكة واملتعددة األبعاد خصوصًا مع تداخل عوامل وأسباب تفشيها؛ 

دور  على  اإلبقاء  على  التركيز  مع  واملؤسسات  الهيئات  جميع  جهود  تضافر  يستدعي  ما  وهو 

األسرة واملدرسة كوسيطني يجب العناية بهما؛ من أجل تكوين جيل صالح وذلك باعتماد الدولة 

إستراتيجية متكاملة وسياسة شاملة لتحقيق هذا الهدف." 

وأتى التأكيد من خالل القائمني على إقامة و تنظيم االحتفالية من أن االهتمام بالطفل ال 

يكون في يوٍم واحٍد أو في عيد الطفل فقط، بل يجب أن يكون في كّل وقٍت وحني، وعيد الطفل 

سيظّل رمزًا ومحفزًا وتذكيرًا للمطالبة بحقوق األطفال، وعدم التجني عليهم.
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قصص وروايات األطفال فن وثقافة

لألستاذ يعقوب الشاروني

عرض: إيثار جمال *

تقديم
في كتاب قصص وروايات األطفال فن وثقافة، يستعرض الكاتب يعقوب الشاروني مجموعة 

من األفكار حول واقع أدب الطفل ومستقبله، كما يلقي نظرة على أبرز األعمال العاملية املوجهة 

إلى الطفل والتي وجدت صدى في مجتمعنا العربي. 

جاء القسم األول بعنوان مستقبل قصص وأدب األطفال، وفيه يستعرض الكاتب أهم مالمح 

قصص وأدب األطفال والنشر الصغار، مشيرًا إلى الزيادة الهائلة في استخدام الكتب اإللكترونية، 

ومؤكدًا أنها لم تنجح بالقدر ذاته مع األطفال قبل سن 8 أو 9 سنوات. 

وأوضح الشاروني أن البحث ال يزال قائمًا عن كيفية مواجهة التحديات ومتطلبات احملتوى 

بوسائل  األطفال  كتب  تقدمي  عند  مراعاتها  يجب  التي  والتغييرات  األطفال  إلى  املوجه  الرقمي 

رقمية؛ مبا توفره للطفل من وسائل الراحة وسهولة االطالع ومعرفة معاني الكلمات من خالل 

القاموس على  االطالع 

ويشير الكاتب إلى تزايد اهتمام األطفال بالقصص والروايات التي تدور في أجواء واقعية 

بعد موجة من االهتمام بروايات الفانتازيا، ويرجح أن السبب هو طغيان األحداث اليومية املرتبطة 

الكتَّاب  وأصبح  الكتابة  موضوع  هي  االجتماعية  الواقعية  فأصبحت  وحياتهم،  الناس  بواقع 

يتناولون  بشكل أكثر انفتاًحا موضوعات مثل احلرب واملوت واإلعاقة والقلق النفسي املصاحب 

لسن املراهقة، وهي موضوعات يعتبرها البعض من شئون الكبار لكن أدب الطفل يعكس دائمًا 

سمات العصر الذي كتب فيه وأطفال اليوم ال يقرءون ملجرد املتعة. 

ويؤكد الكاتب بعد مرور العقد األول من األلفية اجلديدة أن هذا الطرح اجلديد في أدب الطفل 

* سكرتير حترير املجلة.
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يعد  لم  القدمية؛ بحيث  اتسعت مجاالته فتخطى احلدود  الذي  الطفل  أدب  تعريف  نعيد  يجعلنا 

الفصل بينه وبني ما يوجه للكبار واضحًا متاًما كما كان سابقًا، وأصبحت حدوده مرنة ومتداخلة.

يركز هذا األدب في معظمه على رحلة "الفرد الداخلية لفهم ذاته بشكل أفضل وعالقته مبا 

يسود العالم من تعقيدات".

ويؤكد الكاتب أن نظرة على الفائزين أخيرًا بجوائز أدب الطفل - مثل جائزة كارنيجي أو 

جائزة نيوبري ألدب الطفل - يبرز بشكل واضح كيف أن تناول املوضوعات االجتماعية أصبحت 

التكنولوجية  الثورة  كتابها  في  إيفاشيفا  فالنتينا  تؤكده  ما  وهذا  الطفل.  أدب  سمة من سمات 

واألدب فتقول : " شعبية الروايات اخليالية املعاصرة آخذة في التناقص، وقد انتزعت من مكانها 

وحلت محلها املؤلفات البعيدة عن اخليال مثل التراجم واملذكرات والكتب التاريخية". 

دراسة  يدرسه  أن  معني  موضوع  عن  الكتابة  أراد  إذا  اليوم  الكاتب  على  أن  وتضيف: 

مستوفاة ويضمنه بتفاصيل واقعية ُتنسي القارئ أنه من نسج خيال املؤلف. لكنه يؤكد أن هذا 

التحول إلى االهتمام بالواقع االجتماعي يسير في العالم العربي بالتوازي مع االهتمام باحلكايات 

اخليالية التي يتم تقدميها بحس معاصر. 

ويشير الكاتب إلى أن تفاعل األطفال الشباب في العالم الرقمي بعيًدا عن رقابة ومتابعة 

الكبار قد ترك أثره في احملتوى الذي يفضلونه وفي موضوعات أدب الطفل بشكل عام؛ إذ أبرز 

أنهم قادرون على حتمل املسئولية أكثر من كونهم أبرياء يحتاجون احلماية، وهو ما سيؤثر على 

نحو حاسم -كما يشير الكاتب- في رسم الشخصيات وعالقات األجيال ببعضها وتناول ما ينشأ 

بينها من صراعات وأزمات.

النشر املستقل 
يشير الكاتب إلى البيانات التي أعلنها معرض نيويورك الدولي للكتاب عام 2012 من أن 

2.7 مليون كتاب قد مت نشره في عام 2010 بطريقة غير تقليدية، مثل طبع نسخ حسب الطلب 

أو النشر على حساب املؤلف، فضاًل عن الكتب اإللكترونية، وهو ما أحدث تغيرًا كبيرًا في آفاق 

الكتابة. 

أما القسم الثاني بعنوان أدب األطفال فن وعلم فيستعرض فيه الكاتب بعض املوضوعات 

التي كان تناولها في املاضي شائكًا في األدب املقدم للطفل، على الرغم من أهميتها، مثل املوت 

وأبناء الطالق ووجود طفل من ذوي اإلعاقة في األسرة أو مرض أحد الوالدين، لكنه يؤكد أن 
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وجود  عن  ممكنًا  احلديث  أصبح  بحيث  املوضوعات،  هذه  مثل  لتناول  طريقهم  وجدوا  الكتَّاب 

اجتاهات حديثة في موضوعات أدب الطفل رصدتها رابطة كتاب األطفال في نيويورك عام 2009.

وينقل الكاتب رأي الكاتب البرتغالية سيسيليا ميرابل فيما إذا كان أدب الطفل هو ما نراه 

مفيدًا له أم أنه ما ينال إعجابه، فهي تؤكد أن أدب األطفال في احلقيقة " ليس ما ُيكتب لهم بل 

ما يقرءونه بإعجاب وتقبل" فهناك كتب كثيرة وجدت صداها عند األطفال على الرغم من أنها لم 

تكتب لهم أصاًل مثل ألف ليلة وليلة وروبنسون كروزو وروايات جول فيرن. 

فحكم األطفال هو املعيار إذن، وتأثيره لفترة طويلة في حياة الطفل هو ما يكسبه قيمته، إلى 

جانب قدرته على االستمرار والتعبير عن القلق اإلنساني على مر العصور.

يتناول الكاتب أيًضأ موضوع ترجمة األدب العاملي لألطفال، مؤكدًا أهمية االستمرار في 

اللغات، مستشهدًا مبا  بها من مختلف  ترجمة األعمال اإلبداعية احلاصلة على جوائز معترف 

قاله الدكتور لويس عوض في هذا الصدد من أنها تكون مدرسة في السرد واحلوار والوصف 

وبناء الشخصيات، كما أنها تسهم في جتديد التقاليد األدبية، فضاًل عن أنها تساعد الطفل على 

التعرف على مجتمعات وثقافات مختلفة وتسهم في بناء جسور قبول اآلخر. 

ويلفت الكاتب إلى أهمية أن تشمل الترجمة أعمااًل من مختلف الدول وليس من الدول الغربية 

فقط؛ فلدى األدب الهندي واآلسيوي وأدب أمريكا الالتينية الكثير لينهل منه أطفالنا، ولنتيح لهم 

فرصة االنفتاح على مختلفة ثقافات وحضارات العالم؛ لنزيد قدرتهم على تفهمها والتعامل معها 

بنجاح.

وبعنوان "قصص وأدب األطفال وحياتنا اليومية" يقدم الكاتب في القسم الثالث استعراضها 

ملجموعة من القيم التي يرى ضرورة تناولها في أدب الطفل مثل احترام االختالف وقبول اآلخر 

وأهمية تنشئة الطفل ليكون مشاركًا إيجابّيًا وحق الطفل في التعبير عن آرائه، والتفاوض وحل 

الصراعات واملساعدة والتطوع، والتعرف على تاريخ الوطن، ويتضمن هذا القسم مجموعة من 

القصص التي قدمها الكاتب وتتناول هذه املوضوعات.

كما يتناول الكاتب صورة طفل الصعيد في أدب الطفل مفسرًا غياب االهتمام بأدب األطفال 

بني كتَّاب صعيد مصر، بتصور هذا املجتمع للطفولة وعدم اهتمامه بها كمرحلة مميزة في عمر 

اإلنسان، فالصورة الشائعة في مجتمع صعيد مصر عن الطفل هو أنه رجل صغير، وكذلك عن 

الفتاة التي يعتبرها امرأة صغيرة، فيتلقى كل منهما معاملة الكبار دون النظر إلى االحتياجات 

النفسية والتربوية واملعرفية لهما.
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لكن الكاتب يذكر بأن هذه الصورة هي السبب بدورها في تأخر ظهور أدب الطفل حتى 

القرن السابع عشر؛ إذ كانت الكتابة لألطفال أقل قدرًا وبالتالي جتنبها كبار األدباء، حتى إن 

مؤلف القصة الشهيرة " أليس في بالد العجائب" تشارلز لوتويدج دودسن رفض وضع اسمها 

عليها ونشرها باسم مستعار هو  لويسي كارول، وهو االسم الذي ال يزال ينشر في نسخ الكتاب 

إلى اليوم؛ األمر الذي يعكس إلى أي حد كانت النظرة إلى الطفولة وما يتعلق بها.

العاملية وأسباب حتقيقها  الروايات  الكاتب بعض  فيه  فيتأمل  القسم األخير من كتابه  أما 

لكل هذا النجاح، وأبرزها روايات هاري بوتر التي حققت جناحًا غير مسبوق؛ حيث جاءت في 

سبعة أجزاء جتاوز بعضها 800 صفحة، وُطبعت دون صور في كتب متاثل الكتب املوجهة إلى 

البالغني ووجدت مع ذلك هذا النجاح الكبير بني األطفال، ويرجح الكاتب أن هذا قد يكون أحد 

أسباب جناحها؛ إذ أشبعت حاجة الطفل ألن يخاطبه املؤلف وكأنه شخص كبير، لكنه ليس السبب 

الوحيد. 

هذا  سبب  هما  السحر  موضوع  وال  وحده  اخليال  عنصر  ال  أنه  على  الكاتب  ُد  ُيشدِّ كما 

النجاح؛ إذ إنها موضوعات سبق تناولها في أعمال أخرى كثيرة، يرجع الكاتب أسباب جناحها 

إلى أن الكاتبة أشبعت احلاجة إلى النجاح والسيطرة فها هو الطفل الصغير هاري بوتر يحقق 

أحالمه ويفوز في املواقف اخلطيرة التي مير بها، كما أنها تقدم عالقة مثالية بني الطفل الصغير 

وصديقيه وهو ما يشبع حاجة األطفال واملراهقني في هذه املرحلة إلى بناء الصداقات؛ فاألصدقاء 

الثالثة في الرواية يتعاونون بشكل صادق ويتبادلون اآلراء حلل املشكالت ويقدمون بهذا منوذجًا 

متميزًا يتطلع إليه الطفل.

وبالتالي فقد قدمت الكاتبة مزيجًا من أحالم اليقظة وإشباع الرغبات وحتقيق الكثير من 

الدوافع اإلنسانية في قالب مثير دفع ألطفال إلى مواصلة قراءة مئات الصفحات ومتابعة أجزاء 

كتبها إلى نهايتها. 
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سياسات  النشر وقواعده
________________________

مجلة الطفولة والتنمية.. مجلة علمية، متخصصة، فصلية، ُمحكمة،

ُتعنى بشئون الطفولة والتنمية في الوطن العربي.

سياسات النشر :

تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو   -

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي   -

والتنميــة. للطفولــة  العربــي  املجلــس 

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي   -

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها.  -

ــة املراجــع  ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت  -

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ   -

ــة. ــات املطلوب ــزام بالتعدي ــلم، وااللت التس

قواعد النشر :

أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا   -

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
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ُيشــار إلــى جميــع املراجــع – العربيــة واألجنبيــة – ضمــن البحــث بذكــر اســم املؤلــف وســنة   -

النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي حالــة 

الهوامــش(.

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح.  -

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال.   -

ــة. ــن الســيرة الذاتي ــك نســخة م ــًا، وكذل ــه كام ــي، وعنوان ــد اإللكترون والبري

يعتبــر العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد   -

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي:

الدراسات والبحوث :

أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(.  -

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر.  -

أن حتتوي الدراسة على ملخص مكتوب باللغتن العربية واإلجنليزية.  -

مقاالت :

أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(.  -

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها.  -

تجارب ميدانية : 

أال يزيــد عــرض التجربــة علــى )3000 كلمــة، أي ُقراَبــة 15 صفحــة(؛ لتلقــي الضــوء علــى   -

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة.  -

عروض الكتب والرسائل اجلامعية :   -

أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(.  -

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر   -

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 

أال يزيد عرض عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(.  -

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي.  -

الترجمات :  -

أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(.  -

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن 3   -

ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.
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