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:ملخص
هدفذ هره الدزاطت إلى الخؾسف ؽلى اججاهاث الدازطين في فصول محو ألمُت وحؾلُم الكباز بوالًت جبظت هحو
 كوطُط جدًد ًمكنهم،مدى جلبُت البرامج املقسزة لحاجاتهم الصحُت املخخلفت ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت
ًًمً الخفاؽل إلاًجابي مؿ محخوٍاث هره البرامج املهخمت بيشس التربُت الصحُت في أوطاط الكباز ألامُين الر
.ٌشكلون فئت مؾخبرة مً البىاء الاجخماعي للمجخمؿ الجصااسي
 حظب،وقد جوصلذ إلىأن هره البرامج جلبي الحاجاث الصحُت للدازطين ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت
 أو حؾلم مبادئ، أو وقاًتها مً ألامساض املؾدًت، وذلك في مجاالث طالمت أبدانهم مً ألامساض.اججاهاتهم
.إلاطؾافاث ألاولُت أو الاطخفادة مً قواؽد حماًت ألامومت والطفولت
البرهامج الخؾلُمي؛ الحاجت؛ الحمالث إلاؽالمُت؛ الدازض(ة)؛ محو ألامُت؛:الكلمات املفحاحية
Abstract:
This study aimed to identify the attitudes of learners in literacy and adult education
classes in the city of Tebessa, regarding the extent to which the prescribed programs
meet their various health needs through media campaigns, as a new medium that
enables them to interact positively with the contents of these programs interested in
spreading health education among adult illiterates, who constitute a significant group
From the composition of Algerian society.
It has found that these programs meet the health needs of learners through media
campaigns, according to their attitudes. This is in the fields of their body safety from
diseases, or their protection from infectious diseases, or learning the principles of first
aid or benefiting from the rules of motherhood and childhood protection.
Keywords:educational program;learner;literacy;media campaigns ; need;
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مقذمة
منً املخؾنازف ؽلُن أن هىناة ؽالقننت طسدًنت بننين املظنخوى الخؾلُمني للفننسد واهخمامن بصننحخ  .حُن جننس ط
الدزاط نناث اهدش نناز ضؾ ن ألام نساض رظ ننوء الخقرً ننت وألامن نساض املؾدً ننت واملخىقل ننت ؽ ننً طسٍ ننق املُ نناه ف نني ألاوط نناط
الفقيرة باملظخوى الخؾلُمي املخدوي أو بازجفاؼ وظبت ألامُت بين ألافساد الرًً ٌؾِشون بهره ألاوطاط .وقد أردث
دزاطنت (طنؾُد محمند الظننؾُد) فني جاهنب الصننحت واملنسض وؽالقتهنا باألمُنت نصوصننا لندى اليظناء السٍفُنناث ،أن
املبحوزنناث ًجهلننً مبننادئ الطننب الوقننابي والوقاًننت مننً ألام نساض ،ممننا ًننةزس طننلبا ؽلننى ننحت ألاطننسة .رمننا ًجهلننً
أطنبا ضؾن ألامنساض املظنخوطىت بنالسٍ  ،والتنني جيخقنل ؽنً طسٍننق ألافرًنت واملُناه امللوزننت .باجهنافت إلنى جهلهننً
بمبادئ إلاطؾافاث ألاولُت في حالنت الجنسو  ،الحسٍنق ،الكظنوز ،والتني ال شالنذ حؾنالق بنالطسد الخقلُدًنت وال نازة
في ضؾ ألاحُان ،وررلك ؽدم وؽيهً بأنطاز جىاول ألادوٍت دون إذن الطبِب (طؾُد ،2006 ،صفحت .)138
رما أردث (مازفسٍذ حشان) املدًسة الؾامت ملىغمت الصحت الؾاملُت ،في مدانلت لها بمنةجمس القمنت املؾجني
بنناملسامي إلاهمااُننت لالفُننت العالع ننت املىؾقنند بيُوٍننوزة فنني  20ط ننبخمبر  ،2010ؽلننى أن الصننحت والخؾلننُم أم نسان ال
ًمكً الفصل بُنهما .حُ أن حؾلُم الفخُاث ٌؾود بمىافؿ جمت ،ناصت باليظبت للصحت؛ فالفخُناث املخؾلمناث
ًىجبن ؽددا أقل مً ألاطفال في مساحل مخقدمت مً الؾمس مقازهت ضقيرهً ،وٍةدًً دوز ألام بطسٍقت أف ل مً
في ننرهً ،ور ننرلك احخم ننال إمل ننام الفخ نناة وامل نسأة املخؾلم ننت بالعقاف ننت الص ننحُت ًف ننود بكعي ننر احخم ننال إمل ننام فيره ننا به ننا
(مازفسٍذ .)2010 ،
رمننا ج ننُ (حشننان) ،أن الخؾلننُم ًسفننؿ مننً قنندز امل نسأة وَظننهم فنني حماًننت ننحتها الجيظننُت وحماًتهننا مننً
الؾى ن ألاط ننسي .ف نناملسأة املخؾلم ننت جف ننفؼ إل ننى الاط نندعماز ف نني ؽافُ ننت أط ننستها ،وذل ننك بخ ننوفير املل ننبع والكخ ننب املدزط ننُت
وألافرًت الجُدة واملساحُ والىاموطُاث ملؾالجت املالزٍا.
وَشير الخقسٍس الؾالمي العالن ضشنأن حؾلنم الكبناز وحؾلنُمهم إلنى جنأزير حؾلنم هنره الفئنت ؽلنى نحتهم ،حُن
كلمننا كنناهوا مخؾلمننين ،كلمننا اشداد مننُلهم إلننى الاهخمننام بصننحتهم ومؾسفننت رُفُننت الاؽخىنناء بهننا .وٍغهننس هننرا الخيظننُق
والازجب نناط جلُ ننا ب ننين ال ننخؾلم والص ننحت ؽل ننى أنه ننا حش ننخمل ؽل ننى السف نناه م ننً ن ننالل الخؾسٍ ن الخ ننالي ملىغم ننت الص ننحت
الؾاملُنت :فيني حالنت مننً السفناه الجظندي والاجخمنناعي والىفلن ي الكامنل ،ولنِع مجننسد فُنا املنسض أو إلاؽاقننت
(الُووظكو ،2017 ،صفحت .)70
فننالخؾلُم والننخؾلم وطننُلت لخحقُننق هننرا السفنناه ،ألنهمننا ٌظنناؽدان الىنناض ؽلننى الننخحكم فنني جننودة حُنناتهم
ومؾىاهننا .وللصننحت الىفظننُت أهمُننت ربيننرة أً ننا ،حؾسفهننا مىغمننت الصننحت الؾاملُننت باؽخبازهننا :حالننت مننً السفنناه،
حُ ًحقق كل فسد إمكاهاجن  ،وَظنخطُؿ الخنأقلم منؿ ال نقوطاث الىفظنُت الؾادًنت فني الحُناة ،وَظنخطُؿ الؾمنل
بطسٍقننت مىخجننت ومعمننسة ،وٍننخمكً مننً صننىؿ مظنناهمت مننا فنني مجخمؾ ن الحننالي (الُووظننكو ،2017 ،صننفحت .)70
ولخحقُننق هننره الحالننت مننً الصننحت الىفظننُتً ،حخنناد الىنناض إلننى جطننوٍس القنندزاث والكفنناءاث ،ألامننس الننري ًةرنند
الدوز الساِع للخؾلُم والخؾلم في جحقُق هرا الىوؼ مً الصحت.
مننً ذل ننك ،أص ننب الح ننق ف نني الص ننحت ف نني مؾى نناه الواط ننؿ ٌؾج ننا ضؾ نندة ؽوام ننل حظ نناؽد ؽل ننى الحُ نناة الص ننحُت
الظ ننلُمت ا نني :التفوٍ نند بامل نناء الش ننسو  ،الص ننسف الص نناي ،الخقرً ننت الص ننحُت ،التربُ ننت الص ننحُت ووش ننس املؾلوم نناث
املخؾلقت بالخوؽُنت الصنحُت ،املظناواة بنين الجيظنين(ؽبد الحنق ،2015 ،الصنفحاث  ...)157- 140والتني حؾجنا بهنا
بنسامج الخؾلننُم الىغننامي وفيننر الىغننامي فنني إطنناز الخكامنل والخيظننُق بننين مخخلن املةطظنناث املؾىُننت بيشننس العقافننت
الصحُت بين فئاث املجخمؿ.
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ىصر الذيً حذاد

 111إلاشكالية
حؾجا بسامج محو ألامُت وحؾلنُم الكبناز بخلبُنت حاجناث ألامُنين منً أجنل اطنخقطابهم وحينجُلهم فني فصنول
محو ألامُت .ألن الكبير في هره املساحل الؾمسٍت ًسٍد أن ًحقق منً وزاء محنو ألامُنت أهندافا ٌظن ى منً وزاىهنا إلنى
جحظين مكاهخ الاجخماؽُت والاقخصادًت ،و ىاء شخصُت ًخميف بها بين أفساد أطسج ودانل الخىغُم أو الجماؽت
التي ًيخمي إليهما.
وجصداد حاجاث الدازض الكبير إلى الاهخمام بصحخ جبؾنا لغسوفن التني ًسٍند أن ًحظنً منهنا منً ننالل منا
ًخؾلم ن ف نني ب نسامج محننو ألامُ ننت م ننً مؾننازف ومه ننازاث ومُ ننوالث واججاهنناث وق ننُم جمكى ن مننً الخؾ ننافي م ننً ألام نساض
والحفاظ ؽلى جظم ناصت في هره املسحلت املخقدمت مً ؽمسه.
وفني إطنناز إلاصننالحاث التنني اؽخمنندتها الجصااننس فنني املجننال الصناي مىننر نهاًننت القننسن املا ن ي ،فقنند زرننصث ؽلننى
جحظ ننين ن نندماث ألاموم ننت والطفول ننت والخ نندماث املقدم ننت للمظ ننىين وذوي ألام نساض املصمى ننت ف نني ب نسامج حؾم ننل ؽل ننى
جحظين حت الفسد مً نالل(ضظمت ،2018 ،الصفحاث :)196 - 180
 السؽاًت الاجخماؽُت التي ٌظخفاد منها في جىغُم الخدمت الاجخماؽُت؛ الخؾلُم ،بمؾسفت الحقااق الؾلمُت املسجبطت بالصحت وناصت الجاهب الوقابي؛ ندماث الطب البُطسي والخوطؿ في مىخجاث ألالبان واللحوم والخلو مً ألامساض املخىقلت إلى إلاوظانؽً طسٍق الحُوان؛
 جىغُم ألاطسة وحجمها لكي ًدىاطب مؿ الحاجاث الصحُت والخؾلُمُت والتربوٍت لاطفال؛فالبرامج الخؾلُمُت جقتر هره املوهوؽاث وامل امين مً أجل وشس الخوؽُت الصحُت بين جمُؿ ألافساد،
لخمكُنهم مً الحفاظ ؽلى حتهم ،بانخُاز ألافرًت املىاطبت والوقاًت مً ألامساض املؾدًت واملخىقلنت ؽنً طسٍنق
املُ نناه وألافرً ننت امللوز ننت ،وذل ننك باجب نناؼ الىص نناا وإلازع نناداث الطبُ ننت املىاط ننبت والؾم ننل بالقواؽ نند الص ننحُت الت نني
جحافػ ؽلى ألاجهصة التي جقوم بالوعاا الحُوٍت للجظم.
وجخ ننمً البن نرامج املقترح نت للكب نناز ف نني مح ننو ألامُ ننت ف نني إط نناز الاط ننتراجُجُت ب ننالجصااس ،والت نني جخن ن مج ننال
الصحت ما ًلي:
 رخا اللقت الؾس ُت املظخوى ألاول(وشازة التربُت الوطىُت:)2008 ،الصفحاث :مً  88إلى 114
املحناوز واملصننطلحاث :الصنحت جنناد ؽلنى الننساوض ،القننراء ،املخندزاث ،أهنساز الخندنين ،ؽلبننت إلاطننؾافاث
ألاولُ ننت رمش ننسوؼ ،أهمُ ننت ممازط ننت السٍاه ننت ف نني مقاوم ننت ألامن نساض وجقوٍ ننت املىاؽ ننت ؽى نند إلاوظ ننان ،الم الغه ننس،
الظمىت ،حظوض ألاطىان ،هسوزة الاهخمام بالسٍاهت والدؽوة إلى ممازطتها للحفاظ ؽلى الصحت.
 رخا اللقت الؾس ُت املظخوى العاوي(وشازة التربُت الوطىُت:)2008 ،الصفحاث :مً  60إلى 103
املحاوز واملصطلحاث :ألامومت والطفولت ،حت إلاوظان ؽً طسٍق الىغافت ،القراء ،ممازطت السٍاهت.
 رخا اللقت الؾس ُت املظخوى العال (وشازة التربُت الوطىُت:)2008 ،الصفحخان 61 :و ( 62ريشاط إدماد)
وذلكبخجىُد موازد الدازض مً أجل جقدًم إلاطؾافاث ألاولُت للشخ في حالت الحسود ،وإهجاش وشاط
إلادماد املخؾلق باألمومت والطفولت الري جم جىاول في رخا املظخوى العاوي.
إن الاقخص ن نناز ؽل ن ننى الطساا ن ننق الخقلُدً ن ننت ف ن نني الخ ن نندزَع م ن ننً أج ن ننل جىفُ ن ننر ه ن ننره الب ن نرامج ال ًف ن نني ب ن ننالقسض
البُدافوجي املطلو  .لرلكفإن للخوؽُت والخحظِع دوزا هاما في جىفُنر هنره البنرامج ،ملنا لهنره ألانينرة منً صنلت
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مباع ننسة بحُ نناة الدازط ننين الكب نناز .ناص ننت إذا ج ننم اؽخم نناد الحم ننالث إلاؽالمُ ننت املىغم ننت والهادف ننت م ننؿ الخىوَ ننؿ ف نني
وط ن نناالها املخؾ ن ننددة ،و ه ن ننررس منه ن ننا وط ن نناال الاجص ن ننال الجم ن نناهيري ك ن ننالخلفصٍون وإلاذاؽ ن ننت والص ن ننحُفت (الجسٍ ن نندة)
وامليش ننوزاث والكخِب نناث وامللص ننقاث ووط نناال الاجص ننال إلالكتروو نني .رم ننا جدى ننوؼ الحم ننالث إلاؽالمُ ننت ؽل ننى أط نناض
اله ن نندف منه ن ننا إل ن ننى حم ن ننالث الخقُي ن ننر املؾسف ن نني ،حم ن ننالث حقُين ننر الفؾ ن ننل ،حم ن ننالث الخقُي ن ننر الظ ن ننلوكي وحم ن ننالث حقُي ن ننر
القُم(مخخاز ،2018 ،الصفحاث .)182 - 161
ل ننرلك ف ننإن جوعُن ن الحم ننالث إلاؽالمُ ننت كوط ننااط جدً نندة ف نني الؾملُ ننت الخؾلُمُ ننت الخؾلمُ ننت ًفُ نند رعين نرا
الدازض في مخخل مساحل هره الؾملُنت ،وهنو منً عنأه أن ًطنوز منً اطنخخدام الوطناال البُدافوجُنت املؾُىنت
مً طسف مؾلم محو ألامُت مً أجل هجا دزط .
فهننل جلبنني الب نرامج املوجهننت ملحننو ألامُننت وحؾلننُم الكبنناز بننالجصااس الحاجنناث الصننحُت للدازطننين،ؽً طسٍننق
الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم؟
وٍىبعق ؽً هرا الدظاال الساِع ألاطئلت الفسؽُت الخالُت:
 ما مدى جلبُت بسامج محنو ألامُنت وحؾلنُم الكبناز لحاجناث الدازطنين فني طنالمت أبندانهم منً ألامنساض،ؽًطسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم؟
 هننل حظنناؽدهم هننره البنرامج فنني جحقُننق حاجنناتهم فنني الوقاًننت مننً ألامنساض املؾدًننت،ؽً طسٍننق الحمننالثإلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم؟
 هل ًخؾلمون منها مبادئ إلاطؾافاث ألاولُت ،ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم؟ مننا منندى اطننخفادتهم مننً هننره الب نرامج مننً أجننل حماًننت ألامومننت والطفولننت،بخوعُفالحمالث إلاؽالمُننت،حظب اججاهاتهم؟
 111الفرطيات
 11111الفرطية العامة
جلبن نني الب ن نرامج املوجهن ننت ملحن ننو ألامُن ننت وحؾلن ننُم الكبن نناز بن ننالجصااس الحاجن نناث الصن ننحُت للدازطن ننِىؾً طسٍن ننق الحمن ننالث
إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
111111الفرطيات الجزئية
جلبنني بنسامج محننو ألامُننت وحؾلننُم الكبنناز حاجنناث الدازطننين فنني طننالمت أبنندانهم مننً ألامنساض ،ؽننً طسٍننق الحمننالثإلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
 حظنناؽد بنسامج محننو ألامُننت وحؾلننُم الكبنناز الدازطننين فنني جحقُننق حاجنناتهم فنني الوقاًننت مننً ألامنساض املؾدًننت ،ؽننًطسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
 ًن ننخؾلم الدازطن ننون من ننً ب ن نسامج محن ننو ألامُن ننت وحؾلن ننُم الكبن نناز مبن ننادئ إلاطن ننؾافاث ألاولُن ننت ،ؽن ننً طسٍن ننق الحمن ننالثإلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
 ٌظخفُد الدازطون مً بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكبناز قواؽند حماًنت ألامومنت والطفولنت ،ؽنً طسٍنق الحمنالثإلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
 111ثحديد املفاهيم
 111111البرهااام الحعليم ا  :هننو« مخطننط ؽننام ًوهننؿ فنني وقننذ طننابق لؾملُتنني الخؾلننُم والخنندزَع فنني مسحلننت مننً
مساح ننل الخؾل ننُمً ،لخ ن املوه ننوؽاث الت نني جىغمه ننا املدزط ننت ن ننالل م نندة مؾُى ننت ،ق نند جك ننون ع ننهسا أو ط ننىت ،رم ننا
ًخ مً الخبراث الخؾلُمُت التي ًجب أن ًكدظبها املخؾلمون مسجبت جسجِبنا ًخما ن ا منؿ طنىواث همنوهم وحاجناتهم
ومطالبهم الخاصت »(وشازة التربُت الوطىُت ،2012 ،صفحت .)108
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 111111الحاجة :حؾسف بأنها :حالت ؽدم جواشن ٌشؾس بها فسد أو جماؽنت أو مجخمنؿ هدُجنت إلاحظناض بالسفبنت فني
إهجنناش ؽمننل مننا أو جحقُننق هنندف مؾننين ،وهننرا بنندوزه ًحخنناد إلننى جننوافس عننسوف وإمكاهنناث مؾُىننت (طننؾُد،2006 ،
صفحت .)132
 111111الحمالت إلاعالمية:حؾسف إجسااُا ؽلى أنها :ؽملُت إؽالمُت اجصالُت ًخم فيها جقدًم همنط منً املؾلومناث
لفئننت محننددة حظننتهدف فنني ب نسامج حؾلُمُننت أو جعقُفُننت مخطننط لهننا مظننبقا ،وجقننوم الجهننت املؾىُننت بدىفُننر الحملننت
ووشس املؾلوماث ؽبر وطاال اجصالُت مخخلفت (زهدا و الحاد ،2019 ،الصنفحاث  ،)102 - 73وجخمعنل وطناالها فني
امليشوزاث والكخِباث وامللصقاث(مخخاز ،2018 ،الصفحاث .)182 - 161
 111111ال ااداي ص ااح ألاا ا " محا ا مي ااة :ه ننو ك ننل ش ننخ جج نناوش ط ننً الؾاع ننسة وال ٌؾ ننسف القن نساءة والكخاب ننت
ومبادئ الحظا بأي لقت كاهذ (الدًوان الوطجي ملحو ألامُت وحؾلُم الكباز ،2005 ،صفحت .)8وهنو مينجل فني
فصول محو ألامُت وحؾلُم الكباز مً أجل اردظا هره املهازاث.
 111111محا ا مي ااةً :خخل ن مفه ننوم مح ننو ألامُ ننت ف نني البل نندان املخقدم ننت ؽ ننً في ننره ف نني البل نندان املخخلف ننت ،حُن ن
اؽخم نندث ك ننل دول ننت مفهوم ننا ملح ننو ألامُ ننت بم ننا ًدىاط ننب م ننؿ أوه نناؽها الاجخماؽُ ننت والاقخص ننادًت والعقافُ ننت .وق نند
ح ننددث الجصاا ننس م ننً ن ننالل الاطخقص نناء الخ ننا بالص ننحت ط ننىت  ،2000حؾسٍ ن مح ننو ألامُ ننت بأنه ننا « الق نندزة ؽل ننى
القنساءة و الكخابنت »(الُووظنكو ،2006 ،صنفحت  .)267واني فني هنره الحالنت ال شالنذ فني طنوز محنو ألامُنت ألابجدًنت
ال ننري جخلص ننذ مى ن ال نندول املخقدم ننت م ننؿ نهاً ننت الخمظ ننُيُاث م ننً الق ننسن املا ن ي .وه ننو الخؾسٍ ن إلاجساب نني ال ننري
طننخؾخمده الدزاطننت ،ألن ب نسامج محننو ألامُننت فنني الجصااننس موجهننت أطاطننا إلننى ألاشننخا ألامُننين الننرًً ال ٌؾسفننون
القساءة و الكخابت والحظا .
 1111أهاادال الديا ااةتهنندف هننره الدزاطننت إلى نالخؾسف ؽلننى اججاهنناث الدازطننين فنني فصننول محننو ألمُننت وحؾلننُم
الكباز بوالًت جبظنت هحنو مندى جلبُنت البنرامج املقنسزة لحاجناتهم الصنحُت املخخلفنت ؽنً طسٍنق الحمنالث إلاؽالمُنت،
كوطُط جدًد ًمكنهم مً الخفاؽل إلاًجابي مؿ محخوٍاث هره البرامج املهخمت بيشس التربُت الصحُت في أوطاط
ألامُين الكباز الرًً ٌشكلون فئت مؾخبرة مً البىاء الاجخماعي للمجخمؿ الجصااسي ،وذلك مً نالل:
 الوقوف ؽلى اججاهاث الدازطين هحو مدى جلبُت بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكباز حاجاث الدازطين فيطالمت أبدانهم مً ألامساض ،ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت؛
 اججاهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناتهم هحن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندىمظاؽدةبسامجمحوألامُتوحؾلُمالكبازالدازطِىفُخحقُقحاجاتهمفُالوقاًتمىاألمساهاملؾدًت،ؽىطسٍقالح
مالث إلاؽالمُت؛
 اججاه نناتهم هح ننو حؾل ننم مب ننادئ إلاط ننؾافاث ألاولُ ننت م ننً بن نسامج مح ننو ألامُ ننت وحؾل ننُم الكب نناز  ،ؽ ننً طسٍ ننقالحمالث إلاؽالمُت؛
 اججاه نناتهم هح ننو م نندى اط ننخفادتهم مىقواؽ نند حماً ننت ألاموم ننت والطفول ننت م ننً ن ننالل بن نسامج مح ننو ألامُ ننتوحؾلُم الكباز  ،ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت؛
 1111الديا ات السابقة:
 111111دزاطت حمدي ؽبد الؾصٍص إمام الصباـ ،جحذ ؽىوان :جصوز مقتر لخىمُت املهنازاث الحُاجُنت للمخؾلمنين
الكباز(حمدي  ،2004 ،الصفحاث  ،)78 - 45الخيهدفذ إلى الخؾسف ؽلى املهازاث الحُاجُت للمخؾلمين الكباز مً
وجهت هغسهم ،وررا الخؾسف ؽلنى ألاطنالُب التني زأى أفنساد الؾُىنت أنهنا مىاطنبت لخىمُنت املهنازاث الحُاجُنت لند هم،
مؿ وهؿ جصوز مقتر لخىمُت املهازاث الحُاجُت لدى املخؾلمين الكباز.
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111111ديا ة عيد محمد السعيد :جحذ ؽىنوان :جحدًند الاحخُاجناث الخؾلُمُنت للمنسأة ألامُنت بالسٍ (طنؾُد،
 ،2006الصننفحاث  ،)155 - 127والتنني هنندفذ إلننى الخؾننسف ؽلننى حاجنناث امل نسأة السٍفُننت املخخلفننت ومنندى اهخمننام
الب نرامج املقترحننت بخطوٍسهننا والاطننخفادة منهننا ،ورننرلك الخؾننسف ؽلننى وجهننت هغننس املبحوزنناث مننً هننره الب نرامج التنني
جلبي حاجاتهً.
ولهرا القسض ،جم انخُاز ؽُىت الدزاطت مً قسٍت رفس طؾد بحسي – مسرنص عنبين القىناطس – القلُو ُنت .وجكوهنذ
هننره الؾُىننت مننً  40ام نسأة أمُننت بالقسٍننت ،جمننذ مقننابلتهً مننً طننسف الباح ن (ابننً القسٍننت) نننالل أزبؾننت أطننابُؿ،
حُ ن ن مظ ن نذ هخااجهن ننا مجن نناالث الخقرًن ننت ،الصن ننحت وامل ننسض ،البِئن ننت السٍفُن ننت وجىمُن ننت موازدهن ننا ،الن نندًً ،الق ن نساءة
والكخابت ومبادئ السٍاهُاث.
 .IIاإلجراءات امليهجية:
 1111حدود الديا ة
 111111الحادود الشراار(ة عينااة الديا ااة ً :فُنند جقسٍننس الظداان ي العناوي للظننىت الدزاطننُت  2018/2017الصننادز
ؽننً امللحقننت إلننى وجننود  1718دازطننا مننً املظننخوى العال ن فنني فصننول محننو ألامُننت بوالًننت جبظننت مننوشؽين ؽلننى 17
بلدًت.
وهغنسا الحظنناؼ السقؾننت الجقسافُننت للوالًننت والخكننالُ الباهغننت لخطبُننق امليننو الشننامل ،وؽنندم محدودًننت
مجخمؿ الدزاطت وصؾو ت الوصول إلُ  ،فإن ذلك ًدؽوها إلى الاؽخماد ؽلنى الؾُىنت الؾىقودًنت مخؾنددة املساحنل،
واي الؾُىت املىاطبت في معل هره الغسوف املىهجُت ألنها حظم بخجاوش هره الصؾو ت مؿ هنمان الحصنول ؽلنى
الؾُىت الاحخمالُت الخمعُلُت .لُصب حجم الؾُىت في املسحلت ألانيرة  325مفسدة أجسٍذ ؽليهم الدزاطت.
 111111الحدود الزماهية :جم إجساء هره الدزاطت نالل الظداا ي العاوي مً الظىت الدزاطُت .2018/2017
 111111الح اادود املكاهي ااة :ع ننملذ ه ننره الدزاط ننت الدزاط ننين ف نني فص ننول مح ننو ألامُ ننت ببل نندًاث بل ننر الؾ نناجس ،ال ننوهصة،
مسطط ،الؾوٍىاث ،بلر الرهب الخاضؾت لوالًت جبظت.
 1111املنهج
إن البح ن فنني وشنناط محننو ألامُننت فنني عننل جااحننت كوزوهننا ً ،قودهننا إلننى القُننام بدزاطننت وصننفُت لخقص ن ي
الواقننؿ الننري حؾِش ن الدازطنناث فنني هننره الغننسوف الاطننخ ىااُت ،والوقننوف ؽلننى الخننأزيراث الظننلبُت لهننره الجااحننت
ؽلن ننى نصااصن ننهً الاهفؾالُن ننت والاجخماؽُن ننت .وذلن ننك باالؽخمن نناد ؽلن ننى من ننىهق املين ننو الاجخمن نناعي الن ننري ٌؾن ننسف بأه ن ن :
الدزاطننت الؾلمُننت لغننسوف املجخمننؿ وحاجاجن بقصنند الحصننول ؽلننى بُاهنناث ومؾلومنناث كافُننت مننً عنناهسة مؾُىننت
وجحلُله ننا وجفظ ننيرها للوص ننول إل ننى حؾمُم نناث ضش ننأنها (مسوان ،2000 ،ص ننفحت  .)94فه ننو ٌظ ننتهدف ب ننرلك دزاط ننت
الغ نناهسة الاجخماؽُ ننت املسجبطن ننت بالصم ننان واملكن ننان املح ننددًً بدقن ننت ،قصن نند حشخُص ننها ومؾالجته ننا والخيبن ننة به ننا فن نني
املظخقبل ،لالطخفادة منها واطخؾمالها في إلاصال الاجخماعي.
1111أدوات البحث
ولقنند وجنندها مننً نننالل قساءاجىننا أزىنناء إهجنناش هننرا البح ن أن هننرا املننىهق هننو ألار ننر اطننخؾماال فنني أفلننب
وأع ننهس البح ننور الاجخماؽُ ننت املُداهُ ننت الت نني جخمي ننف باملوه ننوؽُت ف نني الط ننس والخحلُ ننل والاط ننخيخاد .وهغ نسا لطبُؾ ننت
الغسف ونصوصُت الغاهسة موهوؼ الدزاطت بوالًنت جبظنت فقند اؽخمندها ؽلنى أطنلو الؾُىنت ،النري ٌؾخبنر أحند
أطالُب جمؿ البُاهاث في مىهق امليو الاجخماعي ،وذلك باالطخؾاهت بخقىُت الاطخمازة ،مً أجل رش الحقُقت
مً الواقؿ ،وذلك باؽخماد املبادئ الؾقالهُت واملوهوؽُت في البح (فاطمت و ميرفذ ،2002 ،صفحت .)89
وقنند جننم جقظننُم الاطننخمازة إلننى نمظننت محنناوز ج ننمىذ البُاهنناث ألاولُننت للمبحننوزين ،باجهننافت إلننى أزبننؿ
مجموؽنناث مننً الؾبننازاث ،حؾننالق كننل واحنندة منهننا مجنناال ،وذلننك باالؽخمنناد ؽلننى مقُنناض لُكنسث الخماان ي لقُنناض
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الاججاهنناث .الننري ٌظنناؽد ؽلننى جحوٍننل البُاهنناث الوصننفُت إلننى مخقي نراث رمُننت جت نراو بننين ( 1و  )5حظننب دزجننت
إجابنناث املبحننوزين مننً (فيننر موافننق ضشنندة إلننى موافننق ضشنندة)  ،زننم مؾالجتهننا إحصننااُا باطننخخدام بسهننامج SPSS
 ،20لحظا الخكسازاث واليظنب املئوٍنت واملخوطنط الحظنابي والاهحنساف املؾُنازي وجحدًند الاججناه الؾنام للؾبنازة
واملحوز .وهرا املقُاض موضو حظب الجدول الخالي(مؾو ي ،2016 ،الصفحاث :)233 - 209
الجدو"  :1مقيا

ليكايت الخماس ي

املألادي :مع ش ي عيماد ،1112 ،ص ص 111 – 119

ومىأجاللخؾسفؾلىمديجاهصٍتالاطخمازةاملوجهتملؾالجتاملشكالملطسوحخمانخُازأداةالقُاض مً نالل مؾامل
الاحظاد الدانلي ضقسض دزاطت زباجا الطخمازة ،واي مسحلت ًساد منها جقُُم ألاداة املظخخدمت في موهوؼ
الدزاطت ،حُ جم جطبُق مؾامل(ألفا رسوهباخ (الري ًأنر القُمت بين(،)1 – 0والتي حؾبر ؽً وظبت العباث
للؾُىت املخخازة ،والرًً ٌؾُدون هفع إلاجابت إذا أؽُد اطخجوابهم في هفع الغسوف.
وفي هرا إلاطاز و ىاء ؽلنى مؾطُناث الجندول  2هالحنػ أن قُمنت مؾامنل ألفنا رسوهبناخ إلاجمالُنت قندزث ب ن 0.675
وانني قُمننت مقبولننت ،فنني حننين قُمننت مؾامننل الصنندد بلقننذ ،0.821وهننرا مننا ًبننين أن إجابنناث أفنساد ؽُىننت الدزاطننت
جخص بالعباث والصدد .واي مؾامالث دالت ؽىد مظخوى الداللت 0.01
الجدو"  :1ي ضح قيم معامل ألفا كروهباخ ملجاالت املقيا

املألادي :من إعداد الباحث

واملقيا

الكلح

مخرجاتSPSS 20
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 .IIIاليتائج
 111عرض وثحليل الفرطية الجزئية ولى
الجدو"  :1ي ضح مدى ثلبية برام مح

مية وجعليم الكباي لحاجات الداي ين صح المة أبدانهم من مراض

املألادي :من إعداد الباحث

مخرجاتSPSS 20

هقسأ مً الجدول  3ما ًلي:
 املخوط ننط الحظ ننابي لبؾ نند الوقاً ننت م ننً ألامن نساض املصمى ننت ٌ ،2.9000ش ننير إل ننى الاجج نناه املحاً نند ألفن نساد الؾُىن ننت،بن نناهحساف مؾُن ننازي ً 1.56139ن نندل ؽلن ننى الدشن نندذ الواضن ننو فن نني إجابن نناث أف ن نساد الؾُىن ننت ،ناصن ننت باليظن ننبت لن ننبؾ
ألامساض ؽلى فساز السوماجيفم وهشاعت الؾغام ؽكع أمساض القلب والظكسي وازجفاؼ ال قط الدموي.
 املخوطط الحظابي لبؾد الابخؾاد ؽً الخدنين وؽنً حؾناطي املخندزاث ٌ 4.1333شنير إلنى الاججناه املوافنق ألفنسادالؾُى ننت ،ب نناهحساف مؾُ ننازي ( 0.776080أص ننقس م ننً  ،)1مم ننا ً نندل ؽل ننى الخق نناز الواض ننو ف نني إجاب نناث املبح ننوزين
ناص ننت باليظ ننبت لخؾ نناطي املخ نندزاث بأهواؽه ننا م ننؿ قلُ ننل من ننً ال ننخحفػ ؽل ننى ؽ ننادة الخ نندنين ؽى نند ال ننبؾ زفن ننم
اؽترافهم بخطوزج وأهسازه ؽلى الصحت.
 باليظنبت لبؾنند ممازطننت الخمننازًٍ السٍاهنُت ،هقنسأ املخوطننط الحظننابي  ،3.9333والنري ٌشننير إلننى الاججنناه املوافننقألف نساد الؾُىننت ،بنناهحساف مؾُننازي ً 1.04826نندل ؽلننى الدشنندذ فنني إجابنناتهم هغ نسا لالوشننقاالث الُومُننت والجننيع
(أهثا)  ،وررا الظً الري ًصٍد ؽً  55طىت لدى فالبُت املبحوزين.
ؽموما ،هجد أفساد الؾُىت قد ؽبروا باالججاه موافق مً نالل املخوطط الحظابي الؾام ملجال مدى جلبُت بسامج
مح ننو ألامُ ننت وحؾل ننُم الكب نناز لحاج نناث الدازط ننين ف نني ط ننالمت أب نندانهم م ننً ألامن نساض ،بمخوط ننط حظ ننابي ،3.6533
و اهحساف مؾُازي أصقس مً الوحدة ًقدز بن 0.46662
 1111عرض وثحليل الفرطية الجزئية الثاهية
الجدو"  :1ي ضح مساعدة هذه البرام للداي ين صح ثحقيق حاجاتهم صح ال قاية من مراض املعدية
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ًبين لىا الجدول  4ما ًلي:
 املخوط ننط الحظ ننابي لبؾ نند الوقاً ننت م ننً ألام نساض املؾدً ننت املخىقل ننت ؽ ننً طسٍ ننق املُ نناه ٌ ،4.1333ش ننير إل ننى الاجج نناهاملوافنق ألفنساد الؾُىننت ،بناهحساف مؾُننازي ً 0.93710نندل ؽلننى الخقناز فنني إجابنناث أفنساد الؾُىننت ،ناصننت باليظننبت
للخؾسف ؽلى أؽساض هره ألامساض وطسد الوقاًت منها.
 املخوطننط الحظننابي لبؾنند الوقاًننت مننً ألامنساض املؾدًننت املخىقلننت ؽننً طسٍننق الحُننوان ٌ 4.0667شننير إلننى الاججنناهاملوافننق ألف نساد الؾُىننت ،بنناهحساف مؾُننازي ( 0.82768أصننقس مننً  ،)1ممننا ًنندل ؽلننى الخقنناز الواضننو فنني إجابنناث
املبحوزين ناصت ؽىد ذب املوا ي في ألاؽُاد واملىاطباث.
 باليظن نبت لبؾ نند الوقاً ننت م ننً ألامن نساض املؾدً ننت املخىقل ننت ؽ ننً طسٍ ننق ألافرً ننت امللوز ننت  ،هقن نسأ املخوط ننط الحظ ننابي ،3.9333وال ننري ٌش ننير إل ننى الاجج نناه املواف ننق ألفن نساد الؾُى ننت ،ب نناهحساف مؾُ ننازي  ً 1.08066نندل ؽل ننى الدش نندذ ف نني
إجاباتهم و ىاء اججاههم ججاه ما ًحدر مً حاالث حظمم جماعي ناصت في ألاؽساض والوالام.
ؽمومننا ،هجنند أفنساد الؾُىننت قنند ؽبننروا باالججنناه موافننق مننً نننالل املخوطننط الحظننابي الؾننام ملجننال مظنناؽدة هننره
البنرامج للدازطننين فنني جحقُننق حاجنناتهم فنني الوقاًننت مننً ألامنساض املؾدًننت  ،بمخوطننط حظننابي  ،4.0400و نناهحساف
مؾُازي أصقس مً الوحدة ًقدز بن 0.30223
 1111عرض وثحليل الفرطية الجزئية الثالثة
الجدو"  :1ي ضح جعلم الداي ين من هذه البرام مبادئ إلا عا ات ولية

املألادي :من إعداد الباحث مخرجاتSPSS 20

هقسأ مً الجدول  5ما ًلي:
 املخوطط الحظابي لبؾد إلاطؾافاث ألاولُت في حالت الجسو ٌ ،3.9844شير إلى الاججناه املوافنق ألفنساد الؾُىنت،باهحساف مؾُازي ً 0.86654دل ؽلى الخقاز في إجاباث أفساد الؾُىت ،ناصت ؽىد اطخؾمال املطهس والكمناداث
وجىغُ الجس .
 املخوط ننط الحظ ننابي لبؾ نند إلاط ننؾافاث ألاولُ ننت ف نني حال ننت ح نندور رظ ننس ٌ 4.2584ش ننير إل ننى الاجج نناه املواف ننق ألف نسادالؾُى ننت ،ب نناهحساف مؾُ ننازي ( 0.96547قسٍ ننب م ننً  ،)1مم ننا ً نندل ؽل ننى الخق نناز ف نني إجاب نناث املبح ننوزين ناص ننت ف نني
حؾاملهم مؿ هره الحاالث التي جحدر باطخمساز لهم أو ألحد مً أفساد ؽااالتهم.
 باليظبت لبؾند إلاطنؾافاث ألاولُنت فني حالنت الحنسود ،هقنسأ املخوطنط الحظنابي  ،2.6849والنري ٌشنير إلنى الاججناهاملوافننق ألف نساد الؾُىننت ،بنناهحساف مؾُننازي ً 1.52473نندل ؽلننى الدشنندذ فنني إجابنناتهم و ىنناء اججنناههم ججنناه جفننادي
ه ننره الح ننوادر الخطي ننرة الىاجج ننت ناص ننت ؽ ننً حظ ننس الق نناش أو جك ننون ضظ ننبب ط ننِ أح نند ألابى نناء أو ؽ ننً عن نسازة
رهس ااُت.
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ؽمومننا ،هجنند أف نساد الؾُىننت قنند ؽبننروا باالججنناه موافننق مننً نننالل املخوطننط الحظننابي الؾننام ملجننال حؾلننم
الدازطننين مننً ه ننره الب نرامج مبننادئ إلاط ننؾافاث ألاولُننت ،بمخوط ننط حظننابي  ،3.6366و نناهحساف مؾُ ننازي ًقنندز بن ن
0.84714
 1111عرض وثحليل الفرطية الجزئية الرابعة
الجدو" :2ي ضح مدى ا حفادة الداي ين من خال" هذه البرام من ق اعد حماية م مة والطف لة

املألادي :من إعداد الباحث

مخرجاتSPSS 20

هقسأ مً الجدول  6ما ًلي:
 املخوطننط الحظ ننابي لبؾنند الخطؾ ننُم فنني مخخل ن املساحننل الؾمسٍ ننت للطفننل ٌ ،4.15222ش ننير إلننى الاجج نناه املواف ننقألفنساد الؾُىننت ،بنناهحساف مؾُننازي ً 0.73514نندل ؽلننى الخقنناز الواضننو فنني إجابنناث أفنساد الؾُىننت ،وذلننك باهخمننام
املبحوزين بمواؽُد جطؾُم أبىاىهم مىر الوالدة.
 املخوطط الحظابي جىغُم ألاطسة وحجمها ٌ 3.83330شير إلى الاججاه املوافق ألفنساد الؾُىنت ،بناهحساف مؾُنازي( 0.92336قسٍب منً  ،)1ممنا ًندل ؽلنى الخقناز فني إجابناث املبحنوزين ناصنت فني حؾناملهم منؿ هنره الحناالث التني
جحدر باطخمساز لهم أو ألحد مً أفساد ؽااالتهم.
 باليظبت لبؾد جوفير السؽاًت الصحُت لام الحامل ،هقسأ املخوطط الحظابي  ،4.05335والري ٌشير إلنى الاججناهاملوافننق ألفنساد الؾُىننت ،بنناهحساف مؾُننازي ً 0.82222نندل ؽلننى الخقنناز فنني إجابنناتهم و ىنناء اججنناههم ججنناه اهخمننام
بالسؽاًت الصحُت لام الحامل مً نالل وشس العقافت الصحُت في املجخمؿ ،وناصت لدى الكباز.
ؽمومنا ،هجنند أفنساد الؾُىننت قنند ؽبنروا باالججنناه موافننق منً نننالل املخوطنط الحظننابي الؾننام ملجنال منندى اطننخفادة
الدازطين مً نالل هنره البنرامج منً قواؽند حماًنت ألامومنت والطفولنت ،بمخوطنط حظنابي  ،4.01295و ناهحساف
مؾُازي أصقس مً الوحدة ًقدز بن 0.84714
 1111مناقرة النحائ صح ط ء رطيات البحث
 111111بالنسبة للفرطية الجزئية ولى:
بم ننا أن املخوطن ننط الحظ ن نابي للمجن ننال الؾن ننام ًق نندز ب ن ن  ،3.6533بن نناهحساف مؾُن ننازي طفُ ن ن ؽن ننً املخوطن ننط
باليظبت ججاباث أفساد الؾُىت ،حُ كان اججاههم الؾام مخوجها هحو دزجت موافق (محصوزا بنين  3.40و4.19
حظننب مقُنناض لُك نازث الخماا ن ي) .و االؽخمنناد ؽلننى قُمننت املخوطننط الحظننابي للمجننال الؾننام ،فإهىننا هقبننل ننحت
الفسهننُت الجصاُننت ألاولننى التنني هصننذ ؽلى نأن ب نسامج محننو ألامُننت وحؾلننُم الكبنناز جلبنني حاجنناث الدازطننين فنني طننالمت
أبدانهم مً ألامساض ،ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
ومن ننا ًفظن ننس انخُن نناز أف ن نساد الؾُىن ننت طن ننلوة هن ننرا الاججن نناه ،دوز مؾلمن نني ومؾلمن نناث محن ننو ألامُن ننت فن نني جسطن ننُ
املؾلومنناث املخؾلقننت بهننرا املجننال ؽننً طسٍننق الوطنناال البُدافوجُننت والوطننااط املظنناؽدة واملخمعلننت فنني الاطننخؾاهت
بصوز الكخا وجكبيرها وإلصاقها بحجسة الدزض ومىاقشتها والاطخؾاهت بهنا فني كنل مساحنل جندزَع كنل محنوز منً
املحناوز املقننسزة فنني البنرامج .ورننرا الاطننخفادة مننً املطوٍنناث وامللصننقاث املؾنندة مننً طننسف وشازة الصننحت والظننكان
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وإصال املظدشفُاث ،واملخؾلقت بالوقاًت مً ألامساض املصمىت ؽلى فساز داء الظكسي أو أمساض القلنب أو ازجفناؼ
ال قط الدموي أو السوماجيفم ...وفيرها.
وهفننع الين يء ًقننال ؽننً بنسامج الخوؽُننت والخحظننِع املوجهننت إلننى ابنناء مننً أجننل حماًننت أهفظننهم وحماًننت
أبىنناىهم مننً مخنناطس الخ نندنين واملخنندزاث ،وهننو م ننا ًخفننق مننؿ م ننؿ الىخننااج التنني جوص ننلذ إليهادزاطننت (حمنندي ؽب نند
الؾصٍن ننص إمن ننام الصن ننباـ) التن نني كن ننان من ننً هخااجهن ننا انخُن نناز الابخؾن نناد ؽن ننً إلادمن ننان واملخن نندزاث بيظن ننبت % 79رإحن نندى
الاحخُاج نناث الؾالُ ننت لخحقُ ننق امله ننازاث الحُاجُ ننت ل نند هم ،والاهخم ننام بالص ننحت وألاط ننسة بيظ ننبت (% 66حم نندي ،
 ،2004الصفحاث ،)78 - 45
أما باليظبت للدؽوة إلى ممازطت السٍاهت رإحدى الحلنول الىاجؾنت لالبخؾناد ؽنً إلاصنابت بناألمساض .فقند
وافننق ؽليهننا أفنساد الؾُىننت بيظننبت ؽالُننت زفننم اوشننقاالتهم الحُاجُننت باألؽمننال ألاطننسٍت والظن ي املخواصننل إلننى جننوفير
لقمت الؾِ ألبىاىهم زفم قظاوة الغسوف الاقخصادًت وهؾ القدزة الشسااُت لد هم.
 111111بالنسبة للفرطية الجزئية الثاهية:
هصذ الفسهُت الجصاُت العاهُت ؽلىأن بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكباز حظاؽد الدازطين في جحقُق حاجناتهم فني
الوقاًت مً ألامساض املؾدًنت ،ؽنً طسٍنق ؽنً طسٍنق الحمنالث إلاؽالمُنت ،حظنب اججاهناتهم .حُن قندز املخوطنط
الحظننابي الؾننام للمجننال ب ن  4.0400بنناهحساف مؾُننازي طفُن ؽننً املخوطننط الحظننابي قنندز هننو أً ننا ب ن 0.30223
باليظ ننبت ججاب نناث مف ننسداث الؾُى ننت .ل ننرلك كاه ننذ دزج ننت بى نناء الاجج نناه ل نندى أفن نساد الؾُى ننت ا نني مواف ننق ،ألن قُم ننت
املخوط ننط الحظ ننابي امل ننركوزة أؽ نناله محص ننوزة ف نني املج ننال (ب ننين  3.40و 4.19حظ ننب مقُ نناض لُك ننازث الخماا ن ي).
و الخالي فإهىا هقس بصحت هره الفسهُت الجصاُت.
وقند طناؽدث الوطنناال البُدافوجُنت ،املخمعلننت فني امللصننقاث والصنوز املوجنودة فنني الكخنا  ،الدازطننين فني جحقُننق
حاجنناتهم فنني الوقاًننت مننً ألام نساض املؾدًننت .طننواء املخىقلننت منهننا ؽننً طسٍننق املُنناه أو ألافرًننت امللوزننت أو الحُننوان.
وهلمنع ذلننك ناصننت ؽىنند املبحننوزين الننرًً ًمازطننون وشنناط جس ُننت الحُواهنناث ،والننرًً ًقطىننون بننالسٍ  .وهننو مننا
ًخفق أً ا مؿ الىخااج التي جوصلذ إليها دزاطت (طؾُد محمد الظؾُد) ،والتي جمعلذ فني زفبنت اليظناء السٍفُناث
ف نني حؾل ننم ط ننسد الوقاً ننت م ننً ه ننره ألامن نساض املؾدً ننت ،حماً ننت له ننً وألط ننسهً م ننً أي م نناؽفاث نطيرة(ط ننؾُد،
 ،2006الصفحاث .)155 - 127
ور ننرلك أن ننر الحُط ننت والح ننرز م ننً ح نندور ح نناالث الدظ ننمم أزى نناء ح ننوز ال ننوالام وألاؽ نساض ،ناص ننت ف نني
فصل الحسازة.
 111111بالنسبة للفرطية الجزئية الثالثة:
ٌشكل مجال حؾلم إلاطؾافاث ألاولُت حيفا هاما فني اهخمامناث وحاجناث الدازطنين فني فصنول محنو ألامُنت وحؾلنُم
الكبنناز .وٍخجلننى ذلننك فنني إجابنناث أفنساد الؾُىننت التنني كننان فيهننا املخوطننط الحظننابي مسجفؾننا ،باطننخ ىاء البؾنند املخؾلننق
باجط ننؾافاث ألاولُن ننت فن نني حالن ننت الحن ننسود .حُ ن ن ًجن نند املبحوز ننون صن ننؾو ت ف ن ني الخؾامن ننل من ننؿ هن ننره الحن نناالث ،هغ ن نسا
لخطوزتهنا .زززفننم مننا ًقدمن مؾلمننو محننو ألامُننت منً طننىداث وصننوز جوهننُحُت قناموا بإؽنندادها أو إح ننازها مننً
نالل ميشوزاث وشازة الصحت والظكان وإصال املظدشفُاث .مً أجل الخوؽُت والخحظِع وأنر الاحخُاطناث
الالشمننت فنني حالننت حنندور حننسود ،ناصننت إذا كاهننذ ضظننُطت .مننؿ النندؽوة إلننى ججىننب الطننسد الخقلُدًننت فنني مؾالجننت
هره الحاالث ،ألن ذلك قد ًدظبب في حؾقُداث حُت للشخ املصا .
ل ننرلك ك ننان املخوط ننط الحظ ننابي للمج ننال الؾ ننام  3.6366ب نناهحساف مؾُ نناز ي ق نندز بن ن  ،0.84714وا نني قُم ننت
ؽالُننت جقتننر مننً الوحنندة ،وحؾبننر ؽننً الدشنندذ فنني إجابنناث أفنساد الؾُىننت ومننوقفهم مننً هننرا املجننال زفننم أهمُخن .
وم ننؿ ذل ننك ف ننإن قُم ننت املخوط ننط الحظ ننابي الؾ ننام ج نندل ؽل ننى بى نناء أف نساد الؾُى ننت الجج نناه مواف ننق جج نناه ه ننرا املح ننوز.
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و الخننالي هقبننل بصننحت الفسهننُت الجصاُننت العالعننت التنني هصننذ ؽلننى أن الدازطننين ًخؾلمننون مننً ب نسامج محننو ألامُننت
وحؾلُم الكباز مبادئ إلاطؾافاث ألاولُت ،ؽً طسٍق ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
ألن احخُاج نناتهم املخؾلق ننت بدىمُ ننت مه ننازاتهم الحُاجُ ننت جخطل ننب الاط ننخفادة م ننً مب ننادئ إلاط ننؾافاث ألاولُ ننت
بيظبت جقدز بن  ،% 73رما جاء في دزاطت (حمدي  ،2004 ،الصفحاث ،)78 - 45
ولخج نناوش ه ننرا إلاحج نام ف نني اجج نناه مف ننسداث ؽُى ننت الدزاط ننت ،واملخؾل ننق ببؾ نند إلاط ننؾافاث ألاولُ ننت ف نني حال ننت
الحننسود ،هننسى أهن ال بنند مننً الخىوَننؿ فنني اطننخؾمال الوطننااط البُدافوجُننت مننً صننوز وأعننسطت الفُنندًو مننً طننسف
املؾلم ننين ،ور ننرا الاط ننخفادة م ننً الخبن نراث ف نني املج ننال الص نناي م ننً أطب نناء وممسه ننينً ،ح ننسون ه ننره الؾملُ نناث
الخحظِظن ننُت والخوؽوٍن ننت وإلاؽالمُن ننت لخن نندزٍب الدازطن ننين ؽلن ننى املبن ننادئ الصن ننحُحت ل طن ننؾافاث ألاولُن ننت فن نني هن ننره
الحاالث ،هغسا ملا ًكدظُ هرا املحوز مً أهمُت فني حُناة الندازض فني فصنول محنو ألامُنت .الين يء النري ٌظناؽده
ؽلى الاهخمام بهره البرامج واطخقطاب ملواصلت الدزاطت ،حتا ال ًسجد إلى ألامُت مً جدًد.
 111111بالنسبة للفرطية الجزئية الرابعة:
قنندز املخوطننط الحظننابي للمجننال الؾننام ملح ننوز زؽاًننت ألامومننت والطفولننت ب ن  ، 4.01295بنناهحساف مؾُ ننازي
0.84714ؽننً املخوطننط باليظننبت ججابنناث أف نساد الؾُىننت ،حُ ن كننان اججنناههم الؾننام مخوجهننا هحننو دزجننت موافننق
(محصوزا بين  3.40و  4.19حظب مقُاض لُكازث الخماا ي) .و االؽخماد ؽلى قُمت املخوطط الحظابي للمجال
الؾننام ،فإهىننا هقبننل ننحت الفسهننُت الجصاُننت الساضؾننت التنني هصننذ ؽلننى أن الدازطننين ٌظننخفُدون مننً ب نسامج محننو
ألامُن ننت وحؾلن ننُم الكب نناز قواؽن نند حماًن ننت ألامومن ننت والطفولن ننت ،ؽ ننً طسٍن ننق ؽ ننً طسٍن ننق الحم ننالث إلاؽالمُن ننت ،حظن ننب
اججاهاتهم.
وهلم ننع ذل ننك ناص ننت ف نني ضؾ نند الخطؾ ننُم ف نني مخخل ن املساح ننل الؾمسٍ ننت للطف ننل مى ننر والدج ن إل ننى فاً ننت ط ننً
الخمنندزض ،مننؿ الخأرُنند ؽلننى هننسوزة الالت نفام بمواؽُنند الخلقننُ والخوج ن هحننو مصننالو الصننحت الجوازٍننت لخمكننين
الطفل مً الاطخفادة مً املساحل املخخلفت للخطؾُم ،رما جاء في املطوٍاث واللوحاث إلاؽالهُت وألاًام إلاؽالمُت
لفاانندة ألامهنناث املىغمننت مننً طننسف وشازة الصننحت والظننكان وإصننال املظدشنفُاث فنني هننرا املجننال فنني الؾدًنند مننً
املىاطباث.
وررلك باليظبت لبؾد جوفير السؽاًت الصحُت لام الحامل ،وما جلؾب الحمالث إلاؽالمُنت الخحظِظنُت فني
جسطننُ املؾلومنناث وجلبُننت حاجنناث الدازطننين فنني هننرا املجننال .وذلننك لدظننهُل حؾامننل النندازض الكبيننر مننً الخفاؽننل
إلاًجابي مؿ البرامج املقنسزة .لخحظنين عنسوفهم الصنحُت .وٍةرند ذلنك دزاطنت (حمندي  ،2004 ،الصنفحاث - 45
)78التي نلصذ إلى حاجت املبحوزين إلى الاهخمام باألمومت والطفولت بيبت .% 65
وهغسا إلى بىاء أفساد الؾُىت الججاههم بدزجت موافق في كل الفسهُاث الجصاُت ،فإه ًخم قبول الفسهُت
الؾامت التي هصذ ؽلى أن البرامج الخؾلُمُت املوجهت ملحو ألامُنت وحؾلنُم الكبناز بنالجصااس جلبني الحاجناث الصنحُت
للدازطين ؽً طسٍق الحمالث إلاؽالمُت ،حظب اججاهاتهم.
 .IVخامتة
لقنند قمىننا بهننره الدزاطننت مننً أجننل الخؾننسف ؽلننى اججاهنناث الدازطننين فنني فصننول محننو ألمُننت وحؾلننُم الكبنناز
بوالًننت جبظننت هحننو منندى جلبُننت البنرامج املقننسزة لحاجنناتهم املخخلفننت ؽننً طسٍننق الحمننالث إلاؽالمُننت كوطننُط جدًنند
ًمكنهم مً الخفاؽل إلاًجابي مؿ محخوٍناث هنره البنرامج املهخمنت بيشنس التربُنت الصنحُت فني أوطناط الكبناز ألامُنين
الرًً ٌشكلون فئت مؾخبرة مً جسرُبت املجخمؿ الجصااسي ؽموما ،والخبل ي نصوصا.
وله ننرا الق ننسض اقترح ننذ الدزاط ننت فسه ننُت ؽام ننت قظ ننمذ إل ننى أزب ننؿ فسه ننُاث جصاُ ننت ج ننم ؽسه ننها وجحلُله ننا
ومىاقشتها في هوء الدزاطاث الظابقت ،وقد نلصذ إلى الىخااج الخالُت:

43

ىصر الذيً حذاد

 وع ن مؾلم ننو مح ننو ألامُ ننت الوط نناال البُدافوجُ ننت والوط ننااط املظ نناؽدة املخمعل ننت ف نني الاط ننخؾاهت بص ننوزالكخننا وجكبيرهننا وإلصنناقها بحجننسة النندزض ومىاقشننتها والاطننخؾاهت بهننا فنني كننل مساحننل جنندزَع كننل محننوز
مً املحاوز املقسزة في البرامج.
 رمن ن ننا اطن ن ننخفادوا م ن ن ننً املطوٍ ن ن نناث وامللص ن ن ننقاث املؾ ن ن نندة م ن ن ننً ط ن ن ننسف وشازة الص ن ن ننحت والظ ن ن ننكان وإص ن ن ننالاملظدش ننفُاث ،واملخؾلق ننت بالوقاً ننت م ننً ألامن نساض املصمى ننت ؽل ننى فن نساز داء الظ ننكسي أو أمن نساض القل ننب أو
ازجفنناؼ ال ننقط النندموي أو السومنناجيفم ...وفيرهننا ،لترطننُ املؾلومننت وز طهننا بننالواقؿ الحُنناحي للدازطننين
قصد الخؾسف ؽلى هره ألامساض ونطوزتها وطسد الوقاًت منها والخؾامل مؾها.
-

-

-

هىنناة اججنناه إًجننابي ألف نساد الؾُىننت هحننو أهمُننت الخوؽُننت والخحظننِع املوجهننت للدازطننين إلننى ابنناء مننً
أجل حماًت أهفظهم وحماًت أبىاىهم مً مخاطس الخدنين واملخدزاث؛
ط نناؽدث الوط نناال البُدافوجُ ننت ،املخمعل ننت ف نني امللص ننقاث والص ننوز املوج ننودة ف نني الكخ ننا  ،الدازط ننين ف نني
جحقُق حاجاتهم في الوقاًت مً ألامساض املؾدًت .طواء املخىقلت منها ؽً طسٍق املُاه أو ألافرًت امللوزت
أو الحُوان.
ٌؾ نند مؾلم ننو مح ننو ألامُ ننت ط ننىداث وص ننوزا جوه ننُحُت وَظ ننخؾُىون بميش ننوزاث وشازة الص ننحت والظ ننكان
وإصننال املظدشننفُاث فنني مجننال إلاطننؾافاث ألاولُننت ،مننً أجننل الخوؽُننت والخحظننِع وأنننر الاحخُاطنناث
الالشمت في حالت حدور حسود ،ناصت إذا كاهذ ضظُطت؛
ًح ننس مؾلمن ننو محن ننو ألامُن ننت ؽلن ننى دؽن ننوة الدازطن ننين إلن ننى ججىن ننب الطن ننسد الخقلُدًن ننت فن نني مؾالجن ننت حن نناالث
الحسود ،ألن ذلك قد ًدظبب في حؾقُداث حُت للشخ املصا ؛

 طناهمذ الحمنالث إلاؽالمُنت وؽملُناث الخوؽُنت والخحظنِع فني جمكنين الدازطنين منً املؾلومناث املقننسزةفي بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكباز واملخؾلقت بمبادئ إلاطؾافاث ألاولُت؛
 طنناهمذ الحمننالث إلاؽالمُننت وؽملُنناث الخوؽُننت والخحظننِع أً ننا فنني جمكننين الدازطننين مننً املؾلومنناثاملقسزة في بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكباز واملخؾلقت بمبادئ حماًت ألامومت والطفولت؛
 ًةر نند مؾلم ننو مح ننو ألامُ ننت ؽل ننى الدازط ننين أهن ن ًج ننب الالت نفام بمواؽُ نند الخلق ننُ والخوج ن هح ننو مص ننالوالصحت الجوازٍت لخمكين الطفل مً الاطخفادة مً املساحل املخخلفت للخطؾُم؛
 جلؾب الحمنالث إلاؽالمُنت الخحظِظنُت فني جسطنُ املؾلومناث وجلبُنت حاجناث الدازطنين فني جنوفير السؽاًنتالصحُت لام الحامل ،والخكفل بها حُا طُلت فترة الحمل؛
وفي ألانير فإن هره الدزاطت جقتر ما ًلي:
 جوطُؿ مجال الخدنل باليظبت ملصلحت إلاؽالم الخاضؾت مللحقت محو ألامُنت وحؾلنُم الكبناز لوالًنت جبظنت،مً أجل جىغُم حمالث إؽالمُت هادفت ًخم حؾمُمها ؽلى كل مسارص محو ألامُت بالوالًت؛
 الاهخمننام ضؾملُنناث الخوؽُننت والخحظننِع مننً نننالل الحمننالث إلاؽالمُننت فنني حؾامننل الدازطننين مننؿ ب نسامجمحو ألامُت وحؾلُم الكباز ،ملا فيها مً ؽااد بُدافوجي إًجابي ؽلى الؾملُت الخؾلُمُت الخؾلمُت للكباز؛
 الاطننخفادة مننً الخب نراث الىاعننطت ؽلننى مظننخوى الوالًننت فنني الخخطننُط لحمننالث إؽالمُننت جمننع املجنناالثألانسى املقسزة في بسامج محو ألامُت وحؾلُم الكباز؛
 اط ن ننخقالل ف ن نناءاث إلاذاؽ ن ننت والخلفصٍ ن ننون ووط ن نناال الخواص ن ننل إلالكتروو ن نني لخط ن ننوٍس ؽملُ ن نناث الحم ن ننالثإلاؽالمُت لفاادة الدازطين في فصول محو ألامُت وحؾلُم الكباز؛
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