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 (لطيفة الصرامي  )  : االتجارمعنى 
و إا صأشخاتجنيد أا “ االتجار باألشخاص”يقصد بتعبير  و  قللم أا و استقباللم بواسطة ـإيوائو أا  أا

و  ير ذلك مم أا  و استعماللا أا و الخداع ؿأشكاالتلديد بالقوة أا و االحتياؿ أا  القسر واالختطاؼ أا
و مزايا لنيل  و تلقي مبالغ مالية أا و بإعطاء أا و استغالؿ حالة استضعاؼ، أا و استغالؿ السلطة أا أا

 .موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغر ض االستغالؿ
 

و سائر أا  ٓ ويشمل االستغالؿ، ا د ى، ، استغالؿ دعارة الغير أا و ؿأشكاحد أا  االستغالؿ الجنسي، أا
و  زع  و االستعباد، أا و الممارسات الشبيلة بالرؽ، أا و االسترقاؽ أا و الخدمة قسرا، أا السخرة أا

 )البشرية  األعضاء
 : باألطفاؿ االتجار

 االتجار واألطفاؿ ، فإف النساء باألشخاص، وبخاصة االتجار ومعاقبة وقمع منع طبقاً لبروتوكوؿ
ا تلاكاً  يعد وىو. استغالللم بغرض أطفاؿ استقباؿ أو إيواء أو  قل أو تجنيد ىو باألطفاؿ

. الكاملة إمكا اتلم حقيق تفرص مم يحرملم لحقوقلم، و
 

 : (لمياء الجافل ) االتجار باألطفاؿ أ واع

 االتجار المتبعة مم قبل ممارسي أ ماطبالبشر ومم  التجار اأشكاؿ مم شكل باألطفاؿ االتجار
 .. كثيرة منلاأشكاال تتخذ أفالجريمة المنظمة يمكم 

: االستغالؿ الجنسي .١

االستغالؿ الجنسي سواء للممارسة الجنسية، أو البغاء، أو التصوير، أو عمل أي  وع مم المواد 
ومع أّ ف . اإلباحية التي يتم فيلا استخداـ األطفاؿ إلشباع ر بات جنسية آلخريم مقابل ربح مادي
ىذا النوع مم االتجار  دارًجا وشائًعا إال أ و ومع التطور التكنولوجي والوسائط المتعددة 

واإل تر ت، أصبح ىو األكثر شيوًعا إذ تّقدر اإلحصائيات أف ىذا النوع مم التجارة ىو مم أسرع 



 

فقد تغيرت تجارة جنس األطفاؿ مم الممارسات المباشرة فقط . األ واع ا تشارا وربًحا في العالم
 .إلى استخداـ الصور، واألفالـ اإلباحية والترويجية، و ممارسات الواقع االفتراضي

 :التسوؿ .٢

يعد التسوؿ أحد أبرز أ واع االتجار باألطفاؿ، خاًصة في الدوؿ العربية التي تتّميز مجتمعاتلا 
فباإلضافة إلى إيجاد عاىات . ويكمم وراء التسوؿ أخطار مضاعفة لألطفاؿ. بطبيعتلا العاطفية

متعمدة لألطفاؿ مم أجل استعطاؼ اآلخريم، فإ لم معرضوف لخطر التعامل المباشر مع الغرباء، 
واحتمالية تّعرضلم أل واع أخرى مم االعتداءات، كاالعتداء الجنسي واللفظي والتحقير واإلذالؿ 

 .مم قبل اآلخريم  ظًرا لتواجدىم المستمر في الشوارع و خطر الحوادث المرورية

 :الترويج للممنوعات .٣

 ظًرا لسلولة تواري األطفاؿ، وعدـ الشك بلم، وكذلك قّلة المعلومات التي لديلم، يتم استخداـ 
األطفاؿ في توزيع المخدرات والكحوؿ والممنوعات واأل شطة  ير المشروعة، وىذا يّعرضلم 

 .لخطر اإلدماف عليلا،  ويسلل التخلص منلم في حاؿ تم إلقاء القبض عليلم

 :العمالة الرخيصة .٤

استخداملم ألعماؿ رخيصة للخدمة في المنازؿ والحقوؿ، حيث تكوف بعضلا  اية في القسوة، 
األطفاؿ الذيم يتم استخداملم في قطف بعض النباتات العطرية التي يجب أف يتم القياـ بلا في 

واألطفاؿ الذيم يتم تشغيللم في المصا ع والبناء و يرىا مم الملم كثيرا ما يكوف . الصباح الباكر
للا تبعات  ير صحية لصحة الطفل، فتساىم في حدوث أمراض دائمة تؤثر على العظاـ أو 

وال يوجد للؤالء األطفاؿ عاًدة مصدر مالي، وقد يتم إرساؿ مبلغ إلى . الجلاز التنفسي أو الجلد
 .ذويلم، وفي كل األحواؿ ال يوجد أي تأميم لصحتلم وسالمة  موىم وتغذيتلم وبيئة عيشلم

 :قطع  يار .5

فلناؾ . يتم بيع األطفاؿ الستخداملم كقطع  يار لبيع أعضائلم، وحتى األجنة ال تستثنى مم ذلك
عصابات تسلل عمليات بيع األطفاؿ تحت مسّميات مختلفة الستخداـ أعضائلم حيث يكوف 



 

اللدؼ األوؿ ىو إيصاؿ العضو المّعيم في الطفل سليًما، وال يلم ما يحصل للطفل في أثناء 
. العملية وبعدىا، إذ يتم التخلص مم أ لب األطفاؿ وىناؾ عيادات خاصة تقـو بما يلـز 

 (وجداف الوقداف ): التأثيرات على األطفاؿ والمجتمع

بعادىم إلىيتعرض األطفاؿ الذي يتم االتجار بلم إا   الخوؼ والتلويل منذ اللحظة األولى التي يتم إا
سرتلم على يد  رباء، وىذه المرحلة بحد ذاتلا للا تأثيرات عميقة في األطفاؿ  فيلا مم بيئتلم و أا

ف فلموا  كو لم ال يفلموف مغزى ما يجري، و ف يعنيو ذلك فالمشكلة أإا ىوف ما يمكم أا كبر أل و أا
 .للم ىو التخلي عنلم

ويصاحب ذلك عدد مم التأثيرات السلبية الجسدية كتعرضلم للتشويو والعاىات واإلعاقات 
و تعرضلم - كحاالت التسوؿ–المتعمدة  و التنظيم الذي يقـو بشرائلم، أا سرىم أا وذلك ممِ قَبل أا

للعاىات والتشويو الذي يحصل  تيجة اإلىماؿ والالمباالة كتلك التي تحصل جراء األعماؿ 
 .لشوارع ووسائل النقل المختلفة التي يقـو بلا األطفاؿ وتواجدىم وتزاحملم فيا

 

ف األطفاؿ الذيم يتم االتجار بلم يتم التعامل معلم بشكل يلدـ كرامتلم، ويدىس عزتلم،  إا
خاًصة أولئك الذيم يعملوف في التسوؿ وتجارة الجنس، حيث يشعروف بالدو ية واال تقاص 

 . إليلماآلخريم معلم، و ظرتلم  يتعزز ذلك يومًيا مم خالؿ عمللم، وتعامل والملا ة بداخللم، و

 ( الصنداح  ورة):   محاوالت القضاء على االتجار 
 ، تقـو اليو يسف بمساعدة لالتجار عرضة األطفاؿللحد مم  قاط الضعف التي تجعل      

 وإصالحلاالحكومات في تعزيز القوا يم والسياسات والخدمات بما في ذلك مراجعة التشريعات 
. ووضع حد اد ي لمعايير العمل ودعم الحصوؿ على التعليم 

 مع المجتمعات المحلية لتغيير القواعد والممارسات التي تؤدي الى زيادة أيضاوتعمل اليو يسف 
. لالتجار األطفاؿتعرض 

 



 

باألطفاؿ واالتجار القا وف  
: تم إصدار العديد مم النصوص القا و ية التي تحظر بيع األطفاؿ ومنلا  

ؽراالتفاقية الدولية الخاصة باؿ - 
  االتفاقية الدولية الخاصة بحظر االتجار باألشخاص واستغالؿ الغير-

االتفاقية التكميلية إلبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيق-   
 

 (الحارثيإيماف ) :  بالبشراالتجارأسباب تنامي ظاىرة 

 االقتصادي الفقر والبطالة وتدىور الوضع ا تشار-
 عدـ قدرة الدولة على حماية حدودىا-
 تنامي الطلب العالمي على العمالة  ير القا و ية والرخيصة-
 الحروب والنزاعات المسلحة والصراع السياسي-
 الفساد وعدة استقرار السياسة-
  الوازع الديني واألخالقي وا تشار الجريمة في المجتمعضعف-
 دـ وجود قوا يم رادعةع-
 ازدياد معدالت اللجرة واللجوء السياسي-

:   باألطفاؿ االتجارحلوؿ 

  . ومراجعة وإصالح التشريعات بلذا الخصوص، للوقاية مم المشكلةإستراتيجيةع خطة وض-1

دة الوعي المجتمعي بالمخاطر والعواقب الناجمة عم ىذه الجريمة زيا-2

 المعنييم في الدوائر الحكومية وتطويرىم وتدريبلم على طرائق التعامل مع مكافحة دعم-3
 االتجار بالبشر

 وتوفير العيش الكريم مم التعليم والعالج ، والبطالة، سياسية ومنلا محاربة الفقراصطالحات-4
. والسكم والغذاء واألمم و رس القيم اإليما ية وزيادة الوعي



 

 .بشاير الشيبا ي. *تعريفات التعصب

األقارب مم جلة األب أل لم يعصبو و : يدعو الرجل إلى  صرة عصبتو والعصبةأف: اللغةفي 
. وفي الحديث. بلم أي يحيطوف بو ويشتد بلمويتعصب

شعور داخلي يجعل اإل ساف يتشدد فيرى  فسو دائما على حق ويرى اآلخر على : وفي االصطالح
. باطل بال حجة أو برىاف

 عدـ قبوؿ الحق عند ظلور الدليل والتعصب ظاىرة قديمة حديثة ترتبط بلا العديد  والتعصب ىو
 والجنسي والطبقي واالجتماعي والسياسي والطائفيمم المفاىيم كالتمييز العنصري والديني 

والعرقي والمذىبي والفكري ، واف الحروب والصراعات التاريخية كاف سببو ىو التعصب للديم أو 
العرؽ أو اللوف وما زالت ىذه الظاىرة تتجدد باستمرار في عصر ا الحالي وتشكل آفة تدمر 

 ـ إعالف خاص بشأف القضاء 1981وقد صدر عم الجمعية العامة لألمم المتحدة عاـ .الشعوب
على جميع أشكاؿ التعصب والتمييز القائميم على أساس الديم أو المعتقدات، وتعني أي تمييز 
أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقـو على أساس الديم أو المعتقد ويكوف  رضو أو أثره تعطيل أو 

 والحريات األساسية أو التمتع بلا أو ممارستلا على أساس مم اإل سافإ قاص االعتراؼ بحقوؽ 
.  ةاالمساو

: وفي علم النفس واالجتماع عرؼ التعصب على ا و 

 مرض اجتماعي يولد الكراىية والعداوة في العالقات االجتماعية والشخصية، حيث يمد التعصب 
. صاحبو بأسباب وىمية تفوت عليو فرصة حل إشكاالتو ومشاكلو بطريقة واقعية

وقد عرفت البشرية عبر التاريخ بروز صور للتعصب، مما شكل أساسا لحلقات مم الصراع كا ت 
مصدرا لتعاسة البشر، وحاجزا للتفاىم بينلم، فالتعصب و ظرا لما يخلقو مم صعوبات  فسية 

واجتماعية، فإ و يعوؽ النمو النفسي لألفراد ويدفعلم إلى االضطراب، وىو ما دفع  البية علماء 



 

صاحب الشخصية التعصبية ىو  فسو صاحب »: النفس االجتماعي إلى االتفاؽ على أف
". الشخصية المضطربة

: ويعرؼ قاموس العلـو االجتماعية التعصب بأ و 

  لو في التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة بحيث ال يدع مكا ا للتسامح، وقد يؤدي إلى 
العنف واالستماتة، والتعصب كما تشير أدبيات العلـو االجتماعية المعاصرة يشكل موقفا أو 

اتجاىا ينطوي على التليؤ الفردي أو الجماعي للتفكير أو اإلدراؾ أو الشعور والسلوؾ بشكل 
.  إيجابي أو سلبي تجاه جماعة أخرى أو أي مم أفرادىا

 :أشكاؿ التعصب والتعريف لكل  وع 

: التعصب الديني -1

ىو مصطلح لوصف التمييز على أساس الديم ىو إما بدافع تعصب المرء خاصة تجاه المعتقدات 
 يكوف جزًء أفيمكم أيضا . الدينية أو التعصب ضد اآلخر، أو معتقداتلم الدينية أو الممارسات

 يكوف إدعاء بتمايز أف خاصة مم الجماعات الدينية التعصب الديني يمكم أيضا عقيدةرسمياً مم 
. أصحاب ديم مم األدياف على أصحاب الديا ات األخرى

: التعصب السياسي-2

ىو مصطلح يوصف تمسك الفرد بالرأي السياسي لحزبو دوف مراجعة لذلك الرأي اعتقادا منو إف 
ذلك الحزب أو الجماعة السياسية الحق و األخرييم أو باقي األطراؼ السياسية عمالء لصالح 

 أو الدوؿ  ديمقراطيةو البا ما ينشر التعصب السياسي بشكل كبير في الدوؿ الغير،أعداء الوطم
. و في أكثر األحياف يكم للتعصب السياسي  الؼ ديني،  ير المتحضرة المتخلفة ثقافياّ 

: التعصب الفكري-4

وىو إلغاء العقل، .  وىو التفكير دائما بصفة أحادية مع إلغاء الرأي اآلخر ورفض تقبلو و قاشو
. واإلسالـ ديم وسطية وتوازف في تناوؿ األمور وعند التعامل مع البشر



 

: التعصب االجتماعي-5

كتعصب قبيلة لقبيلة  مع إلغاء مبدأ تفضيل الناس على أساس التقوى والكفاءة والموىبة والملارة 
. كل بحسبو

: التعصب الرياضي-6

ويكفي في بياف ضرره أ و بال . وىو الحب الشديد لفريق أو رياضة دوف  يرىا وعدـ تقبل النقد لو
. واأللعاب الرياضية وسيلة وليست  اية .ثمرة

: التعصب الطبقي-7

وىو عدـ قبوؿ الطبقة الفقراء مم قبل األ نياء والتعالي عليلم وعدـ التحدث معلم بسبب أ لم 
. ليسو مم طبقتلم 

 .ىيفاء الشمرا ي *:األسباب التي أدت لحدوث التعصب 

ويشرب مم ،  ابم بيئتو ويولد داخللافاإل ساف تربية الفرد إلىترجع أسباب العصبية في مجمللا 
ما مم مولود )قاؿ النبي صلى اهلل عليم وسلم ، رحيق أسرتو ويتعلم مم عاداتلا وتقاليدىا المختلفة

  (... ينصرا وأوفأبواه يلودا و ،  على الفطرة إاليولد 

: التعصب يتكوف مم ثالث مكو ات وىي 

 المكوف المعرفي ، والمكوف الوجدا ي ، والمكوف السلوكي . 

:   أىم األسباب التي ساعدت في ظلور التعصب

، وىذه "ما أريكم إال ما أرى وما أىديكم إال سبيل الرشاد: "كما قاؿ فرعوف: تضخم الذات_ 1
الذات المتضخمة قد تكوف ذات الشخص أو ذات الجماعة أو ذات الدولة، بمعنى أ لا الذات 

 .التي يرجع إليلا الشخص وينتمي



 

كذلك الشعور بالنقص أو الدو ية عادة ما يجعل الشخص يتعصب : الشعور بالنقص الذاتي_2
 .ألي شيء قد يجد فيو ما يكمل  قصو، كالجاىل الذي يتعصب لشيخ ما مثالً 

فالجلل باآلخر وعدـ توسيع المدارؾ بمعرفتو واالطالع على ما يؤمم : الجلل و قص المعرفة_3
إف اللجـو على اإلسالـ اليـو ومحاربتو : بو، يدعوه إلى التعصب ضده ورفضو وحسبنا أف  قوؿ

مم كثير مم الشعوب الغربية ىو بسبب الجلل بمبادئو وعدـ معرفتو على الحقيقة ىذا مع التشويو 
 .وإلقاء الشبلات المتعمد و ير المتعمد مم وسائل اإلعالـ و يرىا

" اتخذوا أحبارىم ورىبا لم أربابا مم دوف اهلل: "كما قاؿ تعالى: تقديس البشر والغلو فيلم_4
وىذا التقديس والغلو يصل إلى حد إضفاء صفة العصمة والقداسة مما يؤدي إلى التعصب للذا 

 .الشيخ أو للذه الجماعة

 جد كثيراً مم الطوائف والجماعات منغلقة على ذاتلا ال تسمع إال : اال غالؽ وضيق األفق_5
 .لنفسلا وتمنع أتباعلا مم االستماع لغيرىا وكثير مم األفكار المتطرفة والمتعصبة

فالنشأة في أسرة تميز ضد اللوف أو الجنس، أو القبيلة والجماعة، أو : التنشئة االجتماعية_6
الفكر، وتغذي روح التعصب والتطرؼ ضد اآلخر؛ تنتج أ اساً متعصبيم ومتحجريم ومتطرفيم، 

واألسرة  واة المجتمع، وتأثير تنشئتلا البد وأف يظلر فيو، وقد يغلب فيكوف التعصب ىو الصبغة 
 (اإلسالـزحف العنصرية ومواجلة ،1415،حسم،الباشا).العامة لو

:  يمكننا تصنيف ىذه العوامل إلى  وعيم:العوامل المؤدية إلى التعصب

.  عوامل ترتبط بالفرد أي بتكوينو النفسي-1

 .عوامل ترتبط بما يحيط الفرد مم جوا ب اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية-2

 :  العوامل التي ترتبط بالفرد:أوال

o محاولة الفرد إشباع حاجاتو . 
o التعبير عم العدواف .



 

o  اإلسقاط. 
مثاؿ ذلك الحاجة إلى الشعور باف الفرد يحتل : محاولة الفرد إشباع بعض حاجاتو -١

مركزا مرموقا بيم اآلخريم أو الشعور ا و أفضل مم اآلخريم فقد تدفع مثل ىذه الحاجة 
الفرد إلى تقوية ىذا االتجاه العنصري حيث يتيح لو الفرصة الحتقار البعض و التعالي 

 .عليلم لإلشباع حاجتو إلى الشعور بأ و أفضل منلم
فالتعصب و ما يعبر عنو مم سلوؾ عدائي يعطي الفرصة لمم  : التعبير عم العدواف -٢

قد يتسامح    في مجاؿاإلحباط مختلفة عم عدوا و الذي ينتج عم ىذه إحباطيعا ي مم 
فيو المجتمع و بل قد يعمل اآلخروف على تنميتو ، و يقاؿ في مثل ىذه الحالة إف الفرد 

لجا بصورة ال شعورية إلى اإلحالؿ أو اإلبداؿ و ىي حيلة آلية دفاعية الشعورية يلجأ 
 . أخر التعبير عم ا فعاؿ في مجاؿ جماعتوأوإليلا الفرد حينما يتعذر عليو لسبب  

 فقد يلجأ الفرد تخلصا مم القلق و مشاعر اإلثم المرتبطة بنقائص يدركلا في :اإلسقاط -٣
ينفرد و حده بلذه   فإذا بو ال، شخصيتو و سلوكو إلى إسقاط ىذه النقائص على اآلخريم

. النقائص إذا اآلخروف يتصفوف بلا أيضا

 .رواف العمري. *آثار التعصب

: اآلثار السلبية تنقسم إلى قسميم

o على الفرد .

o على المجتمع. 

 ينظر بعض الباحثيم إلى أف العصبية للا آثار سلبية على الفرد، :اآلثار السلبية على الفرد: أوالً 
ويرى فيلا علماء النفس بالتحديد أ لا حالة مرضية تنعكس آثارىا على الفرد ألف المجتمع يضم 

مجموعة مم العادات والتقاليد، واألفكار التي تسود األفراد الذيم يتكوف منلم، فإذا خرج األفراد 
. في المجتمع عم ىذه المعايير التي تسود مجتمعلم اعتبر سلوكلم شاذاً ومتطرفاً 



 

تنابز باأللقاب بيم األفراد، فيصف اآلخريم بألفاظ قبيحة مثل     والعصبية تتحوؿ إلى سخرية، و
يا أسود أو يا عبد، أو يسميو بغير اسمو أو أصلو أو ينتقص مم قبيلتو أو عرقو أو شعبو أو وطنو 

أو المنطقة أو المدينة أو القرية التي ينتمي إليلا، ويرى أف عرقو أو لو و أو قبيلتو أو وطنو أو 
. المنطقة أو المدينة أو القرية أفضل مم المكاف الذي ينتمي إليو اآلخروف

: آثار العصبية على المجتمع: ثا ياً 

 .الرؽ واستعباد الناس -١

 .الحرب والقتل وحب اال تقاـ -٢

. االختالؼ والفرقة -٣

     مم أبرز مظاىر العصبية االختالؼ والفرقة بيم البشر، وقد بلغ مم إيذاء بعص المتعصبيم 
: للبعض في طرابلس الشاـ أف ذىب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وىو رئيس العلماء وقالوا لو

 اقسم المساجد بيننا وبيم الحنفية فإف فال اً مم فقلائلم يعد ا كأىل الذمة

 :التحريف وإشاعة الكذب واستغالؿ الديم -٤

ا عكس أثر العصبية على الديم فلم يسلم الديم مم التحريف وتشويو الديم باسم  صرة العرؽ أو 
: ومنلا (ىػ1329)القومية أو القبيلة أو  يرىا، مم أمثلة ما أورده الشوكا ي 

 "اتقوا السود واللنود ولو سبعيم بطناً "حديث: عصبية اللوف - أ

مصر أطيب األرضييم تراباً، وعجملا أكـر العجم "حديث : عصبية البلد أو الوطم - ب
 "أ ساباً 

خير الناس العرب، وخير "حديث : عصبية الجنس أو القبيلة سواًء بالمدح أو الذـ - ت
 "العرب قريش، وخير قريش بنو ىاشم، وخير العجم فارس، وخير السوداف النوبة

 



 

 :اإلضرار بالمرأة واألبناء -٥

لم تسلم المرأة باعتبارىا األضعف مم العصبية، وممارسة الرجل تجاىلا، ومم اآلثار التي لحقت 
بالمرأة، وإف كا ت قد قّلت في العصور األخيرة إال أ لا الزالت موجودة، ومنلا مايعرؼ بالزواج 
مم داخل الجماعة، ومم ىنا مم حق ابم العم الزواج مم بنت عمو، وىذا الحق معترؼ بو عند 
بعض الجماعات، ويُعلل ذلك أف ابم العم يتزوجلا بدوف ملر ولو قليل، ألف ذلك يشد أواصر 
األسرة، ويحفظ ثروتلا، وعلى أف الزواج مم بنات العّم قد زاؿ مم المدف بزواؿ األسر الكبيرة 

التي تتمسك بلذه العادة، ولكنو مازاؿ موجوداً في األرياؼ في أ حاء كثيرة مم البالد العربية، فإذا 
 . زّوج العم ابنتو لغريب، ولم يَػرَّع حق ابم أخيو فيلا أثار ذلك شقاقاً قد يؤدي إلى إراقة الدماء

 :عدـ تكافؤ الفرص، والحرماف منلا -٦

يكوف الخلفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة  يؤكد بعض الباحثيم أف تكافؤ الفرص يجب أف ال
أو الديم أو العرؽ أو النوع ميزة أو عيباً في حصوؿ أي فرد على إحدى الوظائف المر وبة في 

المجتمع، وأف تكوف قدراتو العقلية، وليست االمتيازات االجتماعية ىي المحدد األوؿ والرئيسي 
.  لحصولو عليلا

. يارا أبو الريش.*عالج وحلوؿ التعصب

 البد مم دعوة المؤسسات التربوية المختلفة لبناء ثقافة الديمقراطية التسامحية عبر -1 
 في مختلف مناحي الحياة والديمقراطية والى تعميق لغة الحوار الديمقراطيةالممارسات التربوية 

التربوية، في المدارس مم بداية تكويم الطفل في الروضات وإتاحة فرصة لألطفاؿ للتعبير عما 
يجوؿ بخواطرىم، ورسم خرائط عقلية للم لبناء جيل جديد مؤمم بثقافة التسامح والمحبة ورفض 

 .لقيم التعصب والتصلب والتطرؼ

 تتالءـالبد مم إعادة النظر في السياسة التعليمية بحيث يعاد تكويم المدرسة بحيث _ 2
 .األىداؼ المرجوة وإطالؽ الحرية للطالب والمعلميم والعملية التعليمية



 

التكامل بيم المدرسة والمجتمع وىناؾ مجاالت للتعاوف الفعاؿ لألطفاؿ في مشروعات _ 3
متعددة وذلك بربط المنلج بموضوعات  ير تعصبية تخدـ فلم الطفل وادراكة للمجموعات 
المختلفة، وبخلق الثقافات المتعددة والمختلفة ويمكم اف تطلق عليلا مشروعات التسامح 

 .المدرسي

  فاديا فايز : *  النفسيةاألزماتمفلـو 

 وتشكل خطورة كبيرة اإل سافىي مرحلة اختالؿ التوازف النفسي  تيجة لحادثة تلدد حياة      
أو ىي حالة . أثارىا مم أو حللا والتخلص منلا أوعليو وتجعلو  ير قادر على التعامل معلا 

ا فعالية مؤلمة تنشأ  تيجة إحباط دافع قوي فطري أو مكتسب أو أكثر وتعد األزمة النفسية بمثابة 
مشكلة أي موقف تحوؿ فيو العقبات والمشاعر األليمة كالشعور بالنقص والخيبة والعجز أو 

الشعور بالذ ب والخزي واالشمئزاز أو اإلحساس بالظلم أو الشعور بالوحشة واال تراب أو شعور 
. الفرد بفقد احترامو لذاتو

.  ىي مرحلة صعبة أو قلق مم المستقبل: س اوكسفورد في قاموأيضاوقد ُعرؼ ىذا المفلـو     

وقت حاسم أو خطر كبير  تائجو على قدر العواقب :  عرؼ األزمة بأ لا(ويبستر)أما قاموس 
. السلبية التي يسفر عنلا

.  بأ لا الشدة والقحط:  لغةً  النفسيةاألزمةتعرؼ 

 موقف معيق أ لا النفسية على األزمةأما في المجاؿ التربوي فقد تناولت التعريفات مفلـو      
وتعرؼ أيضاً . (موقف مفاجئ للفرد  ) حالة عدـ التوازف في حيم  جد مم يعرفلا بأ لا إلىيؤدي 

بالعجز في ضبط التوازف النفسي وا عداـ القدرة على حل المشاكل النفسية أو وصوؿ الحالة 
 .  حافة اال ليارإلىالنفسية 

 
 
 
 



 

  عبير الشلري : *بعد الصدمة أسباب اضطراب ما
  ىذا االضطراب، حيث إلىال زاؿ الباحثوف يحاولوف فلم األسباب التي تؤدي  إلى اإلصابة   

 1:إ لا لم تحدد بدقة، إال أ و يمكم القوؿ بأف العوامل التالية تلعب دورا في اإلصابة بو
وامل الحيوية والجينيةالع-1 . 
ث تغيرات في الكيمياويات الدما يةحدو-2  

. وع التجارب السابقة التي تعرض للا الشخص في حياتو 3-  
قدرة الشخص على التحمل-4  

ومم الجدير بالذكر أف ىناؾ عوامل تزيد مم خطر اإلصابة بلذا االضطراب، ومم ضمنلا ما 
 :يلي

التعرض للصدمة ألسباب معيم-  
كوف الصدمة شديدة أو طويلة األـ-  

 -كوف الشخص مصابا بمرض  فسي، أو عدـ وجود مم يدعمو  فسيا
 -وجود أقارب للشخص مصابيم بلذا االضطراب أو باالكتئاب

  أمجاد العتيبي:* اآلثار التي تسببلا ىذه المشكلة 

  كالقلق متعددة، أشكاالً  تأخذ التي السلوكية االضطرابات.1

الزمالء  مع بخشو ة والتعامل اآلخريم  حو العدواف- 2

  سنو مثل في ىم ممم األطفاؿ يعيشلا التي العامة الحياة مم ينسحب-4

 البصر و أاإلحساس في اضطرابات- 5

  مؤلم حادث مم  جا الطفل كاف إذا بالذ ب،خاصةً  الشعور- 6 

  عند الطفلالتركيز ضعف- 7

   شلد الدوسري: *العالج والحلوؿ
توفير أجواء األماف المناسبة للطفل-  
  بجا بوأ نا وإخبارهحماية الطفل واالىتماـ بو -
 إليو واإلصغاءمساعدة الطفل للتحدث عم األوضاع التي تخيفو -



 

تشجيعو على مواصلة األ شطة االعتيادية اليومية وخلق البدائل للا أف لم يتمكم مم ممارستلا ، -
 وأحاسيسواحتراـ مشاعره 

 لوضع بر امج عالجي للطفل األمر لـز إذا مرشد  فس إلىالذىاب بو -

اللعب الدرامي ،الدمى المتحركة ،لعب األدوار، التمثيل والحكايات -

الفنوف الرسم والتلويم -

 قدر اإلمكاف عم أماكم الخطر إبعادىم-

تعزيز الطفل وتقبلو  

 سماح النتيفي *:واألزمات في وقت الكوارث األطفاؿتوجيلات وتوصيات عامة للتعامل مع 

 وسلوكياتوأفعالو ا فعاؿ الطفل وعدـ االستغراب مم ردود إدراؾ . 
  الكارثة وما بعدىا وعدـ تركو بمفردهأحداثالتقرب مم الطفل في ظل . 
  الطفل عما يجري باأللعاب والقصص والحكاياتإشغاؿمحاولة . 
 منح الطفل الحب والحناف واالحتراـ دائماً ملما كا ت الضغوط. 
  أزمة التي قد يحتاجلا في ظل حدوث أي اإلرشاداتتعليم الطفل بعض. 
  تلك التعليمات التي تزيد مم قلقلم وخوفلماألطفاؿ تعليمات الخوؼ على أعطاءعدـ . 

  في ظروؼ الكوارث األطفاؿمحاولة ضبط النفس مم تصرفات . 

 

 المسيطير بياف: التعريف

، إذ يعود أصل المفلـو ىذا إلى فترة الخمسينيات عندما صا تو روث ىيل "أطفاؿ الثقافة الثالثة

أوسيم، وىي مختصة في علم االجتماع، لكي تصف األطفاؿ الذيم عاشوا خارج موطنلم 

، ينتمي .  ليتعلموا عادات مختلفة مم ثقافات شتىو شئوااألصلي،  وباالستناد إلى ذلك المفلـو

 . إلى عدة ىويات وثقافات، وبالتأكيد ىم ليسوا مجرديم مم اللويةاألطفاؿىؤالء 



 

البالغيم الذيم يعيشوف في ثقافات أخرى تتوسع وجلات  ظرىم، ولكم أطفاللم ال محالة سوؼ 

. ويمكم أف تسمى الثقافة الثالثة. تصبح لديلم مزيج مم الثقافات

   حمد ليو:  العوامل التي تؤدي إلى التغير الثقافي 

  أخرى مناطق إلىىجرة الجاليات -1

 الحروب-2

 العوامل السياسية واالقتصادية -3

 والعسكرييم  والسياسييماألعماؿ رجاؿ أطفاؿ-4

 اإلبتعاث-5

اختالؼ جنسية الوالديم-6  

 

:الصراع الثقافيآثار   

.  في مكاف واحدينشئوفأف ىؤالء األطفاؿ يتطوروف ويكبروف بشكل مختلف عم األطفاؿ الذيم  

ويتضح باف لدى أطفاؿ الثقافة الثالثة صراع داخلي حوؿ إيجاد حس باال تماء إلى مكاف واحد، 

. ور م ذلك فلم يشعروف باالتصاؿ فيما بينلم، والجنسية تعتبر بمثابة عدـ اليقيم المشترؾ بينلم

أطفاؿ "واعتقد باف ىؤالء المسافريم الذيم يتنقلوف في المطارات، يمكم أف يطلق عليلم أسم 

الثقافة الثالثة، وقد يتضح ذلك إذا توجلنا إليلم بالسؤاؿ عم أصل ىويتلم، فلربما يكو وا  ير 

 قادريم على إعطاء إجابة محددة عم مفلـو الوطم



 

: اإليجابيات

أوؿ فائدة سيحصل عليلا الملاجر مم السفر لدولة أخرى، ىى اكتساب ملارات ومعارؼ أخرى 

 اعتاد عليلا فى بلده األـ، والمقار ة بيم ثقافة الشعب المنتمى إليو، وثقافة البلد التي ير 

، وتقييم سلوكياتو وعاداتو وتقاليده، وقيمو، والتعرؼ على أصدقاء وأماكم جديدة  األجنبي

ويقدـ موقع اليف ىاؾ مجموعة مم األسباب التي تجعل مم السفر عامالً مؤثراً على الذكاء 

. والتفاعل المباشر مع اآلخريم

: االستقاللية تعزيز-1

يمنحك السفر فرصة لالعتماد على  فسك وتعزيز قدرتك على اتخاذ قراراتك بعيداً عم تأثير 

العائلة، باإلضافة إلى أ ك تواجو بعض التحديات التي عليك مواجلتلا بنفسك، مما يزيد مم 

. قدرتك على التعامل مع أي مشكلة في المستقبل

: المرو ة في التعامل-2

تجد  فسك عند السفر خارج البالد مضطراً للتعامل مع عادات وتقاليد وقوا يم جيد لم تكم 

عليلا في السابق، ويمنحك ىذا القدرة على التكيف والتأقلم مع أي وضع جديد يفرض  معتاداً 

. عليك

: القدرة على التنقل مم مكاف آلخر-3

يقضي الكثيروف طفولتلم والمراحل األولى مم شبابلم في مدينتلم التي ولدوا فيلا، ويجدوف 

صعوبة في التنقل مم مكاف آلخر فيما لو ا تقلوا إلى مدينة أخرى، ويساعد السفر على التخلص 

 .مم ىذه المشكلة، ويمنحك القدرة على التأقلم مع أي مكاف جديد بسلولة

 



 

: زيادة اىتماماتك الشخصية-4

تتعرؼ في البالد الجديدة التي تسافر إليلا على أ شطة ورياضات وىوايات جديدة  ير مألوفة في 

بلدؾ، فعلى سبيل المثاؿ إذا ا تقلت إلى بالد يكثر فيلا تساقط الثلوج، ستجد فرصة لتعلم 

. التزلج، كما أف بعض البلداف تشتلر برياضات وملرجا ات مختلفة تقاـ مم وقت آلخر

: تعلم لغة جديدة-5

ومم أىم الفوائد التي يمكم أف تجنيلا مم السفر ىي تعلم لغة جديدة لتتمكم مم التواصل مع 

سكاف البلد الذي ا تقلت إليو، لتجد  فسك مع الوقت قادراً على قراءة الكتب وتعميق معارفك 

 الذيم يتحدثوف لغتيم أو أكثر األشخاص الدراسات الحديثة أف وأثبتتاألـ،  ة بلغة مختلفة عم ؿ

تزداد شعبيتلم بشكل ملحوظ ويصبحوف محط إعجاب اآلخريم حيث ينظر للم الجميع على 

. أ لم أكثر ذكاء وتفوقاً مم أقرا لم، بالتالي تزداد ثقتلم بأ فسلم بشكل كبير

: السلبيات

العنصرية -1

 الشخص ىي مم إليلا البعض يُقيم الناس على حسب دوللم أي أف الدولة التي ينتمي أصبح

فاإلسالـ وهلل الحمد  لى  (المسلميم  ير)تحدد طريقة تعامل الناس معو، وىذا يتضح  الباً لدى 

األحاديث عم العنصرية في القرآف الكريم و 

: ضعف اللوية-2 

 مصدراً أصبحتالتي  (اإل تر ت)والتي جاءت  تيجة تقدـ وسائل اإلعالـ وشبكة المعلومات 

لثقافة المجتمع والتي يغلب عليلا العمومية والتسلية واإلثارة أكثر مم الجا ب العلمي، وبالتالي 



 

يولد أجياالً تتسم بالسطحية الثقافية والفكرية، أجياالً ال تقرأ وال تطلع على ثقافتلا، وبالتالي تصور 

.  الحياة على أ لا متعة ورفاىية وتذويب الثقافات القومية في الثقافات العالمية

 :إضعاؼ اللغة القومية-3

لقد أدت العولمة الثقافية إلى اال قراض اللغوي وذلك بسبب طغياف اللغة اإل جليزية على ساحة 

الشبكة المعلوماتية، وأف اللغة العربية في مصر، بل في العالم العربي كلو تالحظ الدراسات أ لا 

تجري إزالتلا تدريجياً مم مكا لا في الحياة اليومية لحساب اللغة األجنبية، سواء في الخطاب 

.  الشفوي أو المراسالت أو وسائل اإلعالـ بل حتى بوصفلا لغة التعليم في المدارس والجامعات

: تضاؤؿ دور األسرة-4

كا ت األسرة تقـو بالدور األكبر في تربية النشء في الماضي، ولكم في ظل ىذه المتغيرات 

 وذلك لتغيير فرص ومياديم العمل واتساع التعليم وا تشاره وظلور ملم حديثة األسرةتقلص دور 

 .األسرة التنقل والبعد لمدة طويلة عم إلىتحتاج 

 

  



 

تستعمل اللغة أل راض متعددة مختلفة و يتحقق معظملا عم طريق تفاعل األشخاص بعضلم      
وبدوف اللغة ما كاف لألفراد أف يحققوا التفاعل فيما بينلم و ال التعبير عم أفكارىم ، مع بعض 

.  لغيرىم 

 اللغة التي يتكلموف بلا مم إلى يصغي أفإف النمو اللغوي يسبق النمو القرائي فالطفل يستطيع 
 كلمات معينو إلىيحيطوف بو و يكوف فكره عما يقصدو و و ذلك تبعاَ للمواقف التي يستمع بلا 

، فكما ىو معروؼ تسبق مرحلة الفلم مرحلة الكالـ عند الطفل ، سواء قاـ أحد بتعليمو أو لم يقم
و االستعداد للكالـ فطري أما ، و الكالـ ملارة مم ملارات اللغة األساسية و النشاط الحركي 

إ لا أىم ،  وحده دوف سائر المخلوقات اإل سافو ىي ملكة اختص بلا ، اللغة فلي مكتسبة 
. وسائل االتصاؿ االجتماعي و العقلي و مظلر مم مظاىر النمو العقلي

  تعريف اللغة :

. التعبير عم المشاعر واألفكار وكذلك استقباللا عم طريق الرموز اللفظية

والعوامل الفطرية التي تعد الطفل لفلم اللغة البشرية ،العالقة بيم اللغة والتواصل : ماىية اللغة 
وبيم اللغة ،والعالقة بيم الفلم والكالـ ،وتأثير البيئة على اكتساب الطفل اللغة ،والتعبير عنلا 

. والتفكير 

  تعريف تعدد اللغات :

إف تعريف تعدد اللغات ىو التعريف الذي يحدد تعدد اللغات مم حيث إ و استخداـ شخص ما 
الذي كاف  لغتيم أو أكثر أو لغات متعددة مختلفة، باعتبار الفرؽ بينو وبيم مصطلح الثنائية اللغوية

يستعمل منذ منتصف القرف الماضي مشابلة بو بشكل  ير دقيق؛ ألف ىذا المصطلح ال يشتمل 
. بل على لغات كثيرة على استعماؿ لغتيم فحسب، كما تبدو البادئة

 



 

  : وؼ القحطا ي :األسباب

 :التطور المتسارع في وسائل االتصاؿ و التكنولوجيا  .١

 و االتصاؿ و تطورىا ساىم بشكل كبير في التعرؼ على لغات األعالـوذلك مم خالؿ وسائل 
 .جديدة و متعددة 

 :تالشي الحدود بيت المجتمعات و الثقافات  .٢

 .وذلك بإمكا ية السفر لألماكم مختلفة و التعرؼ على لفة وثقافات البالد بتنوعلا و اختالفلا 

 :(محلية  )إعداد لمستقبل قد ال يكوف فيو مكاف لمم يتحدثوف بلغة واحدة  .٣

يفلموف   ، واالختالط بلغات أخرى قد الاألـ للتحدث بلغة أخرى  ير لغتو االطرادفي حاؿ 
 . لغتو 

 الكتساب عادات المجتمع و الملارات و القيم السائدة بيم األ جعتعلم اللغة تعد السبيل .4
 .  المجتمع أفراد

 المجتمع ، وقد يكوف أفراد قيم أوتعتبر اللغة الباب األوؿ لتعلم عادات وملارات 
  .إلقائلا طريقة أوتعلم قوؿ مرحبا بلغتلم : ابسطلا 

 :االبتعاث  .٤

قد يسافر الوالديم مع طفللم للدراسة خارج بالدىم ويصبح الطفل مجبرا على تعلم لغة جديدة 
 . للتفاعل مع المجتمع و الدراسة األـبجا ب لغتو 

 . الطفل أسرةتعدد اللغات في  .٥

 األجداد حيث يعطي كل منلما لغتو وتصبح لدى أو العكس أو األب عم األـكاختالؼ جنسية 
 .الطفل مألوفة 

 



 

 : للطفل أجنبياتوجود مربيات  .٦

 األـتساعد المربيات مم جنسيات مختلفة على اكتساب الطفل لغة جديدة لكم تصبح لغتو 
 سم إلى ركيكة بسبب جلوسو فترة كبيرة مع المربية مم الصغر وقلة احتكاكو بغيرىا أوضعيفة 
 .الروضة 

 .تفاخر األىالي باكتساب طفللم لغة أخرى  .٧

 حب أو التفاخر أف إالقد يعلم الوالديم طفللم لغات أخرى بغض النظر عم استفادتلم للا 
.  بالنسبة للم آخر المثقف يعد سببا أوالظلور بالمظلر الكامل 

 خلود الفيفي :طفل آثار تعدد لغات

 أف المستوى الذي يبلغو التلميذ في اللغة األـ ىو الذي يحدد فيما إذا كاف التلميذ سيواجو 
أي أف التلميذ يجب أف يصل إلى . صعوبات أو يجني فوائد إدراكية مم جراء تعلمو للغة ثا ية

 <درجة معينة مم إتقاف لغتو األـ، قبل أف يستطيع أف يجني فوائد مم تعلم اللغة الثا ية

: إيجابيات تعدد اللغات عم الطفل

  تعرؼ الطفل على ثقافات تختلف عم ثقافتو مما يؤدي إلى تفتح مداركو الثقافية
والشخصية 

  بعد الطفل عم التطرؼ الفكري والعدوا ية ضد األجناس والثقافات األخرى

  للطفل على التركيز وتجاىل المشتتات  أفضلقدرة 

  للطفل على حل المشكالت الصحية أفضلقدرة 

 سنوات  4أعراض الخرؼ لمدة  تأخر 

  عند الطفل  اإلدراكيتقدـ في المجاؿ 

  عند الطفل   التركيزأعلىقدرة



 

 : السلبية اآلثار

 ازدواجية اللغة تعتبر عامالً أساسياً مم عوامل حدوث اللجلجة في النطق والكالـ، إف
حيث أف  سبة كبيرة مم المصابيم بالتلتلة كا وا مم مزدوجي اللغة أثناء دراستلم 

وتحصيللم حيث أف الطفل بصورة خاصة في حالة ازدواجية اللغة ومنذ سم مبكر ال 
يفكر بأية لغة وال يركز على واحدة مم اللغات التي يتعلملا مما يؤدي بو إلى مشاعر 
النقص والسلبية تجاه ذاتو ومدرستو وتظلر ىذه الحاالت مم اضطرابات الكالـ في 

مرحلة الطفولة المبكرة وال سيما في العمر مم سنتيم إلى خمس سنوات وخاصة لدى 
األطفاؿ الذيم يعيشوف في أوساط أسرية واجتماعية تعا ي مم ازدواجية اللغة إما  تيجة 
االضطراب في التركيبة السكا ية أو  تيجة وجود الخدـ والمربيات األجنبيات اللواتي 
يتكلمم لغات مختلفة عم لغة الطفل األساسية وخاصة أ لم يقضيم مع الطفل فترات 

زمنية طويلة، وفي ىذه المرحلة العمرية بالذات فإف المسألة تغدو أكثر تعقيداً سيما وأف 
 .الطفل لم يتملك بعد مم  اصية اللغة األساسية

 : السلبية لتعدد لغات الطفلاآلثارأيضا مم 

  الذيم لديلم لغة واحدة  األطفاؿ مم أبطأ يكوف الكالـ عند الطفل 

  حاالت مم الضياع والصعوبة في التعبير عند إلىيؤدي  الطفل   لدىاألـاضمحالؿ لغة 
الطفل  

   صعوبة تكلم الطفل بطريقة سليمة بلغة معينة

 : ورة الدوسري : العالج والحلوؿ 

 باإلضافة .يجب تعليم اللغة العربية وحدىا في مرحلة الطفولة؛ أل لا مرحلة بناء اللوية والشخصية
 الكتساب اللغة األـ ىي مرحلة الطفولة التي تقع فيلا رياض مالئمةإلى أف الفترة الحرجة األكثر 

وقد أفاد كثير مم الباحثيم اللغوييم أف إتقاف اللغة األـ يساعد في . األطفاؿ والمرحلة االبتدائية
   .تعلم اللغة الثا ية



 

رعاية النمو اللغوي وذلك بتقديم النماذج الكالمية الجيدة التي تعتبر أساساً للنمو اللغوي - 
( 76، 1987ىرمز، )داخل البيت والمدرسة والمؤسسات األخرى التي يحتك بلا األطفاؿ 

حيث إف . تأجيل تدريس اللغة األجنبية إلى  لاية المرحلة االبتدائية أو بداية المرحلة المتوسطة-
تبدأ  (اإل جليزية أو  يرىا) الكتساب اللغة الثا ية أي اللغة األجنبية مالئمةالفترة الحرجة األكثر 

 سنة فأكثر، أي أف الفترة المناسبة لتعليم اللغة األجنبية ىي في 12مم سم البلوغ أي مم سم 
 .ةالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثا وي


