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تهذف هزة الذساظت للخلشف كلى اهميت الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ في اإلاىخباث اللامت في
محافـت البصشة والخلشف كلى واكم اكعام الاػفاٌ في هزة اإلاىخباث وملشفت فيما ارا وانذ هزة
الاكعام مىجىدة بالفلل في هزة اإلاىخباث وما هي الخذماث والانشؼت التي جلذم لالػفاٌ ومذي
هفائتها وايظا فيما يخص املجمىكاث اإلاىخبيت لالػفاٌ ومالئمتها إلاعخىياتهم الفىشيت وماجخصف به
من مىاصفاث وملاييرخاصت باخشاج هخب الاػفاٌ  ،وما جخظمنت هزة اإلاىخباث من ازار وججهيزاث
خاصت باالػفاٌ  ،واإلاإهالث والخبراث اإلاخىفشة لذي اإلاالن الىؿيفي لللمل مم هزة الششيحت في
اكعام الاػفاٌ واكذادهم .
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ABSTRACT
This study aims to assess the service provided in the Children
Sections of the public libraries in the city of Basra. It also aims to
shed light on the situation and availability of these sections, the kind
and quality of the service they provide for children. It also
investigates whether they are suitable for the intellectual level of
children and the quality of Children books available. Moreover, it
looks into the furniture and the qualifications of the available staff in
their work with children.
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 -1االطار العاً لمدراسة
 -1-1وشكمة الدراسة :

بااالش م ماان الاهخمااام الىاظاام والىبيااربمىطااىق الخذماات اإلاىخبياات لفػفاااٌ كلااى اإلاعااخىي اللااال ي
وبالش م من أهميت مىخباث ألاػفاٌ إلاا جلذمت من ملشفت واظلت لششيحت هبيارة الا أ هازا اإلاىخبااث
الجحض اااال باالهخم ااام اإلاناظ ااب كل ااى اإلاع ااخىي املخل ااي دي ااح الب ااا م اااجىى ه اازة الخ ااذماث مح ااذودة
الاندشاااسفااي هاازا اإلاىخباااث التااي وانااذ فااي دليلاات ألامااش جااض ا ماان اإلاىخباااث اللاماات وكااذ ؿهااشث شاايل
منفصل في اإلاذة ألاخيرة  ،هزا وجخمثل مشيلت البحح
بظلف الخذماث والانشؼت التي جلذمها اإلاىخباث اللامت والاكعام الخاصت باالػفاٌ فيها مماا
له ازش ظلبي كلى اظخخذام اإلاىخبت من كبل الاػفاٌ وكلت اإلاىاسد البششيت اإلاخخصصت في الخلامال مام
الاػف اااٌ وكلا اات الب اارامر والا ااذوساث الخذسيبي اات للما ااىؿفي فا ااي ه اازا املجا اااٌ ه اازلً طا االف املجمىكا اات
اإلاىخبيت لالػفاٌ من ديح اكذادها وجنىيلها .

 -2-1اهداف الدراسة :
تهذف الذساظت الى الخلشف كلى واكم اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت ودوسهاا فاي جنميات زلافات
الؼفل ورلً من خالٌ :
 -1الخلشف كلى ػبيلت الخذماث والانشؼت اإلالذمت لهم .
 -2الاإلاام والفهم الىبيربادب الؼفل .
 -3ملشفت اكذاد اإلاىاسد البششيت اإلاخخصصت في اكعام الاػفاٌ وهل هي باإلاعخىي اإلاؼلىب .

 -3-1اهىية الدراسة:

ا الخذماات اإلاىخبياات لالػفاااٌ بمخخلااف أنىاكهااا جااإدو دوسا مهمااا وباااسصا فااي دياااة الاػفاااٌ لىىجهااا
حعاهم في سفذ الؼفل باإلاللىماث وجنميت مهاساجه الثلافيات و حعاهم فاي جىاىين كااداث ايجابيات حعاخمش
مله ػيلت دياجه  .وبزلً فا هزة اإلاىخبااث التاي جلاذم الخاذماث لالػفااٌ حلاذ مان اهام اإلاإظعااث
التاي حلماال كلاى جىااىين اخصاايت الؼفال وصاالل مىاهباه وجنمياات كذساجااه وجىجيههاا بصااىسة ااخيحت .
وجباارص الاهمياات ايظااا ماان ملشفاات واكاام الخااذماث اإلالذماات لالػفاااٌ وهاال هااي طاامن اإلاعااخىي اإلاؼلااىب
ومن زم البذ من الاهخمام بها وجؼىيشها .
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 -4-1حدود الدراسة :
يخمثل مجاٌ الذساظت في الخذود الاجيت
-1-4 -1الخذود اإلاىطىكيت  :الخذماث اإلاىخبيت في اكعام الاػفاٌ وواكلها في اإلاىخباث اللامت.
-2-4-1الخذود اإلايانيت  :اإلاىخباث اللامت في محافـت البصشة وجخمثل في
 -1اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت .
 -2اإلاىخبت اللامت /كظا الضبير.
 -3اإلاىخبت اللامت  /كظا ابي الخصيب.
 -4اإلاىخبت اللامت /كظا اللشنت .
 -5اإلاىخبت اللامت /اإلاذينت.
 -6اإلاىخبت اللامت  /شؽ اللشب.

-3-4-1احلدود الزوٍية  :تغطي الدراسة العاً الدراسي 2014-2013
 -5-1دلتىع وعيٍة الدراسة:
جىااى مجخماام الذساظاات ماان امنااا اإلاىخباااث اإلاشهضياات اللاماات واإلاىخباااث الفشكياات لهااا فااي البصااشة
واكظاايتها ديااح وانااذ كيناات الذساظاات  )6مىخباااث كاماات التااي جاام دساظااتها وبحرهااا ماام اكؼااا صااىسة
واض ااخت كمه ااا م اان دي ااح اه ااذافها ونش اااتها وجنـيمه ااا وخ ااذماتها وانش ااؼتها وم ااا يخلل اام به ااا م اان مىك اام
ومعادت واكعام اإلاىخبت ومالهها الىؿيفي ومايخمخم به من جاهيل يمىنه لللمل مم ششيحت الاػفااٌ
و يرها من الجىانب الاخشي .

 -6-1وٍهر الدراسة :
جم الاكخماد كلى اإلانهج اإلاعحي في انجاصهزة الذساظت .

 -7-1ادوات مجع البياٌات :
جم الاكخماد في جمم البياناث الالصمت لهزة الذساظت كلى الادواث الاجيت
 -1الاظدبانت  .وكذ وصكذ كلى امنا اإلاىخباث اللامت في البصشة واكظيتها
 -2اإلالابلت  .جمذ مم امنا اإلاىخباث اللامت .
 -3اإلاالدـت  .بضياسة اإلاىخباث والاػالق كليها واكعامها ومالدـت مذي دذازتها .
 -4الذساظاث العابلت  .اإلاخلللت بمىطىق الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ في اإلاىخباث اللامت .
( ) 285

لشٍة 2015

دلمة آداب البصرة  /العدد ()73

 -2الدراسة الٍظرية :
 -1-2اخلدوة املكتبية لالطفاه ٌظرة تارخيية :

حلذ الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ من الخذماث اإلاهمت ئر حلمل الىثير من الذوٌ في اللالم كلى
جلذيم مثل هزة الخذماث التي حلجال بثلافت الؼفل وحلليمه وجشبيخه وبنشأجه كلى ألاظغ والليم
ألاخالكيت والاجخماكيت التي حععى لها اإلاىخبت  .وكذ بذأث الخذمت اإلاىخبيت باالندشاس شيل واظم في
منخصف اللش اللششين وخاصت لذ الخشب اللاإلايت الثانيت ئر وانذ الىثير من الذوٌ اإلاخلذمت في
جلً الفترة حلاني من جذهىس زلافي وطلف للملالم التربىيت فيا البذ من بنا مثل هزا اإلاىخباث
للمهىض بالىاكم التربىو واللل ي والثلافي وخاصت كنذ ألاػفاٌ هىجهم يلذو الثمشة ألاظاظيت التي
)1
لها دوس هبيرفي اإلاعخلبل  .ويمىن أ نلضو أظباب اندشاسهزة اإلاىخباث لعببي وهما :
 ؿهىس واندشاس واظم ألدب ألاػفاٌ الزو يلجال باهخماماث هزا الششيحت وين ي فيهم اإلاهاساث
واللاداث العىيت منز صغشهم . .
ؿهىس نـشياث وػشق جشبىيت جذيذة ورلً عبب الاهخمام الىبيرمن كبل التربىيي الزين حهخمى
بالؼفىلت ولشلىسهم باإلاعإوليت ججاههم .
هما أ اللذيذ من الذوٌ اإلاخلذمت والناميت اهخمذ بهزا الخذماث ففي سوظيا كلى ظبيل اإلاثاٌ وا
لها دوس هبير في ئنشا مثل هزا اإلاىخباث  ،بينذ جلاسيش أ كذد مىخباث ألاػفاٌ فيها بلغ ) 8888
زمانيت آالف مىخبت وانذ جا لت لىصاسة الثلافت وهزلً ما يلاسب من  )154888مىخبت مذسظيت ديح وانذ
وصاسة التربيت حششف كليها وانذ جلذم خذماتها لالػفاٌ في ظن الذساظت .)2

في دي صذس كانى سظ ي كام  1952يخم بمىجبه جأظيغ مىخباث ألاػفاٌ في مذ املجش ديح
صاد كذد اإلاىخباث الخاص باألػفاٌ بحىالي  )143مىخبت ورلً غظى  15ظنت في دي نشي أ
الخذمت اإلاىخبيت في العىيذ جلذم لفػفاٌ كن ػشيم اإلاىخباث اللامت واإلاىخباث اإلاذسظيت فنجذ ما
يلاسب من أسبلي كعما ً خاصا باألػفاٌ طمن اإلاىخباث اللامت . ) 3
وفيما يخص الىالياث اإلاخحذة ألامشيىيت فأجها وانذ حعبم اللذيذ من الذوٌ في هزا املجاٌ ورلً
من خالٌ ئنشا شف أو أكعام خاصت باألػفاٌ جلم طمن اإلاىخبت اللامت ووا رلً في كام 1888
م ولىن لذ هزا الخاسيخ أو في كام  1827جم جأظيغ أوٌ مىخبت أػفاٌ معخللت ووانذ ولفت ئنشائها
في رلً الىكذ مائت دوالس  .أما في ألاكىام التي جلذ هزة اإلاشدلت وكلى وجه الخحذيذ 1988 – 1898
نجذ هنان اندشاسا واظلا إلاىخباث ألاػفاٌ اإلاعخللت في أمشييا .
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وفي انيلترا فا الخذمت اإلاىخبيت الخاصت باالػفاٌ مشجبؼت ئلى دذ هبير بمىخباتها اللامت التي
أنشئذ كام  1861والتي وانذ جظم في مجاميلها هخبا خاصت باألػفاٌ جىطم طمن خضاناث
.وهزلً الخاٌ في فشنعا فأ الخذمت وانذ جلذم طمن أكعام أو شف في اإلاىخباث اللامت وأوٌ
مىخبت كامت لفػفاٌ جم أنشاؤها في كام . )4 1924
وفيما يخص الخذمت اإلاىخبيت لفػفاٌ في الذوٌ اللشبيت فلذ وانذ نشأتها دذيثت ملاسنت بالذوٌ
الغشبيت ففي مصش كذمذ الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ من خالٌ أسبلت مىخباث لفػفاٌ أنشأتها داس
الىخب ووا رلً في ظنت  1968فظال كن اإلاىخباث اللامت  .أما الخذمت اإلاىخبيت في ألاسد فلذ
بذأث في كام  1961ئر جم ئنشا كعم لفػفاٌ في مىخبت أمانت اللاصمت وفي كام  1975أصبحذ
هزا اإلاىخبت مىخبت كامت نمىرجيت .و البا ً ما جلذم الخذمت اإلاىخبيت لفػفاٌ في اليمن كن ػشيم
اإلاىخباث اللامت فظال كن رلً جىجذ مىخباث معخللت جخذم ألاػفاٌ جا لت للجمليت اليمنيت لنشش
الثلافت واإلالشفت في أمانت اللاصمت . ) 5
وفي اللشاق فأ الخذمت اإلاىخبيت لفػفاٌ وانذ مشجبؼت شيل هبير باإلاىخباث اللامت التي وانذ
جظم اكعاما خاصت لالػفاٌ هما كذمذ ايظا من خالٌ مىخباث معخللت لالػفاٌ ديح جم ئنشا
مىخباث خاصت باألػفاٌ فيانذ اوٌ مىخبت جم انشاؤها في غذاد هي مىخبت الؼفل اللشبي في كام
)6
 1968هما أظعذ في كام  1986مىخبت أخشي لفػفاٌ وهي مىخبت اللادظيت

 -2-2تعريف اخلدوة املكتبية لالطفاه:
هنان الىثير من الخلاسيف الخاصت بالخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ من خالٌ ماجلذمت اإلاىخباث
اللامت ومىخباث الاػفاٌ ديح كشفذ كلى اجها الخذمت اإلاىخبيت والتي جلذم من خالٌ اإلاإظعاث
الثلافيت همىخباث الاػفاٌ واإلاىخباث اللامت التي حلي الؼفل كلى هعب اإلالشفت والخثليف الزاحي
وؤلاداػت باإلاللىماث الجاسيت واإلاخلللت باملجخمم وما يجشو في اللالم من أدذار وجؼىساث وجلذيم
ول رلً غع النـش كن اللى والجنغ أو العن أو النىق أو اإلاعخىي الاجخماعي واإلاينهي والخللي ي.
)7

 -3-2أهداف اخلدوة املكتبية لألطفاه :
 -1حشجيم ألاػفاٌ كلى اللشا ة وخلم الجى اإلاناظب لهم .
 -2جؼىيشاإلاهاساث واللذساث اللغىيت والفنيت كنذ ألاػفاٌ .
 -3معاكذة الاػفاٌ في اخخياسالىخب واإلاىاد اإلاىخبيت ألاخشي وحلليمهم هيفيت اظخخذام اإلاىخبت .
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 -4جىفيراملجمىكاث اإلاىخبيت الىاظلت واإلاخنىكت الظخخذامها من كبل الاػفاٌ .)8
 -5شط الىثير من الخصائل واللاداث الخميذة كنذ ألاػفاٌ وادترام آلاخشين والخلاو فيما
بيمهم .
 -6اللمل كلى جنميت ألارواق العليمت لذي الاػفاٌ من خالٌ حلشيفهم بادب ألاػفاٌ وانىاكت
ومىطىكاجه ومعخىياجه .
 -7هما ا الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ حعاهم في ملاونت الاػفاٌ من روو الادخياجاث الخاصت
بخىفير لهم ادخياجاتهم وافت من هخب و يرها من الخجهيزاث وألازار وأيظا ملاونت ألاػفاٌ
)9
اإلاىهىبي

 -4-2اهىية اخلدوة املكتبية لالطفاه :
جإدو الخذماث اإلاىخبيت لفػفاٌ دوسا هبيرا ومهما في ول جىانب الخياة التي يىاجهها الؼفل
) 18
ويمىن ئيجاصها باآلحي
 -1الخثليف والخلليم الزاحي لذي الاػفاٌ.
 -2دوسها في ؿهىس معخفيذين جذد للمىخبت اللامت .
 -3دوسها في جلليل نعبت الدعشب من الخلليم .
 -4الخلشيف بيل ماهى جذيذ من جؼىساث في شتال املجاالث.
 -5حشجيم اإلايىٌ اللشائيت لذي الاػفاٌ .

 -5-2املشتمزوات االساسية لمددوة املكتبية لالطفاه :
-1-5-2املوقع :
ا اخخياس اإلاىكم اإلاناظب للمىخبت اللامت التي جلذم الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ من اهم الامىس
التي يجب مشاكاتها والبذ ا يمخاص هزا اإلاىكم لذد من الششوغ الاظاظيت للخفاؾ كلى ظالمت
الاػفاٌ في جيعير وصىلهم للمىخبت وكادة مايىى اإلاىكم املخخاس في اإلاناػم العىنيت الاهلت هما
اليجب ا تهمل بليت اإلاناػم واإلاناػم الجذيذة او اإلاناػم الشيفيت ويجب ا جىى هزة اإلاىخباث
كشيبت من الاظىاق واإلاشاهض الخجاسيت التي يتردد كليها الناط بىثرة وا جمخاص بىجىد خؼىغ
اإلاىاصالث الناكلت لها وايظا مشاكاة كشبها من اإلاذاسط واإلاإظعاث الثلافيت . )11
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-2-5-2وشاحة املكتبة :
البذ ا جىى هنان معاداث وافيت بحيح حعخىكب الاػفاٌ في هزة الاكعام داخل اإلاىخبت
اللامت جديح الخشهت لهم دو جليذ وهزلً اإلاعاداث الخاصت بشفىف الىخب وازاثهم  .وجا في
اإلالايير الذوليت التي اكشها الاجحاد الذولي للمىخباث  IFLAدىٌ اإلاعادت املخصصت إلاىخبت الؼفل
فحذدث ب  1858-1672م . 2بخخصيص 15م 2ليل  1888هخاب من خالٌ نـام الشفىف اإلافخىدت
بحيح جىفي الظديلاب اإلاىاد اإلاىخبيت ،اكاسة الىخب  ،ومعاداث اإلاىؿفي ،ومعاداث الفهاسط.
ونديجت لهزا فا معادت جلذس 188 -75م 2مخصصت لخذمت كذد ظيا يبلغى  18،888نعمت في
دي معادت جلذس بي  158-188م 2يمىن ا جخذم كذد ظيا يتراوح مابي 28،888-18،888
)12
نعمت

-3-5-2اثاخ املكتبة يف اقشاً االطفاه :
ينبغي ا يخىفش في اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت الازار الالصم لهم بحيح يىى مشيحا
ويناظب احجامهم ظىا وانذ مناطذ او هشاساي او سفىفا وهزا الازار كادة ماجصنم من مادة
الخشب او جلً اإلاصنىكت من البالظخً او من اإلالذ الا ا الافظليت كادة ماجىى من نصيب
الازار البالظدييي الزو له معخلبل اهثر  ) 13في الاظخخذام في اإلاىخباث اللامت إلاا يمخاص به من
مىاصفاث واللىة واإلاخانت وخفت الىص اطف الى شيله الجزاب والىانه الجميلت .
ويمىن ا نزهش كذدا من الخصائص التي البذ ا يمخاص بها هزا النىق من الازار والتي جىى
مؼابلت للمىاصفاث واإلالاييرالذوليت :) 14
 -1ا يمخاصالازار بالشادت كنذ اظخخذامه وايظا بالجماليت واإلاخانت .
 -2ا جىى الشفىف مناظبت الحجام واػىاٌ الاػفاٌ وايظا الىشاساي واإلاناطذ
 -3ا الحشخمل كؼم الازار كلى أو دىاف دادة كذسالاميا مما كذ جإرو الاػفاٌ كنذ جحشههم .
 -4ا جىى اسجل الىشاساي واإلاناطذ مغلفت بلؼم بالظديىيت جمنم صذوس الاصىاث الناججت من
جحشيً هزا الازار .
فظال كن هزة اللؼم الاظاظيت من الازار فانه البذ من وجىد كؼم اخشي طشوسيت في اإلاىخبت
ممها دىامل الذوسياث والفهاسط واللىداث الاسشاديت و يرها من الاجهضة واللاسطاث  .هما البذ من
الاهخمام باالناسة والخذفئت والخبريذ التي يجب مشاكاة كذد من الششوغ في جشهيبها بحيح يخم جىصيلها
بالشيل الزو نشاا مناظبا للمىخبت .
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-4-5-2اجملىوعة املكتبية يف اقشاً االطفاه :
ا اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت يجب ا حشخمل مجمىكت مىخبيت واظلت ومنىكت من
الىخب واملجالث واللصص وهخب اإلاشاجم و يرها من اإلاىاد العمليت والبصشيت واالظؼىاناث
والافالم الدسجيليت والبذ ا جمخاص هزة املجمىكت بالخذازت والخنىق اإلاىطىعي والتي جالئم معخىياث
الاػفاٌ  .فظال كن رلً فا الاندشاس الىاظم الزو شهذة اللالم فيما يخص ادب الاػفاٌ دكا
الىثير من اإلاىخباث ا جظم مثل هزة املجمىكاث ديح هنان اللذيذ من دوس النشش التي تهخم بهزا
النىق من الىخب الخاصت بهزة الششيحت كلى مخخلف معخىياتهم  .وا جىى هنان ظياظت خاصت
باخخياس هزة املجمىكاث في اإلاىخبت اللامت وحلمل ايظا كلى جلييمها .ويجب كلى اإلاعإوٌ كلى
كمليت اخخياس هزة املجمىكاث ا يىى مؼللا كلى ماجخصف به املجمىكاث الىاجب اخخياسها
لالػفاٌ وجخللم هزة اإلاىاصفاث واإلالايير لذة جىانب والجانب الشىلي للىخاب من ديح الىسق
ونىكيخه وايظا الغالف واإلاادة اإلاصنىق ممها وحجم الخشوف والالىا وماحشخمل كليه الىخب من
صىس وسظىم ملبرة كن اإلاىطىق  .هزلً الجانب اإلاىطىعي للىخب وماحشخمل كليه من مىطىكاث
جشبىيت وزلافيت هادفت .) 15

 -5-5-2املالك الوظيفي:
مىاصفاث اللاملي في اكعام الاػفاٌ :
هنان كذد من الصفاث واإلاإهالث الشخصيت والفنيت التي يجب ا يخمخم بها اللاملى في
اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت وهي :
 -1ا يخصفىا باللذسة في الخلامل مم الاػفاٌ واللذسة كلى فهمهم.
 -2ا يمخاصوا بالفؼنت والزوا .
 -3لهم ملشفت واظلت بىيفيت جنميت اللاداث والليم الاجخماكيت لذي الاػفاٌ .
 -4ا يخصفىا بشوح الابىة في الخلامل مم الاػفاٌ . ) 16
 -5ا يىى داصال كلى شهادة في كلم اإلاللىماث واإلاىخباث او في كلم نفغ الؼفل .
 -6لهم دسايت هبيرة بأدب ألاػفاٌ واشياله وانىاكه . ) 17

 -6-2اخلدوات واالٌشطة يف اقشاً االطفاه :
 -1-6-2اخلدوات
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هنان الىثير من الخذماث اإلالذمت لالػفاٌ الا ا اهمها هي خذمت الاكاسة التي حلذ من
الخذماث الاظاظيت في اكعام الاػفاٌ في اإلاىخبت اللامت ظىا وا رلً من خالٌ اكاسة داخليت يخم
فيها سخب الىخاب من خالٌ ظياظت الشفىف اإلافخىدت ويخم الاػالق واللشا ة داخل اإلاىخبت  ،او
الاكاسة الخاسجيت التي يخم من خاللها ئكاسة املجمىكاث اإلاىخبيت لفػفاٌ وفم طىابؽ وكىاني
اإلاىخبت بما في رلً مذة ؤلاكاسة واللذد اإلاعمىح باكاسجه من الىخب وما يعخىجب كليها من شاماث
وكلىباث كلى الىخب اإلاخاخشة او الخالفت  .في دي لع اإلاىخباث اللامت ال جدبم مثل هزة العياظت
مم الاػفاٌ دشصا ممها كلى حشجيلهم السجياد اإلاىخبت . ) 18

 -2-6-2االٌشطة يف اقشاً االطفاه:
 -1رواية الكصة :
حلذ سوايت اللصت او ظاكت اللصت من اهثر الانشؼت اإلالشوفت التي جلىم بها مىخباث الاػفاٌ
اواكعام الاػفاٌ في اإلاىخبت اللامت  ،ويشجبؽ هزا النشاغ بخذمت الاسشاد والخىجيه من خالٌ
جىجيه الؼفل للمىاد اإلاىخبيت اإلاناظبت له مم مشاكاة ميىلهم واكماسهم . )19ار يخم كشا ة اللصت
بصىث كاٌ وواضح ومحبب كنذ الاػفاٌ  ،ويىى معخىي الترهيز كنذ الاػفاٌ واندباههم في هزا
النشاغ اهثربىثيرمن أو نشاغ اخش.
)28
وينبغي جىفشمجمىكت من اللناصشفي اللصت اإلاشويت لالػفاٌ اهمها :
 -1ا جىى اللصت اإلاشويت لالػفاٌ واضخت ومفهىمت .
 -2كادسة كلى ا نا الؼفل بالخبراث واإلالاسف .
 -3ا الجىى اللصت ػىيلت كنذ ظشدها بحيح جاخز وكخا اػىٌ .
 -4ا جن ي كنذ الؼفل مهاساث كذيذة ممها اللذسة كلى الخىاصل مم الاخشين وا حلؼي الادعاط
باالما .
 -5ا جىى مشاكيت إلاعخىياتهم الفىشيت .
)21
 -6يجب ا الحشخمل كلى افياسمضعجت او جلً التي جترن انؼباكا ظيئا كلى الؼفل

 -2الرسي :
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ينبغي ا يشخمل كعم الاػفاٌ في اإلاىخبت اللامت كلى نشاغ مهم وهى الشظم من خالٌ
جخصيص وكذ واف له طمن الانشؼت الاخشي وايظا اإلايا اإلاناظب ومايحخاجت من ججهيزاث
وادواث والىسق والاكالم والالىا بمخخلف اشيالها  .ومن خالٌ هزا النشاغ يمىن ا جـهش كذد
من اإلاىاهب لذي الاػفاٌ  ،وكلى اإلاعإوٌ كلى هزا النشاغ ا يلىم بخىجيه الاػفاٌ ويللمهم
وين ي فيهم اإلاهاسة والناجر من هزا النشاغ هى كذد من اللىداث والشظىم التي يمىن جملها
) 22
وكشطها في معابلاث خاصت بالشظم .

 -3عرض الرسوً املتحركة :
وهي من الانشؼت التي لها دوس هبير في حلليم الاػفاٌ وخاصت الاػفاٌ الزين لم يذخلىا اإلاذسظت
لذ والبذ ا جىى مثل هزة الشظىم هادفت جن ي اخصيت الؼفل وحعاكذ كلى اكذادا جشبىيا
ويجب كلى اإلاعإوٌ ا يلىم ششح ماظيخم كشطت الكؼا فىشة واضخت كن اإلاىطىق . ) 23

 -4تٍظيي املشابكات :
هنان الىثير من اإلاعابلاث التي يخم اجشاؤها لالػفاٌ و البا ماتهذف هزة اإلاعابلاث لشفم
معخىياث الاػفاٌ الثلافيت والللميت واإلاعابلاث الشلشيت اوجلً الخاصت باللشا ة والشظم و يرها
من الاللاب التي جن ي الزوا وللبت الشؼشنر .) 24

 -5املوسيكى :
يجب ا يلذم نشاغ اخشلالػفاٌ في اإلاىخبت اللامت الاوهى حلليم اإلاىظيلى من خالٌ جىفيركذد
من الاالث اإلاىظيليت يخم حلليمهم من كبل اإلاعإوٌ كلى هزا النشاغ ال مثل هزا النشاغ ظىف
يللم الاػفاٌ مهاسة الغنا واللضف ومن زم جن ي لذحهم مهاساتهم الخعيت وصلل ارواكهم الاانه
يحخاج الى جمىيل لششا الاالث اإلاىظيليت ولخىفيراإلايا
اإلاناظب .ومن زم يعخؼيم هإال الاػفاٌ اإلاشاسهت في جنـيم الخفالث واإلاناظباث الخاصت
باإلاىخبت او اإلاناظباث الىػنيت للبلذ .) 25

 -6املشرح والتىجين :
اإلاعاشدياث هاي كباااسة كان جمثياال بىاظاؼت أاااخاص للصات ملينات و البااا ً ماا جإخااز هازا اللصاات
م اان دياي اااث كصص اايت مش ىب اات كن ااذ ألاػف اااٌ أو م اان واكله اام الؼف ااىلي ورل ااً بملاون اات أم ااي مىخب اات
الؼفا اال الا اازو يلا ااىم بتهيئا اات اللصا اات والا اانص وجىصيا اام ألادواسكلا ااى الصا ااغاسويلىما ااىا بخمثيلها ااا أما ااام
أص ااذكائهم أو أم ااام ألاه ااالي واإلاذسظ ااي م اام ئدخ اااٌ ل ااع اإلا ااإزشاث الص ااىجيت الت ااي جناظ ااب أد ااذار
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اإلاعااشديت والتااي جنااخر مثاال هاازا اإلاعااشدياث جااىا ماان الفااشح والعااشوسلااذي ألاػفاااٌ همااا جااضسق لااذحهم
)26
ػا م من الثلت بالنفغ وهزلً حللمهم هيفيت الىالم والخذيح بصىسة خيحت.

 -6االٌشطة الصحفية
هى نشاغ يلىم به الاػفاٌ في اإلاىخبت وبالخلاو والخنعيم فيما بيمهم كلى ئكذاد خيفت
خاصت باإلاىخبت  .هما أ مثل هزا النشاغ يمىن أ يغشط لذي ألاػفاٌ كيم اهمها الخلاو
واإلاعاكذة فيما بيمهم واللمل كلى الخللم الزاحي وهيفيت اخخياس اإلالاالث واإلاىطىكاث التي جصلح
للصخيفت بما يدناظب مم أكماس ألاػفاٌ هما حلمل كلى بح سوح ؤلابذاق والابخياس في املجاٌ
) 27
الصخفي .

 -7اٌشطة الكوويوتر واالٌرتٌت :

مثل هزا النشاغ مهم وطشوسو في مىخباث ألاػفاٌ ورلً لخللم ول اإلاهاساث ألاظاظيت اإلاخلللت
باظخخذام الخاظىب وبشامجه وخاصت البرامر التربىيت والخلليميت والترفيهيت وأ مثل هزا النشاغ
يجلل الؼفل أهثر س بت في الخللم وخاصت ما يحىيه الخاظىب من ألىا وخؼىغ وكملياث
دعابيت ومنؼليت ججلل الؼفل يليذ الذسط أهثر من مشة مما يعهل اظديلابه  .)28ولشبىت
ؤلانترنذ دوس هبير في الخصىٌ كلى اإلاىاد الثلافيت والتربىيت حليمهم كلى فهم اإلاىاد الذساظيت
والللميت من خالٌ ئػالكهم كلى اإلاىاكم الخثليفيت والخلليميت التي تهمهم والبذ من مشاكبت ألاػفاٌ
كنذ جصفحهم لهزا اإلاىاكم دتال ال يخم اظخخذام الشبىت شيل ظلبي من كبل لع ألاػفاٌ.

 -3الدراسة امليداٌية :

اشخملذ الذساظت كلى كذد من املخاوس الاظاظيت وجم جحليل البياناث التي جم الخصىٌ كليها من
خالٌ اظخماسة الاظدبانت .
وكااذ اشااخملذ الذساظاات كلااى كااذد ماان اإلاىخباااث اللاماات فااي محافـاات البصااشة وهااي ظااخت مىخباااث
كامت وبلذ دساظتها جم اهدشاف فلؽ زالر مىخباث كامت حشخمل كلاى كعام لالػفااٌ يلاذم خذماجاه
وكااذد ماان الانشااؼت لالػفاااٌ امااا اإلاىخباااث الاخااشي فلاام يىاان بهااا كعاام خاااص لالػفاااٌ وانمااا جلااذم
خذماتها لالػفاٌ طمن خذماث الىباس .والجذوٌ سكم  )1يىضح اظما اإلاىخباث ومىاكلها .

ث

اظم اإلاىخبت

جذوٌ  )1يىضح اإلاىخباث كينت الذساظت
جاسيخ
اإلاىكم
الخاظيغ
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 1اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت
 2اإلاىخبت اللامت في كظا اإلاذينت
 3اإلاىخبت اللامت كظا اللشنت
 4اإلاىخبت اللامت كظا الضبير
 5اإلاىخبت اللامت كظا شؽ اللشب
 6اإلاىخبت اللامت كظا ابي الخصيب

الجضائش/شاسق
فلعؼي
مشهضاللظا /كشب
مشهضالششػت
مشهضاللظا /كشب
مشهضالششػت
شاسق اإلاياجب
كشب كائم ملام
اللظا
كشيت باب ظليما

1936

√

1981

√

1962

√

1968

√

1972

√

1964

√

 -1-3املبٍى واملوقع واملشاحة :

يبي الجذوٌ سكم  )2مذي دذازت كعم الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت في كينت الذساظت وبما انه
جىجذ  )3مىخباث كامت فلؽ حشخمل كلى كعم لالػفاٌ ووانذ اجاباتها كلى النحى الاحي ار اجابذ
بحذازت مبجال اللعم الزو يلذم الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ مىخبخي وبنعبت  %66،67وهي اإلاىخبت
اإلاشهضيت اللامت واإلاىخبت اللامت في كظا اإلاذينت  ،بينما اجابذ اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب
وبنعبت  %33،33كلى انه يحخاج لخلذيل.

اإلاىخبت
اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت
اإلاىخبت اللامت /اإلاذينت
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
اإلاىخبت اللامت/اللشنت

جذوٌ  )2يىضح دذازت مبجال كعم الاػفاٌ
النعبت يحخاج حلذيل
كذيم
دذيح النعبت
_
_
_
%33،33
√
_
_
_
%33،33
√
_
_
_
_
√
_
_
_
_
_
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اإلاىخبت اللامت/الضبير
اإلاىخبت اللامت/ابي الخصيب
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_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ولللظا كلى هزا اإلاشيلت وملالجتها هى باجشا الترميماث كلى الاكعام اللذيمت او التي جحخاج
لخلذيل وجللها جدناظب مم الخذماث والانشؼت التي جلاذم لالػفااٌ  .هماا الباذ مان اللمال كلاى فاخح
اكعااام الخذماات اإلاىخبياات لالػفاااٌ فااي بلياات اإلاىخباااث التااي جفخلااشلهاازا اللعاام ماان خااالٌ جخصاايص
ميزاني اات وافي اات لبن ااا ه اازا الاكع ااام وججهيزه ااا باإلاع ااخلضماث والاز ااار وم ااا جحخ اااج ل ااه م اان مجمىك اااث
مىخبيت خاصت بهم .
وفيما يخللم بمذي هفايت معادت كعم الاػفاٌ في اإلاىخبت اللامت بيمها الجذوٌ سكم  )3ديح
اجابذ ادذي اإلاىخباث اللامت وبنعبت  %33،33كلى انه واظم وهي اإلاىخبت اللامت في كظا اإلاذينت
ديح وانذ معادت اللعم هي 58م 2ملاسنت مم معادت اإلاىخبت
اللامت اليليت والبالغت 988م 2وهي بزلً حشيل مانعبت  %5،56وهي دعب ساو البادح
معادت صغيرة .هما اجابذ اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت كلى انه واظم لخذ ما وشيلذ بزلً نعبت
 %33،33ديح وانذ معادت اللعم هي 258م 2من اصل اإلاعادت اليليت البالغت 1258م 2مشيلت
بزلً نعبت . %28في دي اجابذ اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب وبنعبت  %33،33كلى ا
اللعم ير واظم ار وانذ اإلاعادت اليليت للمىخبت اللامت هي 2588م 2بينما معادت اللعم وانذ
كباسة كن شفت معادتها 6x 4م 2ووانذ نعبتها ملاسنت باإلاعادت اليليت هي.%8،96

اإلاىخبت
اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
اإلاىخبتاللامت/شؼاللشب
اإلاىخبت اللامت /اللشنت
اإلاىخبت اللامت/الضبير

جذوٌ  )3هفايت معادت كعم الاػفاٌ
النعبت
ال
النعبت
نلم
_
_
_
_
_
_
%33،33
√
%33،33
_
_
√
_
_
_
_
_
_
_
_
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_

_

_

_
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_

وكلى الش م من اإلاعاداث الىبيرة اإلاىجىدة التي حشغلها اإلاىخبت اللامت الاا اكعام الاػفاٌ
وانذ محذودة اإلاعادت ورلً ساجم الى انلذام الخخؼيؽ لها بصىسة جيذة ولم حعخغل مما ينخر
كنه جصميماث ير مؼابلت للمىاصفاث واإلالايير الذوليت وكليه البذ من اكادة النـش في هزا
الجانب او اللمل كلى حلذيل الاكعام من خالٌ فخح اهثرمن شفت وادذة وجحىيشها .

 -2-3االثاخ والتذهيزات

وفيمااا يخللاام بالعااإاٌ دااىٌ الازااار والخجهياازاث الخاصاات باالػفاااٌ واإلاخااىفشة فااي كعاام الاػفاااٌ
يبيمه ااا الج ااذوٌ سك اام  . ) 4ونالد ااف ا هن ااان جفاوج ااا هبي اارا ب ااي ه اازا الاز ااار الخ اااص باالػف اااٌ وب ااي
الاز ااار الاخ ااشاإلاخ ااىفشف ااي اإلاىخب اات اللام اات للىب ااسفف ااي اإلاىخب اااث اللام اات الثالز اات الت ااي يىج ااىد به ااا كع اام
لالػفاٌ في محافـت البصشة نشي ا اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت فيها الىثيرمن الازار ولىن نعبت ازار
الاػفاااٌ فيهااا كليلاات ار جلااذسنعاابتها بحااىالي  %26،68ماان املجمااىق الىلااي لالزااار  .امااا اإلاىخباات اللاماات
في كظا اإلاذينات فاا نعابت الازاار الخااص بالؼفال واإلاىجاىد طامن الازاار الخااص باإلاىخبات اللامات
وانااذ جلااذسب  %16،67وهااي نعاابت كليلاات ارا مااا كىسنااذ ماام ازااار اإلاىخباات اللاماات .وا شاايل الازااار
يتراوح مابي سفىف ومناطذ وهشاساي لالػفاٌ .
اما اإلاىخبت اللامت في كظاا شاؽ اللاشب فلام يىان هناان أو ناىق مان ازاار الاػفااٌ لىاى الازاار
اإلاخىفشلذحها هى فلؽ للىباسويعخخذم لىالهما .

اإلاىخبت
اإلاشهضيت اللامت/البصشة
اإلاىخبت اللامت /اإلاذينت
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب

جذوٌ  ) 4يبي ودذاث ازار الاػفاٌ واكذادها
اخشي
الىشاساي
اإلاناطذ
الشفىف
67
38
38
6
4
2
-
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املجمىق
127
12
-
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هما بي الجذوٌ  )5مذي مؼابلت ازار الاػفاٌ للمىاصفاث واإلالااييراللاإلايات الخاصات باكعاام
ومىخبا اااث الاػفا اااٌ  .ويالدا ااف ا اإلاىاصا اافاث واللياظا اااث الخاصا اات بازا ااار الاػفا اااٌ البا ااذ ا جىا ااى
ملشوفت كنذ امنا اإلاىخباث او اإلاعإولي كن ششا الازار وهي كادة ماجخىى من اللياظاث الاجيت :
سفىف الىخب اسجفاق  158ظم ،اسجفاق ظؼح الشف25ظم
سفىف الىخب اإلاصىسة 185ظم،كمم الشف38ظم
اإلاناطذ نىكا اسجفاق  62،5-68ظم ،واسجفاق 78ظم
اإلالاكذ اسجفاق 48-38ظم،اسجفاق اإلاعنذ75-58ظم وكشض45-42ظم
ديح وانذ اجاباث اإلاىخباث الثالزت في البصشة مخفاوجت فلذ اجابذ اإلاىخبات اإلاشهضيات اللامات الاى
مؼابلاات الازااار فيهااا للمىاصاافاث الااى دااذ مااا وهااي بهاازا حشاايل نعاابت  %33،33ماان املجمااىق  ،بينمااا
اجابذ هال اإلاىخبخي الاخشيخي باجها يرمؼابلت ووانذ نعبتهما %66،67
جذوٌ  )5يىضح مؼابلت ازار الاػفاٌ للمىاصفاث واإلالاييرالذوليت
الى دذ ما
النعبت
ال
النعبت
نلم
اإلاىخبت
اإلاىخبت اإلاشهضيت
√
%33،33
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
√
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب

النعبت
%33،33
-

يبي الجذوٌ سكم  )6والخاص بىفايت التهىيت والاطا ة بنىكيها الؼبيليت والصناكيت في اكعام
الاػفاٌ ديح اجابذ مىخبت وادذة وبنعبت  %33،33في محافـت البصشة بىفايت التهىيت الؼبيليت
وكذم هفايت التهىيت الصناكيت داخل كعم الاػفاٌ وهي اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب ،اما
اإلاىخبت اإلاشهضيت اللامت واإلاىخبت اللامت في كظا اإلاذينت اجابذ با التهىيت شيليها وافيت الى دذ
ما ديح شيلذ مانعبخت . %66،67

هفايتالتهىيت
الؼبيليت

جذوٌ  )6هفايت التهىيت والاطا ة في اكعام الاػفاٌ
ير
النعبت
واف النعبت
اإلاىخبت
واف
اإلاىخبت اإلاشهضيت
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
√ %33،33
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
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√
√

%33،33
%33،33
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اإلاىخبت اإلاشهضيت
هفايت التهىيت
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
الصناكيت
اإلاىخبت/شؽ اللشب
اإلاىخبت اإلاشهضيت
هفايت الاطا ة
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
الؼبيليت
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
اإلاىخبت اإلاشهضيت
هفايت الاطا ة
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
الصناكيت
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
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√
√
√

%33،33
√
√

√

%33،33

√

%33،33

√
√

%33،33
%33،33
%33،33
%33،33
%33،33

%33،33

وفيما يخص ا الطا ة اجابذ اإلاىخباث اللامت في البصشة كلى ا الاطا ة الؼبيليت اإلاخمثلت
بظى الشمغ باجها وافيت في اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب أو مانعبخه  %33،33في دي
اجابذ ول من اإلاىخبخي الاخشيخي باجها وافيت الى دذ ما ووانذ نعبت اجابتهم مجخملت %66،67
وفيما يخص الاطا ة الصناكيت فلذ وانذ الاجاباث مخفاوجت في هزة اإلاىخباث ديح اجابذ اإلاىخبت
اإلاشهضيت اللامت با الاطا ة وافيت الى دذ ما وبنعبت  %33،33بينما اجابذ اإلاىخبت اللامت في كظا
اإلاذينت با الاطا ة الصناكيت وافيت اما اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب فلذ اجابذ لذم
هفايتها .
وماان زاام نجااذ البياات اإلاىخباااث ا التهىياات الؼبيلياات والصااناكيت وافياات فيهااا الااى دااذ مااا .ويالدااف
البادح ا اهثر اإلاىخباث جحخىو كلى ازار عيؽ فظال كن كلات اجهاضة الخذفئات والخبرياذ وهازا يلجاي
بؼبيلت الخاٌ ا الخذفئت والخبريذ يحخاج الى الاهخمام واإلاخا لت اإلاعخمشة ظىا من اداساث اإلاىخباث
او من الاداسة املخليت الخا لت لها اإلاىخباث ،هما البذ من جىفيرالاطا ة اليافيت من اإلاصابيح بانىاكها
داخل اكعام الاػفاٌ بحيح جخال م مم حجم الغشفت وا الجضيذ كن اللذد اإلاؼلاىب دتاال الجاإزشكلاى
اكاي الاػفاااٌ وهناان اشااياٌ كذيااذة مان هاازة اإلاصاابيح ممهااا اإلاصااابيح الاكخصااديت ومصااابح النيااى
ومصابيح اخشي راث دسجاث اطا ة مخخلفت ول هزة الانىاق البذ من جىفشها داخل كعم الاػفاٌ فاي
اإلاىخبت اللامت .

 -3-3املالك الوظيفي يف قشي االطفاه:

ود ااىٌ ك ااذد الل اااملي ف ااي كع اام الاػف اااٌ ف ااي اإلاىخب اااث اللام اات وم ااذي هف ااايتهم وج اااهيلهم اللل ااي
والانشؼت التي يلىمى بها فلذ بيمها جذوٌ سكم )7
( ) 298

دلمة آداب البصرة  /العدد ()73

اإلاىخبت

كذد
اإلاىؿفي

اإلاىخبت
اإلاشهضيت

2

اإلاذينت

1

شؽ اللشب

2
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جذوٌ  )7كذد اإلاىؿفي في كعم الاػفاٌ وهفايتهم
اإلاعخىي
واف
الجنغ اللمل الخالي الخبراث
الذساساي
ظاكت
دوسة في
اللصتوالش
انثال
اكذاديت
كلم النفغ
ظم والاكاسة
ظاكت
دوسة في
اللصت
الخلامل مم نلم
رهش
اكذاديت
الاششاف كلى
الؼفل
الاػفاٌ
اللصت
اكذاديت رهشوانثال
واكاسة

ير
واف

الى دذ
ما

نلم

نلم

نالد ااف ا ك ااذد الل اااملي ف ااي مىخب اات الؼف اال الخا ل اات للمىخب اات اإلاشهضي اات اللام اات ه اام ازن ااا م اان
اإلا ااىؿفي م اان دمل اات ش ااهادة الاكذادي اات وه ااى ك ااذد كلي اال ارا م اااكىس بالل ااذد الىل ااي إلا ااىؿفي اإلاىخب اات
والبااالغ  )34مىؿااف وباازلً فااا نعاابتهم جىااى لهاازا املجمااىق هااي  %5،88وهااي نعاابت كليلاات وباازلً
اجابااذ هاازة اإلاىخباات لااذم هفاياات اإلاااىؿفي اللاااملي فااي اللعاام  ،امااا اإلاىؿفااى فااي كعاام الاػفاااٌ فااي
اإلاىخبت اللامات فاي كظاا اإلاذينات هاى مىؿاف واداذ مان اصال  )15مىؿفاا أو مانعابخت  %6،67وهاى
داص اال كل ااى ش ااهادة الاكذادي اات ايظ ااا وارا مانـشن ااا ال ااى ه اازة النع اابت ف ااي كليل اات م اام م ااامىجىد م اان
مىؿفي الااجهم اكخبروهاوافيت في هزا اللعم  .بينما وا هنان مىؿفى يلملى بلعم الاػفاٌ فاي
اإلاىخب اات اللام اات ف ااي كظ ااا ش ااؽ الل ااشب وه اام ايظ ااا داص االى كل ااى ش ااهادة الاكذادي اات ووان ااذ نع اابتهم
 %28،57ماان املجمااىق الىلااي للمااىؿفي والاازو وااا كااذدهم  )7مااىؿفي وهااي نعاابت ال باااط بهااا الا
اجهم اجابى لذم الىفايت .
وكليه البذ من جىفير اليادساإلاخخصص لللمل في هزة الاكعام ويجب ا يىىنىا ماإهلي وماذسبي
لللماال ماام الاػفاااٌ ديااح ا البياات اإلاااىؿفي لاام جىاان لااذحهم أو شااهاداث فااي اإلاىخباااث واإلاللىماااث
هزلً لم جىن لذحهم خبراث ولم يذخلى أو دوساث خاصت بالخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ ما كذا اإلاىخبت
اإلاشهضيت اللامت في البصشة واإلاىخبت اللامت في كظا اإلاذينت

 -4-3اجملىوعة املكتبية لالطفاه:
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يبااي الجااذوٌ سكاام  )8واإلاخللاام باملجمىكاات اإلاىخبياات اإلاىجااىدة فااي اإلاىخباااث اللاماات ومااذي هفايتهااا
دي ااح اجاب ااذ اإلاىخب اات اإلاشهضي اات اللام اات ا املجمىك اات اإلاىخبي اات لالػف اااٌ بلغ ااذ  )9681وه ااي مىصك اات
مابي هخب جثليفيت وحلليميت وهخب دلائم وكصص ومجالث ومىاد ظمليت وارا كاسنا هازا املجماىق
ماام املجمااىق الىلااي للمىخباات والبااالغ )28785نجااذ ا نعاابت هخااب الاػفاااٌ هااي  %33،35وهااي نعاابت
فىق سبم املجمىق .اما اإلاىخبت اللامت في كظاا اإلاذينات بلاغ اللاذد الىلاي ملجمىكااث الاػفااٌ )1643
ماان بيمهااا  )91هخابااا باللغاات الانيليزياات وا نعاابت هاازا املجمااىق للمجمااىق اللااام والبااالغ  )2628هااي
 %62،84وحلخباارنعاابت هبياارة نعاابت للمجم ااىق الىلي،فااي د اي وااا املجم ااىق الىلااي لىخااب الاػفاااٌ ف ااي
اإلاىخباات اللاماات ف ااي كظااا ش ااؽ اللااشب هااى  )1538م اان اصاال  )3488ووان ااذ نعاابتها  . %43،86ام ااا
بالنعاابت للمىخباات اللاماات فااي كظااا اللشناات فااا مجمىكاااث الاػفاااٌ فيهااا كااذ بلغااذ )1445ماان بيمهااا
 )9هخاب باللغاات الانيليزياات فلااؽ وحشايل هاازة املجمىكاات مانعاابت  %19،25مان املجمااىق الىلااي اللااام
والبالغ  . )7586بينما واا املجماىق الىلاي لىخاب الاػفااٌ فاي اإلاىخبات اللامات فاي كظاا الضبيار )1628
ممها  )56باللغت الانيليزيت وشيلذ بزلً نعبت  %29،35من املجمىق الىلي البالغ  . )5546في دي
بلغ مجمىق هخب الاػفاٌ في اإلاىخبت اللامت في كظا ابي الخصيب  )1683من مجمىق هلاي للمىخبات
والبالغ  )6628مادة وهي بزلً حشيل نعبت . %24،21
وبهاازا نالدااف ا هنااان جفاوجااا هبياارا ومخخلفااا بااي نعاابت هخااب الاػفاااٌ والىخااب اللاماات ار وانااذ
النعاابت جفااىق اٌ  %25فااي ا لااب اإلاىخباااث  .همااا ادخلااذ اكلااى نعاابت بااي هاازة الانااىاق ماان الىخااب هااي
هخب الخلائم والىخب الخثليفيت ومن زم اللصص واملجالث واخيرا اإلاىاد العمليت التاي واناذ اكلهاا
.
وكلي ااه الب ااذ ا حلم اال اداسة اإلاىخب اااث او الجه اات اإلاع ااإولت ك اان التزوي ااذ بضي ااادة ه اازة املجمىك اااث
ودساظت ماظيخم اخخياسة لالػفاٌ بحيح جىى مالئمت إلاعخىياتهم  ،وا جخصص ميزانيت جيذة لهزا
الغشض وايظا البذ من الاخز بملترداث الاػفاٌ في هزا الجانب .
جذوٌ  )8اكذاد املجمىكاث اإلاىخبيت لالػفاٌ
هخب
هخب
كصص
اإلاىخبت
دلائم جثليفيت
389
3711
4988
البصشة اإلاشهضيت اللامت
168
624
888
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
258
478
718
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
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مجالث
488
78
95

مىاد
ظمليت

281
5

اخشي

املجمىق
9681
1734
1538

دلمة آداب البصرة  /العدد ()73
اإلاىخبت اللامت/اللشنت
اإلاىخبت اللامت/الضبير
اإلاىخبت اللامت/ابي الخصيب
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415
573
615

228
287
243

638
768
588

1445
1684
1547

188
56
189

 -5-3اخلدوات واالٌشطة املكدوة لالطفاه :
 -1-5-3خدوة االعارة

يىضح الجذوٌ سكم  )9والخاص بىجىد اكاسة خاسجيت لالػفاٌ ام ال .اجابذ  )3مىخباث
وبنعبت  % 58في محافـت البصشة بىجىد اكاسة خاسجيت لالػفاٌ وهي اإلاىخبت اللامت في ول من
كظا اللشنت والضبير واإلاذينت في دي اجابذ اإلاىخباث الثالزت الاخشي وبنعبت  %58لذم وجىد
اكاسة خاسجيت وانما فلؽ اكاسة داخليت
اإلاىخبت

جذوٌ  )9وجىد اكاسة خاسجيت لالػفاٌ
النعبت
نلم

اإلاشهضيت اللامت
اإلاىخبت اللامت/اإلاذينت
اإلاىخبت اللامت/شؽ اللشب
اإلاىخبت اللامت/الضبير

√

16،67

√

16،67

اإلاىخبت اللامت/اللشنت

√

16،67

ال
√
√

اإلاىخبت/ابي الخصيب

√

النعبت
16،67
16،67

16،67

ونالدف ا من اجبم ظياظت ؤلاكاسة الذاخليت في مىخباجه ودعب سأو امنائها هى دشص ممها
للخفاؾ كلى املجمىكت اإلاىخبيت من الظياق او الخلف بحىم هى الاػفاٌ صغاسا وال حهخمى لهزة
الىخب .

 -2-5-3االٌشطة املكدوة لالطفاه :

م اان خ ااالٌ الج ااذوٌ سك اام  )18ال اازو يب ااي الانش ااؼت الت ااي جل ااذمها اكع ااام الاػف اااٌ ف ااي اإلاىخب اااث
اللاماات واإلاخمثلاات بلااشا ة اللصاات والخااؽ والشظاام واإلاعااشح والاللاااب واإلاعااابلاث  .وبمااا انااه لااذينا )3
مىخباااث يىجااذ بهااا كعاام لالػفاااٌ فلااذ اجابااذ هاازة اإلاىخباااث بىجااىد لااع هاازة الانشااؼت  .ديااح
اجابذ اإلاىخبت اللامت اإلاشهضيت في البصشة باجها جلىم بخلذيم نشاغ سوايات اللصات والشظام ونشااػاث
اخ ااشي واالدخف اااالث الىػني اات واإلال اااسض .بينم ااا اجاب ااذ اإلاىخب اات اللام اات ف ااي كظ ااا اإلاذين اات باجه ااا جل ااذم
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نشاغ سوايت اللصت والشظم  ،في دي جلذم اإلاىخبت اللامت في كظا شؽ اللشب فلاؽ نشااغ سوايات
اللصت للالػفاٌ .
جذوٌ  )18انىاق الانشؼت اإلالذمت في اكعام الاػفاٌ
النعبت
اللذد
الاجاباث
%188
3
سوايت اللصت
%66،67
2
الشظم والخؽ
اإلاعشح والخمثيل
%33،33
1
الاللاب واإلاعابلاث
اخشي
-

وبزلً نشي ا نشاغ كشا ة اللصت اظخحىر كلى النعبت الياملت دياح واناذ وال اإلاىخبااث جلاذم
هزا النشاغ ورلً ساجم الى جىفشاللصص واملجالث الخاصت باالػفاٌ هما اجها الجحخاج الى مجهىد
هبير من كبل اإلاىؿف الزو يلىم بلشا ة اللصت وايظا الجحخاج لذكم مالي هبيرهبليت الانشؼت وا
كااذد اإلاااشا ث التااي يااخم فيهااا كااشا ة اللصاات فااي هاازة الاكعااام هااي مااشجي فااي الاظاابىق ورلااً بخخصاايص
ظاكت وادذة لهزا النشاغ ،اما نشاغ الشظم والخؽ فلذ جاا لاذ اللصات مان خاالٌ ماا هاى مخاىفش
مان هااشاسيغ الشظام والالااىا دياح البااذ مان جااىفيروال معااخلضماث الشظام فااي اكعاام الاػفاااٌ ماان وسق
والىا بانىاكها فظال كن الى رلً ا جىى لذي اإلاششف كلى الاػفاٌ مىهبت ولى عيؼت فاي الشظام
جمىنه من حلليم الاػفاٌ .
وفيمااا يخااص باااةي الانشااؼت التااي لاام جلااذم فااي اكعااام الاػفاااٌ فااا ظاابب رلااً يشجاام الااى طاالف
الاميانياث اإلااديت وهزلً كلت اإلاىؿفي اإلاخخصصي اللاملي فاي هازا اللعام او كلات خباراتهم لللمال
ماام الاػفاااٌ .وكلي ااه البااذ ماان ا جل ااىم الجهاااث اإلاعااإولت م اان جلااذيم الااذكم اإلا ااالي واإلالنااىو وج ااىفير
اللذد اليافي من اإلاىؿفي اإلاإهلي لللمل وهازلً اكاذاد الاذوساث اإلاخخصصات للماىؿفي إلااا جاىفشة
لهم من جاهيل وخبراث .

ٌ -4تائر الدراسة والتوصيات :
 -1-4الٍتائر :
جم الخىصل الى كذد من النخائر اهمها :
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 -1افخلاس لع اإلاىخباث اللامت في محافـت البصشة الى كعم لالػفاٌ يلذم الخذمت اإلاىخبيت لهم
.
 -2كلت اإلاعادت املخصصت الكعام الخذمت اإلاىخبيت لالػفاٌ في اإلاىخباث اللامت ديح اجها
الجدناظب كذد الاػفاٌ والجدناظب مم معادت اإلاىخبت اللامت .
 -3كلت الازار اإلاخىفش في اكعام الاػفاٌ من الىشاساي واإلاناطذ والشفىف هما اجها ير مؼابلت
للمىاصفاث واإلالاييراللاإلايت .
 -4حلاني لع اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت من افخلاسها الجهضة الخبريذ والخذفئت والنلص
في الاطا ة الصناكيت .
 -5جفخلش اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت كينت الذساظت الى اإلاىاسد البششيت اإلاخخصصت في
الخلامل مم الاػفاٌ وهزلً كلت الذوساث اإلاخخصصت في هزا املجاٌ .
 -6كلت املجمىكاث اإلاىخبيت لالػفاٌ في هزة اإلاىخباث وكذم جنىكها وجىاصجها .
 -7نصف هزة اإلاىخباث الحلخمذ نـام الاكاسة الخاسجيت وانما اكاسة داخليت لالػفاٌ في كاكاث
اإلاىخبت .
 -8حلاني اكعام الاػفاٌ في اإلاىخباث اللامت من طلف الانشؼت اإلالذمت لالػفاٌ هما يلذ نشاغ
كشا ة اللصت اهثرالانشؼت جلذيما .

 -2-4التوصيات :
اوصذ الذساظت لذد من الخىصياث وهي :
 -1اللمل كلى انشا اكعام لالػفاٌ ظىا وا طمن اإلاىخبت اللامت او معخللت كمها جىى مجهضة
باالدخياجاث وافت من ازار وججهيزاث ومجمىكاث .
 -2اللمل كلى جىفير الازار الخاص باالػفاٌ من هشاساي ومناطذ وسفىف و يرها من السجاد
والصىس واإلالصلاث وجىفيراجهضة الخبريذ والخذفئت الالصمت .
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 -3البذ من كيام اداسة اإلاىخبت اللامت او الجهت اإلاعإولت كمها بخىفير اإلاىاسد البششيت اإلاخخصصت
لللمل مم الاػفاٌ بحيح جىى داصلت كلى الخاهيل اللل ي من شهادة للم اإلاللىماث واإلاىخباث
ولها ملشفت للم نفغ الؼفل.
 -4الليام بخىفير املجمىكاث اإلاىخبيت لالػفاٌ وباشيالها وانىاكها وافت من هخب ومجالث وكصص
وهخب مشاجم ومىاد ظمليت بصشيت واالفالم والدسجيالث.
 -5البذ من جفليل نـام الاكاسة الخاسجيت لالػفاٌ لجميم اإلاىخباث اللامت وجذسيب الاػفاٌ كلى
هيفيت اظخخذام اإلاىخبت ومصادسها واسجاق اإلاىاد بىكتها املخذد إلاا له من ازشهبيرفي اإلاعخلبل .
 -6اللمل كلى جفليل ول الانشؼت التي من شاجها جنميت مهاساث الاػفاٌ وجلذيمها لهم وبأوكاث
محذدة وزابخت.
 -7البذ ا يىى هنان حلاو وجنعيم بي اإلاىخباث اللامت واداسة اإلاذاسط من خالٌ الضياساث
الاظبىكيت للمىخبت التي من شاجها سفم اإلاعخىياث الللميت لالػفاٌ وحشجيلهم كلى اللشا ة
والاظخفادة ممها .

اهلواوش حشب تشمشمها يف الدراسة
 -1سبحي مصؼفى كليا .خذماث مىخباث الاػفاٌ دساظت دالت سوايت كصت لالػفاٌ _.مجلت اإلالً فهذ الىػنيت
،مر، 12ق 1محشم )1427ص ص244-242
 -2مجال دمحم كلي الشيخ .جلييم الخذمت اإلاىخبيت إلاىخبت اػفاٌ اللادظيت ومىخبت الؼفل اللشبي دساظت ميذانيت -.
مجلت اداب اإلاعدنصشيت،ق1992،، 23،22ص351
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 -3دنا اإلانياوو .مىخباث الاػفاٌ كشب املخمذو) ودوسها في خذمت املجخمم-.وسكت كمل ملذمت إلاإجمش الثالح
كشش

للجمليت

اإلاصشيت

للمىخباث

واإلاللىماث.

مخاح

كلى

www.googl.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=occkQFj
AA&url=http%3A%2f%www.elaegypt.com%2f(s(aqmznv55dimg
 -4مجال دمحم كلي الشيخ .مصذسظابم ،ص ص353-351
 -5مجبل الصم اإلااليي .مىخباث الاػفاٌ وملىماث نجادها .مخاح
www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=104.
 -6دمحم كىدة كليىو ،مجبل الصم .الخذماث اإلاىخبيت لالػفاٌ مم دساظت إلاىخباث الاػفاٌ في اللشاق  .مجلت كالم
الىخب،مر، 18ق 4سبيم الاخش )1418ص ص. 516-515
 -7وليذ ظالم دمحم الخلفاوو  .مىخباث ومخادف الاػفاٌ من الخلليذ الى الشكميت -.كما :داس الفىش ، 2818،ص17
.
 -8ادمذ نافم مذاددت .انىاق اإلاىخباث .كما :داساإلاعيرة ،2811،ص. 89
 -9كا ااال ادما ااذ نا ااايف  .خا ااذماث اإلاللىما اااث فا ااي مىخبا اااث الاػفا اااٌ اللاما اات مىخبا اااث اإلاشاها ااضالثلافيا اات فا ااي دمش ا اام
نمىرجا)_.مجلت مىخبت اإلالً فهذ الىػنيت،مر،18ق 1ابشيل،)2812ص . 387
 -18ظهيرادمذ محفىؾ  .الخذمت اإلاىخبيت اللامت لفػفاٌ  .اللاهشة  :مؼا م الناششاللشبي  ، 1997 ،ص 22.
 -11دامذ الجىهشو  .مىخباث ألاػفاٌ والناشئت  :الخذمت اإلاىخبيت  .ؤلاجشا اث الفنيت  ،الخجهيزاث – اللاهشة :
اللشبي  ،د  .ث  ،ص . 17
 -12ئيما بلاعي  .مىخباث ألاػفاٌ – دمشم  :داسكال الذين ،2882 ،ص ص. 22-21
 -13ظهيرادمذ محفىؾ .مصذسظابم ،ص . 31
 -14سابحاات واااؿم دشيااب  .واكاام الخااذماث والانشااؼت اإلاىخبياات فااي سياااض الاػفاااٌ فااي مذيناات البصااشة دساظاات ميذانياات -.
مجلت وليت الاداب ،ق،2886، 6ص. 288
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 -15مجبل الصم اإلااليي  .اإلاىخباث اللامت :الاهذاف .الاداسة الللميت الخذماث اإلاىخبيت واإلاللىماجيت -.كما :مإظعات
الىساق،2888:ص184
-16doris k. stots, nancy c.wailer. furnituure for the chidrens area-.
مخاح كلى
https://www.google.iq/#q=furniture+the+childrens+area
 -17كال ادمذ نايف .مصذس ظابم ،ص319.
 -18وليذ ظالم دمحم الخلفاوو .مصذسظابم،ص58
 -19نجاااح كاابال نجاااح  .دوس اإلاىخباااث اللاماات فااي جنمياات زلافاات الؼفاال :دساظاات جؼبيلياات -.الشياض:مىخباات اإلالااً كبااذ
اللضيض اللامت 2881،ص55
 -28سبحا ااي مصا ااؼفى كليا ااا .ال ا ااذوس الثلا ااافي لخ ا ااذماث مىخبا اااث الاػف ا اااٌ سوايا اات اللص ا اات نمىرجا ااا -.سظ ا ااالت اإلاىخبا اات
،مر،42ق 4،3ايلىٌ)2887ص23
 -21فه اايم مص ااؼفى .الؼف اال والخ ااذماث الثلافي اات سؤي اات كص ااشيت لخثلي ااف الؼف اال اللشب ااي -.الل اااهشة :ال ااذاساللشبي اات
،2888،ص98.
 -22كما ا ا ا ااشادما ا ا ا ااذ الهمشا ا ا ا ااشو،سبحي مصا ا ا ا ااؼفى كليا ا ا ا ااا .اإلاشجم فا ا ا ا ااي كلا ا ا ا اام اإلاىخبا ا ا ا اااث واإلاللىما ا ا ا اااث -.كما ا ا ا ااا :داس
الششق،1997،ص34.
 -23سبحي مصؼفى كليا .خذماث مىخباث الاػفاٌ دساظت دالت سوايت كصت لالػفاٌ _.مصذس ظابم  -.ص
ص255-254
 -24مجبل الصم .مىخباث الاػفاٌ وملىماث نجادها ،مصذسظابم .
 -25سابحت واؿم دشيب .مصذس ظابم،ص. 214
 -26دعن دمحم الشافي  .مىخبت ألاػفاٌ – اللاهشة  :داسالىخاب اللشبي  ، 1993 ،ص. 218
 -27ادمذ كبذهللا الللي .اإلاىخبت اللامت في خذمت املجخمم-.اللاهشة :داسالىخاب الخذيح،2886،ص ص 148-139
( ) 306

لشٍة 2015

دلمة آداب البصرة  /العدد ()73
 -28فهيم مصؼفى .مصذسظابم ،ص. 184
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